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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. február 12-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében szereplő Soros, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza,
Rákóczi u. 27. alatti földszinti tanácskozó termében.

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

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán -jegyző

Lakosság részéről vendég: 3 fő

A polgármester köszönti ajelenlévőket. Megállapítja, bogy a Képviselőtestület 7 fő, az ülésen jelen
van 5 fő képviselő, Kobela Margit és Dr. Pap Béla bejelentették, hogy nem tudnak részt venni a mai

ülésen.

A polgármester megállapítja, hogy a Képviselőtestületi ülés határozatképes.

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

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

3/2018. (II. 12.) Kéi,viselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

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

Határidő: 2018. február 12.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1. Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: Az utolsó soros Képviselőtestületi ülés óta az alábbi eseményekről kívánok beszámolni:
- 2017. december 15-én megtartásra került az intézményeknél dolgozók és nyugdíjasok, valamint

az önkormányzati képviselők részvételével az önkormányzati karácsonyi ünnepség.
- 2017. december 17-én a hagyományokhoz híven a Faluvédő — és Szépítő Egyesület

szervezésében a rendezvényt támogatókkal együtt megtartására került a falu karácsonyi
ünnepsége, valamint a Polgárőr Egyesület szervezésében a Szilveszteri Bál. Köszönetemet
fejezem ki a szervezőknek, és azoknak, akik részt vettek a rendezvényen, és azoknak, akik a
munkálatokban besegítettek a szervezőknek.

- Az önkormányzat részéről ajándéktárggyal támogattuk, és részt vettünk a Jászföld
Hagyományőrző Egyesület által szervezett bálon 2018. január 27-én, és a „Boldogházi
Gyermekekért Alapítvány”-i bálon 2018. február 10-én. Köszönöm szépen a szervezők, és a
szervezőknek segítő személyek munkáját.

- Minden héten foglalkozunk az iskolai „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” TOP-3.2.1-15” pályázat mi.mkálataival, mely 3 épület felújítását érinti:
tornaesarnok, nagy iskola, kis iskola. A legnagyobb munkálat a tomacsarnokot érinti. 2017.
novemberben kiválasztásra kerültek a közbeszerzést, a műszaki ellenőrzést, a
projektmenedzsmentet, és a tájékoztatás, nyilvánosság feladatok elvégzésével megbízott cégek
és személyek. Többszöri egyeztetés, módosítások után elkészültek a beruházáshoz a végleges
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tervek. A 2018. január 31-ig keletkezett projekttel kapcsolatos iratokat, teljesítési igazolásokat,
számlákat, nyilatkozatokat, terveket ás a megvalósításhoz kapcsolódó költségvetést
jóváhagyásra be kell nyújtanunk a Magyar Allamkincstár felé. Jóváhagyás után kezdődhet a
közbeszerzés kiírása. Terveink szerint a beruházás 2018. májustól november végéig tart. Ezért
érinti a oktatási— elsősorban a tornaórákat - időszakot is. A tornacsarnok felújítása közel 50
millió forint támogatásból valósulhat meg.
A Polgármesteri hivatal részéről folyamatosan vettünk részt Új számítógépes programok
kápzésein, oktatásain. Komoly informatikai változásokra került sor. Minden Új program
bevezetése, hajó is lesz később, ás gyorsítja, pontosítja majd a munkánkat, jelenleg nagyon sok
gyakorlással, küszködéssel ás munkával jár. Bízunk benne, hogy mindenki megtanulja, ás
segíteni fogja a feladatellátást. Vannak olyan változások is, amelyek a lakosságot is érintik majd.
Fontos szerepet kap az elektronikus ügyintézési portálrendszer, ideértve az elektronikus
űrlap-szolgáltatást, melyet honlapunkról is elérhetnek a lakosok ügyeik intézése során.
A megfelelő önkormányzat kiválasztása után, különféle ügytípusok, elektronikusan
kitölthető és - ügyfélkapus bejelentkezést követően - benyújtható űrlapok állnak
rendelkezésükre, melyek fejlesztése, bővítése még folyamatos.
Jászberény Város Onkormányzatával együtt két pályázatban vesz részt az önkormányzaumk.
Az egyik pályázat támogatást nyert, ás Jászberény Városi Onkormányzat gesztorságával
különböző szociális területek fejlesztésérben vehetünk részt. Jászboldogháza Községi
Önkormányzata 16 millió Forint támogatásban részesül, melyből a Családsegítő ás
Gyermekjóléti Szolgálat, a védőnő, óvoda, iskola szociális feladatok, programok ellátását segíti
a következő három évben. A támogatási szerződés aláírására várunk.
Közel egy éve foglalkozunk a település lakosságának adófizetési morál vizsgálatával.
Folyamatosan kívánjuk ösztönözni, hogy az adófizetési kőtelezettségánek minden lakos tegyen
eleget. 39 személy kapott felszólítást, hogy visszamenőleg tegyen eleget az adóbevallási
kötelezettságánek. Az Új digitális programok a jövőben segíteni fogják, hogy ilyen
figyelmetlenségekre ne kerüljön sor. Több esetben előfordult, hogy az abba hagyott (őstermelői)
tevékenységükről a lakosok nem tettek eleget záró bevallás benyÚjtási kőtelezettségeiknek. Az
ellenőrzés célja, hogy az adóbevallási ás fizetési kötelezettségüknek a lakosok a törvényben
előírtak szerint tegyenek eleget.
Az elmúlt időszakban az önkormányzatnál is ás a hivatalban is több személyi változás történt.
A hivatalban Joó- Kovács Balázsné szociális ügyintéző, anyakönyvvezető 2017. decemberben
betöltötte 40. éves munkaviszonyát, és nyugdíjba vonult. Megbízási szerződéssel fálállásban
(napi 4 óra) továbbfoglalkoztatásra került ás a szociális, és polgárvédelmi referensi feladatok
ellátására Sós Boglárka köztisztviselőt tanítja be. Sós Boglárkának az oktatást, továbbkápzást
követően az előírt vizsgákon kell részt venni. Uj személy felvételére a Jászteleki Közös
Onkormányzati Hivatal kinevezett köztisztviselője 2018’ január I -től Tóth Regina személyében
került sor. Tóth Regina Jelenleg pénztáros, és pénzügyi feladatot lát el. 3 éve
közfoglalkoztatásban dolgozott, és segítette a hivatali dolgozók munkáját. Figyelembe kell
venni, hogy fiatalok, számítani kell azzal, hogy hosszabb távú szabadságra mennek, ás adott
esetben helyettesítésük megoldott legyen’
Az Egászségházban nyugdíjba vonulás előtt áll Kerekes Istvánná szakápoló. Dr. Borsodi — Nagy
Erzsábettel háziorvosi feladatellátásra kötött szerződés alapján az önkormányzatnak biztosítani
kell egy főt a háziorvos mellé az ápolási feladatok elvégzésére. Kerekes Istvánná bejelentette,
hogy nyugdíjba vonulása után szeretne tovább dolgozni, ezért továbbfoglalkoztatjuk.
A karbantartók személyében is több változást történt az elmúlt évben. Egy időben a
közfoglalkoztatás napi irányításával nem kellett foglalkoznom, de az utóbbi időben egyre
többet. Nem úgy mentek a munkavégzések, mint ahogy azt megszokhattuk. Most már
stabilizálódni látszik a munkavégzés, de nem kizárt, hogy a jövőben is lesznek változások.
Jelenleg 3 fő karbantartó: Szász Attila, Takács László ás Császi István, akik a Jászboldogházi
Telepü lésfej lesztő Kft-nél vannak alkalmazásban. Tervezzük az önkormányzatnál való
foglalkoztatásukat.
A Boldogházi Hírek helyi újság Szerkesztő Bizottsága 2018. február 6-án megtartotta éves
ülését. Sok változás nem várható. Köszönöm szépen az elmúlt évben nyújtott sikeres
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munkájukat a Szerkesztőknek, és köszönöm azoknak, akik kívülről segítették munkájukat.
Orülök, hogy gazdag tartalommal tudjuk megtölteni a lapok oldalait, és a jövőben is vállaljuk,
hogy minél több híreket, tájékoztatást, információt, nyújtsunk a lakosság, és minden olvasó
részére. Evi 6 alkalommal, kéthavonta 12 oldallal indult a helyi újság, és mára 40 oldalas, szép,
színvonalas újság lett. Köszönjük szépen, és a további munkájukhoz sok sikert kívánunk!
2018. január 27-én ebben az évben is megrendezésre került a 18. Doni Emlékmenet. A
MATASZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei szervezetével a Templomkertben
megemlékeztünk a Doni áttörésben elesett és hadifogságba esett katonákra, és az
emlékműnél, koszorúk elhelyezésére került sor, majd gyalog meneteltünk a temetőbe és
az ismeretlen katona sírjára koszorút helyeztünk el. Országosan hat helyen tartottak
megemlékezést, amelynek egyik helyszíne Jászboldogháza lehetett. Ezúton köszönöm
Kövér Attila szervező, nagyon lelkes munkáját, amellyel hozzájárult a rendezvény
sikeres létrejöttéhez, és lebonyolításához.
Március I -től a közfoglalkoztatásban új programok indulnak. Két pályázat van
benyájtva. Szerettük volna új ravatalozót építeni, vagy a régi épületet felújítani, de
sajnos évről évre csökken a közfoglalkoztatási létszám, és vele együtt a kapott
támogatás. A tavalyi 35 fóhöz képest, most 20-22 fát tudunk majd foglalkoztatni, és a
létszámhoz kapott támogatás is csökken. Ezért inkább az utak javítására fordítjuk a
támogatást, és e mellett a mezőgazdasági termelési programot folytatjuk a tavalyihoz
hasonlóan.
Nem az önkormányzat beruházása, csak segítőként koordináljuk a tavalyi évben a parókia
felújításra elnyert pályázatot, hogy sikerüljön megvalósítani. A beruházás megvalósításához 50
% pályázati támogatást kapott az egyház az Európai Uniós forrásból. Az Egri Fő
egyházmegyének a beruházáshoz 15 % támogatást kell biztosítani, és 13 millió Ft-ot kell hozzá
tenni, mely jó célt fog szolgálni. A pályázattal kapcsolatosan több alkalommal egyeztetésekre
került sor, és módosítás lett kérelmezve, mely jóváhagyásra vár. Utána kezdődhet a kivitelezés
és megvalósítás. Azon dolgozunk, hogy a pályázat megvalósuljon.

Ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és tett intézkedésekről.

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

4/2018. (II. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt
eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.

Határidő: 2018. február 12.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

2. Napirend
Előterjesztés az önkormányzatés költségvetési szervei 2018. évi pénzügyi tervének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A házi szociális ellátás és étkezés jól működik társulásban, de amikor a működéshez
szükséges költségeket vizsgáljuk, és látjuk a számokat, akkor sajnos megállapíthatjuk, hogy 2014.
augusztus 1-től társulásban történő működéséhez az első évben egy millió forintot, és a következő
években mindig növekedett. Mára már öt millió forint az önkormányzati hozzájárulás. 2,5 fő
foglalkoztatásával 21 fő részesül házi segítségnyújtásban, és 35 ff5 szociális étkeztetésben.
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A Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez a minimálbér emelésének köszönhetően szintén minden
évben emelkedett az önkormányzati hozzájárulás. A finanszírozás nem változott. A két
önkormányzatnak az adóbevételeiből kellett a hiányzó összeget hozzátenni a működéshez. A rezsi
költségeket, és a működéshez szükséges irodaszereket, kisebb beszerzéseket az önkormányzatok fizetik.
A Mesevár Ovoda működési költsége csökkent, mert változott a finanszírozás, és emelkedett a
gyermeklétszám. Az Miami normatív támogatáshoz mindössze 3,5 mEt önkormányzati kiegészítést kell
tenni. A Konyha működési költsége magasabb lett. A konyha működéséhez ebben az évben több
hozzájárulást kell terveznünk, mint eddig. A vendégétkezés 650,- Ft. Ez az összeg nem fedezi az
előállítás költségét. Az óvodai, iskolai étkező gyermekek közül is kevés az akinek fizetni kell az
étkezést’ Egy fűtési rendszer látja el az óvodát, a konyhát és az étkezőt. A három épületre a filtési költség
megosztva 1/3 részben óvoda, és 2/3 részben az étkező és konyhára könyveljük.
A 2018. évi költségvetés tervezése közel 11 millió forint hiánnyal van tervezve.
Köszönettel tartozunk Jásztelek Községi Onkormányzatának ás Jászladány Nagyközségi
Önkormányzatának, hogy a feléjük lévő tartozásunkat, a Közös Onkormányzati Hivatal és a Jászsági
Szociális Szolgáltató Társulásban történő ellátásokért a működési hozzájárulás későbbi megfizetését
tolerálni tudják, így tudunk csak rendkívüli önkormányzati támogatásra pályázni.
Ebben az évben nem tudtunk rendezvény szervezésére költséget betervezni. Idén is szeretnénk
megrendezni a civil napot. Pályázatot adtunk be a rendezvény támogatására.
A civil szervezetek támogatására sem tudtunk tervezni a költségvetésben. Elsődleges szempont volt,
hogy fizetőképesek maradjunk, és bért és járulékokat tudjunk fizetni. Dr. Pap Béla alpolgármester
tájékoztatott, és közölte, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a képviselői tiszteletdíját felajánlja a civil
szervezetek támogatására. 2017-ben sem tudtuk az önkormányzat részéről támogatást fizetni a
településen működő civil szervezeteknek, csak az Alpolgármester felajánlását fizettük ki részükre.
Az önkormányzat finanszírozásával nem lehetünk elégedettek, mert nagy bizonytalanságot jelent egész
évben, ha hiánnyal tudjuk a költségvetést tervezni. 2017. évben 4,5 millió forint rendkívüli
önkormányzati támogatást kapott az önkormányzat. 12 millió forintot kértünk, és azt az összeget
jóváhagyta a Magyar Allamkincstár, de abból 4,5 millió forintot kaptunk. Folyamatosan kérjük Pócs
János Országgyűlési Képviselő Urat, és lobbizunk, hogy ne csak a jogos támogatás töredékét ítéljék
meg, hanem az egész összeget. Ot millió forintot nagyon nehéz megspórolni a költségvetésben’
Nagyon köszönöm Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó munkáját. Orülök és büszke vagyok amikor
megyei szinten elismerik a tudásukat, és jó véleményeket hallunk vissza a hivatal dolgozóinak
munkájáról. A Magyar Allamkincstár felülvizsgálta a 2016. évben igénybe vett, a központi
költségvetésből származó támogatások elszámolásának szabályszerűségét. A felülvizsgálat
megállapításai alapján az Igazgatóság megállapította, hogy nem keletkezett normatíva visszafizetési
kötelezettség, hanem 288 313,-Ft-ot visszautalnak az önkormányzat részére, mivel arra az összegre még
jogosult az önkormányzat. Az eltérés az óvodapedagógusok és a munkájukat segítők bértámogatása és
az óvodai gyermekek létszám (+ 2 fő eltérés) elszámolásból keletkezett. Ezt az összeget betervezhetjük
az ez évi költségvetésbe. Elismerésemet fejezem ki a gazdálkodáson végzett jó munkáért. A 2017. évi
költségvetését zárását 2018. február S-ig kellett elvégezni. Egy nap volt a 2018. évi költségvetési
tervezet elkészítésére, mely nagyon kevés idő. Az információs táblázat nem kötelező eleme a
költségvetésnek, de kértem az elkészítését, hogy érthetőbben átlássuk a tervezetet. Felkérem Sasné
Szöllősi Anitát, hogy magyarázattal együtt nézzük végig az információs tábla alapján a költségvetés
bevételi és kiadási oldalát.

Sasné Szöllősi Anita az információs táblázat alapján szakfeladatokra bontva felolvasta a 2018. évi
költségvetés tervezetét.

.. A művelődési ház felújítására tervezett közel 1,5 mEt-ot a villanyszerelési munkálatok
elvégzése miatt terveztük be, mert azzal tartozunk a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. felé.

- A temetőnél betervezésre került útfelújításra 1.599.006,- Ft. Nyertes pályázattal rendelkezünk,
ezt az támogatási összeget terveztük be. Felújítási kiadásoknál szerepel még az iskolai
energetikai beruházási TOP pályázat támogatása. A felújításra az előirányzat 104 993 415,- Ft.
A munkálatok a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kezdődhetnek.
Közutak felújítására terveztünk 2 744 194,- Ft-ot.

- Könyvtár: A Klebelsberg Intézményfeimtartó Központtól 2017. évben nem kaptunk közüzemi
számlát. Ezt jeleztük az iskolának, ebben az évben számíthatunk rá, hogy megküldik.
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- A civil szervezetek támogatására csak a mikrobuszok üzemben tartási költségét terveztük be.
- Eseti pénzbeni ellátásoknál ugyanazok kerültek tervezésre, amely 2017. évben is volt: Bursa

Hungarica támogatásra, 0-3 éves korig és 80 év felettiek karácsonyi esomagjára, szemétdíj
támogatásra, szociális tüzelő önerőre, otthonteremtési támogatásra, rendkívüli támogatásra és
településfenntartási támogatásra.

- Házi segítségnyájtásra a társulási hozzájárulás 1,2 mFt-tal került megemelésre. Az
önkormányzati hozzájárulás minden évben több.

- Közfoglalkoztatásra tervezett támogatás kevesebb, mint a múlt évben volt.

Szűcs Lajos: A Konyha és a Mesevár Óvoda külön intézményként működik, külön könyvelési
adminisztrációs munkával jár. Több időt igényel a pénzügyi dolgozóknak. Sasné Szöllősi Anita jelezte,
hogy a költségvetés még pontosítást igényel’ Még vannak olyan pénzügyi tételek, amelyeket pontosítani
szükséges. Ezért nem javaslom az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi pénzügyi tervének
és kötelező előirányzatainak megállapításáról~ a költségvetésről szóló rendelet-tervezet elfogadását.

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

5/2018. (II. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Az Onkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi pénzügyi tervének és kötelező előirányzatainak
megtárgyalásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete első körben részletesen megtárgyalta az
Onkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi pénzügyi tervének és kötelező előirányzatairól szóló
tervezetet.
A Képviselőtestület nem fogadja el a 2018. évi költségvetési rendelet - tervezetet.
Kéri a Képviselőtestület az önkormányzat gazdálkodását, hogy az elhangzott szóbeli kiegészítések
alapján kerüljön átdolgozásra a költségvetés, és a következő soros ülésre kerüljön beterjesztésre a
rendelet-tervezetet.

Határidő: 2018. március 15.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

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

3. Napirend
Előterjesztés a Közbeszerzési Bizottság létrehozására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Labs: Az oktatási intézmények felújításához kapcsolódó pályázat megvalósításához szükség van
Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozása. Közbeszerzési eljárás kiírására a pályázattal kapcsolatos
költségvetés Magyar Allamlcincstár által történő jóváhagyása után kerülhet sor. a közbeszerzésről szóló
törvény szerint 5 fős bizottságot kell létrehozni. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak javaslom:
Közbeszerzési szakértőnek Sebestyén Klárát, az önkormányzat képviseletét végző jogi feladatok
ellátására Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, műszaki szakembernek Tóth Szabolesot, pénzügyi szakemberként
Sasné Szöllősi Anitát, és 5. tagnak Dr. Pap Béla alpolgármestert. Van-e kérdés, hozzászólás, más
javaslat, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

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

6/2018. (II. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozásáról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00009
azonosítószámnial nyilvántartott „Komplex energetikai fejlesztés a jászboldogházi
közintézményekben” keretében a projekt megvalósításához kapcsolódóan Közbeszerzési Bíráló
Bizottság létrehozásáról döntött.
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A bizottság tagjainak 1.1 Sebestyén Klára közbeszerzési tanácsadó
2./Dr. Dinai Zoltán jegyző jogi feladatokért felelős
3./ Tóth Szabolcs műszaki feladatokért felelős
4./ Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó
5./ Dr.Pap Béla alpolgármester megválasztásáról döntött.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Sebestyén Klára
Dr. Dinai Zoltán
Tóth Szabolcs

Sasné Szöllősi Anita
Dr. Pap Béla

4 Napirend
Előterjesztés a Jászboldogházai Települési Ertéktárjavaslatainak megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A Jászboldogházai Települési Értéktár Bizottság — tagjai: Szűcs Gergely, Kobela Margit,
Pappné Túróczi Henrietta - a megalakulása óta több alkalommal ülésezett. Nagyon tartalmas, részletes
javaslatot kaptunk tőlük. Szeretnének-e az írásbeli anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni?
Szűcs Ger~elv: A szövegen már nem szeretnénk sokat javítani, csak apróbb kiigazítások történhetnek.
Szeretnénk, ha flizet vagy kis könyv formátumban a fotókkal együtt, amit készítettünk, kiadásra kerülne
az anyag. Kövér Attila haditechnikai gyűjteményét és néhai Zrupkó Antalné kézimunka gyűjteményét
még szeretnénk, ha bele kerülne a javaslatba. Az értékek fényképen történő megörökítése elkészült, de
elkészített anyag fényképekkel való dokumentálása még folyamatban van. Itt összegyűjtött anyag igen
szerteágazó területekre vonatkozik. Nagyon lelkes, szívvel, lélekkel dolgozó személyek segítették a
bizottság munkáját: Besenyi Vendel, Kisádám Péter, Kispálné Baranyi Aranka, Konkoly Béláné, Papp
Izabella, Szűcs Gergelyné, Zrupkó Ferencné. Ezúton is köszönjük, hogy munkájukkal hozzájárultak a
helyi értékek feltárásához, és a minél pontosabb megismeréséhez.
Szűcs Lajos: A képeket hiányoltam az anyagból, de örömmel hallottam, hogy készültek fotók is. Ez az
anyag egy nyitott könyv lesz, amelyhez mindig, a jövőben is lehet újabb javaslatot tenni. Nagyon
köszönöm mindenkinek a munkáját, aki részt vett az település értékeinek összegyűjtésében. Köszönöm
mind a bizottság munkáját, akik összefogták és a vázát alkották a munkálatoknak, de nagyon köszönöm
a segítőiknek, hogy kívülről is örömmel, fáradságot nem kímélve segítették a gyűjtemény létrehozását.
Meg kell keresnünk a forrást arra vonatkozóan, hogy az összegyűjtött anyagot kiadvány formájában
megjelentessük. Először javaslom a helyi újságban történő tájékoztatást az elkészült anyagról. Van-e az
anyaghoz kapcsolódóan kérdés, vélemény, hozzászólás? Javaslom, hogy az összegyűjtött települési
értékek nagy száma miatt a Képviselőtestület egyben szavazzon és az értékek az előterjesztett anyagban
lévő sorrendben, annak megfelelő számozással kerüljenek be az értéktárba.

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

7/2018. (II. 12.’) Képviselőtestületi Határozat
Települési értéktár megtárgyalásával kapcsolatos szavazásról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Jászboldogházai
Települési értéktárral kapcsolatosan az értékek nagy száma miatt a Képviselőtestület egyben szavaz, és
az értékek az előterjesztett anyagban lévő sorrendben, annak megfelelő számozással kerüljenek be az
értéktárba.

Határidő: 2018. február 12.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester
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Képviselőtestület tagjai
Szűcs Lajos: Javaslom a „Települési értéktár Jászboldogháza” elfogadását.

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

8/2018. (II. 12.) Képviselőtestületi Határozat
„Települési értéktár Jászboldogháza” elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Jászboldogházai
Települési Ertéktár Bizottság által összeállított „Települési értéktár Jászboldogháza”
helyi települési értékké történő nyilvánítását elfogadja a szóbeli kiegészítésekkel együtt,
hogy ami a múltból és ajelenből Fontos a településen megmaradjon ajövő számára.

Határidő: 2018. február 20.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Jászboldogházai Települési Ertéktár Bizottság — Szűcs Gergely elnök

Irattár

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen a bizottság és az értékek összeállításában részt vett személyek segítő
munkáját.

5. Napirend ..

Előterjesztés az Orvosi Ugyelet 2017. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: Az Orvosi Ügyelet átszervezése óta panasz nem érkezett az önkormányzathoz a
szolgáltatással kapcsolatosan. A jelenlegi szolgáltatóval történő ellátás olcsóbb és jobb lett. Országos
szinten jelenlévő nagy cég látja cl a feladatot. 320 orvost és közel 400 szakdolgozót foglalkoztatnak.
Most az Országos Orvosi Ugyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT. Ugyvezető
Asszonya tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a 2018. évi költségvetésünkbe számoljunk az orvosi
ügyeleti szolgáltatás önkormányzati kiegészítő díjazásának 10 %-os emelésével. A beszámolót a
képviselők megkapták. Kiemelném érdekességként a táblázatot és a diagramot, amely a 2017. évi
ügyeleti betegforgalmi adatokat mutatja be településenként, hónapokra lebontva. Egész évben
Jászboldogháza településről a lakosok 32 esetben fordultak az ügyelet segítségére. A kimutatás alapján
megállapítható, hogy a másik négy településen jóval magasabb esetszámok fordultak elő.
A továbbküldési arányoknál lumutatásra került, hogy az ügyeleten véglegesen ellátott 80 %‚ mentőt 17
% igényelt, nem térített 3 %. A környező országokban az Orvosi Ugyeleti ellátást a Mentőszolgálat
látja cl. Sokkal jobb tapasztalatok vannak külföldön, hogy a Mentőszolgálat látja el ezt a feladatot is.
Magyarországon még nem jutottunk el addig, hogy a Mentők vegyék át az orvosi ügyeletet. Meghagyták
az önkormányzatok kötelező feladatellátásának az orvosi ügyeleti ellátást. Eves szinten az
önkormányzatnak 1,5 niFt-ba kerül az orvosi ügyeleti ellátás finanszírozása. Ilyen formában történő
ügyeleti ellátásnál sajnos a betegellátás még mindig nem biztos, hogy mindig a beteg érdekét szolgálja,
mert mögötte mindig ott van a pénz, hogy mennyi ellátást kapnak a helyszínen történő ellátáshoz.
Egyszerre többféle szolgáltatás igénybevétele esetén lehetséges, hogy csak az egyik szolgáltató kapja
meg az ellátásért a finanszírozást. Nem tudtuk meg a beszámolóból, hogy Jászboldogháza településről
az ügyeleti ellátás igénybevétele miért ilyen kevés. Azért lenne ilyen alacsony ez a szám, mert a lakosság
tudja, hogy orvoshoz rendelési időben kell menni, és nem kívánják igénybe venni az ügyeletet, vagy
inkább a mentőt veszik igénybe. Jászboldogháza részéről nem sok az ügyeleti ellátás esetszáma,
ugyanakkor az önkormányzatnak a szerződés szerint lakosságszám arányosan kell fizetni az
önkormányzati hozzájárulást a szolgáltatásért. Az elmúlt két évben panasz nem érkezett. Jól működik a
szolgáltatás.
Van-e az írásbeli beszámolóhoz vagy az elhangzottakhoz kérdés, vélemény, hozzászólás?
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Menyhárt Ernő: Sajnos a saját tapasztalatomból tudom mondani, hogy súlyos esetben ki jött a mentő,
Jánoshidáról az Orvosi Ügyelet, és a rohammentő is. Ha szükséges mindenki lelkiismeretesen végzi a
feladatát, próbáltak megtenni mindent a betegért. Miért ilyen kevés az esetszám? Talán lehet, hogy a
lakosság összetétele miatt, mert itt nagyon odaügyelnek a lakosok a szabályok betartására.
Szűcs Lajos: Szeretnénk önállóan ellátni a feladatot, csak sajnos olyan jogszabályi feltételek vannak
előírva, hogy pénzügyileg nem lenne képes önállóan ellátni a feladatot az önkormányzat, mert sokkal
magasabb lenne a költség, mint úgy, ha több településsel összefogva önkormányzati hozzájárulást kell
megfizetni a feladat ellátásáért. Igy kevesebb pénzbe kerül, de hozzájárulunk a többi településen végzett
ellátáshoz is.
Joó-Kovács Balázs: Ezzel kapcsolatosan nem hallottam semmilyen észrevételt. Az ügyeleti autót sem
láttam. Számoltam, és ha a hozzájárulás összegét elosztjuk a vonulások számával, akkor egy vonulás
46.875,- Ft-ba került. Jászladányon egyedül ugyanannyi volt a vonulások száma, mint az összes többi
településen összesen. Ott a lakosság összetétele miatt olyan magas az ellátás száma. Az Onkormányzat
a 2018. évi költségvetésébe betervezi az orvosi ügyeleti szolgáltatás önkormányzati kiegészítő
díjazásának 10 %-os emelését.
Szűcs Lajos: Eves szinten keveslem az Orvosi 4yelet esetellátás számát. A településen sok idős lakos
él. A Mentőszolgálat vonulásáról nincs adatunk. Igy nem tudjuk összehasonlítani sem az adatokat.
Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több hozzászólás, akkor javaslom, hogy fogadjuk el a
beszámolót, valamint tervezzük be az önkormányzat költségvetésébe az önkormányzati hozzájárulás 10
%--os emelését.

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

9/2018. (II. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Az Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

1. Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az Országos Orvosi
Ugyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT. (4031 Debrecen, István út 6.)
Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről szóló beszámolót.

2. Az Onkormányzat a 2018. évi költségvetésébe betervezi az orvosi ügyeleti szolgáltatás
önkormányzati kiegészítő díjazásának 10 %-os emelését.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesűl: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Országos Orvosi Ugyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT. Dr. Kissné
Dr. Legeza Zsuzsa ügyvezető (4031 Debrecen, István út 6.)
Irattár

Szűcs Laios: Van-e még kérdés, vélemény, bejelentés, amennyiben nincs, akkor a Képviselőtestület zárt
üléssel folytatja a további napirendek megtárgyalását.

Kmf.

(Szűcs Lajos) (Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNOKETOL

2/20 18.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghivom a Képviselő-testület 2018. évi munkatervében szereplő soros ülésre

2018. február 12 -én, hétfőn délután 15,00 órára.

AZ ÜLÉS HEL YE: Községháza Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pontok:

1. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

2. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi pénzügyi tervének és
kötelező előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban, szóban

3. Előterjesztés a Közbeszerzési Bizottság létrehozására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

4. Előterjesztés a Jászboldogházai Települési Értéktár javaslatainak megtárgyalására
Előadó: Szűcs Gergely - Jászboldogházai Települési Ertéktár Bizottság elnöke - Írásban

Szűcs Lajos polgármester szóban

5. Előterjesztés az Orvosi Ügyelet 2017. évi működéséről szóló beszámoló megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban, szóban

6. Egyebek ~ízJ.2 k%’
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban ~ “ ..

Jaszboldoghaza, 2018. februar 7. .?

Szűcs Lajos ®~‘~~1~≠

polgármester

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos dokumentuma megtalálható a
www.iaszboldo~haza.hu honlapon.



JÁSZBOLDOGIHL&ZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ~:~
POLGÁRMESTERETÓL
5144 Jászboldo2háza. Rákóczi u. 27.

ELŐTERJESZTÉS

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő testületének /2017 (. .) számú
a Községi Onkormányzat 2018. évi költs&vetéséről szóló rendelet tervezetéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetési tervezet összeállításánál a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján
megállapított állami támogatásokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.3 1.) Korm. rendeletet, az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (1.1 1.) Korm. rendeletet, a 2018. évi költségvetést érintő képviselő-testületi
döntéseket, a vonatkozó önkormányzati rendeleteket, rendelet-tervezetet vettük figyelembe.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként, bevételi
és kiadási előirányzat-csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint azokat a
new kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület az önkormányzati
rendeletekben, határozatokban felvállalt.

A beterjesztett anyag jelen formájában a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas,
tartalmazza azokat a költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2018. évi költségvetési
rendelet-tervezetében megjelennek.

BEVÉTELEKRŐL:
A költségvetési tervezet bevételi fóösszege jelenleg 283.364.075.- Ft, az I. sz. melléklet
szerinti jogcímeken és ö sszegekben.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről— Bi
Az Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 81.101.480.- Ft, amely összeg a
költségvetési törvény és a Magyar Allamkincstár által közölt támogatási összegek alapján
került megállapításra.

I. Onkormányzatok működésének általános támogatása .— Bl 11
A támogatás mértékét az egy főre jutó adóerő-képesség befolyásolja.

- Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás (zöldterület-gazdáUcodás,
közvilágítás, köztemető-, közutak fenntartása,), egyéb önkormányzati
feladatok támogatása 20.436.952.- Ft

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra kapott támogatás 112 200.-
- Polgármesteri illetmény támogatása 324.200.-Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása — B 112
- Ovodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő mimkájának közvetlenül

segítők bértámogatása 21.202.200 - Ft — fajlagos összeg a pedagógus
béremelés következtében növekedést mutat

- Ovodaműködtetési támogatás 3.050.133.- Ft.
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó

többletkiadásokhoz 1.169.584— Ft



II. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása — B1 13
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetés támogatására
- Bértámogatás ‘7.885.000.- Ft
- Ilzemeltetési kiadásokra kapott támogatás 0.- Ft
- Szociális ágazati pótlék támogatása 13.945 000.-Ft

III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása — B 114
- Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra kapott támogatás összege

2.030.380.-Ft
IV. Kiegészítő támogatások B 116

- Pályázat benyújtásához kötött támogatási forma, így eredeti előirányzatként a
2018. január 1-jén már fennálló tartozások kerülnek tervezésre.

2. Az államháztartáson belüli támogatások— B2 együttes összege 35.755.729.- Ft
- Az önkormányzatok 2016. évi éves beszámolójának hatósági ellenőrzése során

az önkormányzat javára 288.313.-Ft pótlólagos támogatást állapítottak meg.
- Az OEP által folyósított támogatás összege 3 924.000.- Ft, mely a védőnői

szolgálat, valamint az iskola egészségügyi ellátás működéséhez nyújt
fedezetet.

- A közfoglalkoztatás személyi, munkaadói járulék, valamint dologi kiadás
támogatásának fedezeti összege 3 1.543.41 1.- Ft, melyet a Munkaügy Központ
folyósit az igénylés alapján.

3. Közhatalmi bevételek— B3 együttes összege 25 500 000.- Ft.
- Közhatalmi bevételek között a helyi adóbevételek kerülnek tervezésre

figyelembe véve az önkormányzat helyi adókról szóló rendeletét, a
gépjárműadó átengedett részét, az iparűzési adó tervszámát, valamint a 2017.
évi teljesítési adatokat.

4. Működési bevételek— B4
- Onkormányzat esetében működési bevételek között kerül tervezésre a lakó- és

nem lakóingatlanok bérleti díj bevétele, a hozzá kapcsolódó kiszámlázott
rezsiköltségek, valamint a haszonbér, közterület használati díj, gépi munkák,
illetve a Boldogházi Hírekben szereplő hirdetésekből és értékesítéséből
származó bevételek összesen: .- Ft.

- Az önkormányzat önként vállalt feladatainak működési bevétele a bérleti díj,
közvetített szolgáltatás és kiszámlázott általános forgalmi adóból összesen
4.911.156.- Ft.

- A Jászboldogháza Konyha működési bevételei óvodai és iskolai térítési díjak,
és kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei .- Ft

- valamint az önként vállalt feladatoknál nyilvántartott vendég étkezési térítési
díj bevétele 6.286.800.- Ft

5. Működési célú átvett pénzeszközök — B6
- A háziorvosi alapellátás kormányzati fhnkción szereplő 1 fZi háziorvosi

asszisztens bérkiegészítésére szerződés alapján a háziorvostól átvett
pénzeszköz került beépítésre a költségvetésbe 240 000.-Ft összegben.



6. Finanszírozási bevételek — B9 120 320 095
- A 2017. évi pénzmaradványt került betervezésre, mely a működési

feladatokhoz, a közfoglalkoztatás 2018. évi személyi és munkaadói járulékok,
előző évi áUamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére kerül
felhasználásra. Valamint felhalmozási célú pénzmaradvány, amely a 2017 évi
elnyert felúj ítási pályázatok megvalósítására különülnek felhasználásra.

Összességében a bevételi fóösszegre tett javaslatot ajelenleg rendelkezésre álló információk
alapján reálisnak tartom.

KIAI)ÁSOKRÓL:
1. Működési kiadások között az alábbi tételek kerülnek tervezésre

a) Személyi juttatások — K1:82.053.365 .- Ft.

- A 2018. évi költségvetés személyi jellegű kiadásai kidolgozásánál figyelembe
lett véve a 2018. január l-től érvénybe lépett garantált bérminimumok hatása, a
soros előlépések, jubileumi jutalom. Az önkormányzatnál és intézményeinél
jelenleg üres álláshely nincs. Jászboldogháza Onkormányzatánál
megfigyelhető létszámcsökkenés.

- A külső személyi juttatások körében az intézményi alaptevékenység
ellátásához elengedhetetlenül szükséges, alkalmazotti jogviszonyban nem állók
részére és a képviselői juttatásokra kifizetendő összegek kerültek
meghatározásra. A polgármester, alpolgármesterek, külsős bizottsági tag, és a
képviselők juttatásai, valamint költségtérítéseik az előző évben elfogadott
összegekkel kerültek kidolgozásra.

b) Munkaadókat terhelő járulékok — K2: 14.077549 .- Ft

- Munkáltatói teher tekintetében is változás következett be, tekintettel a szociális
hozzájárulási adó mértékének változására, mely a 2018. évben 19,5%-os terhet
jelent a foglalkoztatók számára.

c) Dolovi kiadások — K3: .50.175.738-Ft
- Az önkormányzati dologi kiadások előirányzatai kialakítására az előző évi tény

adatok figyelembevételével került sor. A készletek és szolgáltatások vásárlása,
más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más működés során
keletkező kiadások figyelembevételével kerül sor, a szigorú, takarékos
gazdálkodást szem előtt tartva.

- A Jászboldogházai Mesevár Ovoda feladatainak eUátása során tervezett
kiadásai költséghatékony, megfontolt módon készültek.

- A Jászboldogháza Konyha 2018. évi működését is a költségvetésben külön
intézményként tervezzük.

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai — K4: 9.032.299.- Ft
- A szociális juttatások tekintetében a 2017. évi terv szint figyelembevételével

került meghatározásra az idei évi keret, mely fedezetet nyújt a Bursa
Hungarica támogatások költségére, pénzbeli és természetbeni átmeneti
segélyekre, valamint települési lakásfenntartási támogatásokra.



e) E~-yéb működési célú kiadások államháztartáson belülre — K5: 11.640.932- Ft
- Ide került betervezésre a Jásztelki Közös Onkormányzati Hivatal 2017 és 2018.

évi hozzájárulási összege 3.000.000.- Ft.
- Jászsági Szociális Társulás 2017. és 2018. évi társulási hozzájárulás összege .-

8.640.932.-Ft.
j9 E~véb működési célú kiadások államháztartáson belülre —K5: 1.50&190.- Ft

- Civil szerveteknek az önkormányzat által tervezett támogatás civil szervezetek
tulajdonában lévő mikrobuszok üzemeltetéséhez való önkormányzati
támogatás összege 1 400 000.- Ft. Valamiiit cél jelleggel jutatott támogatást
egyéb szervezeteknek, mely részletes kimutatását az 1. sz. tájékoztató mutat
be.

2. Felhalmozási költségvetési kiadások
a) Beruházások — 1(6: 1.591.218. - Ft

- Amelyek a tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséhez
kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak

b) Felújítások — K7: lW 835.470.- Ft
- A fejlesztési kiadásaink között a 2018. évre tervezett felújítási munkálatok

kerültek meghatározásra, melyre a fedezetet a 2017. évi maradvány biztosítja.

Finanszírozási kiadások — K9: 41.706.689- Ft
- Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafrzetésének összege

2449.314.-Ft.
- Központi irányítószervi támogatás folyósítása címén az Jászboldogházai

Mesevár Ovoda intézményének we önkormányzat a köznevelési feladatokra
kapott támogatást és az intézményi hozzájárulás összege 27.812.856- Ft.

- Jászboldogháza Konyha felé a gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott
állami támogatás, valamint intézményi hozzájárulás összege 11.444.519. Ft.

Az önkormányzat részletes, tételes, kiadási és bevételei jogcímeit kormányzati funkciónkénti
és szakfeladatonkénti bontásban we 1NFORMÁCIOS FUZET tartalmazza.

A költségvetés egyenlegét év közben befolyásolhatja a keletkező plusz bevételek és a
felmerülő feladatok kiadásai.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat az Áht. fent említett
paragrafusának megfelelően a határozati javaslatot valamint az önkormányzat 2018.
évi költségvetéséről, és annak végrehajtásáról szóló rendelet-tervezeteket meflékleteivel
együtt vitassa meg és alkossa meg azok alapján a 2018. évi költségvetési és végrehajtási
rendeleteit.

Kérem a költségvetés részletes megvitatását és elfogadását.

Jászboldogháza 2018. február 13.

Szűcs Lajos
polgármester



Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének
/2018 ( . .) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdé
sének a) és 1) pontjábasi, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. * (1) be
kezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I. * A rendelet hatálya az önkomiányzatára és intézményeire teijed ki.

2. * A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi
főösszegét 283.364.075.- forintban állapítja meg.

3. * (1) Az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton
a)önkormányzat működési támogatási bevételei 81.101.480.-Ft
b) támogatásértékű bevételek 35.755.729.-Ft
c) közhatalmi bevételek 25 500 000.-Ft
d) működési bevételek 20446771.-Ft
e) átvett pénzeszközök 240.000.-Ft
I) pénzmaradvány 120.320.095.-Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 243.553.980 .-Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 39.810.095.-Ft

4. ~ (1) Az önkormányzat összevont 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meg
határozott tételekből állnak, azaz:

a) működési kiadások 168.488.073.- Ft
aa) személyijeUegű kiadások: 82.053.365.-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 14.077.549.-Ft

ac) dologi és dologi jellegű kiadások: 50.175.738.-Ft
ad) eUátottak pénzbeli juttatásai: 9.032.299.-Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 13.149.122.-Ft
b) felhalmozási költségvetés: 112.426.688.-Ft
ba)beruházások, 1.591.218.-Ft
bb) felújítások 110.835.470.-Ft
c) fmanszírozási költségvetés: 2.449.314.-Ft
ca) áUamháztartásonbelüli megelőlegezések

vissza5zetése 2.449.314.-Ft
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(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 239568983.- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 47.506.406- Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű

ellátásai:
a) szociális ellátások 9.032.299.- Ft
b) szociális társulási hozzájárulás 8.640.932. .- Ft

5. ‚~‘ (1) A költségyetési egyenleg
a) működési cél szerint ±5.834.267- Ft többlet
b)felhalmozási célszerint -5.834.267.- Ft hiány.

6 ~Költségvetési rendelet mellékletei

(1) Az önkormányzat és intézményeinek kiadási és bevételi főösszeg előirányzatainak kötelező fel
adatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontása az 1. számú
melléklet,

(2) Működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 2. számú melléklet,

(3) 2018. évi bemházási kiadások részletezéséta 4. számú melléklet,

(4) Felújítási kiadásokat az 5. számú melléklet,

(5) 2018. évi bevételek és kiadások előirányzatainak felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató
tábla,

(6) A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként- be-
számítás után a 3. számú tájékoztató tábla,

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények a 4. számú tájékoztató tábla,

(8) Több éves kihatással járó kötelezettségvállalás az 5. számú tájékoztató tábla,

(9) Bevételi és kiadási f’óösszegen belül működési, fe]ha]mozási és ünanszírozási célú bevételi és ki
adási előirányzatokat cél szerinti bontásban 2018. évre, valamint az azt követő 3 évre címenként
a 6. számú tájékoztató tábla

szerint hagyja jóvá.

7. ~(l) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó— közfoglalicoztatottak nélküli —

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám — átlaglétszáni — 6 fő.
b) Jászboldogházai Mesevár Ovoda intézmény állományi létszám — átlaglétszám — 6 fő
c) Jászboldogháza Konyha intézmény áLllományi létszám —átlaglétszám - 3 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 45 fő

8. ~Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. ~Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatározva.
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10. ~ (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás
köre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelye
zésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a
polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást ad
ni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról
és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. * E rendelet 2018. év február hó 13. napján lép hatályba.

Kelt: Jászboldogháza 2018. február 13.

P.H.

Dr. Dinai Zoltán Szűcs Lajos
jegyző polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kibirdetteni.

Kelt: Jászboldogháza, 2018. február 13.

P.H.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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I .mellékiet a /2018 (~) önkormányzati rendelethez

L sz. táblázat

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének Összevont mérlege
BEVÉTELEK

adatok forintba,,
Sor- .. .

~ Bevetett jogcim 2018. cvi eloiranyzat
1 2 3

1. Öokennánvzatműködési támoaatásai (l.l.+..-f.l.63 81 101 480
II. Helyi Önkormányzatok működésének általáaos támogatása 20 873 352
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 25 421 917
1.3. Onkonnányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 21 830 000
1.4. Onkoo’tányzaeok kulturális feladatainak támogatása 2 030 380
IS. Működési célú központosított elöirányzatok
1.6. Hely’ Önkormányzatok Inegeazató tamogatasas 10 945 831
L Működési célú támotatátok államháztartáson belülről (2.l.-4-...+.2.5.) 35 755 729
2.1. Elvonások és beűzetések bevételei 288 313
2.2. Működési célú garancia- ás kezességtállalásból megléroléstlc
2.3. Működési célú ‚isszatéritendö támogatások, kölcsönök ‚isszatérűlése
2.4. Múködéai célú ‚isszatéritendö támogatások, kölcsönök igénybevétclc
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 35 467 416
2.6. 2.5.-böl EU-s támogatta
3. Felhalmozási célú támoaatáaok államháztartáson belülről (33.+...+3.53
3.3. Felhalmozási célú önkosmányzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- ás kczcsségvállalásból megtérülések
3.3. Felhalmozási célú visazatétátendö támogatások, kölcsönök visazatérülése
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.5.-böt EU-s tamogatás
4. Közhatalmi bevételek (4.l.+42+4.3.+4.43 25 500 000
4.1. Helyi adók (4.1.1.44.1.2.) 21 400 000
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4 400 000
4.1.2. Tetmékekés szolgáltatások adói II 000 000
4.2. Gépjáxműadó 4 000 000
4.3. Egyéb ánslsasználati ás szolgáltatási ad6k
44. EBtáb kozhatatmt bevetetek 100 000
5. Működési bevételek (5.Lt..+ 5.10.) 20 446 771
5.1. Készletértékesítés eltenértéke 300 000
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 8 427 750
5.3. Kőzvetitett szolgáltatások értéke 3 692 118
5.4. Tulajdonosi bevételek 1 040 000
5.5. Ellátási díjak 3 327 894
5.6. Kiszámlázott általános forgalaná adó 3 659 009
5.7. Altalános forgalmi adó ‚.isszatéritése
5.8. Kamatbevételek
5.9. Egyéb pénzogyi műveletek bevételei
5.10. Egyéb muködesa bevételek
6. Felhalmozási bevételek (6.1.4.46.5.)
6,1. Immateeiális javak értékesítése
6.2. Ingatlanok értékesítése
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
&4. Részcsedések értékesítése
6.5. Réseesedesek megszunesebez kapcsolódó bevetetek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.4 ... + 7.3.) 240 000
7.1. Működési célúgaraascia-éskezeaaégvéllalásból inegtérülések AN-n kívülről
7.2. Működési célú ‚isszatéeitendósáinogatésok, kölcsönök ‚iatzatér. AN-n kivolröl
7.3. Egyéb tnúködéai célú átvett pénzeszköz 240 000
7,4. 7.3.-böl EU-s támogatás (kozvetten)
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.L-t-8.2.+8.3.)
St. Fetltalni célú garancia- ás kezességvállalásból megtérülések AN-n távolról
8.2. Felbalm. célúvistzatéeitendö támogatások, kölcsönök visszatér. AH-nkivülról
8.3. Egyéb fellsalsnozási célú átvett pénzcszköz
8.4. 1.3.-hol EU-s tamogatas (kozvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSIBEVÉTELEKÖSSZESEN:(1+...+8) 163043980

J~. Hitel-. Icölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.410.33

10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalltozástól
[0.3. Rovad lejaratu httetck, kolcsostok telvétele
~ Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +..+ 114.)

Ill. Forgalási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesitése
11.2. Forgatási célú beWoldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesitése
11.4. Belektetést célu bettotdt éxtekpaptrok ktbocsatésa

J2 Maradvánv lgéovbevétele (12.1. + 12.23 120 320 095

12.1. Elöző év költségvetési maradvéetyáoak igénybevétele 120 320 095
[2.2. Elózo év vallalkozast otaradvanyanak agenybevetele
~ Belföldi flnantzírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)

13.1. Allambáztartáson belűli megelólegezések
13.2. Állanslsáztanáson belüli megelólegezések törlesztése
13.3. Betétek tncgszutotetése
~ Kmroldl flnataszlrozás bevételei (14.1.+...14.43

14.1. Forgtatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevéltása, értékesítése
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. Kssltoldo hetelcé, Icolcsonok telvétele
15 Adósságboz attn kapesolódó szármozékos ügyletek bevételei

16. FlNANSZ~ROZÁS1BEVÉflLEKŐSSZESEN:(10.+.»+153 120320095

17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 283 3M 075



KIADÁSOK
2. sz. ülbülzat adatok forintba,:

Sor- Kiadási jogcímek 2018. évi előirányzat
szám

1 2 3
1. Működési kőItsé~etét Idadátai (1.1+41.5.) 168488 073
1.1. Személyi juttatások 82 053 365
1.2. Munkaadókat terhelójársslékok és szociális hozzájárulási adó 14 077 549
1.3. Dologi kiadások 50 175 738
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 032 299
1.5 Egyéb műkódéai célú kiadások 13 149 122
16. - az I .5-bök. Elvonások ás beflzetésrk
1.7. . Garaacia- ás kezességvállalásból kifizetés Al-I-n belülre
1_S. -Visszatérítendő támogatások. kölcsőnök nyújtása ÁN-n belülre
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcaönök törlesztése AN-n brlülre
1.10. - Egyéb tnüködéai célú támogatások AN-n belülre 11 640 932
1.11. . Garancia és kezességtúllslásból kifizetés AN-n kívülre
1.12. -Visszatéritendőtáznogatások.kőlcsönökny4jtásaAN-nkivülre
1.13. - Ásldegészítésrk, ártámogatások
1.34. - Kamatlámogatások
1.15. - Egyéb mőkődési célú támogatások államháztartáson kívülre I 508 190
2. Felhalmozási költsézvetés kiadásaI (2.1.42.3+2.5.) 112 426 688
2.1. Beruházások 1 591 238
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból sntgvalósseló beruházás
2.3. Felújítások 110 835 470
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból mcgenlósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-ből - Garancia- ér k zraség’dllslásból kiüzetéa AH-n belülee
2.7. . Visszatérítendő támogatások, kölcsőnölc nyújtása AH-o belúlre
2.8. - Visszaséaítendő támogatások, kölcsönök tőrletztése AN-as belülre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások AM-a bslülre
2.10. . Garancia- ás kezességvállalásbót kifizetés ÁM-o kívülre
2.11. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AN-n kJvülre
2.12. -Lakástámogatás
2.13. - Egyéb felhalmozási célú tásnogatások állantázissiáson kívülre
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1. Általános taatslék
3.2. Céltastalék
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSS~SEN (1+2+3) 280 914 761
5. Hitel.. kölcsöatlrlesztéi államháztartáson kívülre (5.1. + ... 4 5.3.)
St. Bosszú leláratú hitelek. kőlcsőnök törlesztére
5.2. Likviditási célú hitelek, kölctönöktőrltsztést pénzügyi vállalkozásnak
5.3. Rövid lejáratú hiteltk, kölcsőnök iörltsztése
6. Belföldi értélsparatrok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
62. Forg,siáai célú belföldi értékpapírok beváltáaa
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beáltása
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. +... + 7.4.) 2 449 314
7.1. Államháztartáson belüli mrgelőlegezések folyósítása
7.2. Államháztartáson belüli megelólegezések ‚ísszaúzeiése 2 4-49 314
7.3. Pénzeszközók betélként elhelyezése
7.4. Központi iráayitószervi támogatás folyósítása
7.5. Pénzügvi líziag kiadásai
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... -4- 6.4.)
St. Forgasási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3. Külföldi értékpapírok be-táltása
8.4. Külföldi hitelek. kőlcsönők tőrleszséae

9. FINANSZÍROZÁSIIUADÁSOKÖSSZESEN:(5.+...+8) 2449314

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 283 364 075

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. 5Z. fábláz’af adatokforhatba,,

1 KöltségvetésI hiány, többlet ( költségvetési bevételek9. sor- lctltségvetési ldndások4. sor) (+1-) -117870781

2 Finnnszírozási bevételek, kiadások sgytnltge (finanszírozási bevételek ló. sor- íltsnnszirozási kiadások 117 870 781
9. sor) (+i-) I



I .1 melléklet a /2018 (....) önkomiás~yzati rendelethes
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Kötelező feladatainak mérlege

BE VE TELE K
~ IÓ5IÓZBS odo’okforjntban

Sor- Bevételi jogelm 2011. évi eléirénysat
~m

I 2 3
1. Önkontsám7st múk5déai ijnetalátai tl.1.+,»+.l.6.) II III 480
ti. Hd3~ önkoniiányaatokmúködésének tilalánoslámogatása 20 873 352
3.2. Onkonstónysatok egyes készievelési feladatainak támogatása 25 421 917
1.3. Oakonriénysalok szociális ésgycnoekjóléd feladatainak támogatása 20 830 000
1.4. Oalconndnyzatok kulturális feladatainak támogatása 2 030 380
Is. Működési célú közosoatooilott elöirárt3satok
~ Nd3, öttkorrrsanyzatot negronto oaaslogatasas tO 945 833
2- Működési célú oéntasatások állasnhátariásan belüIrol t2.L+...+.25.) 4 212 313
2.1. Elvonások ás beözetdsek bevételei 288 313
2.2. Működési célú garancia-és kezsaségvéllulisból taagtérilések
2.3. MúkOdési célú véaasatéaitendö támogatáook. kötcsösök viaszaaéroléae
2.4. Működési célú vásszatérilenéö támogatások. kólcstnök igénybevétale
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevélelci 3 924 000
2.6. 2.5.-bot bIM taasogalas
3. Felhalmozási célú tdsno8atúoak áltamhisartiosa belOirol (3.1+.. +3.5.)
3j Felhalmozási célú önkonnányzati támogatások
3.2. Felóatmözási célú gannets- ás kezességváilalásból tacglérütésck
33 Felhalmozási célú visazatériocada táanogatáaok, köksösök vtaszaaérlltése
34, Fellsalanozási célú ássozatériteisdó támogatások, kölcsisök igénybevételc
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.5.-bot bU-a tamogitsi
4. Köslaatalml bevételek t4.1.+4.2.+4.3.+4.43 25 500 000
41. Helyi adők (4.1.1+4.1.2.) 21 400 000
4.1.1. . Vsgyosai tipuos2 adók 4400000
4.1.2. . Termékek ás nolgálaatásolc adói 17 000000
4.2. Oépjésmüadó 4 000 000
43 Egyéb ánalsaamátati ás ozotgéltatási adók
44. Egyeb konisacaista bevetelek 100 010
5. Működési Isevételela (5.1.+...+ 5.10.1 32 180 092
5.3. Kéanlctéasékeaités csenénékc 300000
5.2. Szotgállaláaök elcséseéke 3 477 514
53 Közvetitelt olgállattsok értéke 2116 421
5,4, Tulajdonosi bevételglc I 040 000
55. Ellátási dijak 3 327 894
5.6. Kiazámldzott általános foagatsaé adó I 910 263
57 Általános fot~alani adó vicazatériaéag
5.8. Kamatbevételck
59, Egyéb pénzögyi műveletek bevétetai
5.10. tgyeö msködco bevetctek
6. FelhalmozásI bevételek (6.1.+...+6.5.1
6.1. ltosnateoiétiajavak énékesícése
ó.2. Ingatlanok érsékeaitése
6.3. Egyéb lányi cmleöcök értékesítése
6A. Réoneagdésck érlékcsiléoc
6.5. Keazcaedesek megaráaesebez kapcaotodo bevetdds
7. ?‚lűlsödéoi célt átwlt pénmnköaűlc t7.1.+ ... + 7.3.) 240 001
7.t. Möködésicétú garaalsia- éske essé válialásbétaorgtéoőlésak A}I-aakívúlrét
7.2. Működési célú vésszatériteadö támogatások, kölcsönök visszatér. AM-a lávűtröt
7.3. Egyéb működési célú átvett péaszeszisöz 240000
74 7.3.-bel silsi-atsanagatas (kbzvetlgn)
0. Felhalmozási célú átvett pénzöszisözük (8.1.1.9.2.403.)
8.1. Fettsatns. célú garancia- éa kezsaaégvátlatásbót mögtérütések A.M.a kévötröt
8.2. Fethalrra. célú ‚isszaléritendö támogatások, kólcsösök visszatér. AM-n kivölröt
8.3, Egyéb fetlaalanazási célú átvett pénzsnásöz
8.4. ti-bel tU-s tamogataa Ikozvetlen)
9. KÓLISEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l+...+80 323 233 085

as. Hitet-. köteaiafel’étet állaenhásiaréáton ki’sitrél (lO.l.+l03.)

10.1. llsaszú lejámtú blotteR, tcélmöaök fetvéoete
00.2. Liksiditáni célú létélek, kölmöatk felvétélepénzogyi válalkozástél
10.3. Kovid tcjasatu lastetek, teotctnnok lehelete
lt Belföldi értélcpaplrok bevételei (33.1. +.. ‚1. 13.4.)

Ill. Forgatisi célú belföldi étlékpapirok btvdltáas, éssékealtése
11.2. Fot~atási célú belföldi éatékpapirok kibocsátása
01.3. Befekortési célú belföldi dnékpapirok beváltási, énékeaitéat
11.4. Belcloeteas eels beliolés éstel~apizok kitsocosaam

1~- htaradsónv itéovtaevéttlr (12.1. + 12.2.) 120 320 095

12.1. Etözó év költlégvöaési asaradvártyúasak igéstybevétete 020 320 095
02.2. Elem öv vallallcooao maradvanyaank tgcnybevetele
~ Belföldi Ilnalttairooji bevételeI (13.1.1. ... + 133.)

Ill. Ailantóázoazoásoa belüli tnegelétegezégek
13.2. Altaazitézsartáooa bclöli mrgetélegezéaek oörteozéoe
3.3. Kozponto tasstystorzervl laanogatas

84. KülföldI üsaansairozdia bevélelet (14.1.+..,14.4.)
14.1. Forgatás célú külföldi értékpapirok beválcáon, értikgstléae
14.2. Befektetési célú külföldi étlékpapiook bevállása. énékeailése
04.3. Külföldi ésték7apIrok kibocsátása
04.4. Ksalloldt tttlelrle, kolcoonok lelvetelt

15. Adácsághacaem hapetalódó ssármaaékou ügyletek bevétetet

16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.1. ... +15.) 120 320 095

17. KÖLTSÉGvETÉSI És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+1’) 243 553 980



KIADÁSOK
2. n eébléml odeztoic forintban

káadáaljo1eimek 2018. évi clőirányaal

I 2 3
1. Méiködési kilo groom kiadásai (1.1+ +1 5) 127 625 405
1.1. Szemétsi jiattatások 54 044 330
1.2. Munkaadókat terhelijárutékok ée gyociálig honájánatási adó II 124 434
‚.3. Dotopí kiadások 40 275 220
I A. Eüálottak pénzbeli juttatása1 9 032 299
1,5 Egyéb miködési célú kiadások 13 149 122
1& — at 1.5-bit; — Elvonások ésbefasetések
1.7. - Garancia- éskezerségvállatásból biOzelés AM-n belalre
‚.8. -VisazszérítendI támogatások kölcsőaik nyújtása MI-n belolre
1.9. . Vistzatéritetsd&lámogatásot kolcsanok tőrleaztéoe All-n bolEro
1.10. - Egyéb nslkódési célú támogatások AM-n beltlre II 640 932
1_lI. - Garancia ér kerességvállalásból Isltzcréa All-n kivErt
1.12. . Visrzaléeireadö oámngatások, kölcröoök nyújtása Ali-a kívülre
1.13. - Alesészitések. áxrámogatások
1.14. . Karnattámogatáaak
1.15. . Egyéb mlködési cébi támoeatáaok áttasaltáztariáson kivülre I 508 ‚90
2. Felhnlmotiti klltségvelés kiadásaI (2.1+2.3+2.5.) 309494 264
2.1. Benaházások I 402 988
2.2. 2.1-bal EU-a forrásból megvalósuló benabázás
2.3. Feltijilásak 108 091 276
2.4. 2.3.-bál EU-s forrásból megvalóasstó felúiitáa
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5..bül - Garancia-és k’ezssaérvállalásból kifrzeléi AM-n belúlre
2,7, . Vinozatérilendö rámogalások. kólcsútaak nytiitásaAll-n brlúire
2.8. . Vjoisalériaeadi látnogalások. kolcoorsak törlesztése MI-a belúlre
2.9. - Egyéb fellanlrnozási célú támogatások AR-n betoire
210. - Garancia- éalcaeiségvállalásbál lálzetés AM-n kívülre
2.11. . Vioesaléiitendö támogatások. kőlcsöntk nyúiaása MI-n kivülre
2.12. - Lakástámogatás
2.13. - Egyéb fcflaslmozáci célú támogatások állanabáztanásoa kivErt
3. Tartalékok (3.1+32.)
3.1. Altalánossassajék
3.2. Céltaaialék
4. KOLTSEGVKTESI KIADÁSOK ÖsSZESEN (1+2+3) 237 319 669
5. HItch. kötcaiolörlcssiét államlaáliariásno kivolre (5.1. + ... + 5.3_l
5.1. Hosarú lejáratú hitelek. kölcsöttök törleaneése
5.2. Líkvidllási célú hitelek. kilcsönök tőrtemtése péralgyi vállslkorásnak
5.3. Rövid lejáratú ltttclek. k&lcsőaök tirtesreése
6. Bollildi értékpapírok kiadásaI (6.1. + ... + 6.4.)
6.1. l°oogysásl célú belttldi énékpaplrokváráaláaa
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok leváltása
6.3. Befektetési célú belföldi értékpspérek vásátlása
6A. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7. BelföldI flnaoosárorio ktadáoat (7.1. + ... + 7.4.) 2 449 314
7.1. Allanütáztarsásos belüli megelilegezéoek folyöátáss
7.2. Állassátsáziastáson belüli osegelölegszéaek vjaszatzetése 2 449 314
7.3. l°énzeazkörök belétkést eabelyaése
7.4. Péazlgyi Using kiadásai
7,5. Ktgaottli ütiayátósaervi támogatások folyóattása -

8. KOlIölt]i floanssározá, ktadáoal ‚6.1. + ... + 6A.)
8.1. l1orgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2. Befekteláti célú külföldi értékpapírok beváltása
i.3. Külföldi értékpapírok bevállása
8.4. Külföldi hitelek lsőlesöaők tötlesztése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) 2 449314

II. I KIADÁSOK ÖSSZESEN: 84+9) 239 568 983

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
.3. sz táblázat adalokforinrboo

I Kíttrée”elérf biáaw, ttl,blet( killa(zvelástbevétcleks.ter- keltség”cI& ldadántk4.atsj (+1.) -113 885784

2. Finasssiratiatbevéeetok. adásoketyenkreinnsnglmeá,lbevéodeklí. sar-Oaaissrarozáé ldadáaak9.assj (+1.) 117 878 7Cl



I. at táblázat

I .2.melléklct a „/2018 (....) önkormányzati rcndcletbez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK
adatok f’nintban

Sor— ...

szán’ Bevételi jogelan 2015. cii elotraatyeat

I 2 3
1. Önkonnánvzstt működési támoeatáaai (1.l.+...+.14.)
II. Helyi önkorniányratok működésének általános támogatása
1.2. Onkonnáeyzstok egyeslsőaoevelósi feladatainak támogatása
II. Q’kormáeyaatolcnosiálig ésgyezmekjóléti f&adatainaktámogalása
1.4. Onkonrsioyzalokkoéeurália feladatainak támogatása
1,5. Működési célú kózpoztositott elöirányzatok
i~. Helyt oakamiaoysatots hegesato lamogazasas
2. Működési célú támogatások állasntaáála.láoon belülről (2.I.+...+.2.53 31 543 416
2.1. Elvonások ás bcözctésck bevétclet
2.2. Működési célú garancia- ás kozeaségvállatázból megtésüldaek
2.3. Működési cél& vioazaléríleodö támogatások, kötcaöaök visszalérülése
2.4. Maködéei célú viaszatéritenda támogatások, kölcsönök igénybevétete
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 31 543 416
2,6. 2h-bot hu-s tasasogazas
3. Felhalmozási célú_tásatofalások éltamházlartáoon_belalrőt_(3.1.+...+3.53
3,1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú gaeazda. ás kacsaégvállalásból megadreidsek
3,3. Felhalmozási célú viaszazéráteadó támogatások, kölcaóaök viaszalérülése
3,4, Feltaatmozézi célú visazaléeáteadt lámagaláisk, kölcsisiik igénybevéaele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.5.-bal táJ-s lamogatas
4. Közitatatmi bevételek (4.1.+42.+4,3.+4.4.)
4.1 Helyi adók (4.l.l.+4.l.2.)
4.1.1. - Vagynod tiposú ának
4.1.2. - Tezmtlstk ás szolgáltatások adét
4.2. Gépjáronúadé
4,3, Egyéb ántloarzaaálati ás azotgálaaaást adók
44 bgyeb kóatatalam bereletek
5. Működési bevételei’ ‚5.1.+...+ 5.10.) 8 266 679
SI, Kéozleténékeaátéa etlesténéko
5,2, Szotgálaatástlc elleaoéstékc 4 950236
5,3, Közvetttett szolgáltatások éztéke I 575 697
54 Ttéaldoaasi bevételek
5,5, Ettáaást diak
5.6. Kiszámlásotl általános fotgaloré adó I 740746
57 Allalánoa foagatsré adó vágszotétáttse
5,5, Kamaabevétclek
5,9, Egyéb pénsúgyi műveletek bevételei
s,~a, Egych niaködeat bevetelek
6. Feflaatmtzáai bevételek (63.+...+63.)
6.1. lsmealea’táltajavalc értékesitése
6.2. ingatlanok énékesátése
6.3. Egyéb tárgyi eszközök éttékesilése
6.4. Résstseéések éetélsesltése
6.5. Keazsatderrt mrgámaaeseöezkapcaoloáo bevetelet
7. Működési célú éles” ialaazo,Jcözélk (7.1.4 ... + 7.3.)
7.1. Működési célú garancia. és kezeaségváltatásbót megtéaütéaek AM-ia kivötröt
7,2. Múkódési célú vásazatéaáteadö iáaatogatáook, kötcoöaök visszatér. At-I-ta kivelról
7,3, Egyéb működési célú átvett póazeoskös
7,4 /L-boO hU-a lamogalas (kozveries)
8. Fellaalmatáti célú átvett_péoaztszlcörók tS.1.+B.2.+03.)
8,1. Feltaatm. cdli garancia-én kez’gadgvátlatisbót neglérülések AH-a kivölröl
5.2. Folbala’ célú -oiaezatérilendö támogatások. kólcaöoök viaazalér. AH-a kivátiröl
9,3. Egyéb felhalmozási célú átvett péazcseköz
8.4. t.3.-bel tt,~a tamogotán (közvetlen)
9. KÖLTSÉGYErÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (14.481 39 III) 095

‚t. Hitel-, küleaanfelvérel dllasnháálaolásta kivűlrol (5O.1.+tO.33

10,1. Ha~ü lejáratú hitelek, kölcsáaök felvélete
I ű.2. Likviditási célú hitelek, lsölcsóaök felvétele péazúgyá váaalkozáaióa
~ Ravsd le,saratü hitelek, kötcsöaaök letvetele

ii. Beattldt érttlqaopirok bevételei (13.3. ÷4 11.4.)

III Forgatási célú belföldi éetdkpaptrok bevéuidza, éttékesitóst
11,2. Forgatáut célú belföldi él3ékpaptrok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi draékpapirokbevitlisa, éatókeataéar
‚1.4. Beletietes’ esia beható ea’ek~apwet úsbocaazasa

12. Maradváay liéa3rbevélele (12.1.4 12.2.)

12.1. Előző év kültuégveléci maradváotyáaak igéaybevétele
12,2. olcsÓ cv valalkozasa maradvamyanak genybevetete

‚3. BeIllidi űnasosáu’ozáo bevételeI (133.4_... + 133.)

13,1, Allanüaóziatiátoa belüli megetötrgeaéeek
13.2. Allaatalaáztaaláson belüli ntegetölegezéaek aöeteazióto
13.3. Betetek megsataatetese

54. KülföldI Ilnannirarha bevéiclci (a4.i.+..a4.43

34,1. Fotgatési célú külföldi értékpapkak beválfisa, dradkesitése
14.2. Befektetési célúlcűtlildi étlékpapirskbeváttása, értékeettése
14,3. Külföldi ériikpapirok Idbocsóatisa
4,4. Kiatlolsi tIetek, katmoask ielvetele

15, Adásiághozaem kapcsolódó osármazékot ügyletek bevételei

16. FINM4SZ[ROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +1’,)

17. KÖL’ISÉGVErÉSI És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖsslEsEN~ (9+16) 39 810 095



KIADÁSOK
2 n téb(órnt adagot foriniban

:~;— Kiadási joecimek 2003. évi előiránnst

1 2 3
1. Működési kbltnégegnéo kiadásaI (1.l+...+l.5,) 40 862 668
II, Személyi juttatások 28 009 035
1.2, Maaskaadókan lámelójárolékok és zeociália honájárulási adó 2953115
0.3. Uoloyi kiadások 9 900 513
.4. Elláloltak pénzbeli itattanásai

1.5 Egyéb működési célú kiadások
0.6. . sz 15bö1 . Elvonások ás beűzetésnk
0.7. . Garancia- ás kraességvátlalásból kiözetés Afl.s beKire
0.8. -Vinozstédnendö támogatások. kölcsönök nyújtása Áll-na belölre
1.9. - Vioozalérllonldi uáosogatások, kölcoösök lötlasznéon ÁM.na belalre
0.00. - Egyéb működési célú támogatások All-n bclúlrn
1.11. . Garancia éslsaességváflalásbél láözclés Aid-n kávúlre
1.12. . Vioozalérilnsdö tánnoganások, kölcsöoök nyájtésa All-n kivcérc
1.03. . Ájisiegáminésnlc dnd’nogatásols
1.14. . Ksinantámopiások
1.15. . Egyéb működési célú támasailsok álloosdaáznarláson Idvölre
2. Felhalmngánl köitoéeveléo kiadásaI (2,1+2,3+2.5.) 4194424
2.1, Benalaázások I 450230
2,2. 21.-b81 EU-a fongásb&l mogvalisoló bemházás
2,3. Pelúlllának 2744 194
2.4. 2.3.-bál EU-s fongásböl naegvalónulá fclijitás
2.5. Egyéb fölhalmozási kiadások
2.6. 2,5.-hűl . Garancia- ás kezeooégvállalásbdi ki~zetés Áll-a haloing
2.7. . Vingsaiérinenaéó nássogatások. kolcoönök nyújtása All-nt belolre
2.8. . Viaazaaéritnséö támogatások kölcsönök löglesaténe Áll-s belolre
2.9. - Egyéb fcllaalmgzási célt) támogatások All-a belolre
2,10. . Garancia, ás kassnéovállalánból ld~cnés Au.5 Isivoire
2.11. . Visszslérilendl láonaogalások. kolcoöaök oayújláso All-n Iávödre
2.02. . Lakástámogatás
213. - Egyéb feosslsssaaási célú lámogaláaok áosostházianáson kivülre
3. Tartalékok é3.l.+3.2.)
3.1. Áloalánoonanalék
3,2. Célsosialék
4. KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 45 057 092
5. HItet-. kölcoöatörlgnnéo állantlnáazaroáooo kávülre (5.1. + ... + 53.)
5.1. Hoaarú Iciámisi létclck. kölcsönik nörleszsése
5,2. LikviditásI célú bileleic. kölcsinik Ilrlcrziéso pásaüo~ad vállalkozámnak
5,3. Rövid Iciáranú hiseluk, kölcoönnök tösinsziése
6. BetfáIdi ériékpanlrok kiadásai (6,1. + ... + 6.4.)
6.1. PonIrasáci célú belföldi éniékpapirok vásárlása
62. Fonannásl célú belföldi érlékpspirok beváltása
6,3. Befektetési célú belföldi ésldkpapirok vásáalása
64. Befektetést célú belföldi éniélcpaplrok bcvállán
7. Belföldi linanniározán ldadáoaj (7.1. + ... + 7.4.) 2 449 314
7.1. Állanalnázlarnisos beláli megellleanzések folyáaitásn
7.2. Allomtsáslastáscn belili megelölegezések visasafizeléno 2 449 314
7,3. Pdnseszk(zök betétkénn clbclynése
7,4. 1°ésazögvi liziao kiadásai
K Külföldi Snancairogais kiadásaI (6.1.+ ...+ 6.4.)
LI. Fongalá,si célú külföldi énié8~aplrok vásánlása 2 449314
8,2. Befektetési célú külföldi éflé~apkvkbe’-d1aása
8,3. Külföldi éniékpapbtk beválnása
8.4. Külföldi hilelek. kölcsiaök nörlcsalése
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+I.) 2 449314

1°. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) ~ 506 406

KÖLTSÉGVETÉSI. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz tábidzag adaéokforingban

I Költeégvelési hidny,nöbblgl ( kéllnégvelésI bevélelnks. nor— kölnoégveléol ásatások’. ann) 1k’-) -5 246 997

2. Flnansomronáábevéldel’ ldaddaoknca-endree(rlnanssinteáslbnvénsekle anr-Olnansomrnnád ldaddsnk9. annUl’?-) .2 449 314



1.3. melléklet a ..j2018 (....) öaskormá~yzati reiidelethez
Jászboldogháza Községi Őnkormányzat 2018. évi Költségvetés Állami (Á1]amigazgatási) feladatainak mérlege

BEVÉTELEK
I. at lábldr.ot ‚zdutukforintban

SöI~ Bevételi jogcim 2018. (‚4 etgirástysat

1 2 3

1. Őnkonnán’sat maködési tásnosatásai_(I.l.+...+.l.6.)
1.3. Helyi ötskonsán~za’ok működésének áltatiatoa támogatása
1.2. Qrakonnáoyzatok egyes követési feladatainak támogatása
1.3. Oaknmtáaoyzatok nociilis do gyeortetejáléti feladatainak támogatása
1.4. Onkomiáoyoaeok ktálewátie feladatainak támogatása
is. Működési cétú közpotttoaitott előlrányaatok
1,6. tidal örtkaensanyoatok kacgeanto tamogatagat
2. Méiktdéti célú öámosatátokáitaa,ataáatareátoo belülről_(2.1.+...+.25,)
2.1. Elvonások do beözceésckbcvételei
2.2. Működéri célú garancia- it kczeoaégváttalásbót megtératáaek
2.3. Működési célú vialzaléritendő támogatások. kotctöaök viaozatéoútétt
2.4. Működési célú viotzatáoiteadó támogatások. kötesöoök igéaybevótcte
2.5. Egyéb mikődégi célú támogatások bavételei
2,6. 2.3.-bol EU-s tamogatta
3. Felbalmoodsi célú támo~atútoká1Iwnháatat-sásot’ belülről (3.1.4+35.1
3.1. Felltalmozási célú ötkonuoáztyzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- ás kezezoégvállalasból megtéitilisek
3.3. Felhalmozási célú vioazatériteodő támogatások. kotcoösaok ‚iatzatdrülése
3.4. Fctlaatmozási célt) vioszalérltmtdő támogatások. kötcaöoök igénybevéleta
35 Egyéb fctloataaatzisi célú támogatások bevételei
3.6. á.3-áal tU-goamogatas
4. Küzhalotmt bevételek (41.+4.2.+4S+4.4,)
4.3. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)
4.1.1. -Vagyonitiputúadók
4.1.2. . Tennélsek ás notgáttatások adai
4.2. Gépjárműadó
43 Egyéb ánabamiálati is nolgóttaaáel adák
4,4. árgyeb kesgatalne bevetelak
5. Műlatééé bevétetek (5.l.+...+ 5.10.)
5.1. Kénteiénékesieés ellejténéke
5.2. Szolgáltatások dumétléke
5.3. Kőzvetlecal szolgáltatások istéke
54 Toatajdoneai bevételek
55 Etátiai dijak
5.6. Kieártdázote dlialinoo forgataré adó
5.7. Altalinon forgatard adó visszalédtése
5.8. Kamatbevéeelck
5,9. Egyéb pénzügyi mavelatek bevételei
5~o. Egyeb mukodem öcsatalek
6. Feflaoimtrátt bevételek (6.L+...+6.5.)
6.1. Jmsroiegiátit javak &ttékeoitéae
6.2. Ingatlanok éstékesiaéae
6.3. Egyéb tárgyi amközók éslékcattése
6.4. Rónceedéock éatékezttétc
6.5. Keanesedeock megsuaaomeltaz kapcaalodo bevettiet
7. Makg,tétt célú átseli péttaesztsőagk (7.1. + ... + 7.3i
II. Működési célú garancia- is kczeooégvállalásbót megtiaslitak MI-ta Livötrőt
7.2. Működési célú vioszatérilendi támogatások. kötcoönök vitazatér. AH-ti kivülröl
73 Egyéb működési célú átveti pittzeszköz
74 éL-bot EU-n tamogatis (kosvdtlen)
8. Felhalmozási célú átveti péozeosköeék (8.1+8.2+83.)
8.1. Fglhatm. cdli garancia-és kezassigvillalánbát megtérülétek AH-o kivúlröt
8,2. Fctloalm. célú visszatéritendő támogatások, kötcsboök visszatér, AH-o kivötrót
8.3. Egyéb fctbatmozási célú átvett pdnzcaköz
8.4. á.3.-bít EU-a taanogasas (kozvetleas)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVEIELEK ÖSSzESEN: gt+...+8)

50. Hitel-. külctanfetvétet állsaalaáatsrgátos Idvülrőt (10.1+10.3.)

tol. Honnú lejáratú hitelek, kötmöstök felvétele
10.2. Likviditási célú toieelelt, kötműaűk fctvélctc pénzügyi vátlalkozistát
to.). RövId lejaeanl toteS, kolcoonok telveaele

II. meleőldt ériélcpaplrok bevételeI (11.0. +...+ 01.4.)

Ill. Foagaldat cétú beliöldi éalékpapirokheválliao, doodkeaitiae
11.2. Föogatáai célú bcttötdi étiékpapirok kibocsátása
II.). Befektetési célú beltBtdi éaiétcpapirok bcvdladaa, étodkesitéoe
11.4. iaclciieocm edo betiolci enckpap,rot öaöacsatasa

12. Marad’iov ieénvbevétclc (12.1. + 12.2.)

12.1. Előző óv költségvetési mnraáványáaaalz géeybcvélete
12.2. Elizo es valtallzozasa maraávanyanok tgeaybevatete

i~ BelIBlali üoaosnirozáo bevételei (13j.+ ... + 133.)

13.1. Atlaaaúaiztaaiáton belüli megetöteggzdaek
13.2. Altaatiloáztaatáatn belüli megelőtagezések törtesziéte
13.3. kietesek onegntaaeeaeae

14. KüHőlát flnsn~rozáe bevélelel (14.l.+...14.4j

14.1. Fötgalási célú kútfdldi éoiékgapirokbgválaáoa, dttikesittae
14.2. Befektetési célú kúttBtdi étoékpapírokbeváseáaa, égtékcailése
14.3. Kölfdldi étiélepapirok tibocodedsa
‚4.4. Koallotab hitelek, kolcaöaok Icivessic
15. Adóttághazoem Itapcaolódé ámrmaz(km ügyletek bevételei

1’. FINAJ4SZIROIÁSI BEVÉTELEK ÖSSzESEN: (10. + ... +15.)

17. KÖLTSÉGVETÉSI És FINM4SZ(I{OÜSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+0~



KIADÁSOK
2. sz táblázat adatokforintban

Sor— Kiadási jo~cbnote 2058. éti előirást~sal

mm

1 2 3
1. Mökődési kliosénetét kiadásai éLl+...+l.5.)
1.1 Személai imaatások
4.2. Munkaadókat terhelő járulékok éa szociális hoszájánalási adó
1.3. Dolsei kiadások
1.4. Ellátoloak pénzbeli iottaoásai
1.5 Egyéb működési célú kiadások
1.6. t.5-bő!:- Elvonások ás befazeiéoek
5.7. . Garancia-á3 kozosségvdllaldsból ldazetéoÁie-n bolúlrc
1.1. -Visazatéaiteaá& támogatások. kőlcsönök nyájiása AH-is bolülre
1.9. . Viamatérllesáő lámogalások. kölcaösök lörloszsése All-n belolie
I_tO. - Egyéb működési célú támogatáoak AU-n bolEro
1.11. . Garancia ésketeecégváualásból kifizetés AM-s kívülre
1.12. - ‘visszatérítendő támogatások. kölcsönök nyiisása All-s kívülre
1.13. - Astieg&ilések. ánámotmsások
1.14. - Kataaltámagytások
5.15, . Egyéb mükŐdéti célú támogatások áitandsáztsrsáson kívülre
2- Felhatmazáat kOItsé~velés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1. Benshtzások
2.2. 25,-böl EU-a forrásból mecvalönéó bombázás
23. Folújitások
2.4. 2.3.-bál EU-s forrásból naogvalös’dö felújítás
2.5. Egyéb folhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-bő! . Garancia, ás kozosségvállalásból kifizetés Alt-s belolre
2.7. - Viaszaiásiiesdó támogatások. külcaöaok nyújtása AM-n bolEro
2.8. . Vistzasérioosdő stsmooatácok. kölosösök törlosztáso Á}t-n belülre
2.9. - Egyéb feUaalnaozási célú tásnagatások AR-s bolülre
2.10. - Garancia- ás kezes*vállalásból kiflzeoéa AR-n kívülre
2.11. . Visssntéritesdö támogatások. kölcaössök tsyúiaása ÁM-s kívülre
2.12. - Lakássássoaatás
2.13. - Egyéb felhalmozási célú sásnoaatáaok állandsásaandson kívülre
3. Taroalalkok (3.1+3.2.3
3.5. Általánüa tartalék
3.2. Célaaztalék
4. KÖLTSEGVErESI KiADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5. Hitel-. kllcslntörloasséo áltassitánaroásoo_kívülre_(53.+_... +_5.3.)
5.5. Horns) lejáratú Isilolok. kölosösiktörtosazése
5.2. Lilcviditási colú hitelek. kölcsősöktörtonsése pénzügyi váltalkodássak
5,3. Rövid lejáratú lsitele]c, kölcsösök töltontéso
6. BelföldI értékpapírok loiadásat (6.l.+ ... + 6.4.)
6.1. Fotgatási célú belföldi énékpapirok vásárlása
6,2. Porgalást cdú boltösdi énélgsap-irok bevátoása
6.3. Bofekaelési célú belföldi énékpapirok vásástása
6.4. Bofolaelési célú bolföldi troélgyap&ok bo’dltása
7. Belföldi fittanastrozais kiadásai (7.1.+ ... + 7.4.)
7.1. Állasdsáztarsásün bolüji mogolölosczésok folvésisása
7,2. Állandsázsanáoon bolüi naogetitooozá sok vittzatlzetéso
7.3. Püoszonközökbelélkésl oshosyezéoo
7.4. Pészürti halo0 kiadásai
1. KülföldI finsotsirozás kiadásai (6.3. + ... + 6k)
8.1. Forgatást célúlclIltEtW értékpap&ok vásártdza
8.2. Befclsotési célú külföldi éssékpapö’ak bováitása
8.3. Külföldi étoékpapirok bováltása
1.4. Külföldilsitelok. kölcsőnök törieniése

9. FINAJSZIROZÁSI KIA13Á5OK ÖSSZESEN (5.+...+8.)

tO. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. at táblázat adatok forintban

a Kütlaéozvooést bidey,tüblstot( laütlsérvetésitsovélolola9. tar- kálasöovetétl lásdáaak4. tett (+1.)

2. Ftsasnitsodöbovétolok, ldsddsakogyestoge(fatotsnámzáslbovétolokle. sar-t’asanrzIrosáalldaddaotal.ssa) 1+!-)



1. sz. táblázat

S fl. jiataittuct a I2UI Ő 1’..) OnKonlIaflyzatI TCflUCICIflCZ
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK
adatok forintban

Sor- Bevételi jogcím 2018. évi előirányzat
szam

I 2 3
I. Önkonnányzatooiűködési támogatásai (1.1.+...+.1.63 81 101 480
1.1. Helyi önlcotmányzatok működésének általános támogatása 20 873 352
3.2. Önkomsányzatok egyes köntevelési feladatainak támogatása 25 421 917
1.3. Onkormányzatok szociális és gyeemekjáléti feladatainale támogatása 23 830 000
1.4. Onkormányzatok kultusális feladatainak támogatása 2 030 380
1.5. Működési célú központositott előirányzatok
3.6. Hely’ önkonnanyzatok kaegeozitó támogatásas 10 945 831
2. Műkidési célú támogatátokállamházeartáton belülről (2.1.+...+.2.5.) 35755 729
2.!. Elvonások és beűzetéselebevételei 288 313
22. Működési célú garancia- ás kezeaségvéllslásbúl megtéttlések
2.3. Működési célú ‚isszaiédteadő támogatások, kölcsönök ‚ützatérúléso
2.4. Működési célú ‚isszatétitendő támogatások, kölcsönölc igénybovétele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bt»éoelei 35 467 436
2.6. 2.5.-hűl EU-s támogatas
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.I.+. . +3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- ás kezességállalásból megtérűlések
3.3. Felhalmozási célú visozatédtondő támogatások, kölcsönök ‚ísszatérűlése
3.4. Felhalmozási célú ‘eisszatéeioendó támogatásotc, kőlcsöoök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.5.-hűl EU-stamogatas
4. Kőzbatalml bevételek (4.1+4.2+4.3+4.43 25 500 000
4.8. Helyi adók (4.13+4.12.) 21 400 000
4.1.1. - Vagyoni tápusú adúk 4 400 000
4.1.2. - Termékek ás szolgáltatások adói Ii 000 000
4.2. Gépjámnüadó 4 000 000
4.3. Egyéb ánthasmálati ás szolgáltatási adók
44 bgyéb ködaatalmi bevételek 100000
5. Működést bevételek (5.l.+...+ 5.10$ 9 933 546
5.8. tQszlcténékesieés ellcaaéa-téke 300 000
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 3 477 514
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 3 692 118
5.4. Tulajdonosi bevételek I 040 000
5.5. Ellátási dijak
5.6. Kiazámtázottálsalános forgalmi adó 1 423 984
5.7. Általános forgalmi adó ‚isszatéritésc
5.8. Kanaatbcvételek
5.9. Egyéb pénzü~ műveletek bevételei
5.10. Egyéb működést bovetelek
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+. ..+&5.)
6.1. lnstateriálisja’ak éstélcesitéso
62. Ingatlanok ét’oékesitése
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesitése
M. Részesedések éatékesitése
6.5. Ressesedesek mcgazüneaebez kapcsolúdá bevetetek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) 240 000
7.1. Működési célú garancia-ás kezcsségvátlalásból megtériilések AN-n Idvülről
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsöttök visszatér. ÁN-n kivülről
7.3. Egyéb működési célú átvett pészeszköz 240 000
74 1.3.-bot hU-s tamogatás (közvetlen)
8. Felhalmozási célú átvett péazeszközök (S.l.-f8.2.+$,3.)
8.8. Fetlaalm célú garancia- ás kezeoség-sállalásból megtéstilések AN-n kivülről
8.2. Felhalm. célú ‚itszatétitendő támogatások, kölcsönöktásszatér. AH-o kivülről
83. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
g4 ö.3.-ból hu-s tamogatás (kuzseslen)
9. KŐL’l’SÉGVETÉStBEVETELEKÖSSZESEN:(l++g) 152530755

1t~. Rite].. köleaönftlvéte] államháztartáson Idvűtrőt (10.1+10.3.)

10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
802. Likviditási célú hitelek, kölcsönökfelvételepénzügyi vállalkozástöt
10.3. Rövid lejáratta httetek, kőlcsonoklelvétcle

~‚ Belföldi éroékpapirokbevéeelet (ll.l.+...+ 11.4.)

III. Forgatási célú belföldi értékpapirok beváltása, értékesitése
112. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
13.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok be’áltása, értékesitése
81.4. Belektetesa celia beltöldi ertekpapirok ktbocsatasa
~ Maradváav igénvbevétete (12.1. + 12.2.) 120 320 095

12.8. Előz8 évköloségvetési maradvényájsak igénybevétele 320 320 095
82,2. hIntó évsatlalkozastmaradványánakagesybevétde
~ Belföldi haanszirozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)

13.1. Allamlaáztaetáaon belüli megelölegezések
13.2. Állantitáztaetáson belüli msgelölegezések törlesztése
13.3. Betétek megsziantetese
~4. Kúlföldi ilnatatzirozás bevételei (14.1.+.. .14.43

14.1. Forgatási célú kűlföldi éetékpapirok bevéltása, értéktsitése
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapirok bevélsása, értékesítése
143. KUlt’öldi értékpapírok kibocsátása
14.4. K.ulioldi hitelek, kotcsönok telvetelo
15 Adóssúgboz oem kapesalódó származékos űgyletek bevételei

16. F1NAN$2iRQZÁ5tBEVÉTELEKő$5ZE5EN~(10.+...+15.) 120320095

17. KÖLTSÉGVETÉSt És EtNANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSS~SEN: (9+16) 272 850 850



K] AD Á SOK
2. sz. táblázat adatok forintban

Sor- ...
• Ksadásijogc’mek 20I8. evi eloaranyzat

nana

1 2 3
I. Működési k6Itsé~vetés kiadásai (l.I+...+1.53 117 672 864
1.1. Személyi juttatások 53 797 485
1.2. Munkaadókat terhelőjárulékok ás szociális hozzájáraslási adó 8 305 031
1.3. Dologi kiadások 33 388 927
1.4. Ellálotlak pénzbeli juttatásai 9 032 299
1.5 Egyéb müködézi célú kiadások 83 149 122
1.6. -az 1.5.581: - Elvonások ás beüzetéaek
1.7. - Garancia- ás kezességvállatasból kitizetés All-n belülre
1.8. -Visszatérítendő támogatások. kölcsönök nyújtása ÁH-s belülre
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsonök lörlesztéte At-I-n belülre
1.10. - Egyéb mikodési célú támogatások ÁN-a belttire II 640 932
I .11. - Garancia ás kezességiállalásból kiflzetés All-n kívülre
1.12. . Visszatérítendő támogatások, kalcsönök nyújtásaAH-n kívülre
1.13. - Árkiegészitések, áttámogatások
1.14. - Kaniattátnogatások
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson Idvülre I 508 190
2. Felhalmozási kiltségi-etés kiadásai (2.l.+2.3.+2.5.) 112 426 688
2.1. Beruházások i 591 218
22. 2.1 -hűl Eti-s forrásból sswvalósulő beruházás
2.3. Felújitások I 10 835 470
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásböl meg’.alósuló felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-hűl -Garancia-éskezességülllalásbólkiőzetésÁll-nbelülre
2.7. - Visszatérítendő támogatások. kölcsöaök nyújtása AN-n belülre
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AN-n belülre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁN-a belülre
2.10. - Garancia- ás kezességiállalásból kiüzetés AM-n kívülre
2.11. -Vitazatéritendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁN-nkívolre
2.12. - Lakástámogatás
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások állantáztaatáson kívülre
3. Tartalékok (3.1+3.23
3.1. Általános tartalék
3.2. Céltartalék
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 231 099 551
5. Hitel-. kölesőoeörleszeés állanaháztartáson kívülre (53. + .. - + 53.)
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kőlcsőnöktörlesmése
5.2. Likviditási célú hItelek, kőlcsönőktörleszeésepénzügid ‚dllalkozásnak
5.3. Itővid lejáratú laitelek, kőlcsőnők tőrlesztése
6. Belföldi értékpapirole kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
6.1. Forgalási célú belföldi értékpapirok vásárlása
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3. Befekletési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok bc’dleása
7. Belföldi flnanszirozás kladáaai (71. ÷ . -. + 7.4.) 42 751 298
7.1. Államháztartáson belüli megelólegezéaek folyósieása
7.2. Allanslsáztaatáson belüli megelőltgezésck ‚isezaflzetése 2 449 314
7.3. Pénzeszkőzök belélként elhelyezése
7.4. Központi irányitőszervi támogatás folyósítása 40 301 914
7.5. PénZügyi liziag kiadásai
8. KülföldI őnanszirozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
SI. Forgatási célú külföldi értékpapirok ‚dsárlása
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok be’áltása
8.3. Külföldi értékpapírok bedltása
8.4. Külföldi hitelek, kölcsőnök törlesztése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.4.. -4-&) 42 751 298
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 272 850 850

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat adatok forintban

I Költségvetési hiány, többlet ( k-öleség’-etési bevételek 9. sor- költségvetési kiadások 4. sor) (+1-) -77 568 797

2 Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (őnanszirozósi bevételek 16. tor - flnanszírozási kiadások 77 568 797
~ 9. sor) (+1-)



L at tdötésat

I .A.melléklet a /2018
J~szboIdogháza Községi Önkormiinyzat 2018. évi Költségvetés Köte]ezö feladatainak mérlege

B E VB TELEK

(fl..) önkon~áoyzati rendelethez

adatokforintban

Sor- .
~ Bevételi jagcian 2018. ra elosranyrat

I 2 3
1. Önkonaadav~t méködési ténsocahiaai (l.l.+...+.1.6.) 81 103 480
1.1. Helyi önkonkíyzalekmökökéltalóno”ónao8aiisa 20 873 352
0.2. Onleonniayzatok ogyes köraevelési feladatainak tianogatéaa 25 421 917
1.3. Onkomiányzatok szociális éagyennclejdléii feladatainak lámogalása 21 830 000
1.4. Onkomián3’aalok klalturális feladatainak tiansgaldaa 2 030 380
‚5 Működési célú közponloailolt eliiráoyaalok
1.6. Helyi oakortaanyzaiolt kíegeaal& tamogalalai 10 945 831
2. Működési célú táaneraiások óhlamhésianéson belülről (2.1.+...+25.) 4 212 313
2.1. Elvonások ésbcBzeiéack bevételei 288 313
2.2. Működési célil garancia-és kcieaoégvállalisbil mcgléoülések
2.3. Működési célú viaozatériicndő Idmegalirok. kölcaonök viaazaléráléac
2.4. Működési célú ‚‘isszaléiiteiidi tóanogalilok, kölcsönök igénybevélele
2.5. Egyéb II ködéai célú láTilOgalilOk bevételei 3 924 080
2.6. 2.3-bal bU-s lanaogaaaa
3. Felbatnioriti célú lianagatáookéllamhésrariéson belülről (3.1.+...+3.5.0
3.0. Pet3almozási célú önkormáepali lianogaaiack
32 Eclbalonazési célú garancia- ás 1’ aaégvállaiáaból asieglérolések
3.3. Felliaianazási célú viaszalérilesadű lalaasagatások kölcsöaaök viaszaléreléao
3.4. Felhalmozási célú vlaizaiéalienéö táooaogaaárok. kölcaöaök igéaybevétele
35. Egyéb felbalnasziaj célú tiaaogaeásck bevételei
36. 3.3-hol hU-i lansOgalal
4. Közioatalsnl bevételek (4.1+42+43.44.4.) 25500 000
4.1. Helyi adók (43.1+4.1.2.) 21 400 000
41.1. - Vagyoni tiposú adók 4 400 000
41.2. . Teanasékek ésaolgállaliaok adéi 17 000 000
4.2. Gépjérnlűodó 4 000 000
4.3. Egyéb ánibaamálali ás nelgdilaláci aéék
44 t~3~Cb koalulaire bescielek 100 000
5. Működési bevélelek (5.l.+...+ 5.10.) 7 953 667
si. Kéaajetértékealiéa ellenéatéke 300 010
52. Szolgálaatdaak ellanéitéke 3 477 514
53. Közvetlleli szolgáltatások énéko 2 116421
5.4. Todajéaooaitocvételck 3 040000
5.5. Elláléai dijak
56. Kidralézon dualista faigaleni aéö 1 019 732
5.7. Általános forgalnal adó vltnatéoiiéae
5-8. Kaenatbevélelek
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevésolci
5.10. Egyeb miakidéoa bevtielek
6. Fellealmor4al bevételek (6.1.4.46.5.)
6.1. laennaleniátajavak érlikesliése
6.2. Ingatlanok éetiktailéae
6.3. Egyéb iáegyi teslcözők éelékesiléae
64. Réaresedésck éztékesölése
~5, Keaacaeéeaek anogazüaeaeliczkapcoolodo Oeveoelek
7. Működési célú ólweo pénzeszkörök (7.1. + ... + 3.3.1 240 000
7.1. Működési célú garascia-éskezesaégvóoaláaból megléoülésekÁM-nkivölröl
72. Működési célú vinazatéeieendö timsgatiaok. kölcsöeaök vioszalér, Aa4.e kivülről
‘33 Egyéb működési célú átvelt póeszcazkia 240 000
~4 ki-ml EU-s tasnaogataa (kozvetlea)
8. Felbalmoaisl célú átreli péinnarközők (8.l.+02a+83.)
81, Fethaleee, célú garoacia. éo kezösaógvíllalásbil megléraldaek ÁH-a kívülről
0.2. Felliahot célú visaaalétiteeedö léJaogalólOk, kölcaöaök ‚jsaraiér. Áll-a kivúlröl
8.3. Egyéb fejbalnaazisl célú áaveel pdnzamköz
8.4. 8.3.-bal Eti-o aamogaaaa (kozveilen)
9. KÖLTSÉGVErÉSIBEVETELEKÖSSZESEN:(I+...+80 119007460

IV. Hitel-. kalesgafelvélel dhlnaohéaiar(éton leivülrol (10.1.4103.)

10.3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcaöoök felvétele
10.2. Lils’idilási célú hitelek, kölcaöesik felvétele pénzögyi vállalkozáatól
10.3- Kowé le;araoú Itielek, kalcaonok lelvetele

ao. BellOidi dridlipopirak bevélelel (űű.1.+...+ 11.4.)

13.0. Poegatáei célú belllldi éasékpaplrok beválláaa, érlékesitdse
11.2. Forgaldsi célú bell’éldi énékpaplrok kibocaánála
00,3, Befeklelési célú belföldi énékpaplroköoválidn, éatékeniléae
i 1.4. lielekleoea eels beholds eeiekpapook lobocsaaaaa

~- Maradváoy Igénybevélelr (123.4 122.0 320 320 095

2.1. Előző év kilicégveiési relaradványónak igénybevdaelo 120 320 095
02.2, blozo cv vallalkozaa maradvaeiyaaak egeesybcocoelo

t3 Belföldi Besaesaalrotúg bevételei (133.4 ... + 133.3

13.0. Állambázanáaon belüli megel&legezéoek
13.2. Áularedházlarléseaes belili mogelölagezétek lörleozlése
03.3, tietelek megszunleteoe

a~ Kolféldi flaaorsirorsin bevételei (14.1.+...14.4.)
14,1. Forgatáai célú külföldi éatikpaplrok bevátlána, értékestlése
14.2- Befekselési célú külföldi éalékpaplrok bevóltára, énékesitése
04.3, Külföldi éaűékpaptrok öibocaátéaa
04.4. Kaalloás hitelek, kolcsáriok lelvelclc

15. Ádósságbizanna laapegolédó szirrnsaókoo ügyletek bevételei

16. Fű’lÁj4SZhtOZÁSl BEVÉTELEK ÖsSZESEN: (10.4 ... +15.) 120 320 095

17. KÖLTSÉGVETÉSI És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+1~ 239327 555



2. ut táblázat

KIADÁSOK

adatokforintban

Sor— Kiadást Jogcímelc 2013. ési elóioányzat

I 2 3

1. Méktdioi Isal’oégwtés kiadásai (134.4-15) 83938942
I I. Szemét~~ juttatások 27 937 026
1.2. Munkaadókat terholó járulékok éo nociáljs hoájánolási adó s 784 764

1.3. Dolosi Idadásak 20 005 731
1.4. Ellátotlak péssabell isotaldani 9 032 299
1.5 Egyéb múködési célé kiadások 13149122
1.6. - az 15-bOt: - Elvonások ér bcfozcoéoek
17 - Gaoancla- éskezesoégváliatásbál IdOzetés AN-n hetEst
18 -Vjsszatérlteodó támogatások. kélcsonök nyújtása Ali-o beiúire
1.9. - Vjtszatédtcodö támogatások. kotcuotaok tőrlosztése AN-n balotre
1.10. - Egyéb mikodáni céiú támogatások AH-o belolre It 640 932
1.11. - Garancia ás k~ég’álJa1ánból tdtlzetéa AU-u kivolre

1.12. . Viouzaoérjteodö támogatások, koktooők nyújtása ÁN-o tdvütre
1.13. . Askietémitések, ártámogatások
1.14. - Kamattáaioptások
135. - Egyéb mükodési célú tánaooatásak álanolaáztarsásoo kivotre I 500 190
2. FelhalmozásI költtányetéo Idadáuat (2.1.4.2.3+2.5.) 100 232 264
2.1. Bcntházások 140 980
2.2. 2.1 -bOt EU-n fooTásból tsogvalóoutó beruházás
2.3. Felújltátok 100001 276
2.4. 2.3.-bál Eli-s fonásbál mervat’oaló felűjitás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
26 2 5-bOt . Garancia-és kezess(gváltalásból kifizetés AN-a bstátro
2.7. - Visszatéoiteodó támogatások. kölcsonok nyújtása ÁN-o brtolro
2.3. . Visosotérjlsndó táosogatások. kőlcsonák tOrte~éoo AN-u brlálro
29. - Egyéb fcllaalonazásl cÉlO támogatások AR-u belúlre
2)0. - Garancia- do kaezségváoalásból káEzcltsAN-o IcivOire
2.11. - Váoozatéritoatdö támogatások. kolcoonok nyújtása ÁN-o kivolre
2.12. - Lúástássogatás
213. - Egyéb felhalmozási céki támogatások étlam3sánartásou tdvútre
3. Tartal(kok (3.1+3.2.)
3.). Általánoo tartalék
3.2. Céltaoto3ék
4. KOLTSEGVErESt KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 192 141 206
5. t5áteI~. Icölcotnoörteoslét állambáztaroáaooi kivútre (5.1.4. ... + 533

5.). Hosszú tcjáoatúlélclek. kölcsöoőkttrttartése
5.2. Lljcvidátási célú hltelelc. kötmioőlc 080ienlte pénzocyi vállalkozásoaojs
5.3. Rövidlojdrotú hitelek. Ieokoőoitik törtcsztésr
6. BetWldl érlékpaplrok kiadásai (6.1.4 ... 4. 64.)
6.). Porgalási célú belflldi dotékpap&ok „ásásiáss
6.2. Forgatáni célú beslIldi énékgsyirok beváitána
6-3- Befektetési célú beItlIdt éotékpapirok vánártása
6.4. Bcfekletési célú belflldi énékpapirok bg’-áloáca
7. BeIrdidi Iloannirosdio Idadámi ‚7.1. + ... + 74.) 42 751 293
7.1. Altaa,lsássartásotu brtolj mrrelőtezezések fojvóoitása
7.2- Állaaúoáztartáson belüli mgrttótrgezéssk vioozaútttése 2 449 3)4
7.3. Pénzeszközik beaéakéoo elhelyezése
7.4. Pénzügyi using kiadásai 40 301 904
7.5. Kánpooili ioáayitómoM táooogyaások folyósítása
8. KolfOldi floaorairodáu Idadánai (6.1.4 .. + 6.4.)

8.1. Forgatás célú kültEldi énékgaplmlc vátáoiása
8.2- Erfclsctési célú kolfOtdá éUék~apirok bevdltáaa
13. KOlISIdI éraékpaplrok beváloása
0.4. KOllbIdá hitelek. kötcobnök töolcezléee

9. FINÁNSZIRGFÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+0.) 42 751 298

10. KIADÁSOK ÖSsZESEN: (4+9) 234 892 504

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. at táblára: adtunk forintban

I Kiltulgvrtéd ttiáty,tObbictf kdlor’1veo&ibevétdekt. tor- bátaségvetási ldadánek4. rat) (+1-) .73 133 746 7
2. Finsanvárosádbevéodek Iáadánokesyrutree tfiuainudrozáol hevttctekl6. tor- f,nanasánneáé ldaddook9.son)(+I.) 773(8 797 ]



1. sz édb!ám

I .2.A,mellékjet a /2018 (..) önkocmái~yzati rendeletbez
Jászboldogháza Községi Önkormáiiyzat 2018. évi Költségvetés Önként vállalt feladatainak mérlege

BE VETE LE K
adatokforintban

Bevételi jogcím 2018. é’i etőirássyzel

I 2 3
1. Őnkonsaánn’t ‚ttűkedési tásno5atátai_(1.1.+...+.1.6.)
1.1. Hel~ önkonnán~zatok működésének állalásas tálsogatása
1.2. Onkomtázsyzalok egyeakgntrvcléal feladatainak támogatása
1.3. Osicomtásyzatok tiodális ás gyermel~ót feladatainak támogatása
1.4. Oúonsaónyzatok toáttarálin feladatainak támogatása
1.5, MűkÖdési célú kőopontosltott előirányzatek
1.6. Helyt önkontian3zatok Liegesnto ta200garasas
2. Múlcödési célú tássocntásokállaaoltásaarláton belűlro’t (2.1.+.»+2.5.) 31 513 416
2.1. Elvonások éabeúzelések bevételei
2.2. Működési célú garastda. és kezességváttalásból megtésalések
2.3. Működési allis visszatériteadö támogatások. kőtcsönök visssatésútése
2.4. MűkÖdési célú vitazatéritestdótástogatások, kölcsönúk igénybevélete
2,5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 31 543 416
2,6. 2.b..bál tU.s tamogalas
3. Felhalmozási_célú táaisoeatások átlattattáatar(ásnn_belülről_(3.l.+...+3.5.)
3,1, Fettealssozási célú ösekomsányzati támogatások
3,2, Pethalsnocáil célú garancia, ás kezességvállalásból ntegsésúlések
3.3. Fetlsalmosúoi célú ttezatésileodö támogatások kolcsonek vinszaléroléte
3.4, Felhalmozási célti visnzasérilessdo támogatások. kOlcsosök igésybevélele
3,5. Egyéb t’cssolmozdsi célú támogatások bevételei
3.6. L3.’öol EU’s tamogatas
4. Közhatalntá bevételek (4.1+4.2+4.3+4.4.)
4.1. Helyi aeték (4.1.1+4.1.2.)
4,1,1. . Vagyoti liptesú adók
43.2. ‘Tenttékck ás szolgáltatások alól
4,2, Gépjámigadú
4,3, Egyéb ásuhasznélaú ás nolgáltatási adók
4A. Egyeb kessbatabta bevetsick
5. Mükidéti bo’,’ételek t5.l.+...+ 5.103 1 979 879
5.1. Kémietéstékcailécellcnéstéke
5.2. Szolgáltalásrk elleaésléke
5,3. Körvetinctt mosgálaatások értéke I 575 697
5,4, Tulajáanasi bevételek
5,5, Etátási dunk
5,6. Kinámlázost általános forgalmi adó 404 I 12
57 Altaláttor fotgalssi adó ‚isrzaldsitórn
5.8. Kamalbevéletek
59 Egyéb pénzügyi műveletek beválötei
~ Egyeb naaködest beteselek
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)
6.1. lstsmatctáálisjavak éntékealtése
6.2. ltigatlanttk étlélzesilése
6,3. Egyéb tárgyi eszközök éttékesittse
6.4. Ré=csedésck éttékeaitése
6.5. Heszeaeietets megszsassesehez kapcsotodo bevetelek
7. Működési célú átvetI_pén~tzkizék (7.’. + ... + 7.3.)
7.1. Működési célúgarancia.énkezeanégváttatáobólmegsérútésekA}l.n kívülről
7.2. Működési célú vánnzatésilanáű támogatások. kölcsonök visszatér, A}O.n kivútról
7,3, Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
~ 7.3,~bol bUSa tamogalás (kozvetlcs)
8. Felltalmoysino célú átvett pénazosleürők (8.1+82+8.3.)
8.1. Fethalm. célú gan’anoa- ás kesssság”állalásból mcgtérüléaak AH~n kivúlrűl
8.2. Felttalrn célú váaszatéritendö támogatások, kölcsűsök visszatér, Alt-n kívülről
1.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeecköz
IA. &3..bol EU-n tanagatas (kozvéllen)
9. KÖLTSEGVETESI BEVEFELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) 33 523 295

Ill. Toilet.. kölesötofetvétel_átlasntaáálariésnn_kívülről_(10.1+10.3.)

10,1. Hosszú lejáratú hitelek, köscsönök felvétele
10.2. Likcélditási célú hitelek, kölccésűk feltételc pénzügyi válialkozáttöt
10.3. Roil tejamto EstEk, kolcsonok áclvétcie

‘(. BelITtli éroékpapirok bevételei (113.+...+ 11.4.)

1 1.1, Forgalási célú beltűldi éslékpapirok bevallása énékesácése
11.2. Fosgatási célú belfIldi énékpapirok kibocaásása
1)3. Befckeetéai célú bellűldi értéltsapirok bevallása, énékesliése
11,4. detekteleas celú beliólsin cnekpaptsok Ebocsasasa

I~. Maradvánv Isénybevétele (l23.+ 122.)

12.1. Etözö dv költségvetési nissadványának igéaybevélele
12.2. Elozo cv vaáalkozsss naradvastysnak genybavetele

Li. Beltöldi_Inannsirtsán_bevltetel_(13.1. + ... +_13.3.)

33,) Allatsútázlaxtáson belüli megelölegezdaek
13.2. Allastútiztartátan belüli megelöteiezések tórteszténe
13,3. kícselei mcgsstnnlelelc

‚~. Külföldi Inaooclrorht bevétetel_(14.1.+...14,4i
14.1. Forgalási célúkültűtái éstékpapirokbeváltisa, ártékcalsére
14.2. Befektetán célú külföldi éttékpap&ok bevástáoa, énékeciséce
4.3. KaliEldi éstékpapla’ok kibocsátása

14A. )‚téiole Etelek, kosceosok telvetele
15. Adénaógboznen loapcoolódé osóraussékot ügyletek bevételei

16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (JO. + ... +15.)

17. KÖLTSÉGvETÉsI És glNM4szhtozÁsl BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+1~ 33 523 295



KIADÁSOK
2 at irt Házai adatok forimban

Kiadási jogclmek 2018. iii cléiráayano

I 2 3
1. Mükldéai kbltaéewlée kiadásai (l.l+...+l.5.) 33 763 922
I,]. Szeméh4 juttatások 25860 459
1.2. Mwakaadókaatcrhelöjáaulékok ésazociátiahonájlntlüi adó 2520267
Ii. Dobd kiadások s 383 196
I A. Eltátottak pénzbeli juttatásai
1.5 Etyéb rsúködéoi célri kiadások
1.6. az 1.5-bEl: Elvonások 6a bcftzetések
1.7. Garancia-és kczeaaépvállatásbdl Idázetén AR-n bebütre
1.8. -Visazaiéritcndö támogatások. kélcsönök nyújtisa Áll-a hotelre
1.9. - \‘isazatériteadl támoíra:ásct-. kOlcsönok törle=téao Aji-rs belülre
1.10. . Egyéb működést célú támogatások AM-n belüire
In. . Garancia éakacss4vállaláaból kitlzetéa Ms-n ld’-5,ttrc
1.12. . Vitazatéritctdö tásssogatásak. kolcsöaök nyújtása ÁH-a kivülre
1.13. - egésaitének ártámogatások
1.14. - Kanaattáanogatáaslr
1.15. - Egyéb máködéni célú társtocatások állanstsázsartáaon kivülre
2. FeLhalmozási köllaéavctés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 4 194 424
2.1. Bcnrlsázásak I 450 230
2,2. 2.1-bál EU-a forTásbál megvalósuló beruházás
2.3. Felújlaásolc 2 744 194
2.4. 2.3.-bál EU-c forrásból naesr”alónáó felújilás
2.5. Egyéb fellsalmaráai kiadások
2.6. 2.5,-hOl . Garancia-és kezeaségvillalásból kifizetés All-n bctülre
2.7. - Vinszatéritcndö támagalásotc. kőlcnaaök nyújtása ÁH-a bclélrc
2.8. . Viaazalérileadő tinsogatisolc. kölcsőnök sörleaztére AR-n belúlre
2.9. - Egyéb felhalmozási célü támogatások Alt-n bclülre
2,10. - Garancia- ér kezeasécvállabisból ásözetén AR-a kávülre
2,11. - Viatralérilcndő táasagatásak, kölcseank nyújlásaAil-n klvülro
2,12. . Lakástágnogalás
2.13, - Egyéb felhahaozási célú láaasc(atánok átlaaslsizlaalöson kivútre
3. Tartalékok (3.1+3.2.)
3.1. Abtaldsass tartalék
3.2. Céltartalék
4. KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+31 37 958 346
5. 1111cl-. kölcsöntörlcasséa állambrámartáooa kivülre (Si. + .. + 5.3.)
5,1. Hocuzú lcjáratú hilclck. kőlcnlaők töaleactézc
5.2. Likviditici célú hiaclak. bcőlcsOnök rőaleuztésepószogyi vállatkozásnak
5.3. Rövid leláratú bilelek. kölcsönBe törtcutésc
6- Belflildl értékpapírok kiadásai (63i- ... + 6.4.)
6.1. Forsatdsi célú belföldi éasélcpapirok vásdsláaa
6.2. Forgalási célú belföldi értékpaplrok bevátlása
6,3. Befektetési célú bclföldi értékpapírok vásárlása
6.4. Bcfcktcléni célú belföldi éssékpadrolc bevdltása
7. Belföldi llaaaaa,áror.án kiadásai (73+ ... + 7.4.)
7,1. Allamtrinarlásoa belüli nsegeltlegarénak folvésilása
7.2. Állaszúrázsarsinos belüli megrlólaoezének-viaazsflceléae
7.3. Pérazeszlrözékbcrérkéat elhelyezése
7,4. Pénzügyi lésiag kiadásai
8. KülföldI Onanosározáa iciadical (6.1. + .. + 6.4)
8,1. FaTgatást célú külföldi értékpapírok vésdslása
8,2. Befetaelési célú Icoiflidi éatékpaplrskbeváltása
8.3. Külföldi énékpapérok bcvdlrása
IA. Külföldi hitelek. Icölcsönök lgrlcszuésc
9. FD’IM$SZIROZASI KIÁltÁSOIé ÖSSZESEN: (S.+..+8.)

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 37953346

KÖLTSÉGVETÉSI, F1NÁ1~SZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. at táblázat ‚adatoh-forinibon

I Kilttég’-ctéol hIány, tlbblet ( költatcveléatbavételek9.aor- kölTaégveTéni kiadások’, tart (+/-) .4 439 081

2. Flaarozlaaoártbeválcbek. liaddaakegyenlece(Oaanetit-oadatbevélelcklo. sor- nnanooli-ardni ldadásaka.sarl (+1-)



I .3.A melléklet a ./2018 (....) önkoiznányzaii rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2017. évi Költségvetés Állami (Államigazgatási) feladatainak mérlege

BEVÉTELEK
I. sz táblázat adatokforintban

z: Bevételi Jogcím 201$. évi előil’aist)?at

1 2 3
1. Önkonnénvnt műkldéai_loisnocaltoni_(l.l.+...+.1.6.)
I,’. Helyi ónkotmúnyralok működésének áltolánon iársogatáta
l.2. Onlsoeoaányzatok egyes köraevelési feladatainak támogatta
II. Onkonsánysatok szociális ás gyenneöjóléti feladatainak támogatta
1.4. Odsonndstysatols Isodtorálin feladalztiotals támogatása
IS. Működési célú kősjsosllsotoott eltirányzatok
1.6. Helyt o’okormanysatok Ilegesolo lamogtlasos
2. Működési célú_ldsno~aléook állasuhéztarodson_belülről_(2.1.+...+.2.5.)
2,1. Elvonások ésbetzeidstkbtvdlélci
2.2. Működési célú garancia- és kezesoégvállsltsból meglértlések
2,3. Működési célú visszaodritesdö lömogatdsok, kölcsötsök vismatdroldse
2.4. Működési célú vitszatéritesdö támogatások,_kölcoöaökigéoybcvétcle
2.5. Egyéb miködési célú támogatások bevételei
2,6. 2.5.-bál hU-stamagatas
3. Felbalonozési célú témo~aléook éllanibézűarléotn btlűlro’I_t3.l.+...+3.5.)
3.]. Felhalmozási célú önkonndsyzaoi támogatások
3.2. Felloalmozási célú garaocia~ éskacaségvállalásból megtériüdsek
3.3, Felhalmozási célú visszatérilendö oáonogaoások, kölcoössók yiossalérüléso
3,4. Felhalmozási célú vioozatérioeadö látoogaláaok, kólcsinök igéstybevéoele
3.5. Egyéb felhalmozási célú táottagaldaols bevételei
3.6. 3.3.-bot hU-o tamogalas
4. Köslaatalml bevételek 14,1.+4.2.+43.+4.4.)
4.1. Helyi adék (4.1.1+4.1.2.)
4.1.1. -Vagyorétipusú adók
4.1.2. . Tenrtókck ér mtlgtliatdsok adél
4,2. Gépjárszúadó
4.3. Egyéb ánalsaesodlati ás szolgáltatási adók
4k Egyeb kozhaaalnsa beveiclele
5. Működési bevételek ‚5.l.+...+ 5.10.)
5.1. Kámteléstékeellás etenénéke
5,2. Szolgáltatások eleotéotéke
5.3. Közvetlen szolgáltatások éstéke
5,4. Todajdanasi bevételek
5.5. Eoátdzi d)g
5.6. Kircámlázott általános foozabsal adó
5.’?. Altalártoo fotgalmi adó ‚isszaléetiése
5.8. Kaa,atbevéielek
5.9. Egyéb péoc ‘gyi műveletek bevételei
5,~°. Egyéb mttköéleat bevettek
6. Felhalnoozáoi bevételek (6.1.+...+6.5.)
ól. lsssmateaiális javak éelékeshésc
6.2. Itgatlanok éoiékesilése
6.3. Egyéb táogyi eszközök énékesiaéee
6.4. Rdscscdtsck éslékctilése
~‚5, Keszeoeáeoek msgsztsneaebezkapcselodo bevetelek
‘7. Műkodési célú éhen pénoslzköaőktl.l.+ ... + 73.)
7.1. Műkidéti célú garancia- ás keseasáövéllalásból megtéraléoek A5i-n kivúlröl
7.2. Működési célú visszalétíleadö tásTlogasésok. kölcoöaök visszatér. AH-os kivúlröl
7.3, Egyéb működési célú átvett péazeazkőz
‘74~ éj-bal Eli-s tamogalas (kozveslen)
8. Felhalmozási célú átvett pénzessicözúk t&1.+22.+13.)
öl. Feihaim. célú garancia-és kezeslégvállalásbúl megsésúlések Azt-ot kívúlrü
8.2. Felhaln’ célú visszatéritcsd&iámogatássk, kölcsöoik visszatér. AH-a kivúlrél
2.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pészeszicöz
1.4. á.3..bol EU-s tamsgatáa (kozvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSzESEN: (l+...+8)

IC. Hitel-. ktlcttnfel’étel álletaháztartéton lelvülro’l_(l0.l.+103.)

10.1. Hosszú lejáratú hitelek. kölcsőtök felvétele
10.2. Lilsvidildai célú hitelek, kölcsösök felvétele pétazggyi válalkozást6t
j~,3, Kbvsd lejaratos üsseúek, kolcsaaok Iclvétcir

i1. Belföldi drltlepopirok bevételeI (11.1. +...+ 11.4.)

11.1. Fosgatási célú belföldi értékpapirols bev$tdsa, éosékeaioése
11.2. Forgaidsi célú belföldi dstékpapisok Idbocsáidsa
11.3. Befektetési célú belföldi ástékpapirtk bevdltdza, értékcsilésc
~ ldcteksetéao celo bdloldi crtésgaporok baboesatasa
~ Maradvány igéoybevétete (l2.1.+ 12.2.)

12.1. Előző dv költségvetési maradványának igénybeoéoele
12.2. Won es vallolicozasa maradvsnyaooak ‚genybevetele
~ Belföldi önaatsirozát bevétetol 113.1. + ... + 133.)

I).!. Allanisúztaosdzoo betűk oaegelölegezóvck
1 3.2. Allassdsiztastésoes belüli megelölegesóaek lörleanados
13.3. kictctek socgnoslcscse

14. KoIrdidi önaatsirozás bevételei (14.1+ .14.43
14.1. Foegatási célú kűltöldi éstékpaptrok bcválséss, éroékesiséze
14.2. Befektetési célúköltölú éstékpapieok bcvdltdza, éetékcaitése
14.3. Külföldi éotékpapirok kibocadadsa
14.4. Ksallolcá Esetet’, kolcsosok lelvelele
15. Adónnághazaem kapcsolidó ~rntaskkoo úgylelek bevételei

16. F8NAHSZb(OZÁSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN~ (10. + ... +15,)

17 KÖLTSÉGVETÉSI És FINANSZ1ROZÁSI BEVÉIELEKÖSSZESEN: (9+16)



KIADÁSOK
2. an táblázat adatok forintban

Sor- -

ozám Kiadni jogcimek 2018. é’i eIatráaaa~t

1 2 3
1. MűkatJési_k8Itoé~todo_kiadásai_(1.1+...+l,5.)
1.1. Személyi juttatások
1.2. Munkaadókat etohelöjórulékok do azociália honájámlási adó
I.). l3olosi kiadások
1.4. Elálottak*nbrli jottarásai
1.5 Egyéb működést célú kiadások
1.6. - as 1.5-baj: - Elvonások ás brűzetések
t.7. . Gasatsda. ás kezerségváualásból báEzetéa AH-a belütre
II. -kíaazatérjtusdö tásososalásak. kölcsóank_nyújtása An-n belülre
1.9. - Vjaantérítondó támotsalásak. kőlcsönók törlesztáse Al-I-n bolülre
1.10. - Egyéb működési célú támogatások AN-n belütre
1.11. - Garancia ös kezeaségvállalásbái Isiözetét Asbo kívülre
1.12. - \tiatzstériteodó lásnogatáaok, kölctöaök nyújtása AH-n kivolco
1.13. . kiá~éaritéaek. ástánsocatássk
1.14. - Kamatláxnogatástk
1.15, - Egyéb működést célú táa,osaoások átlsn~aáztartáaos kívülre
2. Felhalsnorást_köllsérvetér Idadáaai_(2.1+2,3,42.5.)
2.1. Brruházástk
2,2. 2,1.-böl EU-a forrásból mogvalósoló beruházás
2,3, Felújitások
2.4. 2.3.-bél EU-u forrásból megvalósuló felújítás
2,5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-bal - Garancia- ét kezemégváltalásból lsiftzeléo An-n belúlon
2.7. - Viaaratéjilestdö támogatisok. kólcsónük nyájlásaAi-n betütre
2,8. - Véaszatédteadö támogatások. kölcoönök lörlenzoéae Alba beloirn
2.9. - Egyéb fellaalmozásl célú támogatások ÁN-o belotre
2.10. -Garancia- éskczcsségvállaláaból kiüzetés ÁM-a kávltro
2.11. - Viasratétifendö tásnaratások. kólconnok nyújeáoaAál.n kivülre
2.12. - Lalsáztárnoratta
2.13. - Egyéb frtlsatmozási célú támogatások dülas-étánastáson kívülre
3. Tartalékok (3.L+32.)
3_a. Asoastosot tartalék
3.2. Céltartalék
4. KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5. Hitrl-. ktlcstoiörlenflén átlataitáslarfásno kívülre_‚5.5 + ... + 53.)
Si- siosnúsejáratú hitelek. ktlcstaóktöcte~ése
5.2. LilMdiaást célú hitelek. ktlcsasak tötlezszeése pénzügyi vdllalkozdsnak
5.3. Röyid lejáratú Istletek. katcaanők lőrlesmése
6- BeltIldi (riélspapirokldadáoal (6.t. + .. + 6A.)
6.1. Fotgatási célú beltlldi étiékpaptxok vásártása
6,2. Foostaldsi célú bettűldi éssékpaptrokbeváleása
6,3. Befektetést célú bsltbldi éosékpap&ok vásárlása
6.4. Befcktetéei célú bcltttdi értékpagtrnk bevállása
7. BeItstldí Oaansároráe ldadátat (7.1. + ... + IA.)
7.1. Allan,itáztanáson belüli_merelólegezések folyóaitása
7,2. Allasültáztartáson belüli megelolesezésrk vjaasaűzrtáse
7.3. Pénzerzköcók betétkást cibetyezése
7.4. Péozúryi halos kiadásai
8. KültIidt floaoosirozéts kiadásaI (6.t. + ... + 6.4.)
II. Foo~ratási célú külföldi étiékpapitokvásádása
8.2. Befektetési célú kútfötdi éné~apirok beváloása
1,3. Külföldi éeeürpa1tokbeváteása
1.4. Külföldi hitelek. kölcsöaük tőalersiése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖsSZESEN (5.4.48.)
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. so táblázat adatok forinlban

I Kbltttgreotot iddn3’oelslslrot kelln(gvetüdbreélclek9. nor- költté5vrléd ldadáook4- .otl(+J-)

2. Flnanarirnaáé bevételeI4 iáadásnkoryeolere(rinanoimodotbev(telslal6. arr-önsnoároráni Idsdátskn.snr) (+1-)



I. so táblázat

1/B.mellék]et a 12018 (..) önkonnásiyzati rendelethez
Já~zboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézmény Öszevont mérlege

Jászboldogházi Mesevár Ovoda
BEVÉTELEK

adatok form than

Sot— Bevételi jogeim 2018. é’i előtrásipat
slam

I 2 3
I. Öakarmúnvsae naüködéti támoealátai_(J.l.#...+.L6.)
It. HeIsé öiskoentányzatok múkOééaének általános tietsogatána
1.2. Oákotnaátayzstok egysesköaicvetési feladatainak tánaogalána
1.3. Onkoritláayzatok rzodáttt án gyemiekjóléti feladatainak támogatása
1.4. Oakonsányzatok kulturális feladatainak táittogatása
1.5. Működési célú kózpotstoaitott előitánysatok
‚.~‚ Helyt úckoertanyzatok ktegeantb tamogatasas
2. Műktdéni célú támogatások államtaámarlásotn lastoirol (2.1 .i-...+2.5 .)

2.1. Elvonások ás bettzetétek bevételei
2.2. Működési célú garancia- ás kezeaaég’táttalágbót tnegléenslések
2.3. MűkÖdési célú visszatéeitenda tántagazások. kolcsonok vitazatérúlést
2.4. Műkodési célú visszatéritendb támogatások, kölcoösúk igétsybevétele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6. 2.3.-bal hu-s tamogatas
3. Felhalmozási cétú támoralitoktlllamháatartáoats betotrol_(3.l.+...+35.)
3.1. Felhalmozási célú önkormánygaá támogatások
3.2. Felhalmozási célú gassocia- án kezességváaasásbót megtérfáések
33 Fellaalznozási célú visszatéritendő támogatások, kolcsbnók visszatéroléte
3,4 Felhalaaozási célú ‚‘itasatéritestdő linsogatásolc. kotcoonok igéaybevélele
3,5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.5.-bot tU-soamogatao
4. Kőzitatabnl bevételek (4.1 .±42+4 .3 .44 .4 .)

4.1. 1lel~4 adók (4.t.l.+4.t.2.)
4.1.1. -Vagyozátipissúadók
4,1.2. —Termékek ás azotgáttatágak adói
4,2. Cépjáeműadó
43 Egyéb ánabamtáiati ás nolgáltacást adók
4,~, ógyeb kashatabsa bevetelek
5 Műkődéut bevéoetek’5.l.+...+_5.10.)
5j Készletértékgsizés elleotéttéke
5,2. Szolgáltasások ellesaéstéke
5.3. Kőzveliteb szolgáltatások éaléke
54 Tulajdonost bovétciek
55 Eltásási díjaI’
5.6. Ktssáoelázolt általános forgalatá add
57 Allalános forgatnú adó viaesstéátéae
5g. Kamatbevételek
5.9. Egyéb pénzág~ műveletek bevételei
5~o. Egyet miakóáess áeveselek
6. Frthatsnotáll bevétetek (6,1.4+6.5.)
6.1. lnurtazcáálisjavak éalék&tése
6.2. Ingatlanok éztékesitése
6.3. Egyéb ióa~s~4 eszközök éttékesitése
6.4. Réstesedétck égtákesitéso
6.3. Reazeaedeaek megoziasesassoz eapcsoloóo bevetsiek
7. Múkldési célú átvett_pétaarszlsön3k(7.1. + ... +_7.3.)
7,1. Működési célú garancia- éo kezességváltalásbót megtérútések All-as kivotröt
7,2. Működési célú visozszértreaaá& támogatások, kötcsbaabk visnzalér, AR-n kivúleol
7,3, Egyéb rolkodéti célú átvett péozessköz
74 1.3,-bot Eti-o taasogatas (kozvetteaa)
3. Feltaalmoráet célú átvett péaazeoiklsélk (8.1+82.4833
8.1. Fethatm. célú garancia. éa kezetségvállatásból megténotének A}t.a kávúlröt
8.2. Fethaltsi. célú viatsaténitesdö tánaogalásek, kötmonok vicezatég. .éJt-n kivIlotI
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett péazeszköz
8,4. 1.3,-bot EU-s oastlogalas (kozvettm)
9. KÖLTsÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (5+...+8)

~ Hitet-. kűlcsűnfel’étel állasaalaáataaiátoa ldvűttol_(10.1+103.)

10,1. Hosszú lejárat” hitelek, kölce000k fetvélete
10.2. Lilcviditást célú hilelek,kótcstaők feteélelepénzOgt6vállalkozás’óI
10,3. Itáttá tojazatu tsatelele, kolcaoaaok lelvecete

it. Belföldi éríékpaptrok bevételeI (l1.1.+...+ 11.4.)

1 II. Fotgatási célú belföldi értékpapírok bevallása, éstékestiésa
11.2. Fozpatási célú belgltdt éetékpapirek kibocsásása
11,3. Befektetést célú belföldi éaiékpaptnek bevallása, éaiékesitése
11.4. Belelseteocelu bellolda etiekpaparok kábocsaaása
~ Maradsúav Igéavbevéoele (12.1. ÷ 122.)

Ill. El6~ év költségvetési aszaraávásyánnlt igáaaybevétete
12.2. Elázo cv voltalkozass maradnaayaastk agetaybcvetete

i3. Belföldi 6aaaeiirozsis bevételeI (13.1. + ... + 13.3.) 28 857 465

13,1. Allarolaistartáson belúli asiogetálegezéoek
1 3.2. Altanalsáataaiásoaa betoli megelótegezések töglesziéne
13.3. Köapoasi Eáetytlósaesvi támogatás 28 857 465
13,4. betétek ssegsziaatleaese

14. Külföldi flitaaesironAo bevételei_(14.1.+...14.4.)
14.1. Fergatási célú külföldi éetékpsp&ok bevallása, énlékesiléce
14,2. Befekietási célúkilföldi értékpapírok beváltása, éetékesttése
14.3. Külföldi éttékpapinokkibocgsása
t4.4. Kuliotcie tattles, kotccotok lelvelete

15. Adónsithoraem kapmotidá nsármaztlcoa ügyletek bevételei

36. FINANSZ8ROZÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN: (10.4 ...+15.) 28 857465

17. KÖLTSÉGVETÉSI És FINANSZÚtoZÁS1 BEVÉtELEK ÖSSZESEN: (9+16) 28 857 465



KIADÁSOK
2 sz tdbtárnt adatokforintban

Sor- . ---.-

~ Kssdast jngctmek 201$. e’i eloirsatyzag

I 2 3
L Működési killnégvelét kiadásai (I.l+...+I.51 28 857 465
II. Szeasélsi juttatások 21 541 580
1.2, Muidlasdókal lerlselójágaslékok és sociális hossájárulási adó 4 419 867
1.3. Dolo~ lőadások 2 896 018
1,4, Ellátottakpéazbcli iattatásai
1.5 Egyéb múkódési célú kiadások
1.6. - sz 1.5-bE: - Elvonások do betiscsésck
1.7. - Garancia- és kaességvállalásból káözeoés AM-n bolEro
II. -Visszstéritertdó támogatások. kolcsönük nyújtása AM-ga belűlge
1.9. . Visssatérjtesidö támogatások, kólcsönök törleszsése ÁM-ti belslre
Ito. . Egyéb működési célú tássogatások Áii.n betülre
1.11. - Garancia ás kacsaégvótlslásból ki5zctés AM-n kh-útrc
1.12. - Visszatéiútesdö eámsgatássk. kölcsösök nyújtása AM-n kívülre
1.13. - Asldegéssitések. ártámogatások
1.54. . Katnattámsgatások
115. - Egyéb működést célú tánsogytássk átlaselsázisnáson kivelre
2. Felhaksiosösi költnégvetén kiadásaI (2,1+2.3+233
2.1. Herté,ázásgk
2.2. 2.1.-bE EU-s forrásból megyajósuló beruházás
2,3. Felújítások
2.4. 2.3.-bél EU-s forrásból o2egvslóatéó felújítás
2.5. Egyéb fcllsslmssási kiadások
2.6. 2.5.-bIt - Garancia- és kezességváltatásból kifazelés AM-n betútre
2.7. . Visasstéritsaadő tássogatások. kölcsössk nyújtása AM-s belálge
2,8, - Viamatésllettdö támogatások. kölcsötsök törteszsése AM-a belelre
2,9. - Egyéb felhatnasrást célú adsosogatások AM-s bclülrc
2,10. - GarancIa- ás kgsségvállalásbót Idüzelda AM-n Evoke
2.11. - Viaszatérálendl sámogatások, kölcsösök nyújtása AM-n kívülre
2.12. -Lslsáslássaogatás
2.13. - Egyéb fellialasszást célú támogatások állassésástanássn Idvúlre
3. Tartalékok (33+32.)
3.1. Alaalásostastalék
3.2. Célssnslék
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZEsEN (1+2+3) 28 857465
5. Hitel-, kölssöntörlerités államhásaarlánon_kívülre_‚5.1.+_... + 5.33
5,1. Hosszú lejáratú hitelek. kölcsönök tbsleastése
5,2, LikvIditási célú Isitelele, kötcsösstk tösicartése pészEgyt válslkozásnak
5.3. Rövid Iciáratú Isltelek. kölcsönök törlesztáse
6. Belföldi értékpaplrtk kiadásai (6.t+ ... + 6.4.)
6,1. Fotyatási célú belföldi énélqsaglrok vásáslása
6.2. Fosgasási célú belföldi éttékpaptrokbeváltán
6.3. Befektetést célú belföldi értékpspirok vásóstása
6.4. Befektetési célú belföldi éslapagtrokbcváltáss
7. BelföldI Baannairozdie Idadátai g7.t+ ... +_7.4.)
7.1. Allansházlartásort belüli_megelölegezdaek folyásitása
7.2. Átlsn’ibáztsnásota belüli meselölegezések visssatlzetéae
7.3. Pénz~Jcicökbeléalsénl elhelyezte
7.4. Pészögsi liaise kiadásai
8. Külföldi flataiszározás kíaesáosi ‚6.1. + „. + 6.43
8,8. Fsrgalási célú külföldi éslékpa≠rskvásásl áss
8.2. Bcfckscsési célú kölföldi érsékpa8tslcbeváltáss
8.3. Külföldi énélqsapirok beváltása
8.4. Külföldi hitelek. kilcsönik törleansése

5. FINM4SZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN5 (5.+...+83

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 28 857 465

KŐLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. St édótám: adtztokfnrintban

5 Kaltségvctéi löduv. tebbtet( ktltséevetésibevttdelc9. nar- költségvetési Idadáioksi. ass) (+1.) -28857465

2. Fteanrairosáai Isrittelels tdsddsakegyealeeetfaeaasalnzdnt lsevéielekl6.ser- Oaaisniraeáat ldadásakö. sas) (+1-) 28 857465



1. at táblázat

I/B/I. melléklet a /2018 (..) önkomiányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézményi Kötelező feladatok mérlege

Jászboklogházi Mesevár Óvoda
BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- . .
. Bevetett Joctm 2018. en elotránynoomm

1 2 3
I. Önkonnánvaat miikldétt táanooatáani (l.5.+...+.5.6.)
II. Helyi Ónkonnányzatok múködésének általános támogatása
1.2. Onksrmányzaeok egyes kösaevelési feladatainak támogatása
0.3. Onkonntáayzatok szociális ás gyernstkjótéei feladatainak támogatása
IA. OnkOrrnáfl3satOkktalturálit feladatainak támogatása
1.5. Mükodiai célú kegyonsoaitots eliirás3vatok
1.6. Helyi onkonnazayzaaok ktegemto Iamogatasas
2. Miikődést célú_eámo0aeáoek állansházsartáaon IseloIral_(2.l.+...+.2.5.)
2.1. Elvonások éebeázeiésck bevételei
2.2. Múkodési célú garancia-én kezességvásaiásbál megtésslléstk
2.3. Múködési cdli viaazaléritenda támogatások. kölcoöntk viaszasénlláao
2.4. Múkodési célú visszatérítendő támogatások, kőlcsönok igénybevérole
2.5. Egyéb mükódéni célú támogatások bevételei
2.6. 23.-hot hu-o tamogalas
3. Felhalmozási téti Oásaoealáaok átlamháálartáton betalrul (3.1.+...+3.5.l
3.1. Felhalmozási célú örakonnányzati támogatások
3.2. Fetlsahnosási célú gasancia- is kezessigváoatásbál mcgtésa2lések
3.3. Felhalmocési célú vútszatériteadt támogatások. kölcoOtaök vinazatésülése
3.4. Felhalmozási célú viarzatéritendö tártoogatások, kölcaösök igénybnvétele
33. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3)-bit hu-o eattsogatas
4 Kőzitatalonl bevételek (4.I.+4.2.’4-43A-4.4.)
4.1. Helyi adék (4.1.1+4.1.2.)
4.1.1. -Vagyoni táposúadék
4.1.2. - Termékek ás szolgáltatások adu
4,2. Gépjáasnűadá
4.3. Egyéb ártsha&iiálati ás szolgáhasási adók
44 tgyeb koziatalam bevetciek
5. Műkoééoi besútelek (5.l.+..A- 5.10.)
st. Kész]etértéísesités etseoénéke
5.2. Szolgáltatások ellenéniéke
5.3. Ktzveairtts szolgáltatások értéke
5.4. Tulajdonaai bevételek
5.5, Ellátási díjak
5%. Kirzánrlázott általános foogalmi adá
5.7. Általános fargalnsíadávlaszatétitáso
5.8, Kassasbevélelek
5,9. Egyéb pénzügyi múveteoek bevételtá
sj~, Egyeb olsutidess bevetelek
6. Felhatmoniot bevételek (6.l.4-...4-6.5.)
6.1. lttsssattááütjavak értékesítése
6,2. Ingatlanok értákesiténe
6.3. Egyéb táogyi eszkőzők énsékesitése
6.4. Részesedések értékesítése
6.5. Keszeoedenek megsststieaehezkapcsoloéo bevetelek
7. őlúltődéoi célú átvett pénzsnzltazlk (7.1. + ... + 7.L)
7] Működési cálti garanma- in kezestégvállalásbét mogsárolétekAl1-nkivülrőt
7.2. Múködéti célü visszatérítendő támogatások, kélcsoaök visszatér. AU-n kívülről
7.3. Egyéb mlködéni célú átvett péttaeszkúz
74 7.3.-bel hu-s lamogatas (encyclIcal
8. Felttatntozáai célú áovett p(nzrazlcözők (8.1+82.483.)
Si. Feltsaim. célá garancia-és kezességváttalásböl megtérolétek AU-n távolröl
8.2. Felhalm. célú váaszaténitesdő támogatások, kölcsönök visszatér. Afl-n kivolrgl
8.3. Egyéb felitalmozási célú átvett péttzeszictz
g,4 8.3.-tol EU-a tassogatas (kozvetlest)
9. KŐLTSÉGVETESI BEVEFELEK ÖSSZESEN: (3~.~81

jel. hitel-. kőfcoőnfet’itcl áttamltánnrtásoot Isivolrol (10.1+003.)

10.0. Hosszú lejáratú hitelek. kölcsőntk felvétele
10.2. Likviditási célú hitelek, kölmtnők felvétele péezü0st vállslkozást6l
10,3. Ko”sd lejasata hornet, kolcaonok telvetcie

~ BelibIdi érttlcpaplrek bevételei (Ill. +..+ 10.4.1

11.1. Fargatási célú belföldi értékpapírok beváltása, énékositéne
11.2. Fotgalási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltáza, éroékosloése
11,4. Beletetesi colt beiltIw eotekpopsrok kobocsrnn

52. Maradeáitv Igéovbevétrle (12.1. + 122.)

12.1. Etöző év költségvetési nsaradváatyának igérsybsvétele
12,2. Elozo es vallaikozass maradvanytnak genybeveacle

~3 Belföldi Soatirsiresis bevételeI (13.1. + ... + 133.) 28 857 465

13.1. Altas~ltáztaalásaa belüli mngetilegezéaek
13,2. Allamháztaalásen belüli megetőtegezések térleazlése
13.3. Központi lsáatyitószervi támogatás 28 857 465
03.4. Betciek stte(sstametese
~ Kútféldi flnaoszárorás bevételei (14.L+...14.4.)

14,1. Fotgatási célú külföldi értékpapírok be’-dltása, énékesisése
14.2. Befektciéal célú külföldi értékpapírok beváltáss, érlékesiséne
14,3, Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. é.adlob± muck, krtczssok telveaelr
55. Adómágheznem kapcnotádé ozármaaékoa Ogyletek bevételeI

16. F5NANSZÍItOÜSIBEVÉIILEKÖSSZESEN: (10.+ ...+15.) 28857465

17. KÖLTSÉGVETÉSt És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16) 28857465



KIADÁSOK
2 a tdb(dozü adatokforintban

Sor- .
- Ksadastjogctmck 2058. cuelotranyzatalan

1 2 3
1. Mütcödéni Isliütérvetét kiadásai (l.l+...+I.5.) 28 857 465
II. Személo4 isteattizok 21 541 580
.2. Munkaadókat teohelőjánalékok ás szociális hozzájámlási adó 4 419 867

1.3. Doloel kiadások 2 896 OIl
1.4. Etátottak plsizbcü jastatásai
1.5 Egyéb működési célú kiadások
1.6. -az 1,5-bOt: - Elvonások ésbetizelések
1.7. . Garancia- do kcccségváulahisból Icilzetéa AU-n belolre
IS. -Visszatéritendö tásnagalásolc. kalcaöaök nyújtása Al-I-n bclolrc
1.9. - Visszalérilendö támogatások. kölcsonbk torleszséoc AH-o bölálre
1.10. - Egyéb működési célú támogatások Áll-o belülre
1.11. - GarancIa ás kezcsségválalásból kiözctéa All-n kioúlro
1.12. - Visszatéritendó támogatások. kölcsönák nyújtása ÁH-o kivüton
1.13. - Aztgyüaülsásek. ástámogatások
1.14. - Ratnattámnoalások
1.15, - Egyéb működési célú támosatásck állanálsázsarsásos byolrc
2. FelIsalmn~oi költségvetés kiadánal_(2.1.42.1+2.5.)
2.1. Benéttizisak
2,2. 2.1.-bal EU-n forrásból nogvalóotslóbertsházát
2.3. Felújitásole
2A. 2.3.-bál EU-s forrásból nscgvaléstdó felúlitás
2.5. Egyéb fessalmorsici kiadások
2.6. 2.5.-bal - Garancia- ás kezességvállalásból kiftzetéo All-n belolre
2.7. - Visaatédtotsdl támosatások. kölcsönök nyújtása All-n brlaire
2.8. - Visszatéritendi támogasásak, kőlcoönök törlesztése ÁH-o bclülro
2.9. - Egyéb fclbalmozdsi célú lásotogatások All-n belűlre
2.10. - Garancia- ás kaességyállalásbálldSzetét AR-n kivOIre
2.11. -Vismalérilendó lámogatások. kölcsötsök nyájsássÁu-n kiválte
2.12. -Lakástámogatás
2.13. - Egyéb fessalmocáül célú támogatások állanálsázlamáson kiyűsrc
3. Tartalékok (3.1+32.)
3.1. Alsatásoasanaiék
3.2. Céllasialék
4. EÖLTSEGVEFFSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+31 28 857 465
& Httel~. kölssönsörlevraés állanütástartáson lsl’.Olre (51 + + 533
51 Unsszú klára”) hitelek. kölcsönök tlolcorsése
5.2. Locviditdsi célú hitelek. kölcoönök törlcrztése Pacs0~4 vállalkszás’talc
5.3. Rá-id Iciáralú hitelek. Isölcsönök oötlesoésc
6. Beltöldi értékpapirnlc kiadásai (6.1. + .. + 64.)
6.1. Forgasási célú bcltötdi és’sékpapimk vásártára
6.2. Fotgasási célú belroldi énékpapirok beváltása
6.3. Befektetési célú belföldi éndkpapirok vásáslása
6.4. Befektetési célú belföldi énékpa~trstc beváltása
7. BelföldI Onanszírtsát kiadásaI (71+ + 7.4.)
7.1. Mlasütázsanáson belüli ssiegslötesszéosk_folyásítása
7.2. Altastütáztartáson belüli mscslölesazésok visozaiizelése
7.3. Péstzes,közökbetésként elbclyaése
7.4. Fészüs’4 Ihitsokiadásai
8. Kűtrtldi flaannüroris kiatsasal (63. + ... + 6.4.1
1.1. Fotaratási célúkottöldi énélepapámlc váámlám
8.2. Befektetési célú kOt(öldi étsékpapúek beváltása
5.3. Külföldi éstélgaaptrok beválsása
3.4. Kúltötdi hitelek. Icölcsösök lötlcmi&e

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+»+8.)

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 28 857 465

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSzÍROzÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. at tóülámü adafokforinrban

a Kilttésvelétt Idány többlet< tüttofgyetéttbevüselek9str- laültsfgvetési ldadások4. ttaj (+1-) -28 857 465

2. Ftnannínaást bevételek lásédtnkesyeatege(Ilaatnlrnsáslbe’.élelekl6, sor- tinitsodasadit tdaddoek9. teli (+1.) 28 857 4(5



I. sz léb!árat

l/B~. mellék]et a /2018 (. .) önkontányzaü rendelethez
Jazboldogbáza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézményi Önkéntes feladatok mérlege

Jászboldogházi Mesevár Óvoda
BEVÉTELEK

adatokforintban

Sor- -

sün Bevétel! jogcin 2018. e’.clo’rwsyzat

1 2 3
). Öakonoánvsai nűkOdósi iámsgatálai (1.1.4.4.1.6.)
ii. Helyi osslcsrmáoyzatok működésének állalásos támogatása
1.2. Osicurmányzatok egye! közneveléai feladatainak támogatása
1.3. Orikormásyzatck szociális ésgyemackjótési feladatainak támogatása
I ‚4. Ostorsiásyzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5. Máködósi célú kőegsatositost elöirásyzasok
1,6. l4elya ánkststtaisyzatok kiggesato tamsgasaaa

- 2. Múkldéé célt) támsgatósokáltaTsshdaaat-tioon_belülro’l_(2.l.+...4-.2.5.)
2.1. Elvonások ér btEzetésck bevétclsi
2.2. Működési célú garancia- ér kezasségvállalásból megsérüléssk
2.3. Mükődéai célú ‚‘isuratézileldó támogatások, kölcsösök visazarérüléze
2.4. Működési célú vésaalézilcsdö lámogalások, kálcsonök igénybevérele
2.5. Egyéb mikodési célú támogatások bevélelci
2.6. ‚L2,’bol EU-s lamogassa
3. Felbolnumiti célú támogatósokállasnhóatat-táoon_belülről_(3.1.-t’...+35.)
3.1. Felhalmozási célú esicomsáayzali támogatások
3.2. Fellsatasozási célú garancia- éskaességvállalásból megtériléeck
3.3. Felhalmozási célú visuralérilcsdő támogatások. kslcstntk visszastrolése
3.4, Felhalmozási célú vismalétilendó támogalálok, kölcsötsök igénybevésate
3,5. Egyéb felbalosozási célú támogatások bcvélclei
3.6. 3.5.’böt bU’o tamogatas
4, KOzisalalonI bevételek (4.l.+4.2.+4.3.+4A.)
4.1. Helyi adók (4.1.1.44.1,2.)
4.1,1. - Vagyoni ttpssú adék
4.1,2. ‘Termékek ér czolgillaláook adói
4.2. Gépjánzsiadó
4.3, Egyéb tzsdssamálasi ér tzolgállatási adók
44 érgyeb kocbalaöm bevcoeiek
5. Működési bevételek (5.1.4.4 5.10.)
SI, Kézzicsénékcsttés elcséstékc
5.2. Szolpálzasások ctlméaléke
53 Kezvesilcet szolgáltatások énéke
54 Tslsjdoosni bevételek
5,5. Ellálást díjak
5.6. Kiurástédzoll állniáztot forgahst adá
5,7. Altaláaaoo foagolmi add ‘sitasalésizése
5.1. Kanialbevéiclck
59 Egyéb pénzügyi miveltrek bevételei
5jo Egyeb mizkodza bevetelek
6. Fellialonnodsl bevélelek (6.1 .4.46,5.)
6.1. lznsaaalesiálisjavak énékcsitése
6.2. lsgallangk éosékesisése
6.3. Egyéb tás~yi eszközök énékesiténe
6.4. Részesedések énékesittsc
6.5. Reneacdcstk niegsaaoeseáezkapczolodo baveszlek
7. Méikődétl célú álwtt péncunleizok (7.1. ÷ .„ + 73.)
7.1. Működési célú garancia-én kezeszégvállalásból megtérüléaek AH-o Idválról
7.2. Múködési célüvismalérilczsdótásnagalások,kolclts!ok’oogmalér AM-n Etelről
73 Egyéb múködési célú álvell pénzemköz
7.4. 7,3.-br! tE-s lámsgatss tkozvctlcn)
8. Felhalmozási célú átveti pénzeosküsók (8.1+8,2,42,3.)
LI. YeltsIn. célú garancia- ér kezosségváulalásból meglévúlések AH-o kivosról
1.2. YeltsIn. célú ‚isszaléoileoodö támogatások, kölcsöztok visszatér. AU’s kiváltó!
8.3. Egyéb felloslotozási célú átvetI pésizozkoz
g4 1.3.-bol EU-alamogalas (kozvetleo)
9. KŐLTSEGVEI’ESI BEVEFELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)

~ Hitt!-. kllcoüofel’ioel átlaanházsartéron lélvülról_(10.1+103.)

10.1. hosszú Itjámtű IsilcIrk, kölcaönők felvélele
10.2. Likridilási célú btttlek, kőlcsólök felvételt pénzügyi vállalkozáslél
10.3. Kovod lcjáeatu lssclelt, kolcsosok telvetete

~i. Bell’éldl értékpapírok bevételei (133.4,4 13.4.)

II.!. Forgatási célú belföldi éstékpapíaok beválsása, éztékcatlésc
11,2. Foogalási célú belföldi éztékpapIrok Idbocsálása
11.3. Btfcklccési célú belföldi ézlékpapirok beváltdso, énéteesilése
11.4. Bettbesess cuss beltoáds cnckpapsrok kabocsatasa

22, Msrad”áov lpéovbevélele (32.1. + 122.)

12,1. Előző óv költségvetési maradványának ágénybevételt
2,2. blozo cv vaüalkozaas maradvanyanak zgesyácvetels

‚3 Belroldi floaonirozái bevételei t13.1. + ... + 133.)

13.1. Allsosltázlsrtásoa belüli mcgelöltgezések
13.2. AlIazs,háztanásao belot megelólegezések torlesziége
13.3. Közpsossiizdsyitóozcovi táaiogalda
13.4. EcsetelI mcgza’snlcsme
~ Külföldi floaalavározáo bevételt! (l4.1.+..,34.4.)
14.1. Foggasási célú külföldi énékpapirok beváltása, érlékezttése
14.2. Befektetési célú külföldi énékpapizok bcváltáea, éllékcsilésu
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
04.4. kuálolzá bstclct, kolcsosok ttlvcs&c

15. Adósaágbszoem kapcoolédő oásrmazékoo ügyletek bevételei

16. FINANSZIROZÁ$t BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4 ... +15.)

II. KÖLTSÉGVEtÉSI És FINANSZÍROZÁS! BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)



KIADÁSOK
2. at táblázat adatok forintban

‚7 Kladóat jogcinek 2058. SI eliirásywat

1 2 3
1. Múlcödéoi Icölloé~wtés kiadásai (l.l+...+l.5.)
1.1. SzeniéM iutiatások
12. Munkaadókat terhelöjánalékok ás szociális hoztájánalási adó
I.). Dolotá kiadások
1.4. Ellátotosk pénzbeli kutatásai
1.5 Egyéb múködéri célú kiadások
1.6. .azl.5.bül: —Elvonások ás belizetések
1.7. . Garancia. ás kcsségvállsláaból iáflzelée ÁH-s, belllrr
1.6. -Viaszatéritendó lámosatások. kőlcsősők nyújtása ÁH-is belalre
t.9. - Vioszatériteadó iámogvtásek, kölcsöaók tórtesztése Ml-is belülre
1.10. - Egyéb múkódési célú lásitosislások All-n belülre
1.11. - Garancia do kczczoégvállalásból IdöZesés AR-n kivúlre
112. — Vioszanóten dó támooatáook. kölcsönók nyújtása ÁH-o kívülre
1.13. . Á.tte9&ttézek. ásiázrionatásek
1.14. - Kmnatiámogytások
1.15. - Egyéb múködéti célú lássiopalások állaridiáztanáson kivúlrr
2. Felhalnaoyíot kűltoégveléa kiadásaI_(2.1.42.3+2.5.)
2.1. Beruházások
2.2. 2.1.-ból EU-sforcásból megvalósuló beruházás
2,3. Pelúiitásrk
2.4. 2.3.-bél HU.’ forsásbél anegvalóasáó felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-ból - Garancia- ér kezességvállalásbál IdEzelér ÁR-a belolre
2.?. . Viaszatériteadó lámopatáoolc. kőlcoóaök ny~lása ÁH-o belotre
2.8. — Vísnatériteodó lómomrások. kölcsásök lötlesztéae ÁH-o belúlre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú láaaoENások ÁH-o belúlrc
2.10. . Garancia- ás ka oségvállalásböl kiűzelé’ AR-n leivoke
2.11. - Visszatériteodó tómogviássk. kölcnóaök nytijlása ÁH-o kívülre
2.12. - Lakáslámagalás
2.13. - Egyéb felhalmozási célú námogalások átlaaiéoázsazsásoo Idviilre
3. Tarralékok (3.1.43.2.)
3.1. Ájaalástostartalék
3.2. Céllarlalék
4. KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5. HItel-. kölcalntórleasléo átlaml’ássartáooo lsl”úlre (5.1. + ... +_53.)
SI. Hoaan2 Iriiralúhllelek. külcsósik tórleariése
5.2. Likvidilási célú hilelek. kölcsöolk tMroztése pésziigyi vállalkocalsaak
5.3. Rövid leláaatú bkelek. kölcsónók ródeenéze
6. BeIrölda éroékpapírok ldadáaal (6.1. + ... + 6.4.)
6.1. l°orgalási célú beltlldi énékpaplrole vásárláoa
6.2. Potzatási célú beltlldi éndkgapiook bevallása
6.3. Bafekle(éai célú brilIldi értékpapírok vásárlása
6.4. Befekletési célú bcltbldi étléksapirok beváltdaa
7. BelElát ónaatsárosás kiadásaI (7.1.4 ... + 7.4.1
7.5. Allantáztaraásao_baloli_merelllcogzések folyósítása
7.2. Allaatsizianóson belüli meoelólgsezéaek vioszsrtzerése
7.3. Péazeankózökbelélkérr( ellrelyaéoe
7.4. Pénzissi litioo kiadásai
(. KOhIttdi óaanosírozÁa Idadátal (6.1.4 ... + 6.4.)

II. Forgalási cátúkiiltbldi értékpapírok vásáalása
E2. Befektetési célú IcúlfEldi éreékpap(rok beváltása
8.3. KollEldi értékpapírok bevállása
(.4. Kúlfúldi hitelek. kólcaönók tórlesztésa

9. FJNANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4.48.)

30. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. at adblézar adatok forintban

I Killodevetéti töáay,tlbblet( kbltaeevclédlaevételrk9. tar- bóllnérveleal Iáadátok4. oo4(+/.)

2. Flnaoasimoá,l brvétglrk. tadátakeojealegr(ftaaaaairozá,l lagvételeklá.aar- linaawoirosád láadáttk9.aa’) (+1-)



L at rébláresr

1/B/3. melléklet a /2018 (..) önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 20)8. évi Költségvetés Intézményi Állami (Államigazgatási) feladatok mérlege

Jászboldogházi Mesevár Óvoda
B E VE TELEK

adatok forintban

Bevételi jegetm 2018. évi előirónyzat

1 2 3
1. Önkonnits’vat ittűködéti támaeotáoai (tJ.+..+.56.1
II. Helyi ánkotmányzatok működésének általáatto támogatása
1,2. Onkormásyzatok egyes kőmteveksi feladatainak támogatása
t.3, Onkomidayzatek mociália ésgycnsckjóléíi feladatainak támogatása
3,4. Onkotmáayzalrk kvlttsrátio feladatainak támogatása
1.5. Múkodéaá célú kőgaontoaitoít előiráayzatok
J.~, Helyi önkonsattyzatsk ktegetsato tamogataaat
2. MOködéti célú táttaotatásokáltnsntaázsartáttta belülről (2.1.+...+.2.53
2.1. Elvonások ás bedízetések bevételei
2.2. Múköddé célú garancia. és kezességvúitalásböl aacgtérúléatk
2.3. Múködén célú vi~alédeendő támogatások kőlcoőnik visszatéroléae
2.4. Múkodéd célú visazaléritendő támogatások. kolcooaök igénybevélele
2,5, Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6. 2.3.-hol hu-t taatiogatas
3. Felbalmtasisi célú tátaatalások áltaatháaatrsóatn belülről (a.1.+...+3.5.)
3.1. Fetlaatmoaási célú ősicomiányzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia. éskezecségvállalásból anegtérúléack
3.3. Felhalmozási célú visasatériletdő támogatások, tcőlcstoök visszatérolése
3,4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcoőtsők igdnybevételo
3.5, Egyéb feOtalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.3.-hol hu-s tantagataa
4. Kőajtatalsat bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.43
4.1. Hes3taddk (4.1.1+4.1.2.)
4.1.1. — Vagyotű tipttsú adók
4.1.2. -Temiékelc ás szolgáltatások adót
4,2. Oépjátinltdb
4.3. Egyéb ársboarsálati ás ozotgáltalási odák
44, hB’tb kccltotthte bevetelek
S. Működési bevéoelek(5.s$-...+ SILl
5.1. K&Ictdttékeakés elleoértéke
5.2. Szolgáltatások elletéstéke
5,3, Közveliteal szotgáttatások étiétce
5.4. Tattojdontel bevételek
5.5. Ellátási díjak
5.6. Kiszátaltost általános forgatrtá adó
5.7. Altasástot forgalmi adó visatédlésr
5.8. Kaasatbtvételek
5.9. Egyéb péstaagyi műveletek bevételei
5.10, tgyeb motúdto hevetelek
6. )rellto~mtsátl bevételek (6.5.k...+6.5.)
Őt. lnanaleoiális javak éaiéketltése
6.2. lttgsslansk &tékcsitése
6.3. Egyéb tárgyi esskőzOk értékeslsése
6.4. Rénesedések értékesitése
6.5. Reszesedetú megszianeasboz kapmolodo bevetolek
7. Müködéti célú átwtt_péo~tzktz3ík (7.1+_... +_73.)
7,1. Múkodési célt) garancia- ás kezetoégválltláabólmeglérolétgkAu.nkiyúlrbl
7.2. Működési célú visszatérítendő túmegatások. kölcsisák visszatér. AH-a kivtlrút
7,3. Egyéb nsűkódési célú átvett péazcazkáz
y~ ~.3.-bol hU-o tatttogataa Itozvetlm)
8. Fethalaaoráot célú átveti pénzeaajeösék (S.l.+á.2+t.3.)
8.1. Felíaalm. célú garancia- ét kezeooégvállaláobóí megsérúlések AH-a kivoIrol
8.2. Pethalta célú visszatérítendő támogatások kolcs&ttők visszatér. AH-t kívülről
8.3. Egyéb feutalmoaáai célú átven péozesúáz
g4 8,3,-hol hU-t tamogatos (kézveslen)
9. KÖLTEEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN~ (1+...+ő)

i~. 5lioel~. kttcttafelvétet állattabáztartdotn ldvttrőt_(10.1+103.)

It,). Hosszú lejátatú tdtelek, kőlcsőnőic felvétele
10.2. Likviditási célú hitelek, kőlcaőtők felvétele péstzogyt vállatkozáslól
‚0,3. Ko”oá lejararta hitelek, kolcsoaok lelvétele

as. BettEldi értékpapírok bevételei (11J.+...+ 11.4.)

I It, Sorgatási célú beltlldi érlékpapíaok beváttása, értékesitése
11.2. Fotgasáni célú beItBIdi étiékpapirok kibocsátása
11.3. Befektetési célú bettötdi értékpspirok bevdlsása, értékesítése
11.4. kiclelzetán eels belioádt enekpaptsok koboctosisa

aá. lotaradvány teénvbevétele (12.1. + 12.2.)

12.1. Előző év kőltség”etési maradványának igéatybevétele
‚2,2. blozo cv vttlttkozaaa mtroávanyasali tgtnyhevetele

I~ Beltltdi ünaassirotűt bevételeI (13.1+ .. + 5333

13.1. Allasrétázlastáson belQli megelőlegczéoek
13,2, Allaaütiztanáson belüli tairgetőlegezéark tarlgeztétt
13.3. Központi isánytitóarent támogatás
13.4. Betetek mcgsztstttetese

04. KütRildi ünaor,iroaát bevételei t143.+...14A.)
14.1. Fotgalási célú koltőldi értélspopirokbevállása, értókesitése
14,2, Befektetési célú kúllőldi énékpop&okbeváltás’ értékesítése
34.3. Kgifőtéi értékpapírok kibocsátása
4.4. Ksslloádt hatelek, koícsonok telvelele

15. Adánaánbozaean Isapceoládó ozárntasékot űgyaletek bevételei

16, FINANSZb1OE&StBEVÉIflEKŐSSIESEN: (10.+...+1S)

17. KÖLTSÉGVETÉSt És FINANSZÍROZÁSt BEVÉTELEK ÖsszEsEN: (9+16)



KIADÁSOK
2. sz táblázat adatokforintban

Si~r— KiadásI jogcimek 2018. é’i előirónyzai

1 2 3
1. Múhődési kőI(stgwlóa isiidásai (l.1+...+l,5.)
II. Személyi isataldsok
1.2. Munkaadókat terhelő isirulékok és szociális hoszájárulási adó
1.3. Dologi kiadások
1.4. ElIátottak pásabelijuttatásai
1.5 Eayéb mikődési célú kiadások
1.6. - sz I .5-bOt; - Elvonások do befizoldsek
I_l. - Garancia- ás kacoségvállaláabál ki6zcoés AM-n belBIre
1.8. -Vinazatérileedő láseogalások kölcoónők nyaőjléss AM-n belülre
1.9. —Vissoalésileedö lámsgatdook. kfllcssnők tórlsaztéoe AM-n belolre
ItO. - Egyéb múkődéé célú támogatások AM-n belolro
l_II. -Ganticia éskezesaégváualásból ldüzclés ÁM-e kiveslze
1.12. - Visszalécileaaéő támogatások. kólcsonök nyúllása AM-n kivolre
1.13- - Azldazészjtésck. é.raárnsgalássk
1.14. - Ksnsaliámogalásek
1.15. - Egyéb niúkódési célú iáoiogalások éllasaiiéztortdsrn kivalre
2. Felhalmosáui kilinigvelés kiadásai (2.l.+2.3.+2.5.)
2.1. Benalaizásak
2.2. 2.1 ‚-hOl EU-a forrásból megvalósuló beruházás

2.3. Pclúilldsok
2.4. 2.3.-bél EU-s forrásból aimvslésadó felúlilás
2.5. Egyéb felbalmazási kiadások
2,6. 2.5.-bal - Garancia-és ke aaaégvdllaláabál kHzeaéo All-n belülre
2.7. —Visnalésilesdő lámaralésok. kölcatnák eytiiióna All-n belüire
2.8. — Viaozaléaitenéö Idanoralésok. kölcsónok tőrleantése AM-a belllre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú lámogysások AM-n beDire
2.10. - Garancia- án kmcsség’-állalázbál kiOzelés AM-n MylIre
2.11. - Viamalésálcadó léanoralóook. kólcsónók nyújtósaAM-n hitElre
2.12. -Lskdzlámrgatás
2-13- - Egyéb frlhalmazási célú tárta zalásak állaaabdnsatáoon ld’-úlre
3. Tarealélsek (3L+32.)
3.1. Általásoataaialék
3.2. Céllarialék
4. KŐLTS6GVECESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5. lIsle1-. kllceöalörlrosléa állanabáziarlásen kivúlre (51. + .. + 53.1
5.1. Hosszú Iclisalil hitelek. kőlcsinóksőcirirzoésc
5.2. LikvIditási célú hitelek. kőlcaisók tődeszsése pénzügyi váilslkocáseak
5.3. Rövid Iciássió hiteleIt kölcsönök södemése
6. BrIBildI érlékpaplrckldadásai (63+ .4. 6.4.3
ól. Foegaldol célú behEld ézsékpaplrok vdzárlása
6.2. Forazatási célú bslttldl énék~pksk bevallása
6.3. Befektetési célú belllldi énékpop&ok vázádása
6,4. Befekselézi célú behEld énékpspirok bcválaésa
7. Belföldi flnantmárorás kiadásaI (71. + ... + 7.4.)
7.1. Állsmliáztortáson behili meselölerezéoek folyósitása
7,2. Allanésázlaoiáaon beloli msgelölrgszéiek vinmafizelése
7.3. Pénzezásözók bsláskéna rlhelymésr
7.4. Pénzügyi sizing kiadásai
5. KlIlföldi Enanszirozás kiaelásai (63.+ .. + 6.4.)
El. Forgaláci cálú koltEldi érsékpspisokvddáeláss
5.2. Befektelési célú Icilröldi éetékpap&ok beváltása

83. KúllEldi éstékpapirok bevállása
5.4. Külföldi hilelek. kölcaönök löileslése

9. FE1ANSZÍROZÁSI KIA])ÁSOK ÖsSZESEN5 (5.+..+3.)

10. KIADÁSOK ÖSsZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, EJNANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK És KIADÁSOK EGYENLEGE
A sz táblázat odolokforintban

I Kellserveted Iíáey. iübldet ( Isóllségvelás Isreétdekti.osr- ItelIségeetéd idaddsskd.5s79(+l-)

2. Flnaenározád brvélelek. lsiaddsslseBesalrer(Onenirszáslbevóldrkle.ssc nnanszsrsuád liadáisks.sus5 (+1-)



1. zt tábtáwt

l/C. meHéklet a /2018 (..) önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés httéztnény Öszevont mérlege

Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK

adatokforintban

Sor- - - .. .

szám Bevétoltjogcttti 2018. ewelotratt3zai

1 2 3
1. Őnkormáinsatt működési iámtgaráoat (l.3.4-...+.I.6.)
It. Htty~ ónkotzahn~zatok nlködétének áttalhitta támogatása
1.2. Or’kormánysatsk egyeakömeveléai feladatainak támogatása
1,3. Otakonntányzatok szociális és gyensekjóténi feladatainak támogatása
t.4. Ot*ormánysatok Irelnszáitt feladatainak támogatása
t.5 Múkodéot célú központosított etöiráriyzatok
Lő. tiesys Ottkonnattysatok úzegosato samogatasat
2. Méiktdést célú támotatá,tk áltantlsáélarlánnn tsetütrol (2.1.+...+.2,5.)
2.1. Elvonások ét beizetézek bevételei
2,2, Müködési célt) gorattcia. ás kezeooégvátlatázból negtérúlések
2.3. Möködési célú visnatéaitenndö támogatások. t<ölcsönök visszatériléee
2.4. l’tiködési célú visszatérítendő támogatások, kölcoönök igénybevétets
2.5. Egyéb nöködéni célú támogatások bevételei
2.6. 2.5.-tol by-s tamogatas
3. Felbalmoúti célú_lámtetsások ólla,ttltizoartánnn_belülről_13.1.+...+3.5.)
3.1. Felhalmozási célú ös&onmáatyzati támogatások
3.2. Felhalmozási célúgarancia. ás kezességvállatásból nsgtérúléaek
3.3. Felhalmozási célú viatzatériteatdő támogatások, kölcsönök vistzatérotdae
3.4. Felhalmozási célú viasaaténinsttdö tánagatások, kölcsönák igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. á.&-bol bU•e tamogatas
4. KOzitataIsni bevételek (43+4,2+43+4.43
4.1. tlels4 adók (4.1.1.44.1.2.)
4.1.3. . Vagyoni típusú adók
4.1.2. - Tetnékelc ás szolgáltatások adót
4,2. Oépjánstaéó
4.3. Egyéb ánabaamálad ás szolgáltatási adók
4,4. bgyeb kozitatatns bevetelek
5. Mgkodéni bevételek (5.1+..» 5.10.) 10 513 225
5.1. Kénmetétnékesitás eleaéstékc
5.2. Szolgáltatúaok ellesiézeéke 4 950 236
5,3. Köz, eet’tete szolgáltatások éttéke
5.4. Tttlajdannai bevételek
55 El]áaási dájals 3 327 894
5.6. Kúoátssldzstt általánoa fotzalmi adó 2 235 095
5,7. Altatánoo forgalmi adó nisszatétitése
5,8, Kamatbsvétetele
5,9, Egyéb péstssg~i müvsletek bevételei
5.10. írgyeb múkodesa bevetelek
6. Felhatanozáti bevételek (6.t.+...+6.5.)
6,3. lamlsateniátinjavak étiékesitése
6.2. Ingatlanok éntékeaitése
6.3. Egyéb tárni mo.kiiaök értékesítése
6.4. Réncaedéask énékesítéae
6.5. Retzsaeáesak migszasaeashezkapeoolodo beveteist
7. MGködéai célú ártott pénraszlstzlík Ct. + ... + ‘73.)
7,1. Múködéá célúgaraneia-étkezeooégvállatáabóí negtérölénekAjl-a kivúlrét
7.2. Múkodési célú visszaléritesdö támogatások, kölctönök ‚‘ioszatér, AH-a távolról
73 Egyéb múködéti célú átveti pénzeszköz
~4 1.3.-hol EU-a tamogataa (közvealen)
8. Felbalmtzá,l célú áteell pénseeslsős’ák Cá.l.+8.2.+83.)
8.1. Fetholm. cétá garancia-és kezettégváttatásbát megtérútések All-n távolról
8,2. Felbalns. célú visszatérirendö támogatások. kőlcsonok visszatér. All-n Idvülmöl
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénaerolsöz
8.4. 6.3.-bot EtI-a tamsgataa (kozventen)
9. KÖLTSEGVETESI BEVETELEK ŐSSZESENt (t+...+8) It 513 225

is. Hitel-. kőlcainfelvétel állaatalnázlariátsn tdvülrs’l l1O.l.+103.l

lot, útonszú lejáratú hitelek, kötcsönök felvétele
10,2. LikvidItási cétú hitelek. kölcsásök felvétele péntzügyi vátlatkozástót
10.3. «ártó tejasamu batelek, kolcasnok lelveede

it. netrolda érsékpaptrnk bevételei lI1.1.+...+ 11.4.)

Ill. l°otgatási célú tieltöldi értékpapírok beváltása, étlékeétéss
11.2. Fosgatási célú beltöldi étvék’paptrtk kúbocsátáaa
11.3. Befektetési célú bettötdá értékpapírok bevallása, értékesítése
11.4. tástektetest eels bclislés et’~aptrsk Ebocsataaa
~ Maradtány irénvbevétele (12.3.+ 12.2.)

12.1. Előző év kőttségvetéas maradványának igénybevétels
12.2. Solo ev vellaltiozan maradvanyanak tgstlybevelde
~ BeIlBIdi Bitanadrodát bevételei (33.3+ ... + 133.) 13 444 519

13.1. Altartésáztastáaon belek megeltirgezétek
13.2. Attaatútöztastásott betúli megelölegezézek törlaozéae
13.3. Központi öányitótzersi támogatás II 444 519
13.4. jietetelt stacgrotzttteleae

14. KolibIdi önantairozás bevételei (14.1.+ .14.4.)
14.1. Fotyatási célú koítlldi értékpapírok beváltáza, éttékesitéte
14.2. Befektetési célú kiillóldi értékpapírok beváltása, éreékesitése
14.3. Kilfőtdi éreékpapirokkibocsátása
4.4. Kaatlolöt hitelek, tolcaonok Ielveteáe

35. Adástisboznenkapesotédá ámntsazékot ügyletek bevételei

16. FINANSZ(R0ZÁSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN: (30+ ... +15.) 11 444 519

17. KÖLTSÉGVEtÉSI És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16) 23 957 144



KIADÁSOK
~ adatok forintban

Sor— Kiadáni Jogcinek 2033. évi előirányzat

1 2 3
1. Működési kaltsésistés Idaddoni (l.l+...+l.51 21 957 744
1.1. Szcnsélyi isatatások 6 714 300
1.2. Msokaadókai torhclö járulékok ás azocidlis Isozsájánalási adó 1 352 651
3.3. Dolosci kiadások 13 390 793
1.4. Euátottak p&tabtli juttatásai
1.5 Egyéb tatkódési célú kiadások
1.6. - az 1.5-bal:.. Elvonások do bcfsacténck
1.7. . Garancia. éskczcsaégvállalásból Id6zctés AM-n beloire
1_S. .Vinnzatérticndö t6n,ogaaások, kólcoötsök_nyújtása All-n belolro
1.9. . Vjaaaatéritosda támogatások. kolcsonok torlonzténo .411.n bclúlro
1.10. . Egyéb nstködéni célú támogatáook All-n bernice
1.11. . Garancia ás kczctségvállatáaból IciOzelds AM-n kivülrc
1.12. . Viaszatátitottd& támogatások, kotcnonok nyújtása Ági-a kivolre
1.13. . kkiegé~tdack. násnoamaásolo
1.14. . Kanutsámooatások
1.15. . Egyéb működési célú támcgalások állatatáztartáson tdvotre
2. Folhalmostal_Icöleségvotés_kiadásai_(2.l.+2.3.+2,5,)
2.3. Bertsházások
2.2. 2.1.-bal EU-s forrásbál mcgvnlósialó bontházás
2.3. Fotúlítások
2.4. 2.3.-bót EU-s forrásból mcgvalótadó_felújitás
2.5. Egyéb fcllsatmozási tdadáask .

3.6. 2,5,-bEl - Garancia- ás kezcaségvátlalásbót kifszctdn AM-ta bctotce
2.7. . yinmatédtsndő_támoaatásak, kölcoonők ttystjtása AM-n_botéloc
2.8. — Vjanatérátcndt támogatások. kólcsónok a0rte~énc AM-n bctülrc
3.9. . Egyéb fctlaaltnacdsi cél& tdsaogatdzok AM.n botélre
2.30. -Garancia- éskatsségvállnlásból ldozctén AM-n kivúlre
21!. . Vioozaléritcndl iásnogatásnk._kótcsonok nyújtása Al-I-n kivotre
2.12. - Lakástámogatás
2.13. - Egyéb fcltaalnsoaási célú támogatások átlaxréaáztanáson Idvairo
3. Tartatékok (3.1+32.)
3.1. AI:aiáoastaotnlék
3.2. Céttartnlék
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 21 957 744
5. micI—, kolcsőntórlcsflés állataitsdslartáaon Idvűlri (5.1+_... + 53.)
5.1. lIotarú Iciáratú laitelck. kötcstnök toolcszl(sc
5.2. Likviditási célú Isitclsk. kitasönök tiotcaniéscpészúgyi váltalkozásaak
5.3. Rövid Icjásatú hitclck. kOtcsönoktörlcmése
6, Belfdldi_ériékpapirok kiadásai (&1.+ ... + 6.4.)
6.1. Foa-gatdsi cétú bct%ldi érldgyaptrok vásárlása
6.2. Porgatáci célú bclrotdi énéIc~aptrok beváltása
6.3. Befektetési cétábcl%tdi ésiélcpapirolt vdsáslása
6.4. Bcfckicténi célú beltEttli énélqaapérok bc’-dliása
7. BelföldI flaannsirodát kiadásai (71.+ ... + 7.4.)
7.3. Atlanátizaanáson betati_nargctitecczésck_fotyásitása
7.2. Altantáztanáson bctOli mgcclótcgczének vinnaatizctéot
7.3. Pénz~kOzök bctétként_closclyaése
7.4. Pénzoovl Eninc kiadásai
8. KoIrdiw SaantairorAt kiadásai (6.1.+ ... + 6A.)
SI. Forgatást célú kúltEldi énékpapkok vásáslása
8.2. Befektetést célü kottEldi éraékpapknk bcválaása
t.3. EtIföldi énékpapirok boválcosa
8.4. KOllttdl hitelctc. kalcsöaök l0d~tése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 21 957 744

KŐLTSÉGVETÉSI, FlNA1~SZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sZ téMára’ adonskformntban

I Klltségvetési Iddny,Olbbtct( Itéltségvetédbevétclck9. our- köttsdgvrtéd ldadástk4.aoiM+t.) .13444519

2. Fisanvisaadstbrvésclck, Idadásokcgycnlcge(fsnanpiruzdsitscvétclokl6.our. finansaisoadni Idadánola9. sod (+/.) II 444 519



I/C/l. melléldet a 12018 (.) önkormáiayzati rendeletbez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézményi Kötelező feladatok mérlege

1. sz lé SZám’

Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK

adatok forintban

Stor- ...

tad Bevételt jogcim 2018. é’ielotraoyzot

1 2 3
I. Önlconntbevrztt működési odolteatátai (t.1.+...+.t.6i
ii, Helyi Onkenadnyzatok működésinekálttlásot támogatása
1.2. Oskosmányzatok cgymktascv&ési feladatainak támogatása
1.3. Oslconaányzstok szociális éegyenscl’jóléú feladatainak támogatása
1.4. Otsleonnányzttok kosltunilis feladatainak támogatása
1,5, MŰködési célú kőzpontositott elgárányzatok
t.6. Helyt Önkortsssyzstok ksegetntb tansogatasat
2. l’túkldési célú támotatáoote átlsmhánargáson selnirol (2.5.+...+.2.5.)
2.1. Elvonások ésbcözetések bevételei
2.2. Mlkodési célú garancia- is kezeoségvátlalásból megtérűlések
2.3. Működési célú viossatétileedó támogatások. kölcoönök vitmatésolést
2.4. MűkÖdési célú ‚‘iotzstétilcndő támogatások. kölcaösik igéoybtvétclr
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6. 2,3,401 dUn tatsogatas
3. Felhotmoadal célú ttsnoratáook tillamlsázianáson IsellIről (3.1.1-4-3.5)
3.1. Felhalmozási célú öt*onsásyzati támogatások
32. Felbatmoodsi célú garancia’ is kezeaségvátsalásból megtériilésck
3.3. Feltastmozáé célú vitozatériteodő támogatások. kolcasnok visazatérűléte
34 Feltialetsozási célú ‚isszatéaitetd& támogatások. kotcoönok igéaybevétele
35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétettt
3,~’ dy-bat EU-n tamagatas
4. Köritataltsal bevételek (4.1+42.4-4.3+4.4.)
4.1. Helyi adók (4.t.l.+4.t.2.)
41,1. .Vtgyotoiltpuaúadók
4.1.2. - Tensékek is szolgáltatások adói
4.2. Gépjinnúadó
43, Egyéb áriatisamálsű is amtgáltstád adák
44 Egye) kozitatthst bevetelek
5. Múköttéti be’útelek (5.l.+...+5.lO.) 4 226 425
Si, Kdar]eeérlékesitis etleoéstéke
5.2, Szolgáltatások cllcnétsékc
53 Közvtdbett szotgáttatások értéke
5.4, Tulajdoaani bevételek
55, Ellátási tlájak 3 327 894
5.6. Klszátttldzott általános fotgatná adó 898 531
5.7. Altatános forgalniá adó visszatétitése
58 Kattsalbevétetck
5,9 Egyéb pészöni mavetetek bevittici
5.10. Egyeb tstsk)dess btvt:álek
6. Felbolmoadot lsn’étetek (6.1+4-6.53
6,1. tstuttatosáália javak ésiékcaitéae
6.2. togatinnek éstékesitése
6.3. Egyéb tám_yi eszközök éttékesitése
64. Réamaeddzck étiékesitézg
6.5. Reazesodeach megszuaesclezeaiscssleáo bevetolek
7. Mdikgdéti célú átwti pénsetsielzik (7.1.+ ... + 7.3.7
7,1. Mükedisi célágarascis- éa kezesaégvállalásböltsegtéroléeekAli-tskívúlröt
7,2. Működési célú vioozatérilesdö támsgatáook, köttsönök visszatér. AH-ot kivolröt
7,3. Egyéb müködési célú átvntt péotzoszkóz
74 7.3.-bot EU-s tamsgalas ikozvetles)
8. Fetltntsnozdsi_célú_átveti_pétszesaisözök (8.1.+8.2.-48.3.)
It, Felhatra. célú garancia- is kezeseégvátlslásbál megtérülések Ali-o kávütről
8.2. Felttslm. célú váatzasésilenéú támogatások. kotcoönök viomatéz. AId-n kivútröl
1.3. Egyéb ftlltatmozási célú átvett pénzeköz
8,4. ad-bot Eti-a ttsiogatts tkozvetlctt)
9. KÖLTSEGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1+4-81 4 226 425

1° Hitet.._klleoönfet’jIel_éllsasháslanáoon_IdvOIrgI_(JO.1.+103.)

lot. Hosazo lejáratú tsátelck, kölcsönök fclvötclc
50,2. Likviditási célú hiteick kölcsinök elvitele pénztgyi vátlalkozástól
10.3. ötottö tejanto biteSek, kolcootook Ictvetela

Ot. g~g~~t érsélspnptrok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)

II.). Fotgasási célú belföldi énékpspis’ok beváleása. irtékcsitése
11.2. Forgseási célú beltlldi éttékpapirak bdbocnátása
11.3, Befektetési célú beltlldi értékpapírok bevátsáea, éttékesítése
11.4. beá*gtets celü bellolda enékpsptrsk Ebocsatása

t2. Ntarado*tv icétovbevéoele (12.1. + 122.)

12.8. Etözöév költségvetési tssradványássk igénybevétete
12.2. blozo cv vatitticozass maradvasysnak tgenybrveteie

~3. Bettötdt fltosnssírordo bevételeI (33.1. + ... + 133.) 10 632 573

13,1. Attatsstoázttesáson belüli negetölegezések
13.2. Alltmbásstnásos belüli megclilegezétek törleszlése
13.3. Központi irányitónesvi töstsogstás 10 632 573
13.4. Betesek tscgszostctese

ö4. KoltioldI_flitatassirozait_bevételei_(14.1.+...14.4.)
14.). Fotgstási cdlúkoltltdi istékpaptzokbeváháss, értékesltéee
14.2, Befektetési célú külföldi énékpaptrokbcváttása, éttéketitéze
14.3. Külföldi értéttpapirok kiboctátást
04.4. Ksátol± Etelcic, ktlcsonsk tclvetete
15. Adóstábozoem lsapcstlédá nármazélcot ogytelek bevétetet

16. FINANSZÍROZÁSt BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IC. + ... +15.) 18 632 573

17. KÖLTSÉGVETÉS] És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI’ ÖSSZESEN: (9+16) 14 858 998



KIADÁSOK
2 at táblázat adatokforintban

Kiadási Jo0cimek 2118. évi eléiránysat

1 2 3
1. Működési költtégwléo kiadásai (l,l+...-l-I.5.) 14 858 998
It. Személyi juttatások 4 565 724
1.2. Munkaadókal tctáclöjánslékok do szociális hozzájánslási adó 919 803
1.3. Doloél Idadások 9 373 471
1.4. Ellálottak pámbeli juttatázai
I’S Egyéb mákúdéoi célú kiadások
1.6. — sz 1,5-bOt: - Elvonások do bcfizotésck
1.7. - Gasasicia- do kaességránalásból IdOzesés AR-n bolEro
1.8. -Visszaléritenáö támogatások, kálcsonok nyújtása ÁN-a bglalse
1.9. . Vissastédteodó támogatások. kolcoönök törleniésr ÁN-o halálra
1.10. - Egyéb mokúdéti célú támogatások AN-n belotre
1.11. . Garancia érkacss4’-álIalásból Másolás Áar.o kívülre
t.12. . Viaazatéritandó támogatások. kolcsönök nyújtása ÁN-t’ kivúlre
1.13. - Áskiegésailések. ártámogatások
1,14. - Ksmataárnonaaásotc
1.15. . Egyéb müködési célú lámocatások áltansltázsariásos kívülre
2. FelhalmozásI költségvetés Idadáni (2.1+2.3.42.53
2,1. Bcnalsízások
2.2. 21.-bal EU-a forrásból megvalásuló besuházás
2.3. Feléjltásak
2.4. 2.3,-bél EU-s_fotrásból_megvalóaulá fclújitás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5..böl . Garascia- ás kezsraég’-általósból káfazotés ÁN-a belülre
2.7. - Viaazstéritcadö támsgatások. kálcsoaik nyújtása ÁN-o bcliére
2.8. . Vigsastériterdö támogytások. kotcaöaök torteaztésa ÁN-o betúlze
2.9. - Egyéb felbalntoúsi célú támogatások AR-s botúlre
2.18. - Garancia. éskczességvállalásból kiüzelés ÁN-a kívülre
2.11. - Viaazasáslteadö támogatások, kolcsaask nyújtása ÁN-t, kívülre
2.12. - Lakásiássolzazás
2.12. - Egyéb fonsalmozási célú lásaogalások állazzdaizzassáaon kívülre
3. Tarsalékok (3.1+323
3.1. Álialáooa taasalék
3.2. Cétlasislék
4. KÖLISEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN föfl+3) 14 858 998
5. Hitel-. kölcaiatörletEéa állatnttáarartáooa kívülre (St. + .. - + 5.33
5.1- Eosszú lejáratú Isileleic. kölcsönök törlentése
5.2. LIkviditási célú hitelek. kötcstoök ttsleánése pénzügyi vállalkozásstak
5.3. Rövid lejáratú Isisclck. kölcaöasök tötlcsztésc
6. Belföldi érsikpaplrak kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
6.1. Forgatás célú belföldi éraékpaplrok vásáolása
6.2. Forgardsi célú belföldi éaIélcgo≠rolc borulása
6.3. Befektetési célú bclföldi énékpapirok vásárlása
6A. Befektetési célú belföldi értéO~apirok bevátlása
7. Belföldi ünaatsározát kíadáaas (7.1. + ... + 7.4.1
7.1. Allaasslsáztartiaas beloli rnegelölegezésck folvórizisa
7.2. Áltassésázlarlásao belüli_ttzerelólerczések visaralizetésa
7.3. Péatzesziözök berézkéne_elhelyaésc
7.4. Pétztarvi adag kiadásai
8. Külföldi Oaaoosirorás kiadásai (6.1. + .. ÷ 6.4.)
8.1. Poagaiási eélá kölföldi éas~apirek váaásláaa
8,2. Befektetési célú killiEldi éalékpap&ok bevállán
8.3. Külföldi éztékpaplrok bavállása
8.4. Külföldi hitelek. kölcsonlk cörletéce

9. FINANSZÍROZÁSI KiADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 14 858 998

KÖLTSÉGVETÉSI, F1NM’~SZÍROZÁSI BEVÉTELEK És KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz táblázat sodotoA’forindban

I Kiltofcvetésl blámj. tibbtnt< kilttégvetésí bcvéeetek9. ttr- l’ittaécvetéé táadátaká.aat) (4-!-) -II 632 873

2. Fiaaaszimaáalbevétdet4 ldadáttkegyetéege(Onansoit.aoáé brvétntrkle.sar-Onaaasaatráé ldadáaaka.saa) (+1-) 10632 573
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1/02. melléklet a /2018 ( . .) önkormányzati rendelethez
Járzboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézmény Önkéntes feladatok mérlege

Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK

adatokforintban

Z Bevélelijogcim 2018. évi

1 2 3
1. Őnkonaéawat müködési tsolálásal (I.1.+...+.l.6.)
II. Helyi ö’slcönssásyzalek múk&désüeek általáeos támogalása
.2. Oekonssásyzazok egyes köznevelóti feladatainak támogatása

1.3. Qltormányzslok nociálil ésgyermekjáléá felséstatnak ~galám
IA. Osltoesnátyzalokkellutits feladalainak támogatása
1.5. Működési célú központositon eltirányzatok
1,6. He131 önkormasyzatok itegemlo tsmogalasas
2. Mükődéé célú támogatátolcéllanaénanánon belülrol (2.1.+...+2,5.)
2.1. Elvonások ésbeázeiésekltevéielei
2.2. Működési célú garaitcia- és kezessógvállallsból megtérülések
2,3. Működési célú visszal&itötdő támogatások, kólesöeök váaazatérütéte
2,4. Működési célú vioszaléritendó támogatások, kőlcsönök igénybevélele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6. 2.5.-bot EU-I tatsiogalas
3. Felbilmorsiti célú támnogatésok állanditássarcáton beltIrol (3.1.4.43.5.)
3.1. Felhalmozási célú őtskormáoyzali lámagalások
3.2. Felhalmozási célúgagassia- ás kezességvállslásból steglérülések
33. Felhalmozási célú visszstéráteodösámogatások, k’ölcsönök visszatéooléoe
34 Felhalmozási célú vigozatézilendö támogatások. kölmönök igéeybevételo
35 Egyéb I’&ltstmozáai célú támogatások bevételei
3.6. 32,-hol tsJ-rtsmsgatás
4. Közltalalml bevételek (4 .1 .~42+4.3 .44.4.)
4,1. Hetyiadák (4.l.l.+4.1.2.)
4.1.1. -Vagyotélipssúadák
4.1.2. -Tenotákekés nolgállalások adót
4,2. Gépjánnúadó
43 Egyéb ásislsasatsálati ás szolgáltatási adók
44 t~3’~b kásbatatos bevelelek
5. tilüktáéti bevételek (5.l.+...+ 5.10.) 6 286 888
SI, Kénletétlékesilés clirsténéke
5,2. Szolgáltatások egcsétiéke 4 950236
5,3, Küzvetttett nolgátlalások énéke
5.4. Ttslajdonosi bevételek
5,5. Ellátási díjak
5,6, Kindsaltzotl állaláelat fotgaleté adó I 336564
57 Allalásot fotgalmi adó vimoalétilése
5.8. Kamatbevételek
5,9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5j~ Egyeb rtztsködest bevetelek
6. FelhalmozásI bevételek (6.1.+...+6.5.)
6,1, tsmnateeiálitjavak éslékesitése
6.2. letgatlanek éttékesitése
6.3. Egyéb tárgyi esakőzők énékeeitése
6.4. Rénezedések éolékesilésc
~ Reozeseéeee& megszámeleáezkapmotodo beveldek
7. Méiktdési eélé át-’5”_pénsetsküsők (7.). + ... +_73.)
7.1. Működés célú garaetcia. ás kezességvátlalásból megtérölések All-is kívülről
7,2, Működési célú visszatériteedö támogatások, kölceöaák visszatér, ÁM-e Icivölrőt
73 Egyéb működési célú átvett pénzetsicöz
~4 7.3.-bal hU-s taessgasas Ikozvellest)
8. Fellsalmositi célú átvem péezeesktzök (8.1.+82.+83.)
ti, Felbalm. cölú garancia-éekezegtég”átlasésból tsegtérúlisekAH-nk’vútrúl
8.2. FetEsIm. célá visszatérilertdő támogatássk, kölcsöeök vátszatér. AM-n kívülről
8.3. Egyéb felhalmozási célú átveti pénzeszkőz
8.4. t.3.-bot EU-s lamogatas Iboevetlm)
9. KÖLtSEGVEItI BEVÉTELEK ÖSSZESENt (l+...+8) 6 286 100

it. Hitel’. l’tlcsőzsfeltátel államlséssoreáton IdvoIrol_(l0.1.+103.)

10.1. Hossz’) lejásatű hitelek, kálcsösök felvétele
10.2. Likviditási célú hitelek, kötesösök felvétele pénzügyi ‚állatkozástól
10.3. «ond tejsrato Isielek, kolcsosot Idvelde

öl. Belföldi értékpspls’ok bevételei (l1.1.+...+ 11.4.)

Ill. Foepatási célú belföldi énékpspkok beváliása, égtékesitése
11,2. Forgstási célú belföldi énékpaptrok kibocsétám
11.3. Befektetési célú belföldi érlékpapirok beváliása, éttékesttése
11.4. Betektetás eelú beltolsé eetetpsptrok ásborsstasa

52. Maradváey igéetybevélele (12.1. + 122.)

12,1. Előző óv költségvetégi marad’áesyánsk igésybevétele
‚2.2. Elözo cv vattatkozaas naradvasyasak egeeyöevetete

i,á. Belféldi flnanszirozáo bevételei (13.L4’ ... + 133.) 011 946

13.1. Allambáztanáson belüli negelütegezések
13.2. Allasölelzsartásos belül megelölegezégek törlolzsése
13.3. Kázpossi lzásyttónm’vi támogatás 811 946
13.4. Beletek slegnenlelese

14. Külföldi Beangsirozá’ bevételei (14.l.+..34.4j
14,1, Fotgatási cólúkülroldi énékpapirok bevislisa, értékesitése
14.2. Befektetési célú külföldi ézgékpapirokbevállása, éttékesteüse
14,3. Külföldi értékpapírok lábocántása
14,4. Kitttolde Eteick, kolcsüttok lelvesete

15. Adó’oághoznem kapcsolódó származékor ügyletek bevé(eleI

16. FINM4SZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4 ... +15.) 811 946

37. KÖLTSÉGVETÉsI ÉS FINANSZtROZÁSI BEVÉTELEK ÖsSZESEN: (9+16) 7098746



KIADÁSOK
2 ra tábhimt adatokforintban

~: Kiadási jogcisnek 2013. é’i eléiránnst

1 2 3
I. Működési költadevetés ldadásai (l.l+...+l.5.) 7 098 746
II. Szentélyt juttatások 2 143 576
3,2. Muslcaadökat terhalöjánslékok ér szociális lstnájáruldsi adó 432 848
1.3. Dolosi Idadások 4 537 322
1.4. Ellátoltak pétszbdll issltaldsai
1.5 Egyéb működési célú kiadások
~.&. . sz 15-bal:- Elvosások és bofizetések
1.7. - Garancia- ás kaességyállatiabót ld6zttéa Áji-n bclúlre
3.8. -Vioozaléoítcsdö támogatások, kölcaöaölc nyújtása AR-n baláért
1.9- - Visszatéaiteadö támogatások kőlcsősök törltazsése ÁJ1.n btlolre
1.10. . Egyéb működési célú támogatások All-n belalre
1.11. - Gacaaáaéakozességválsaiásbál ldüzetéa AR-n kit-GIrt
1.12. - Vitszatéritesd& támogatások. ktlcsöntk asvsijlása kR-a Idvalre

1.13. - k csésttések. ártámogatások
1.14. - Kasasaltásssogatások
1.15. - Egyéb működési célú lásnocatásnk állaaalsázarlásoa Idvolra
2. Felhalmozási ksllaéavetéa Idadálal (2.1+2.3+2.5.)
2,1. Bcnihdzássk
2.2. 2.1.-bal EU-s fotrésból mogvatóa’slóbarulsdzás
2.3. Feléiltdsak
2.4. 2,3.-b6t EU-a forrásból ssscgvalóstslá feléittáz
2.5. Egyéb fttssbssozást kiadások
2,6. 2.5.-ból - Garancia. éa kczettég’-állalásból kiüzetés AR-n brlolre
2,7. - Vitozasériaeadösámogatások, kólztönök nyújtása AR-a belolce
2.8. - Vistzasétátendö támogatások. kölcsönök törlmztéaa AR-n belölre
2,9. - Egyéb fcllaalmozási célú támogatások AR-n brlűtre
2,30. - Garanda- ás kességvállsidsból adűzetér AR-n Idvoire
2.13. - Visszatésiteadö támogatásak. kölcsöaök nyújtása AR-n kit-ötre
2.12. - Lakástámogatás
2,33. -Egyéb felhalmozási cdiúlámogatásokálassésáztanázonkivoke
3. Tartalékok (3.1+32.)
3.). Altaldssas tartalék
3,2. Céltsztalék
4 KÖLflÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+2+3) 7 098 746
5. Hitel-. lcölcstnlörleés átsan,hámar(áson kivúlre (5.L+ .. + 53)
5.). Hoaszúlsiáratú hitelck. kűlmösök törlcsztése
5.2. LtsMditád célú hitelek. kölcsöaők tötleszsósrp&aügyá vállalkozással’
5.3. Köt-ád Iciántú hitelek. kölcsötsaktötltése
6. BelföldI értékpapirotc kladátal (6.1. + + 6.4.)
6,1. Forgatási célú btlföldI értékpaptrok vásárláss
6,2. Fosgatid célú belföldi éssé1~ap&ok beváltdsa
6.3. Befekseaési cálú belföldi éstékpayérok vásáalása
6,4. Btfeksetdai célú belföldi éstékgaplrok bot-állása
7. BelföldI Baaassirozás kiadásaI (71. + .. + 7.4.)
7.3. Altasrshiztanáson balöli mrgetalcsczések folyósitása
7.2. Allasöltázssrtásoa betöli mesetűlegazésok vitszaűzeléac
7.3. Pésszenköz(k betélként elhelyezést
7.4. Pénzömi tizánakiadásat
8. Külföldi llnantsirosás kiadásaI (6.3. + + 6.4.0
8.1. Forgatád célúkiilföldi éssé3~séokvásáslása
3.2. Bcfekteaéd calú külföldi étsS~phok bot-állása
1,3. Külföldi öztö~aplrok btvállása
8.4, Külföldi hitelek. kűlcsötsők tödeszsése

9 FINM4SZÍRO1ÁSI KIADÁSOK ÖSSzESEN: (&+..+8.)

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9) 7 098 746

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. so aábjázcd adatok forintban

I Költségvetési léátay, lllablet ( költségvetésI lse”ételek9. kör— Isbltsét-’-ct(d ldadástkd. ttsj 8+!.) -311 946

2. Flnmoimadslbmtrkl’, dadásskeül-etáece(fsnantárasástbrrésdrks6.otr..ftaaaszitozdsi ldaddatk9. tot) 6+!-) 311 946



1. at éáblózar

l/C/3. melléklet a /2018 (.) őnkonsiányzati rendelelhez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézmém3i Miami (Ál’amigazgatási) feladatok mérlege

Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK

adatok forinrbar,

Sor- . . .. .
Bevételi Jogcin 2012. tin cio’raso~~t

1 2 3
5. Öoleormánnai_milkidisi_táissogatátai_(l.l.+...+.l.6.)
ij Heloó_öoiconssásiyzalok működésének általános támogatása
1,2. Csikozssósyzatok egyes kőasevelési feladatainak támogsláss
1.3. Onkonodsyzatolc szociális éagyemiekjótéti feladatainak támogatása
1,4, Ootkonoaáeyzatok ktdttsrilis feladatainak tósnogatása
Is. Működést célú korpomositote előirányzatok
~~‚ Helyt ónkormanyzatok ksegeontá lanogatasas
2. MékIdélot célú támogatások államloánsrsásao_belülről_(2.l.+..+.2.S.)
2.1. Elvonások éz beáselétek beváselel
2.2. Működési célú garancia-és kezeooégvállalásh&l meglérülések
2.3. MÜkÖ,Sési célú vionatérilosdö támogatások, kölcsösok vioszatéréléze
2.4. Makodási célú visszaaéritendö támogatások, kölcaönök igénybevélete
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6. 2,3.-bot to-a tassagalaa
3. Felhatmerálé célú támn~atáookátlam5sáasarsáooo betgtről_t3.5.+...+3.5.)
3,5. Feliialsiozási célú örokormásyzaii támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- ás kezeaségrállalásbét soegtérüiézek
3,3. Felhalmozási célü vioszatétittadő sámogalázolc, kölcsönök visszaléooléoe
3.4. Felhalmozási célú vieesalérilessdö lássogalésok, kölcaóaök igéoybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.3,-bot EU-s tassogatas
4. Kézisatattoj_bevételek (43+42.443.4-4.4.)
4.5. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)
4.1.1. -Vagyoni tiposú adók
4,1.2. . Tessssélcetc és szolgáltatások adái
4.2. Gépjánniadi
4.3. Egyéb ásishaszodlazi és szosgéllatási adák
44, Egyek kosűzatakta bevetesek
5. Működési bevételek (5.l.-4-...+ 5.10.)
55 Kéámetéssékeoitéz elleoéztéke
5,2, Szolgáltatások eliménéke
5.3. Közvetitett szolgáltatások értéke
5.4. Ttéajdooaoi bevételek
55 Ellátási díjak
5.6. Kiszsisnldzotl általános fotgahni adó
57 Alaalánoz fotgalszá adó vizatatéritést
5,3. Kamatbevéielek
5.9. Egyéb pénzegyi múveletek bevételei
5,~o, Egyek nslcödes’ bevetd~
6. Felhalmozási bevételek t6.l.+...+6.53
6,1. lsmnatesiálisjavsk éssékesitése
ó2. ingatlanok éttékesitése
6,3. Egyéb tásgyi eámözök éltékesilése
6.4. Részesedések énékesitése
~‚~‚ Keszeoodosek megszisseseinez kapesolodo bovetelek
7. Műkűdéni_célú álmot pénzosaltisűk (7.1. + ... + 73.)
7,1. Működési célú garancia-és kezenségvállalósböl meglérélétek AH-o lávúlröl
7.2. MgkOdési célú vioozatériiendö támogatások, kölcoöaök visszatér. AR-n kivilrót
7.3. Egyéb működési célú átvett pérszeoskös
74 7.3.-hol EU-s lamogatas (kozvetles)
S. FelhalmozásI célú átvett péozrrzkörölc tS.L+t.2.+S.3.)
II. Felhalm, célú garancia- ás keztzzégvállatásból megtérúlések AH-o kivúlrúl
3.2. FeIhalia célú visszalésilezsdú támogatások, kolcsonök ‚‘ismatér. AH-o kivúlröl
3.3. Egyéb felhalsnozási célú átvett péstzezzköz
g.4, 8.3.-bol tU-s tansogotas (kozvetleo)

9. KÓLTSEGVETESI BEVETELEK ÖSSZESENr (l+...+3)
tel. Biget-._kilcoönfeléltel_államltáaéaroáoen_káviilrol_‚10.1.4103.)

10-l. Hosszú lejásstú tételek, kötmöoök felvétele
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsanök felvétele pászűod vállalkozáslót
10.3. Rood lejassto sIetek, kolcsoook I

~1 Beltűtdi érlékpaplrolc bevételei (133-f...+ 51.4.)

Ill. Forgatási célúbetföldi énékpapirokbtvátlása, éttékesitése
11.2. Forgatási célú belföldi éztékpspirok telbocsésása
11.3. Befelaetési célú belföldi értéscpapirok bevállása, éltékesítéoe
11.4. Eetekoeten ccli beliolt éstekpapzok ásbocsatasa

12. Msradváov lréovbevétele (t23.+ 522.1

12.1. El(zó óv költségvetési ozaradváayisok igénybevétele
12.2. tlozo es vallaltozast maradvanyanak geaybevetrle

13. Belföldi öoaoámrozáo bevételeI (13.L+ ... + 133.)

53.1. Allnasútázsanázer, betölt megelölegezések
13.2. Allaoélolztassáoon keleti megelölegezések lúrleoztése
53.3. Kózpzati irányitószervi tásssogatás
13.4. Beletek megszssoletese

‚4. KaltEldI 6oaeazirozáa bevételei (143.4.14.43
14.1. Forgstási célú keRES énékpapirok bevóttáso, énékestéze
14.2. Befel’seténi célú küleöldi énékpapirok beváitán, énékesitése
54.3. Külföldi éttékpaphok tébocástása
4.4. ázsalloldI lotelek, kolcaonok ielvetele

15. Adósoághoroem kapcoolédó ámrsssarálroo ügyletek bevételei

16. FU4AHSZÜkOZkSI BEVÉTELEK ÖSSZESENt (10.4». +15.)

17- KÖLTSÉGVETÉSI És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN: (9+16)



KIADÁSOK
2 sz táblázat adatokforintban

~s7— Kiadási jogcissek 2018. áyi előirányzas

1 2 3
1. Miikadési kllloénetés kiadásai (1.14+1.5.) 20 297 998
II. Szesiélyi juttatások 940000
1.2. Munkaadókat terbelőjürsslékok ás szociális Isonájánalási adó 474 320
8.3. Dotoed kiadások 13 883 678
1.4. Ellátoseak pénzbeli luttatásai
1.5 Egyéb működési célú kiadások
1.6. - as I .5-b81: - Elvonások ás befizesések
1.7. - Garancia- é5 kezezzégvállalásból Idűsetés Au-n belaire
1.8. -Visszatérítendő cimagasásak. kölcsönök nyújtása AM-s belalre
1.9. Visszatérítendő táenegaaáaok. kőlcsőnők törleartéae Áll-s belúlre
0.80. - Egyéb működési célú támogatások AH-s belúlre
1.11. - Garancia ás kcseaségvállaláabél Időzesés All-n kivűire
1.32. — Vioozatérilesdő tátsocsatások. kőlcsősők nyújtása Alt-n kívülre
8.13. - Áikicgérzttések. ándsnogytdaek
1.14. - Ksssaattásnogaaásolc
5.85. - Egyéb működési célú támocasások államháztartáson kívülre
2- Fellsalmossöl kllltoégvesée kiadásai (2.1.42.3.42.5.)
2.1. Benaházások
2.2. 2.1,-köt EU-s forrásból megvalúntsló beruházás
2.3. Felújítások
2.4. 2.3.-bél EU-s forrásból megvaléasdá felűitads
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-ből - Garancia- ás kezességvállalásbót kifizetés AM-n belairo
2.7. - Visszatérítendő támogatások. kölcsösök nyújtása AM-n belttre
2.8. - Visszatérítendő támogatások. kőlcsősők törleunése AM-n belolre
2.9. - Egyéb fclisalmoúci célú támogatások AR-n bclülre
2.10. - Garancia- éakezssaégvdllaláabót kiOzetés AR-n kívülre
2.11. - Viaozatéritesdi támogatások, kőtesősők nyújtása AM-n kávtlre
2.82. - Lakástámogatás
2.13. - Egyéb fellaalmosási célú támogatások állanahdzsartáann kívülre
3. Tartalékok (31+32.)
3.1. Általános tartalék
3.2. Céltastalék
4. KÖL’I3EGVETE$t KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 20 297 998
5. Hitel-. kölmöstörlesstés államháztartáson Isis-üt” (5.1.4 .. + 5.3.)
5.1. llosrzú letáratú hitelek, kőlcsőnők tőzlesotéce
5.2. LIkviditási célú hitelek. kőlcsőngk aőrteslésc pé~ayi vállalkezássak
5.3. Rővldleiásatú hitetclc Isőlcsőnök tősleretése
6. Beltöldl értékpapírok Idadásat (6-t-4 -.. + 6.4.)
6.1. Foegasást célú belilidi értékpapírok vásárlása
6.2. Forgatás1 célú beatlldi éesék5aap(rok bcváltdsa
6.3. Befektetési célú hettlldt ésiékpapisokvdsástása
(A. Befektetést célú beltIldi éraélrgaptrok hes-áltása
7. Belfdldi Enanssirozáo Idadásat (71. + -.. + t4.)
7.8. Allassüsázsartáattt belúli_megelőlegezések_folyósítása
7.2. Áttasnüsáztartáson belüli megelőtegezéssk viaszafizetése
7.3. Pénzesakőzőlc besésként_elhelyezése
7.4. Pénzügyi lizisr kiadásai
8- KüllIldi flsaaotadrasás kiadásai (6.l-+ .. + 6.4.)
8.5. Forgasdsi célú kttftldl érsélqaagérek vásdslása
8.2. Befektetési cdú kúlfátdl énékpa~stk be’-áiidsa
8.3. KüllEldi éetékpapirok beválaása
8.4. KülülIdi hitelek. kőlcsősők lősteunése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5++ő.)

30. KJÁI)ÁSOK ÖSSZESEN: á4+9) 20 297 998

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZtROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. at táblázat adatok forintban

5 Költségvetési kiás, stbktet ( Iséttstg’etésibevétdek9osr- költségvetési ldadástk4. tss~ (+1-) -28 297 998

2. Flsasnnimzásibevétrlet’, lásdásekrgyesdese(nsasslártsáttbevételekle.ssr-tssasszássadsiláadásskgsts) 1+!-)



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

a

.-.

7%.
<-.

O

1~
O

adatok forintban

Bevételek Kiadiisok

Sor
vIm 2018. évi ‚ 2018. éviMegilevezés ‚. Megnevezes ‘, .eIoin~nyzat előiranyzat

1 2 3. 4. 5.

1. Önkormányzatok működési támogatásai 81 101 480 Személyi juttatások 53 797 485
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 755 729 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 8 305 031
3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 33 388 927
4. Közhatalmi bevételek 25 500 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 032 299
5. Működési célú átvett pénzeszközök 240 000 Egyéb működési célú kiadások 13 149 122
6. 4.-bő] EU-s támogatás Tartalékok
7. Egyéb működési bevételek 9 933 546
8.
9.
10.
11.
12.

13. Költségvetési bevételek összesen (1.-l-2.+4.+5.+7.+...+12.) 152 530 755 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 117 672 864

17” Hiány belső finanszírozásának bevételei (l5.+...+18.) 13 727 674 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15. Költségvetési maradvány igénybevétele 13 727 674 Likviditási célú hitelek törlesztése
16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+2l.) Porgatási célú belfóldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése
21. Ertékpapírok bevételei Központi irányítószervi támogatás 40 301 984
22. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 449 314

22 Működési célú finanszírozási bevételek összesen 13 727 674 Működési célú finanszírozási kiadások összesen
~ (14.+19.) (14.+...+21.) 42 751 298

23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 166 258 429 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 160 424 162
24. Költségvetési hiány: - Kö]tségvetési többlet: 34 857 891
25. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 5 834 267



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

N
N

Q
a

.-.

0:

a

(Önkormányzati szinten)
adatok forintban

Bevételek Kiadások
Sor
szám McgncvCzéS 2018. évi clőirányzat Megnevezés 2013. évi előirányzat

1 2 3 4 5

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 1 591 218

2. 1 -bál EU-s támogatás I -bál EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3. Felhalmozási bevételek Felújítások 110 835 470
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5. 4.-bál EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11. Tartalékok

12. Költségvetési bevételek összesen: (L+3.+4.+6.+...+11.) Költségvetési kiadások összesen: (L+3.+5.+...+11.) 112 426 688

13. Hiány belső/inanszírozás bevételei (14+...+l8) 106 592 421 Értékpapírvásárlása, visszavásárlása
14. Költségvetési maradvány igénybevétele 106 592 421 Hitelek törlesztése
15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16. Betét visszavonásából szánDazó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17. Ertékpapír értékesítése Kölcsön tőrlesztése
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belfóldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... ±24) Betét elhelyezése
20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai
21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23. Értékpapírok kibocsátása
24. Egyéb külső finanszírozási bevételek

25 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen 106 592 421 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen(13.±19.) (13.+...+24.)

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 106 592 421 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12±25) 112 426 688

27. Költségvetési hiány: 112 426 688 Költségvetési többlet:
28. Tárgyévi hiány: 5 834 267 Tárgyévi többlet:



3. melléklet a .../2018 (....) önkormányzati rendelethez

Jászboldogháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok forintban

. . . 2018.é’i ‚ .Sor- ‚‚.‚ 2018. evl eredeti ‚ . 2018. cvi
‚ Bevetelijogcimek ‚. . modositott ‚ ‚ .szam cloiranyzat ‚. . teljesites

eloiranyzat

1 2 3 4 5

1. Helyiadók

2. Az önkonnái~yzati vagyon ás az önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jog értékesítéséből ás hasznosításából származó bevétel

3. Osztalék, a koncessziós díj ás a hozambevétel

4. Tárgyi eszköz ás az imniateriális jószág, részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* .

*Áz adósságot keletkeztetó ügyletekhez történő boaájárulás részletes szabályairól szóló 35312011. (XIl.31.) Kan”.
Rendelet 2.~ (1) bekezdése alapján.



4. melléklet ci .../2018 (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

adatoicforintban

Kivitelezés kezdési és Felhasználás
Beruházás megnevezése Teljes költség 2018. évi előirányzat 2018. év utáni szükségletbefejezési éve 2017. XII.3 1-ig

1 2 3 4 5 6=(2-4-5)

nyomáspermetező 197 000 197 000
tárcsa 187700 187700
eke és tartozéka 144780 144780
kombinátor 191 770 191 770
szántóföldi perrnetező 284 480 284 480
utánfutó 444 500 444 500

ÖSSZESEN: 1 450 230 1 450 230



5. ‚ndlékkt a .../2018 (....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok forintban

2018. év utáni
ICivhelezés kezdési Felhasználás

Felújítás megnevezése Teljes költség 2018. évi előirányzat szükségletés befejezési éve 2017. Xl1.31-ig (62-4-5)

1 2 3 4 5 6

Művelődési ház felújítás 1 498 855 1 498 855

Közutak felújítása 2 744 194 2 744 194

Energetikai felújítás Iskola 109 825 765 4 832 350 104 993 415

Temető út felújítás 1 599 006 1 599 006

ÖSSZESEN: 115 667 820 4 832 350 110 835 470



6. melléklet a .../2018 (...) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv iieve: Jászboldogháza Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 69500194-11026747

Éves eredeti kiadási előirányzat: 272 850 850.- Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

30 nap 30-60 nap 60 naponor Tartozásállomány megnevezése alatti közötti túli Át-ütemezett Összesen:
szám . . . . . .

allomany ailomany allomany

1. Állammal szembeni tartozások

2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

~ Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni
~ tartozás

4. TB alapokkal szembeni tartozás

~ Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények~ felé

6. Egyéb tastozásáflomáay

7. Összesen:

Jászboklogháza, 2018. január hó 1 nap

költségvetési szerv vezetáje



1 .számú tájékoztató

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

adatok forintban

‚ Támogatás
Sor- Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatas teljesítési
smm osszege

osszege

1. JICHK tagdíj 25000

2. Jászsági Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 27 160

Jászsági Ivóvízminőségjavító ‚.

3. .. ‚ .‚ ‚ tagdij 22 500
Onkon’iartyzati Tarsulas

Jászok Földjén Turisztikai Egy. tagdíj 8 405

4. Boldogházi Gyermekekért Alapítvány Támogatás 700 000

6. Jászboldogházi Polgárőrség Támogatás

7. Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltóság Támogatás

9. Jászboldogházi Sport Egyesület Támogatás

10. Jászboldogháza Ezüstlcor Egyesület Támogatás

ii. Jászboldogházi Faluszépítők Egyesülete Támogatás

i~ Csrnavirág Énekkar Támogatás

13. Jászboldogházi I~úsági Egyesület Támogatás 700 000

14. Tiszarnenti Regiónális Vízművek Támogatás 25 125

Is.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

32,

33. I
Összesen: 1 508 190



2. szóIn á tájékoztató láb/a

Klőirányzat-feIIiaszaiáJási terv
2018. évre

2.szárnú tájékoztató adatok forintban

Sor- Mrgnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dee. Összesen:
szám

1. Bas’ételak

2. Önkormányzatok működési támogatásai 5 846 304 5 246 304 5 246 304 5 846 304 5 246 304 5 846 304 5 846 304 5 846 304 86 792 135 5 246 304 5 846 304 5 846 305 81 101 480

3. Működési célú támogatások AN-on beltIl 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 645 35 755 729

~ Felhalmozási célú támogatások All-on
~ belűl

5. Közhatalrni bevélelek 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 825 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 25 500 000

6. Működési bevételek 827 795 827 795 827 795 827 795 827 795 827 795 827 796 227 796 827 796 821 796 227 796 827 796 9 933 546

7. Felhalmozási bevételek

8. Működési célú átvett pénzeszközök 20000 20000 20000 20000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20000 20000 20000 240000

9. Felhalmozási célú átvelt pénzeszközök

JO Finanszírozási bevételek

10. Költségvetési tnaradványigánybevétele 10 026 674 10 026 674 10 026 674 10 026 674 10 026 674 10 026 675 10 026 675 10 026 675 10 026 615 10 026 675 10 026 675 10 026 675 120 320 095

II Bevételekösszesen: 21825417 21825411 21825417 21825417 21825417 21825418 21825419 21825419 32711250 21825419 21825419 21825421 272850850

II. Kiadások

Személyi juttatások 4 483 124 4483 124 4 483 124 4 483 124 4 483 124 4 483 124 4 483 124 4 483 124 4 483 124 4 483 123 4 483 123 4 483 123 53 797 485

12. Munkaadókat tcrlselőjánsiékokés 692 086 692 086 692 016 692 086 692 026 692 086 692 086 692 086 692 086 692 086 692 086 692 025 8 305 031szocialis I’ozzájarulasi ado

13 Dologi kiadások 2782411 2782411 2782411 2782411 2782411 2722411 218241! 2182410 2782410 2782410 2782410 2782410 33388927

13. Ellátottak pénzbelijuttatásai 752 692 752 692 752 692 752 692 752 692 752 692 752 692 752 691 152 691 152 69! 752 69! 752 691 9 032 299

14 Egyéb működési célú kiadások I 095 160 I 095 760 I 095 760 I 095 160 I 095 760 1 095 760 1 095 760 I 095 760 I 095 760 1 095 160 I 095 761 I 095 761 13 149 822

14. Beruházások 132 602 132 602 132 602 132 602 132 602 132 602 132 601 132 601 132 601 132 601 132 601 ‚32 601 I 59! 218
IS Felűjitások 9 236 289 9 236 289 9 236 289 9 236 289 9 236 289 9 236 289 9 236 289 9 236 289 9 236 289 9 236 289 9 236 290 9 236 290 110 835 470
IS. Egyéb felhalmozási kiadások

16 Tadalékok

16. Kölcsön nyéjtása
87 Finanszírozási kiadások 3 562 608 3 562 608 3 562 608 3 562 608 3 562 608 3 562 608 3 562 608 3 562 608 3 562 608 3 562 608 3 562 609 3 562 609 42 751 298

17. Kiadások összesen: 22 737 572 22 737 572 22 731 572 22 737 572 22 737 572 22 737 572 22 737 571 22 737 569 22 737 569 22 737 568 22 737 571 22 737 570 272 850 850

18 Egyenleg .912 155 .912 155 —912 155 .982 855 -912 155 -912 154 -912 152 .982 150 10 033 688 -912 149 -912 152 -912 149



3. számú tájékoztató tábla

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként-beszámítás után

3.szárnú tájékoztató adatokforintban

Jogcíni 2018. évi támogatás összesen

1 2

település üzemeltetési normatívák

- zöldterületkarbantartás 3 744 170

- közvilágítás 5 984 000
- kőztenietö fenntartása t 469 492

- közutak, hidak fenntartása 3 239 290

- egyéb önkormányzati feladatok támogatása 6 000 000

- üdülöhelyi feladatok támogatása

. polgármesteri illetmény támogatás 324 200

-201 6.évi áthúzodó bérkompcnzáeió

- gyennekétkeztetés tánpgatása- dolgozói bértámogatás 7 885 000

- gyennekétkeztetés üzemeltetés támogatása

- pénzbeni ellátásoklioz hozzájárulás 13 945 000

- gyennekjóléti szolgálat

. könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2 030 380

- lakott külterülettel kapesolatos feladatok támogatása t 12 200

. óvodapedagogusok hértámogatása 22 371 784

- óvoda működtetési támogatás 3 050 133

Info beszámitás

Osszesen: 70 155 649



4. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezerforintban !

Sor- Kedvezmény néskül Kedvezmények
. Beveteh jogclm ‚ ‚ ‚

szam elerheto bevetel osszege

1 2 3 4

1, Ellátottak térítési dijénak méltányosságból történő elengedése

2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz n~tott kölcsön elengedése

5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6. ‘ebből: Építményadó

7. Telekadó

8. Vállalkozók kommunális adója

9. Magáisszemélyek kommunális adója

10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11. Idegenforgalmi adó épűletután

12 Iparűzési adó állandó jelleggel végaett iparűzési tevékenység
. mán

13. Gépjáiműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14. Helyiségek basznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15. Eszközök basznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16. Egyéb kedvezmény

17. Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20,

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. Összesen:



5. számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban I

Kiadás vonzata évenként

Sor- .. .. Köt, váll. 2016. előttiKotelezettségjogcirne . . . Osszesen
szám eve kifizetes 2021.2018. 2019. 2020. utan

1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5-l-6+7+8)

~ Működési célú finanszírozási kiadások~ (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2. “Szemünk Fényc” l3row~’In 2008 7 288 948 1 420 280 I 434 482 I 462 886 5 851 544 17 458 140

3.

~ Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
. (biteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

6.

7. Beruházási kiadások beruházásonkéat

8.

9. Felújitási kiadások felújításonként

10.

11. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

Összesen (1+4±7+9±11)



6. sz. tájékoztató tábla a i201 S (..) önkormányzati rendelethez
Jásziaoldoghá2a Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének Összevont mérlege

RE VE TEL ER
I. at oabtsizas adatok forintban ada’okforinoban adatok forintban odatokforinebtsn

Bevételljoiclm 2018. é’i 2019. mI 2020. éti etiirdnynt 2021. évi eltiráasynt~m eletrdnynt elairan~sae
2 3 3 3 3

1. Ónkerndnynt enéikédéti éámaeatéoni (1.1.+.»+.1.6.) 80 101 400 01 101 400 01 101 480 01 101 480
517 HeM telconteányniok működésének általános támogatása 20 073 352 20073 352 20873352 20 873 352
~T Onkonninyzatak egycsktnsc”clési feladatainak táatssptása 25 420 907 25 421 917 25 420 917 25 421 987

TT ótéconnánytaceic ociális éa aycstsckjólési feladatainak tdstsogalása 20 830 ODD 21 030 000 21 830 000 21 030 000
iZ~ Önkonnányzaloklodsuaália feladatainak láanogatása 2 030 380 2030380 2 030 300 2 030 300

0.5. Működési célú lsö~oaaoaioott elűirásysalok
T~ Helyt öréconssaayzatok laegesattó tamogalaaaa 00 945 830 tO 945 030 10 945 031 10 945 831
2. Múkadéai célú látnnealátak államltásisriésntt belülrol (2.L+...+25.) 35 755 729 35 755 729 35755729 35 755729
~T• Elvonások é1 hctzettek bevételei 208 313 288303 208 303 200 303
2.2. Működési célú garancia- éo keaasségvéllaláaból megiértlések
2.3. Működési célú visazatétiteadi edmagatásolc, kölcstaök viassatértléae
2.4. Működési célú vieentéritendt sássogatáaolc. ktlcaöntk igénybevélele
51 Egyéb műkodéé célú tómogatások bevételei 35467406 35 467 416 35 467 416 35467406
2.6, 2.3.-hol hu-t tamogalas
3. Fetltalmasátt célú odmagatásakálloanháanrtáson betűtrol (3.l.+.»+3.S.)
it Felhalmozási célú ör3carmásyzati támogatások
32, Felhalmozási célú garancia-én kezezaégváoalásból tae~értlések
3.3. Felhalmozási célú ‚iaozatétiteadű sátnogaláaok. kölcatntk 1-isszatérúlése
3.4. Felhalmozási célú visazalétiten dóoimogatássk. ktleataúk igétaybevéscle
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevélelei
ir 3.3.-bal hu-a laraogatas
Z Kialtagalml bevélelek (4.1.+42.+43.+4.4) 25 500 000 25500 000 25500000 25 500 000
4.0. He19 adók (4.1.1.44.1.2.) 21400 000 21 400 000 20 400 010 21 400 010

‘~ -Vagyoni tipssú adék 4400000 4 400000 4400000 4400010
~ -Tennékclc és azolgállatások adu II 000 000 07 000 000 17000 000 17000 000

. Gépjármladt 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
4.3. Egyéb ánohaansájatá éa rzolgáltalási adók
~ Egyeb ászaaatalata bcvcielek 100 000 100 000 000000 000000

5. Mékgdéni be’4telek (5.l.+».+ 5.10.) 20 446 771 20 446 771 20 446 771 20446 771
‘T Kénletéeeékeailéa ellenénáke 300010 300 000 300 000 300 000

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 8 427 750 0 427 750 0 427 750 0 427 750
5.3. Kétveeilettflslgáltalásokéstéke 3692111 3692010 3692118 3692118
5.4. T’dajdanoat bevételek 1 040 000 I 040 000 I 040 000 I 040 000
5.5 Ellárásidijak 3327094 3327894 3327094 3327894
E’. Kindaslázotl állalásos forgalcé adó 3 659 009 3 659009 3 659 009 3 659 009
5.7. Ajsajáaoa foagalni adó vimzotétáléae
5.8. Kamatbevételek
5.9. Egyéb pénzúgyi műveletek bevételei
5’5 ingyeb tatnitóéets besetsiet

6. Felhaljnosátt bevételek (6.1.+...+6.5.)
6.0. Izamalcitáliajavak éalékeailése
6.2. lngattaaok ést4keailést

‘~Y Egyéb tárgyi emtcizils értékesitéze
6.4. Részesedések értékesítése
~ Keazeteéeaek esegszisaegetaez kapcsslodo btveteleé

7. Működési célú dt’eztt pénzsnzkoeak (7.3. + .„ + 73.) 240 000 240 000 240 000 240 000
71 Működési célúgaranda- éskezeségvállalá.sbötniegtéroléoekAat-nkivslral
7.2. Működési célú vigazatérttendö lómogasáaok. kölcoönök visszatér. Mt-n k.ivcslral
7.3. Egyéb műkódési célú átvett pézzessicőz 240 000 240000 240 000 240 000
31 7.9.-bet inti-s tamagatas (kozvetlen)
0. trelhalmosáel célú átvett pénzeeslcözők (8.l.+82.+8.3.)
6.1. Fethalm. célú garancia-és kcztotégvállalásból megrétolések All-n kivütröl
8,2, Fcltsalm. célú vésmatétilendl támogatások. kölcttnök visszatér. AH-o kávblról
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9T 8.3.-boa UI-a taalogatas (közveiles)
T MOLTSEGVETÉSIBEVETELEK ÖSSZESEN: (l+...+8) 163 043 900 163 043 980 163 043 900 163 043 980

‘T~ Hitel.. kötcalnret’étel átlamhdaiartáton tdvélrél (10.1+0033

00.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcaanök felvétele
T63. Likviditási célú hitelek, kölcststk felvétele pénzogyi vá]lalkozáslól
5’~7 Rovad lejaratsa ástelok, kolcsonás lelvesde

BeltOldi értékpaplrek bevételei (ill. +..+ 11.4.)
Ill. Forgatási célú belföldi éstékpaplrok bc”dlldsa, értékcsitésc
01.2. Forgatási célú belföldi éttékpspisok kibocsátása
11.3. Bofealeiéai célú belföldi értékpapkok beváitáaa. énékcsitéso

1~T Beldoesca eels bdleiés enekjapsrnk babocsatasa
117 Maradvány ipénybevélele (12.1. + 12.2.) 120 320 095 7 411 939 7 558342 7 654 665

02.1. Elöző év köllségvctési nisadványártak igésybevéscle 120 320 095 7411 939 7 558 342 7 654 665
5~7 hasra cv vallalkocaas maraévanyanak tgenybtvétcle
~ Belföldi flstatarsirnzáa hevételrl (13.1. + ... + 133.)

03.1. Allasadsáztar’áaoa belsli megelólegezéaek
13.2. Áltantdzartásonbelüti megelilegezésok ttrleszrése
53j bctcsck atsagozoasetese
~ Külföldi Oaaaorsiroodis bevételei (143.+...14.4.)

14.0. Forgatázi célú krétlldi éetékpapirok bováltása, éttékesitése
14.2. Befektetési célúkélraldi étlékpapkok bevéltása. éttékeattéte
143. KOttIldi étiékpaplrok kibocsátása

~ Eséloléc latciek, kolcsoaok telvctcte
15. Adittágbocncmkapcaoltdó szárniazékoo igyletek bevételeI

16. FINAI5iSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSsZESEN: (10.4 ... +15.) a20 320 095 7 411 939 7 558342 7654 665

17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZOROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 283364 075 170455 919 170 602 322 170 698 645



KIADÁSOK

Zn t’tbiözst od.iakfod~Jb’n cdawkfodathaa uJ.wkfodnthw, adatokfodatban

Sor. KIa~0 jogcámek 2018. évi 2019.4” 2020. évi e1átrárt~to 2020. évi előirányzat
nzüin elo’rány7~t etlirartyrat

2 3 3 3 3
1. Mütcödésl költténeléo kiadásai (I.I#...4-IS.1 168488 073 568 864 701 169011104 169 107 427
II Személyi luttatások 82 053 365 82 135 418 02 2t7 554 82 299 770
0.2. Mstnkaadókattcrhnlő íánalélcok és arociálit hogyájárulási adó t4 077 549 14 090 627 14105 720 14119 824
Ii. tlalagi kiadások 50 075 738 50 326 265 50 376 441 50376440
IA. Elátollak péntrlseli juttatásri 9 032 299 9 162 269 9 062 269 9 062 269
0.5 E8yébmüködéai célúldadások 13149122 23149222 13149122 13 149 122
0.6. — az 1.5-bál: -Elvonások ér brtlzstéork
05. . Garasda. 41 kacsségvállaiázból táüzetü AM-n beiNgs
08 -Visrzatéaitsndö támoptásak. kölcotttök nyújtása AM-n belúlre
1.9. . Vinazatéritestdő támogatások. kölcsanok tórtrnztést AN-n be001re
1.10. . Egyéb múkodéti célú támogatások AM-n be100rt II 640 932 II 640 932 11 640 932 II 640 932
III. . Gasancta és ka~ésvá1Ia1ásbó1 UA.E.nlsávútre -

002. . Visazatéritcndá oámogatáook. kolcsösök nyújtása AM-n kivolrc
1.13. - Aildrgéaltésck. ártámogatások
114. - Karttattáanogatások
1_IS. . Egyéb múködési célú rársogalások átlsardrázisrráson kivolro 1 508 290 1 508 190 0 508 190 I 501 190
2. Feiktlnsozüst k&Ilnégvolés Idaddoat (2.1.42.3.42.5.) 112 426 688 1 590 218 1 591 218 1 591 218
21. Bcndsjzásalc I 591 208 I 591 208 I 590 208 I 591 208
22. 2.0 -bál EU-s forrásból msg’-atőtulö beruházás
23. Felújítások 000835470
2.4. 2.3.-bél EU-a forrásból mogvalós’áó fetúiitás
25. Egyéb frlsainozási ldadástk
24. 2,5.-bál . Garancia-és kozosnégváltalásból Ísiúzotés AM-n bdOlrc
2.7. - Viotzatérittndő támogatások. kölcttnök nyújtása AU-n balülre
2.8. - Viaazarésilcadá támogatások, kölcsöttök lörlenzlése AM-n beloire
2,~ . Egyéb felhalmozási célú támogatások AM-n belolre
210 - Gatsancia- 45 kezessésvállalásból dEserts Áii.n ldvülrc
211. - Vintzatéri’tndó támogatások. kölcaönök ayúitása AM-n kivolre

- Lakástámogatás
213. . Egyéb fetbalmozási célú támogatások állaarútdztsnáson kivoire
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)
31. Altalártos tartalék
3.2. Céllaalalák

•Z KÖLTSÉGVEFES! KIAI3ÁSOt( ÖSSZESEN (1+2+3) 280 914 761 170 455 919 170 602 322 17t 698645
5. Utte]-. kűtmöotörtoers(a állatsaliástariásott kívülre (5.1. + ... + 5.3.)
5.1. Hosozá lejáratú hiteleit, k8tcsönök törlenéso
5.2. Lilcviditáti célú hitnek. kátcaánők rárloasoéne pénzügyi vállatkorsisasak
5,3. Rövidltiáratú lérclek. kötcrötsők lörjerzlése
6. DritbIdt értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
61. Fororatáti célú belföldi üsükipapérok vásárlása
62. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6,3, Befektetési célú belföldi érrékpnpírolc vásárlása
‚4, Btfektetézi célú bettöldi értékpapírok beváltása
7. Belföldi 800nseirordil Idodátal (7W-4- ... + 7.4.) 2449 314
7.1. Allantáztanáson betáti mrgrtölegezárek fotyóritása
72. Altarrésáztortásos brtöo nsegctötrgezésrk vislzaulzolése 2 449 314
7.3. Pénzeasközök betétként elhelyezése
IA, Közposti irántyilénesvi táasrgatás folyórttása
75 Pénzügyi lator ldadásaá
8. Kíiltötdi űoao~rodds Idadánti (6.L+ ... + GA.)
83. Forgatást célú külföldi értékpopírok vásártása
82, Befektetési cátú külföldi étiékpap&ok beválrása
0,3. KOIfötdl éttékpapírokbevélrása
84. Külföldi léldek. kölcsötök lötleartése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ŐSSZESENa (5.4.48.) 2 449 314
~iV KIADÁSOKÖSSZESEN: (4+91 283 364 075 170 455 919 170 602 322 170698645

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK És KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz téMára: adotoh-forintbon odotokforingban adatok forintban adatokforiníban

I Költségvetúal bááay,többlet (kötloégvctéoi bcvétetek9.sar—köteoégvetési Idadáaok4.sor) (+1-) ‘107870 780 -7411 939 —7 558342 -7 654 665 ]
2. Fiatao~roránt he’-érelek, kiadások cgycnleee (onanosárosási bevételek 36. nor- Onaansározént 117 870 781 7 411 939 7 558 342 7 654 665

tdadáook 9. tor) (+4.)
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Települési értéktár

Jászboldogháza
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„Neni tudhatom, hogy másnak e tájék mitjelent,
nekem szülőhazám itt e Júngoktól ölelt
kis ország, messze ringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem éi;, mint fatörzsból gyönge ága
s remélem, testem is majd ejöldbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton”

Radnóti Miklós: Nem tudhatom...

(részlet)



1. Jászboldogháza címere

Települési értéktár

Jászboldogháza

1. Nemzeti érték

A jász múltat és kapcsolatot a Lehel kürt jelzi a címerben.

Az Országos hírű állattartást, az Országos lovas napokat a szürke mén jeleníti meg. A falu határát
Szent Vendel szobrok jelzik minden irányból, amely a pásztorok védőszentje. A település
lakosainak megélhetését ajó minőségű földek biztosították, ezt ábrázolja a búzakalász.

A pásztor arckifejezése a munkában elfáradt és megelégedett emberek vonásait hordozza. A
rajta található tarisznya és kulacs a kora tavasztól késő őszig a határban történő legeltetést,
vándorlást örökíti meg, de ott van a pásztorbot, amire mindig támaszkodhat.

Az 1970-es évek elején megtelepedett ipart a fogaskerék szimbolizálja. Akkor kezdte meg a
termelést a radiátorgyár, ami igen sok embernek adott munkát és jelentett felemelkedést az
egyének és a település számára. Az üzemben fóleg nőket foglalkoztattak.

A címer kék-fehér színe az örök kapcsolatot jelzi a Jászsággal, amit a falu határában végzett
régészeti ásatások is alátámasztanak. A kék szín a Jászság gyógyvizekben gazdag területét is
jelenti.

A címer az Önkormányzat megrendelésére Gerhát Károly terve alapján készült 1996-ban.



2. Jászboldogháza zászlója

1996-ban, Jászboldogháza önállóvá válásának 50. évfordulójára az önkormányzat felkérésére
Gerhát Károly terve alapján elkészült a község zászlója.
Jászboldogháza zászlója téglalap alakú, világoskék színű, anyaga selyem. A kék szín idézi a
végtelen térséget, melyen hajdan a jászok pásztorai, gulyásai, csikósai legeltettek, s amely a
török időkben tovább bővült az elpusztult elnéptelenedett falvak területével, határaival. A kék,
mint a vizek jellegzetes színe, megjeleníti a régi határ vizenyős, mocsaras területeit, a Zagyva
és a Tápió folyókat.
A zászló mindkét oldalán középen a község hímzett címere látható természetes, eredeti
színekkel.
A zászló mérete: 140 x 90 cm, a hímzett címer mérete: 36x42 cm.
A zászló keskenyebb széle 3 cm széles arany rojtozással díszített.
1996. július 6-án, az 50. évfordulós ünnepségek alkalmával ünnepi szentmise keretében
dr.Kovács Endre egri püspök megáldotta és megszentelte az Új zászlót, és átadta a
polgármesternek. A képviselő-testület felkérésére a zászlóanya Kispálné Baranyi Aratica lett.

3. Jászboldogháza harangjai

Jászboldogházán jelenleg öt harang található, a templomtoronyban négy, a temetőben egy. A
harangok iránti tiszteletet jelzi, hogy megszemélyesítik őket, s a hozzáértők úgy mondják: a
toronyban négy harang, a temetőben pedig egy harang lakik.

„Az élőket hívom, a holtakat siratom, a villámokat megtöröm” — tartja a gyakran idézett régi
mondás a harangokról, melyek már a korai időktől a keresztény emberek életritmusának részévé
váltak. Harang jelzi a napszakokat, szólít szentmisére, lélekharang csendül a keresztény ember
halála óráján. Természeti csapások vagy veszély idején Figyelmeztető szerepe volt a félrevert
harangoknak. A déli harangszóval 1456 óta a nándorfehérvári diadalra emlékezünk.

Miről is mesélnek a boldogházi harangok?

I. A SZENT CSALÁD PLÉBÁNIATEMPLOM HARANGJAI

A három nagyobb harang villamosított, dörzskerekes meghajtással szól, míg a legkisebb, a
tartalékharang kötél által, kézi erővel szólaltatható meg.

1. A NAGYHARANG a templommal egyidős, 1930-ban önttették a boldogházi hívek.
Alsó és felső peremén harmonikusan szép díszítések futnak körbe.



Egyik oldalán Szűz Mária ábrázolását láthatjuk, alakját félkörívben a következő felirat
veszi körül:

„MAGYARORSZÁG PATRONÁJA
KÖNYÖRÖGJ ÉREYFÜNK!”

A másik oldalon a harangot készíttetők neve és a harangöntő mester neve is olvasható.
„ISTEN DICSŐSÉGÉRE

ÉS MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYA TISZTELETÉRE
KÉSZÍTTETTÉK A BOLDOGHÁZAI RÓM.KATH.EGYHÁZ RÉSZÉRE

ÖZV.BARANYI IMRÉNÉ ÉS GYERMEKEI: ISTVÁN,
AMÁLIA ÉS SÁNDOR,

KONKOLY MIHÁLY ÉS NEJE SZŐKE ANNA, KÖVÉR ISTVÁN ÉS NEJE NAGY JULIANNA,
CSIRKE PÉTER ÉS GYERMEKEI, SAS PÉTER ÉS GYERMEKEI

AZ ÚR 1930. ESZTENDEJÉBEN.”

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN

A harang felső peremén 348 K. felirat látható, ami a súlyát jelenti. A tartozékok súlya kb. 90
kg. Alsó átmérője 86,9 cm. Villannyal működik.

2. A KÖZÉPSŐ HARANG ugyancsak 1930-ban készült Páduai Szent Antal tiszteletére. Ezt a
harangot a II. világháború idején elvitték. Helyette a helyi vasutasok önttettek másikat 1949-
ben. Egyik oldalán a felirat a harang történetéről tájékoztat:

„ ISTEN DICSŐSÉGÉRE, PÁDUAI SZENT ANTALTISZTELETÉRE
KÉSZÍTTETTÉK A JÁSZBOLDOG HÁZAI VASÚTI ALKALMAZOTTAK

A HÍVEK KÖZADAKOZÁSÁBÓLAZ 1941-44-ES VILÁGHÁBORÚBAN
ELVITT HARANGJUK PÓTLÁSÁRA AZ ÚR 1949-IK ESZTENDEJÉBEN.”

ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN

A másik oldalán igen szép domborított képet láthatunk, amely Páduai Szent Antalt ábrázolja.
A harang súlya a felső peremén található felirat szerint 213 kg, a tartozékok súlya kb. 70 kg.
Alsó átmérője 75,2 cm. Villannyal működik.

3. Az egyik KISHARANG a lebontott csíkosi kápolnából került a torony legfelső részébe, melyet a
Dalmadi család készíttetett. Jelenleg LÉLEKHARANG, amely az eltávozók halálát adja hírül. Férfi
halott esetén 3, női halottét 2, míg gyermek halálát 1 „csendítés”jelzi, utána a nagy és a középső harang
szól együtt kb. 5 percig.

Súlya 97 kg, a tartozékoké kb. 40 kg. Alsó átmérője 56 cm. Villannyal működik.
A felső szélén a következő felirat olvasható:

ÖNTÖTTE EGRY FERENCZ KISGEJŐCÖN. 1912.
alatta :

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÖNTETTE A DALMADI CSALÁD



4. A másik KJSHARAJ’4G egykor az alsóboldogházi katolikus iskolánál, a kereszt melletti harangiábon
volt. Ez a legrégebbi harang. Jelenleg TARTALEK harang, amely kötéllel ma is megszólaltatható.
Súlya kb. 50 kg. Alsó átmérője 45,7 cm. A harang alsó szélén 1290. sz. felirat látható.

Egyik oldalán a következő felirat olvasható:

BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
MAGYARORSZÁG VÉD ASSZONYA

KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK.

ÖNTÖTTE ÉS FELSZERELTE THURY JÁNOS ÉS FIA FERENCZ BUDAPESTEN 1896.

Másik oldalán:

ALSÓ BOLDOGHÁZAI ISKOLA TAGOK
ÉS A SZT. RÓZSA FŰZÉR ÉLŐ TAGJAI

CSINÁLTATTÁK 1896.ÉVBEN.

II. A TEMETŐI HÁRANG

A temetőben található harang korábban lélekharang volt a templomban, majd a Csíkosi kápolna
bontásakor lecserélték. A templom padlásán hevert sokáig. Amikor a temetői harangot 2007-ben
ellopták, akkor ősszel került ki a temetőbe, és szerelték fel a ravatalozó mellett felállításra kerülő Új
harangiábra. A régi harangláb a temető kapuban még most is áll (harang nélkül).

A harangot Nagy János, a község első főbírója és felesége készíttette. Súlya 50 kg.

Felirata:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE

ÉS A MEGHOLT HÍVEK LELKIÜDVÉRE ÖNTETTE
NAGY JÁNOS TEMPLOMGONDNOK ÉS NEJE VARGA AMÁLIA

CSALÁDJA AZ ÚR 1949-IK ÉVÉBEN

ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN

Aharang másik oldalán lévő, erősen oxidálódott, kopott kép Szűz Máriát ábrázolja, karjaiban a gyermek
Jézussal.

A harangok felirataiból egyértelműen látható, hogy — a határban lévő keresztekhez, Szent Vendel
szobrokhoz hasonlóan — a boldogházi hívek készíttették.

A harangöntők neve is megörökítésre került.

Jelképesnek is tekinthető, hogy az elnéptelenedő határból, a lebontott kápolnákból, egyházi iskolából a
templom tornyába kerültek a harangok, s szépen zengő hangjukkal együtt emlékeztetnek a régi időkre.



4. Egyháztörténeti gyújtemény

2006-ban a Jász Világtalálkozó alkalmából a plébánia udvarán található egykori harangozó lakásban
egy lelkes csapat berendezte az egyháztörténeti kiállítást. A kiállítás anyagában bemutatott tárgyak,
miseruhák, képek a lebontott tanyasi kápolnákból kerültek a plébániára. Kiállításra került néhány
korabeli dokumentum is, amelyek többnyire a tanyai kápobák és a templom építésével kapcsolatosak.
Néhány, ma már nem használt szertartási kellék a jelenlegi templomból is kiállításra került. 2016-ban a
község önállóvá válásának 70. évfordulójára a lelkes csapat ismét berendezte, látogathatóvá tette a
kiállítást, és ekkor is gyarapodott a bemutatott tárgyak száma. A gyűjtemény jórészt a régi egyházi
időket jeleníti meg, bemutatva ezt képeken, ruhákon keresztül.
Előzetes bejelentkezés alapján a gyűjtemény egész évben látogatható.

5. Juhász Józsefné kézműves tevékenysége

Juhász Józsefné állandó résztvevője a községi rendezvényeknek, kézműves bemutatóknak. A Jász
Világtalálkozókon, kézműves bemutatókon és az országban sokfelé, a különböző versenyeken,
különleges grillázs tortáival képviseli Jászboldogházát. Tagja az Országos GriHázs Szövetségnek.
Eredeti mestersége kárpitos, de igazi szenvedélye a grillázstorta, vagy ahogy Boldogházán mondják, az
égetett torta készítés. Édesanyjától tanulta a torta készítést, 14 éves korában már önállóan alkotott. Szép
sikereket ért el, erről tanúskodnak a lakásában sorakozó oklevelek, kupák, arany, ezüst és bronzérmek.
18 aranyérem után a legújabb ezüstérmet a 2017. október 10-én Pándon megrendezett IX. Kárpát
medencei Grillázsversenyen kapta. Tortái eljutottak az ország minden részébe, de Németországtól
Kanadáig sőt Ausztráliáig, sok helyen megesodálhatták, illetve megkóstolhatták alkotásait. Mimkáiban
megformázott már a Szent Jobbtól a tápiói templomon át a petróleumlámpáig sok mindent. A
versenyeken a tortákat sok szempont alapján értékelik, de a két legfontosabb a külső megjelenés és az
íze - hiszen mégis csak élelmiszerről van szó. Juhászné Terikének a tortakészítésen kívül van egy másik
erénye, hogy unokájának, Juhász Jankának igyekszik átadni a mesterség minden fortélyát, aki ígérete
szerint tovább viszi a torta készítés hagyományát.

Juhászné Józsefné griflázstortája: 1kg kristálycukor

40 dkg durvára vágott dióbél

I evőkanál ecet

A díszítéshez: 1 tojás fehérje

20 dkg porcukor

I evőkanál ecet

A torta adalékanyagot nem tartalmaz!



6. TSZ irodaházban elhelyezett díszes lószerszámok

Az 1960-as években virágkorát élte a községben a lótenyésztés, illetve a hozzá kapcsolódó lovas sport,
főleg a fogathajtás. Több megyei és országos versenyen vettek részt ajászboldogházi fogathajtók, sok
előkelő helyezést értek el a különböző versenyeken. Ebből az időből maradt meg az az öt darab díszes
lószerszám, amit 1967-ben készített Csábi József jászberényi szíjgyártó mester. Az ötös fogatra való
felszerelés az Alkotmány utca 10. szám alatti irodaház aulájában lévő tárlókban van elhelyezve. Ezen
lószerszámok emléket állítanak az egykori fogathajtóknak, akik messze földre elvitték ajászboldogházi
lótenyésztés hírét. Helyi értékként egy szeletet képviselnek a település múltjából.

7. Boldogházi Hírek, Jászboldogháza Önkormányzatának lapja

2000 júliusában nemes szándékkal, a szülőföld iránti szeretet, tisztelet Szép példájaként született meg a
kéthavonta megjelenő helyi közéleti és honisinereti lap, a Boldogbázi Hírek, mely azóta is kitartóan
tudósítja olvasóit a jelenkor eseményeiről és a múlt történéseiről. Változatos és gazdag híranyaga révén
minden korosztálynak kiváló olvasnivalót kínál. Rólunk szól, boldogháziakról, benne van a múlt, ajelen,
a jövő. A Jászság egyik legszínvonalasabb helyi lapjának tartják az olvasók. A szerkesztőség nagy
gondot fordít a tartalomra és a külalakra egyaránt, Így az utókor számára fontos forrástörténeti kiadvány
is lehet.

Állandó rovataiból — önkormányzati hírek, hitélet, civil szervezetek, óvodai, iskolai hírek - nyomon
követhető a község élete.

Igen sokat tesz a lap a Jászság történetének, ezen belül Boldogháza múltjának megismerése érdekében.

Rendszeres tájékoztatást kapunk a két lapszám közötti időszak eseményeiről és a várható
rendezvényekről, jászkapitányi hírekről. Jászboldogháza mezőgazdasági község, rendszeresen bemutat
a lap helyi fiatal gazdákat, gazdálkodó családokat. A lap demográfiai változásokról is tájékoztat, közli
az adott időszak születési, házassági és halálozási adatait. Egy kis településen a gyermekszületés és a
házasságkötés mindannyiunk öröme, a halálozás pedig mindannyiunk fájdalma, e lap ezt jól érzékelteti.
A Boldogházi Hírek a hétköznapok történetét, az itt élők mindennapjait örökíti meg, az
információáramlás egyik fontos eszköze a községben.

A leírt történetek - az idősebb emberek visszaemlékezései, a fiatalok élménybeszámolói, a település
Iculturális és sportélete, helyi hitélet, ünnepi szokások, emberi sorsok leírása - Boldogháza történetének
részévé válnak.

Minden közösség maga is tehet azért, hogy saját történelmét formálja, fenntartsa, éltesse, nem csak
azzal, hogy a maga módján éli életét, hanem azzal is, hogy amit arra méltónak talál, leírja, kinyomtassa,
lefotózza, ne engedje, hogy a feledés homályába vesszen. Sokat tesznek ennek érdekében a lap
szerkesztői.

A Boldogházi Hírek egy precízen megszerkesztett, kéthavonta, rendszeresen megjelenő tartalmas lap,
melynek színvonalát emeli az esztétikus külső és a témákhoz gondosan kiválasztott illusztrációs

anyag.



& Zrupkó Antalné (1 938-2013) kézműves tevékenysége

Zrupkó Antalné Kjárika néni a tótkéri tanyavilágban született, Jánoshidára majd pedig
Jászboldogházára költözött családjával. Foglalkozása postás volt, ismerte az egész falut, de ez fordítva
is igaz, az egész falu ismerte, szerette. Az 1990-es évek elején kötelezte el magát a hagyományőrzés és
a kézművesség mellett. Tagja lett az Ujszászi Díszítőművészeti Szakkörnek, s ott ismerte meg az
egykori jász szűcshímzés gazdag motívumanyagát, amit aztán ő maga is nagy precizitással
keltett életre szőnyegeken, terítőkön, párnákon és zsebkendőkön. Idősebb korában tanulta meg a
csipkeverést, bebizonyítva ezzel, bogy tanulni soha nem késő. A jász viselet újjászületése után ő volt
az első aki jász viseletet varratott magának Jászboldogházán. Ezután mindig abban jelent meg a
nagyobb ünnepeken, bemutatókon, hagyományőrző rendezvényeken. Allandó résztvevője volt a Jász
Múzeum történelmi játszóházainak, a Jász Világtalálkozóknak és a jászsági, megyei, és az Országos
hagyományőrző programoknak. Arokkáját mindenhová magával vitte, amivel népszerű volt a
gyermekek és a felnőttek körében egyaránt, hiszen ma már csak kevesen ismerik a fonásnak e
hagyományos módját. Képzőművészeti alkotásaival eljutott nemcsak jászsági, hanem Országos
rendezvényekre is. A budai várban megrendezett kézműves találkozókon bemutatta gobelinjeit, horgolt
terítőit, hímzéseit, csipkeverő eszközeit, valamint ezekkel kapcsolatos mesterfogásait. Született Jász
emberként példát mutatott honszeretetből, hagyományápolásból és becsületes emberi magatartásból.
Jász viselet ruháját, szeretett rokkáját és a szövőszékét halála után a családja a helyi tájháznak
ajándékozta, amit megtekinthetnek a látogatók. Munkáiból néhány darab szintén megtekinthető a
tájházban de Boldogházán többen őriznek alkotásaiból értékes darabokat.

9.Kövér Attila IL világháborús tárgyi emlék gyújteménye

Kövér Attila gyűjteménye Jászboldogházán a Hunyadi utcai lakásán található. Attila magáról
illetve az összegyűjtött tárgyi emlékekről a következőket írta:

A magyar történelemmel még egészen kis koromban találkoztam először. Édesanyám olvasott fel esti
mese gyanánt a Mondák könyvéből és emlékszem, hogy igen nagy hatással volt rám. Ez a könyv a
magyarok eredetéről, mondavilágáról íródott, és ez alapozhatta meg számomra ‚hogy érdeklődési
köröm a magyar történelem felé forduljon. Az egyetemes és magyar történelmet még a szocialista
érában tanultam. Szerencsésnek mondhatom magam, mert történelem tanárom nem ideológiai alapon
oktatott, és sikerült felkeltenie érdeklődésem a magyar történelem iránt. Rendszerváltás után, már
szabadon lehetett történelemmel foglalkozó könyveket vásárohii, és én nagy lendülettel vetettem bele
magam, az Új információk megszerzésébe. A 90-es évek elejére már konkrét érdeklődési köröm is
kialakult,ez pedig a Magyarország részvétele a U. világháborúban volt. Nemzeti identitásom
megerősödésében nagy szerepetjátszott, a szolnoki Tisza Táncegyüttes, ahol megtanultam a magyar
kultúra szeretetét, nemzeti értékeink megbeesülését. Ilyen alapokkal érkeztem meg ‚a II. Világháború
tárgyi emlékeinek a gyűjtéséhez. Első tárgyi emlékein, egy átlőtt német rohamsisak volt,amit még 12
évesen találtam egy hulladék gyűjtés alkalmával. Innentől kezdve kezdtem meg módszeresen gyűjteni,
a még fellelhető világháborúhoz köthető anyagokat. Gyűjteményem fő gerincét, Jászboldogházán élő
rokonaim, ismerőseim adták, mert még sok minden megmaradt a tulajdonukban és úgy gondolták
‚hogy jó helyre kerülnek a régen őrzött tárgyak,emlékek.

1995-ben létrehoztunk egy hagyományőrző csoportot a Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző
Alapítványt, ami az országban az elsők között alakult. Ez a csapat a Magyar.Királyi.Honvédség
katonai hagyományait jelenítette meg. Itt hagyományőrző honvédként számos megemlékezésen,



koszorúzáson, újraszentelésen, temetésen vettem részt. Ilyen rendezvény volt p1. vitéz Nagybányai
Horthy Miklós újratemetésének 5. évfordulója,a pákozdi Doni ismeretlen katona újratemetése,a keceli
Haditechnikai Park zászló avatása,a Budai Várban csendőr és határvadász emléktábla avatás,a
szolnoki Il.Világháborús emlékmű avatás, Millenniumi zászlók átadása,és számtalan Hősök napi
niegemlékezés. Hagyományőrző munkám elismeréseként a Történelmi Vitézi Rend 2001-ben tagjává
fogadott,és 2003-ban vitézzé avatott. Ez idő alatt sok túlélő katonával,hozzátartozóval kerültem
kapcsolatba,akik kérésemre gyarapították gyűjteményemet. 1998-ban csatlakoztam a Magyar Királyi
Csendőr Bajtársi Közösséghez 1999-ben létrehoztuk a Magyar Királyi Testőr Lövész Zászlóalj
Katonai Hagyományőrző Egyesületet majd újra alakulva 2006-ban a Szent László Hadosztály Honvéd
Hagyományőrző Egyesületben folytattam hagyományőrző tevékenységem. Alapítója voltam a Magyar
Hadi-és Gépjárműtechnikai Alapítványnak ‚2001 óta tagja vagyok a Történelmi Vitézi Rendnek, és
tagja vagyok még a a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetségnek ‚ős a Nagykátai Honvédtüzér
Hagyományőrző Alapítványnak.2003 óta tagja vagyok a Magyar Tartalékosok Szövetségének és 2016
óta elnőkségi tagja vagyok a J.N.K.SZ megyei szervezetnek. Gyűjteményem gyarapodásával egyre
több felkérésnek tettem eleget,és szinte az ország egész területén tartottam állandó vagy időszakos
kiállításokat, élő történelem órákat. Kiállításaim témái, rendszerint a Jászságból elszármazott
honvédek minden napi életét, felszerelését, fegyverzetét mutattam be. Kaptam felkérést a Szolnoki és
az Abonyi múzeumtól is időszakos kiállítás létrehozására. A Szolnoki Hadkiegészítési
Szakgyűjteményt létrehozását segítettem tárgyi emlékek adományozásával.

Első kiállításomat Jászboldogházán 2006-ban tartottam a Jász Világtalálkozón. Kiállításom címe, a
„Jászok a Második Világháborúban” volt. Azóta többször tartottam a községben kisebb-nagyobb
kiállításokat,”tapintható történelem” címen ahol volt lehetőség az iskolásoknak ‚óvodásoknak vagy a
község lakosságának is megnézni ‚megfogni haditechnikai gyűjteményem darabjait is .A Jászfőld
Hagyományőrző Egyesület felkérésére is rendeztem kiállítást a Hagyományok Hétvégéjén.
Reményeim szerint a Doni Emléktúra kulturális rendezvényt is sikerül meghonosítani községünkben,
mert a Doni áttörés 74. és 75 .évi megemlékezését sikeresen tudtuk a falu közösségével végrehajtani.
Számomra igen fontos eseményként emlékezek vissza a 2011-ben a boldogházi temetőben az
ismeretlen katona sírjának felavatására. A Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága
(melynek tagja vagyok) és családom támogatásával,több évtizedes elmaradásunkat pótoltuk be ‚hogy
méltón tudjunk megemlékezni ‚a II. Világháborúban elesett hősi halottak emléke előtt.
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2. Történeti érték

1. Á középkori Boldogháza helye — régészeti lelőhely a Csíkosban

Boldogháza a középkorban önálló közigazgatással rendelkező település volt, élén a szálláskapitány állt.
A középkori település nem a mai község helyén, hanem a Csíkosban, a Zagyva közelében volt, amit a
régészeti feltárások igazoltak. Helyének meghatározásában fontos tájékozódási pont volt az Oláh
kereszt, amit Oláh István és Felesége a közelben lévő Tetemhátnak nevezett dombra állíttatott két
kislányuk emlékére, akik 1887-ben a Zagyvában lelték halálukat. A kereszt összeomlott, talapzata ma a
polgármesteri hivatal udvarán található, melyen két egyforma, karéjos kialakítású táblán olvasható a
felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTTATTA

OLÁH ésneje
1STVAN VÖLGYI

JULIANNA
ITT NYUGSZIK ITT NYUG5Z1K

OLÁH ROZALIA OLÁH VIKTÓRIA
szül. 1883. MÁR.23 szül. 1881. JÚL.?.

MEGH. 1887. OKT. 19. MEGH. 1887. OKT. 19.

A Teteniháznak/Tetemhátnak nevezett domb a Zagyva sodrásával előkerülő nagy mennyiségű emberi
csontokról kapta a nevét, ami a régészek érdeklődését is felkeltette.
A Jászság kiváló régésze, Hild Viktor 1 893-banjárt először ezen a vidéken, és az Oláh tanyán egy római
kori, latin feliratos kő töredékre figyelt fel, ami a Tetemhátról került a tanyába. (A kő a Jász Múzeumban
található.) 1899-ben Hild Viktor a kő másik felét keresve ásatásokat végzett a Tetemháton, melybe a
Magyar Nemzeti Múzeum szakemberei is bekapcsolódtak. A római kori kő másik felét nem találták
meg, de különleges leletre bukkantak. Egy kisebb középkori templom és az azt körülvevő kerítés alapját
találták meg. A templomfalak alatt, a Zagyva melletti részen pedig római építkezés maradványaira
találtak.
Ezt követően ötven évig nem történt feltárás ezen a területen. 1952-ben mélyszántás során az Oláh tanya
környékén egy cserépedényben 635 darabból álló középkori éremleletet találtak, ami a Jász Múzeumba
került. A Magyar Múzeumok Országos Központja leletmentő ásatást rendelt el, melyet Csalog József, a
Jász Múzeum vezetője irányított. Az ásatás során a középkori templom alapja mellett láthatóvá vált az
egykori házak helye, és igen sok emberi csontmaradvány került elő. Csalog József korábban is
feltételezte, hogy a középkori templom az egykori Boldogháza központjában állhatott, amely Arpád
kori templom maradványaira épült gótikus templom lehetett. Az ásatás eredménye megerősítette azt a
feltevést, bogy az ide érkező jászok a római kori, illetve az Arpád-kori épületromok helyére építették
templomukat, és itt alapították meg az e~kori Boldogliázát. Ez a középkori falu a mai
Jászboldogházától délkeletre 6 km-re, Jászalsószentgyörgytől délnyugatra 1,5 km-re, a Zagyva jobb
partján mintegy 300 méter hosszú és 180 méter széles dombháton helyezkedhetett el. A Zagyva jó vizet,
megfelelő átkelőhelyet, a víz halat biztosított az ide érkezőknek, s az állatok tartására gazdag legelő állt



rendelkezésre. A régi épületromokat felhasználták a templom és a falu házaínak felépítésére. A lakosok
1596-ban, Eger eleste után a törökök elől elmenekültek, és ekkor pusztult cl végleg a középkori
Boldogháza.
Az 1963-as árvíz során Boldogháza tanyavilágának több mint fele elpusztult, a Zagyva-gát
megerősítéséhez a domb nagy részét elhordták, az Új gát pedig ráépült a lelőhelyre, így a további
kutatások lehetetlenné váltak.
A mai modern technika felhasználásával a Jász Múzeum régésze lehetőséget lát az értékes lelőhely
műszeres feltárására, ami a középkori Boldogháza és a jászok történetéhez is új adalékokkal szolgálhat.

2. Boldogháza önálló községgé válása

A középkorban népes településnek számító Boldogháza a török időkben teljesen elnéptelenedett, s
ettől kezdve évszázadokon át Jászberény pusztája volt, amit a redemptio idején megváltott a város.
Gazdag legelőit, kiváló termőföldjét a Berényben élő gazdák használták, akik eleinte nyári szállásokat
építettek itt, de az 1800-as évek során már egyre többen költöztek ki a városból. A 19. század végén
felgyorsult a tanyásodás folyamata, amit kedvezően befolyásolt az 1873-ban átadott Hatvan-Szolnok
közötti vasútvonal. Az 1900-as évek elején már öt iskola működött a boldogházi határban, és két
kápolna várta a tanyavilág lakóit. Olvasókörök, gazdakörök, színjátszó körök kezdték meg
működésüket, 1930-ban pedig felépült a templom a leendő község központjában.

A Jászberénytől való elválás, az önálló községgé alakulás gondolata az 1930-as években merült fel
először a boldogháziakban, a második világháborút követően pedig már határozott formában
jelentkezett. 1945. november 17-én a három határrész, Tápió, Csíkos és Boldogháza lakói közös
tanácskozást tartottak, melyen megbeszélték az önállósulás tervezett folyamatát. 1945. december 1-jén
megalakult a községszervező bizottság, melynek tagjai többször jártak a Belügyminisztériumban, és
kellő határozottsággal érveltek az önállósulás mellett. A lakosok részéről széles körű összefogás volt
tapasztalható, és a helyiek rendkívül gyors és eredményes szervező munkával megteremtették a
községgé válás feltételeit. Ennek eredményeként 1946. július 1-jével Boldogháza elnyerte önállóságát.
A község első főbírójává a köztiszteletben álló gazdálkodót, Nagy Jánost, helyettesévé Konkoly Bélát
választották. Nagy János javaslatára a Belügyminisztérium 1947-ben a község végleges nevét
Jászboldogháza névben hagyta jóvá.

A kis település a háború utáni évek nehézségei között kezdte önálló életét, de szorgalmas, tehetséges
lakói már az első években jelentős eredményeket értek cl. Megteremtették az önálló közigazgatást, s
határozott elképzeléseik voltak a település jövőjéről. 1948-tól azonban a kedvező folyamatok
megtorpantak, hiszen csaknem minden boldogházi család számára komoly megpróbáltatást jelentettek
a teljesíthetetlen beszolgáltatások terhei, a súlyos büntetések, a javak elvétele. A kuláknak bélyegzett
gazdákat pedig — köztük az új község vezetőit — 1949-ben fizikailag is súlyosan bántalmazták. Nagy
János főbírónak az ekkor elszenvedett bántalmazás vezetett betegségéhez, majd 1953-ban a halálához.
Síremléke ajászboldogházi temetőben található.

1996-ban, Jászboldogháza önállóvá válásának 50. évfordulójára a község felújittatta síremlékét, és
emléktáblát helyeztek el rajta a következő felirattal;

„Ha kell, hát százszor újrakezdjük,
vállalva ezt a legszebb küldetést.”

Községünk első birójának síremlékét felújittatta
a hálás utókor ‚Jászboldogháza önállóvá válásának

50. évfordulója alkalmából.

A boldogházi lakosok ma is büszkén tekintenek vissza a községet alapítók példás összefogására,
mellyel saját erőből megvalósították az önállóvá válást, és 1946-ban Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Jászboldogháza néven új község született.



3.Kuláküldözés, Kulálcverés Jászboldogházán

1948 a fordulat éve volt, ettől kezdve Jászboldogházán is radikális intézkedések történtek a módos
középparasztság tönkretételére. Szovjet mintára kuláknak bélyegezték a jómódú gazdákat, és elkészült
a kuláklista, amelyre elsőként a 25 hold fölötti földterülettel rendelkezők kerültek. Jászboldogházán 76
lakos neve szerepelt a listán. Megindult a kulákká minősített gazdálkodók vagyontárgyainak, fdldjének
elvétele, amit az újonnan alakult termelőszövetkezeti csoportok kaptak meg. Emellett különféle
indokokkal teljesíthetetlenül nagy büntetéseket szabtak ki számukra. 1949 márciusában fizikailag is
súlyosan bántalmazták a boldogházi gazdákat. A falu tekintélyes nagygazdáit összegyűjtötték egy
boldogházi tanyán, ahol napokon át kínozták és kegyetlenül megverték az ide rendelt ávósok. A gazdák
egy részét Szolnokra vitték, ahol embertelen módon megkínozták, megverték őket. Közöttük volt az
1946-ban önállóvá vált község több vezetője és első főbírója, Nagy János is. A gazdák megmaradt javait
elvették. A 64 boldogházi családtól összegyűjtött állatokat, gazdasági felszereléseket és takarmányt
1949. március 30-án 72 vasúti vagon szállította el, amit 16 megyei település 30 termelőszövetkezete
számára osztották el.
A megalázott, megfélemlített emberek közül legtöbben még családjuknak sem beszéltek a velük
történtekről.

4. Kitelepítés

Az 1950-es évek számos jogsértéseinek egyike volt a budapesti osztályidegennek minősített családok
kitelepítése, akik egyik napról a másikra lakásukat, vagyonukat és személyes szabadságukat is
elveszítették, bírói ítélet nélkül jogfosztottá váltak. A hatalom célja e társadalmi réteg megsemmisítése
és értékes lakásaiknak, tulajdonuknak megszerzése volt.
Jászboldogházára 1951. június 5-én 39 budapesti családot telepítettek ki kuláknak bélyegzett gazdák
tanyáira, akik számára ezt újabb büntetésnek szánták. A két megnyomorított réteg tagjai — a hatalom
célja ellenére — nem váltak ellenséggé, amiben tudták, segítették egymást. Az embertelen körülmények
között is megőrizték tartásukat, emberségüket, legtöbb esetben baráti kapcsolat alakult ki a kitelepített
és a befogadó családok között. A kitelepítés 1953-ban megszűnt, de a családok megpróbáltatásai
folytatódtak, megkülönböztetésük sokáig befolyásolta családjuk életét.
2013-ban a Boldogházáról Elszármazottak Baráti Társassága kezdeményezésére emléktáblát helyeztek
el a vasútállomás épületén, ahová a kitelepítettek érkeztek, és ez alkalommal került sor a kitelepítettek
és befogadók első találkozójára.
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3. Épített környezet

1.Római katolikus templom

A Jászboldogháza Rákóczi F. utca 25. szám alatt található neobarokk stílusjegyeket
megjelenítő plébániatemplom az Egri Főegyházmegye Jászapáti esperesi kerületéhez tartozik.
A templom építését 1929-ben kezdték cl és 1930-ban fejeződött be, dr. Kele István plébános
idejében. A templom közadakozásból épült, belső berendezésének egy részét helyi mesterek
készítették. A templom felszentelése 1930. augusztus 3-án történt, melyet dr. Kele István
prelátus, plébános végzett az egri érsek megbízásából. Az épületet 1939-ben
megnagyobbították, akkor kapta mai méretét. Az oltárkép a Szent Családot ábrázolja, amely
Antal Sándor festőművész alkotása. Atemplom belső részét 1959-ben, majd 1980-ban festették
ki. 1980-ban a festést Takács István mezőkövesdi mester készítette: a boltozaton a hét szentség
szimbóluma, kétoldalt pedig a négy evangélista alakja volt látható. A belső díszítő elemeket
Takács András festette. A karzaton elhelyezett eklektikus stílusú orgonát Váradi Miklós
rákospalotai orgonaépítő készítette 1933-ban. A 24,5 méter magas toronyban négy harang
„lakik”, melyekből három villamosított.
A település önállóvá válásának 60. évfordulójára, 2006-ban sor került a toronysisak és a torony
ablakainak külső lefestésére, melyet alpinista technikával végeztek el.
A templom búcsúját augusztus első vasárnapján ünneplik. A templomot többször felújították,
legutóbb 2014-ben. A legutóbbi, 2014-es felújításkor a templombelső megváltozott.

Templomunk Új area a 2014. évi felújítás után

Soós Tamás plébános írása

Templomunk szecessziós stílusban épült. A szecesszió latin szó, kivonulást jelent. Kivonulást,
elszakadást mindattól, amit a 19. század végén az akadémikus művészet képviselt. A szecesszió
hívei hazugnak tartották, hogy a barokk, reneszánsz és gótikus stílusok új formái természetesen
jöttek volna létre, és valamiféle lázadás és tagadás jegyében saját stílust hoztak létre.
A szecessziós stílus legfontosabb hazai mestere Lechner Odön. Legfontosabb munkái a Magyar
Iparművészeti Múzeum, a Postatakarékpénztár és a Magyar Földtani Intézet székháza. Híres
szecessziós stílusú épületek még a Gresham Palota, az egykori Parisiana mulató, a
Zeneakadémia, a Gellért Fürdő és Szálloda.
A szecessziós stílus főbb jellemzői a nagymértékű stilizálás, a növényi vagy geometrikus
mintálca épülő hullámzó ornamentika, hangsúlyos, élénk színek alkalmazása. A szecessziós
épületeken kevés a derékszög, inkább a lágy, gömbölyded formák az uralkodók.
A Király József kisgyőri templomfestő mesterrel folytatott legelső beszélgetéseinkben
felmerült, hogy a barokk jellegű festés, amely négy évtizedig díszítette templomunkat, nem illik
az épület stílusához. Megegyeztünk abban, hogy az új festés szecessziós stílusú lesz.



A színek kiválasztásában igazodni kellett az oltárképhez és az oltár feletti &eskóhoz, ezért a
világosbarna, meleg színek mellé a kéket is alkalmazni kellett, hogy a festés egy egészet
alkosson, ezért kapott a mennyezet világoskék keretet és mintát. A templom falainak barnás
színét pedig a sötétbarna díszítések hangsúlyozzák.
Uj festmények díszítik templomunk belsejét. Ezekről szeretnék néhány szót szólni.
A kórus két oldalán két bibliai hangszer kapott helyet: bal oldalon Dávid hárfája, jobb oldalon
a kört. Dávid király korában (Kr. e. 1040 - Kr. e. 970) Izrael a virágkorát élte, sok időt
fordítottak a díszes vallási ünnepekre, vallásos énekek (zsoltárok) születtek, és több bibliai
könyvet is abban az időben írtak. Mind a hárfa, mind a kürt gyakran használt templomi
hangszerek voltak. Itt a szecessziós stílusnak megfelelően stilizált formában készültek.
Körben a festmények az üdvtörténet legfontosabb eseményeit jelzik. Balra az első festmény
címe: Teremtő hatahuad magasztaljuk. A világ teremtését ábrázolja ez a festmény. A
háromszög Istent jelzi, benne a kéz az ő teremtő munkáját, bal oldalon a nap, középen a föld és
jobb oldalon a hold, amelyek belefolynak a háromszögbe, jelzik Istennek és a teremtett világnak
az egységét, elszakíthatatlan kapcsolatát.
A következő festmény: Egyszülött Fiadat adtad értünk. A háromszöget idéző festmény csúcsán
zsidó csillagot látunk, mely Jézus zsidó származására utal. A liliomot egy galamb tartja a
csőrében. A liliom Szent Józselhek a lelki tisztaságát jelzi, a galamb, a béke szimbóluma pedig
a Szentlelket, mely a bibliában Gábriel arkangyal alakjában jelenik meg Szűz Máriának, és
hozza az örömhírt, hogy Mária áldott lesz, és gyermeke születik. A vályú benne a szalmával és
benne az isteni kisdeddel szintén stilizált, a három korona pedig a három királyra emlékeztet,
és ezzel az örömhír világraszóló terjedésére, hogy Isten a világba küldte Szent Fiát, és az áldás
minden ország minden emberét érinti.
A harmadik festmény címe: Eletük bőségben legyen. A kánai menyegző csodáját mutatja be. A
kő, a korsók anyaga, a mi kőből való szívünket jelenti. A víz, ami a korsókban van (egyenként
20-30 liter, tehát nagy mennyiség) a halál erejét, erős halálfélelmünket jelzi. A lopótök a merítő
edény, a poharakban a vörös bor pedig az öröm, amit az Istennel való találkozás jelent, és
amelytől a halálfélelem elmúlik, és öröm kerül a helyébe.
Az oltár fölött középen: Mennyei kenyeret adtál nékünk. A nagy kék kereszt Jézus, a kis barna
keresztek az apostolok, a sárga kereszt Iskarióti Júdás, aki elárulja Jézust. A kenyér a saját
kenyerünket ábrázolja, mert a Jézus korabeli kör alakú lapos kenyér több magyarázatot
igényelne, a kehely és az ostya pedig a szentmisében történő átváltozást ábrázolja, ahol a
kenyérből Krisztus Teste, a borból Krisztus Vére lesz.
Jobbra a következő festmény: Szeretetből meghaltál értünk. Jézus megkínoztatásának eszközeit
látjuk, de a kereszten ott a fehér lepel is, feltámadásának jelvénye, mely hozzátartozik
halálához.
Dicsőségedet mutatod nékünk: ez a következő festmény címe. Az X és a P betű a görög K és R
betűt jelentik, Krisztus monogramját, mely a keresztény vallásokban ebben az összeillesztett
formában terjedt cl. A bárány, aki a vérét ontja, a szelíd Jézust jelképezi, aki olyan erős, hogy
képes életét áldozni övéiért. A belőle kiömlő vér ezt mutatja. A kehely, amibe Krisztus vére
kerül, a szentmisét idézi. A kehelyből kiemelkedő zászló, amelyen Krisztus végighúzódik,
Jézus keresztje a dicsőség aurájában, a kereszt győzelmét mutatja. A festmény alsó felében a
könyv az alfa és az ómega görög betűkkel azt mondja: mindez az Irások szerint történt, és hogy
mindenben Jézus a kezdet és a vég.
Az utolsó festmény a hit, a remény és a szeretet szimbólumai: a kereszt, a horgony és a szív. A
bit, a remény és a szeretet az isteni erények, melyek az Istennel folytatott közös élet
gyümölcseiként jelentkeznek az emberek életében, és amelyek teljessé teszik Isten művét az
emberben.



2. Vasútállomás

Jászboldogháza egyik legrégebbi épülete, 1873. március 10-én adták át rendeltetésének, azóta
szolgálja az utazókat. Erdekességként az állomás elnevezéséről: 1873-as átadásától 1874.
augusztus 12-ig Tápió-Györgye, majd 1875. január 1-ig Boldogháza. 1875. január 1-től 1883
január 1-ig Tápió-Györgye-Boldogháza. 1883 január 1-től 1947-ig Jánoshida-Boldogháza.
1 947-től Jászboldogháza—Jánoshida. Az állomás épületében váróterem, forgalmi iroda,
állomásfónöki lakás és raktár kapott helyet. Az épületet vasúti műemlékké nyilvánították,
Így remélhetőleg még sokáig megőrzi eredeti állapotát. A település patinás építménye 145 éves
fennállása alatt mindig fontos szerepet töltött be Boldogháza, sőt a szomszédos Jánoshida
lakóinak életében úgy a szállítás, mint az utazás tekintetében.

3. Tájház

Az Alkotmány utcában található Tájház berendezése a 2006-ban községünkben megrendezett
XII. Jász Világtalálkozóra készült el, ami egybeesett Jászboldogháza önállóvá válásának 60.
évfordulójával. A lakosság által megőrzött és adományozott használati tárgyakból az Ezüstkor
Nyugdíjas Egyesület tagjai rendezték be a régi időknek megfelelően a ház helyiségeit. A
lakosság anyagi támogatásával szabadtéri kemencével és új kerítéssel gazdagodott a Tájház,
ami minden évben helyet ad Szent István napján az Új kenyér ünnepének.

4. Szent Vendel szobrok

Jászboldogháza a Jászság egyetlen települése, ahol három Szent Vendel szobor található, ezért
Jászboldogháza méltán vailhatja legkiemelkedőbb védőszentjének Szent Vendelt.
Szent Vendel kultusza a XVIII. század második felében terjedt el, majd honosodott meg a

Jászságban.
Vendel a legenda szerint skót királyhként született, majd zarándokolt, mint remete és pásztor.
Eletét az állatok gyógyításával elért csodás jótéteményei kísérték végig.
A Vendel-tisztelet egyik jellegzetes szigete a Jászság, ahol a leghatározottabb formában
jelentkezett az áhítat. Jászberény jelentős szerepet töltött be terjesztésében. Innen indult ki a
szoborállítás hagyománya is.
A népi hódolat tetőpontját a XIX. század végén, a Vendel társulatok megalakulásával érte cl.
Ezek az egyesületek — ritkábban vallásos egyének - állíttattak Szent Vendel emlékeket a legelők
szélén.
Településünk mindhárom nagy határrészének lakossága állított szobrot a pásztorok, juhászok
és földművesek patrónusának, hiszen javarészt állattartással és földműveléssel foglalkoztak a
jakabi, a tápiói és a csíkos-kutyinai lakosok.



Az említett határrészek az idő múlásával elnéptelenedtek, így egyre kevesebben emeltek
kalapot „Vendelke” előtt, ahogyan az idősebbek nevezik.
A Szent Vendel szobrok köztulajdonban vannak, az egyházközségi képviselő-testület tagjai
tartják rendben sz önkormányzattal összehangoltan.
Régi szokás volt, hogy a szobroknak keresztapát választottak. Ezt a tisztséget tovább
hagyományozták haláleset után. Jelenleg a jakabi szobor keresztapja Fózer Balázs, a csikosi
szoboré Szaszkó Zoltán, míg a Tápióból belterületre került szoboré Sass Lajos.
A hagyományőrzés szép megnyilvánulásaként a helyi cserkészcsapat Szent Vendel nevét vette
fel.
A helyi Egyháztörténeti Gyűjtemény őrzi a nagy becsben tartott, ritkaságszámba menő Szent
Vendel zászlót is, amely a Vendel társulatok máig fennmaradt különlegesen szép emléke. A
nagyméretű, zöld selyem zászló egyik oldalán Szent Vendel, a másik oldalon Szent Imre herceg
ábrázolása látható.
A Vendel társulatok és a szobrok közelében lakók gondoskodásának köszönhetően a Szent
Vendel szobrok túlélték a történelem megpróbáltatásait is. A környék lakói szépítgették a
környezetét, esténként lámpással világították meg őket, ami a tájékozódást is segítette a sötét
éjszakában. Október 20-án, Vendel napon szentmisével, majd a helyszínekre kivonulva
koszorúzással, halottak napján mécsesek gyújtásával — a mindennapok útvesztőiben csendes
RShajtással — emlékezünk védőszentünkre, egyben a szobrokat állító elődökre is.
Szép emlékként őrizzük a Vendel bankettek jó hangulatát, a Finom birkapörkölt ízét, melyet a
koszorúzási ünnepségek után a zenés-táncos rendezvényen fogyasztott el a jelenlévők sokasága.
A Szent Vendel iránti tisztelet jele, hogy a község címerében is helyet kapott Szent Vendel
alakja.

1. JAKÁBISZENT VENDEL SZOBOR

A Jászberény felé vezető ún. Imrédy út mellett áll a magas kőtalapzattal ellátott szobor, melyet
a szomolyai Bauer Károly kőfaragó mester készített, és 1905. június 1-jén szentelték fel. Kőből
faragott, festett, jellegzetes népi karakterű: fekete bajuszos juhászember a jászsági pásztorok
jellegzetes öltözetében: csizmában, ráncos bő gatyában, fehér ingben, fekete do]mányban,
nyakravalóval, subában, kalapban, vállán tarisznyával és kulaccsal jeleníti meg Szent Vendelt
alkotója. A kezében pásztorbotot tart, a lábánál két oldalt egy-egy birka fekszik.

A szobor felirata
„ISTEN DICSŐSÉGÉRE

ÁLLÍTTATTÁK
AZ A JAKABI ÉS BOLDOGHÁZI

SZENT VENDEL TÁRSULAT
TAGJAI TÖBB JÓSZÍVŰ

EMBEREK ADOMÁNYAIKBÓL.
1905. JÚNIUS 1-JÉN

MEGÚJÍTTATOTT 1 946-ban”

A szobor talapzatába vésve: KÉSZÍTE
Ü.BAUER KÁROLY

SZOMOLYÁN



2. TÁPlál SZENT VENDEL SZOBOR

1935-ben állíttatták a szobrot, melyet Csák József jászberényi kőfaragó mester készített.
Eredetileg a Tápióban az ún. Pelei út mellett került felállításra. 2000-ben, a millennium évében
az elnéptelenedett tápiói határból az egyre romló állagú szobrot kiemelték, és felújítva a község
fóterén helyezték el, ahol 2000. október 20-án szép ünnepség keretében került újbóli
felszentelésre. A szobor skót hercegként ábrázolja az állatok és állattartók védőszentjét.
A szobor áthelyezése során egy 1935-ös újságcikk nyomán sikerült megtalálni a talapzatában
elhelyezett palackot, amely a 111 adományozó lakos mellett dr. Kele István prelátus, esperes
plébános és Friedvalszky Ferenc jászberényi polgármester nevét is megőrizte. Ezen okmány
másolata díszes állványon a községháza földszintjén került elhelyezésre.

A szobor felirata:
Isten dicsőségére
SZENT VENDEL

tiszteletére
állíttatták rk.

az alsóboldogházai
ás tápiói hívek

közadakozásból
1935. október 20.

Kiegészítő táblára került :
A MILLENNIUM TISZTELETERE

FELÚ TOTTA
JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG LAKOSSÁGA

2000. OKTÓBER 20.

3. CSÍKOS-KUTYINAI SZENT VENDEL SZOBOR

A községtől keletre, közel a csíkosi kövesúthoz szintén áll egy Szent Vendel kőszobor. Az
egyik legszebb szoboralak, imára kulcsolt kézzel, az ág felé forduló arccal. Magas
betonoszlopok és az azokat összekötő elemek védik a környezeti hatásoktól. A szobrot Csák
Józsefjászberényi kőfaragó mester készítette, és 1935-ben, a tápiói szent Vendel szoborral egy
napon szentelték fel.

A szobor felirata:
Isten dicsőségére

ES SZENT VENDEL
tiszteletére állíttatták

a jászberényi,
CSIKOS-KUTYINAI RK.



szent Vendel társulat tagjai
és a jószívű adakozók.

1935. október 20.

A Szent Vendel szobrok feliratát eredeti formában írtuk le, nem módosítottuk még
akkor sem, ha a mai helyesírás szabályai, esetlegesen azt kívánták volna.! értéktár biz.!

S. Szent Vendel tár

A község központjában, az általános iskola előtt, a polgármesteri hivatal épületével szemben
helyezkedik el a fákkal, örökzöldekkel, virágokkal ízlésesen beültetett Szent Vendel tér. 2000-
ben a park templom felőli részében állították fel a Tápióból behozott Szent Vendel szobrot,
méltó helyet biztosítva ezzel a tér névadójának. A Szent Vendel tér a község fótere is egyben,
ahol minden évben advent idején megrendezésre kerül a falu karácsonya. A park belső részén
helyezkedik el a redemptiós emlékmű. A parkban található egy kopjafa, amely az 1848!49-es
események évfordulóján került felállításra. Régi idők tárgyi emléke a szép festett kerekes kút.

6. Szoborfülkék

A település hat különböző pontján jellegzetes kis építmény, szoborffllke található. Az elsőt a
Lehel utcában 2006-ban építették a faluszépítők, egy lakos által felajánlott Mária szobrot
helyeztek el benne. A környék lakói szimpátiával fogadták az alkotást. A Faluvédő és Szépítő
Egyesület tagjai lelkesülve a sikeren, további öt kis Mlkét építettek a falu öt különböző pontján.
A Rilkékben Szent László, Szűz Mária, Mária szíve, Mária Rosa Mystica és Jézus szíve
ábrázolásai kaptak helyet. Ma már hozzátartoznak a település arculatához ezek a modem
építmények, melyek egyben az ősi vallási emlékeket őrzik. Az Arany János utcai szobormike
különlegessége, hogy Arpád-házi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára emlékezve
2007-2008-ban készült, és 2008 novemberében került felszentelésre. Az enilékhely a Szent
Erzsébet kert nevet kapta.

7. Kőkeresztek

Jászboldogháza közigazgatási területén nyolc kőkereszt található, melyek többsége a határban,
az utak mentén áll.

1. Az Alavander (Túróczi) kereszt
2. A Konkoly kereszt
3. A tápiói kereszt
4. Az alsóboldogházi kereszt
5. A Csíkos — kutyinal kereszt
6. A temetői kereszt
7. A templom melletti kereszt
8. A Baranyi kereszt



Őseink vallásos lelkületének bizonyítékai. Az eredeti keresztek többségét magánszemélyek,
illetve közösségek állíttatták 1832 és 1931 között.
A kőkeresztek jellemzői, hogy — az Alavander és a Csíkos-kutyinai kereszt kivételével - a
korpusz (felfeszített Krisztus) alatt Máriát ábrázoló szobor alakja is díszíti az alkotást.
Az ősök által az utódokra hagyott örökség megbecsülésének jele, hogy mind a nyolc kőkereszt
és környezete szépen gondozott. Közülük három kereszt romjaiból lett újjáépítve az utóbbi hat
évben. Ezek az utókor számára készült üzenetet is őriznek. A többi kereszten kisebb-nagyobb
felújítást, javításokat végeztek az évek során. Alapos felújításra szorulna a jelenleg 113 éves
alsóboldogházi kereszt.
A keresztek többségének tulajdonosa a Jászboldogházi Római Katolikus Egyházközség.

1. ALA VANDER (TÚRÓCZI) KERESZT

A községtől keletre, a szolnoki földút mentén immár újjászületve áll községünk legrégebbi
vallási emléke, az Alavander (Túróczi) kereszt. A kereszt Alavander Mihályról, egykori
állíttatójáról kapta a nevét, aki jómódú jászberényi polgár volt. Boldogházán is voltak földjei,
és 1832. szeptember 14-én a szolnoki út melletti birtokán - a domb közelében - fólállíttatta a
későbbi község első kőkeresztjét. Ebben az időben csupán néhány tanya állt a boldogházi
határban, így a kereszt fontos útmutató volt a később ide költözők számára.
A kereszt környékét egykor temetkezési helyként is használták, mivel ebben az időben
Boldogházán még nem volt temető, s ha nem tudták elvimii a halottat Jászberénybe vagy
Portelekre, itt helyezték örök nyugalomra, a kereszt oltalma alatt. Idősebb emberek még ma is
emlékeznek arra, hogy az 1960-as évek elején még álltak a kis fakeresztek, melyek az évek
során a nagyüzemi földművelés áldozataivá váltak.

Az Alavander kereszt talapzata golgota típusú. A Jeruzsálem hegyét jelképező erős talapzatból
közvetlenül emelkedik ki az egyenes keresztszár, rajta a korpusz, alatta pedig a feliratok.
Az eredeti kereszt az idők folyamán erősen megrongálódott. A többször is gazdát cserélt
fóldterület a múlt században a Túróczi család birtokába került, akik saját költségükön 1926-ban
felújíttatták a keresztet, amely végül 2008-ban végleg összeomlott. Erős talapzata a régi helyén
maradt, a kereszt darabjai pedig a plébánia udvarára kerültek.
Méltón az elődökhöz — civil kezdeményezésre adománygyűjtés indult az Alavander kereszt
újjáépítésére, mely igen eredményes volt, és a lakosok, valamint a Boldogházáról
elszármazottak nagylelkű felajánlásai és segítsége nyomán rövid idő alatt rendelkezésre állt a
szükséges pénzösszeg. Az újjáépítési munkálatok 2013 tavaszán kezdődtek. Szabó Csaba
jászberényi kőszobrász és Marozsán Tibor kőfaragó igényes, szép munkával valósították meg
az elképzeléseket.
A különleges, golgota típusú alap megerősítve, felújítva a régi helyén tartja a föléje magasodó,
újj áépült keresztet.
A kereszt eredeti táblájának felirata nem ismert.
A felújított keresztre két márványtábla került.
Az egyik a korpusz alatti részen hirdeti:

ISTEN
DICSŐSÉGÉRE
AZ EREDETI
KERESZTET
ÁLLÍTTAYrA
ALAVANDER

MIHÁLY



1832-BEN
A másik tábla az alapra került:

FELUSITTAY~A
TÚRÓCZI ANTAL

ÉS NEJE
TÓTH TERÉZIA

1926-BAN

ÚJJÁÉPt)LT
JÁSZBOLDOGHÁZA

LAKOSAINAK ÉS
ELSZÁRMAZOTTAINAK

ADOMÁNYAIBÓL
2013-BAN

SzABÓ CSABA KŐSZOBRÁSZ

Az újjáépült kereszt ünnepélyes felszentelésére 2013. augusztus 31-én, az elszármazottak
találkozója napján került sor.

2. KONKOLY KERESZT

A Sóshida felé vezető kövesút bal oldalán, kissé bentebb a dűlőút mellett, nem messze a
községtől északnyugatra, nagyonjó állapotban van e kereszt. Gondozói, karbantartói a Konkoly
család tagjai.
A fehér márványtáblába vésett felirat:

„ISTEN DICSŐSSÉGÉRE
ÁLLÍTTATTA

ÖZV.
KONKOJ MIHÁLYNÉ

SZÜL.
CSERTA APOLLÓ

1896.
AUGUSZT. 30.

fia BALÁZS és MIHÁLY”

Kiegészítő márványtáblán:
FELUJITOTTAK

2000-BEN
MIHÁLY UNOKÁI

Talapzatba vésett betűkkel:
ALLITATOTT AZ

EZREDIK Év FORDULÓJÁRA



3. TÁPIÓI KERESZT

Négy évvel a római katolikus iskola és imaház építése után, 1898-ban állíttattak kőkeresztet és
harangiábat is a helyi gazdák a községtől délre, a Tápióba vezető Út mentén, az egykori Tápió
Alsóboldogháza kápolnájánál. Szándékukat így fogalmazták meg:

mert előre meggondoltuk, hogy nagyérdemű szentelt tárgyakat hagyunk örök emlékül,
melyet még az utódaink is örök emléknek fenntartják és emlegetik róla, hogy atyáink és
nagyatyáink állították ezen Szt. Keresztet és ezen Kis Harangot, melyet nagy tiszteletben kell
tartanunk.”
1908-ban, az új iskola építését követően megtörtént az imaház kibővítése, átépítése is. Később
a harangiábat és a keresztet áthelyezték a kápolna elé a mai helyére, melyek bensőséges
ünnepség keretében 1929. augusztus 25-én kerültek felszentelésre. A szentelést dr. Kele István
apátplébános, pápai prelátus végezte.
Az épület és a harangláb már nem látható. Lebontották 1971-ben. A kőkereszt is romos
állapotba került, mígnem 2004 őszén összeomlott, talapzatáról ledőlt.
S hogy a késői utódok méltónak bizonyultak elődeik szép szándékához, bizonyítja, hogy 2012

tavaszán civil kezdeményezésre, adományokból megkezdődhetett a kereszt újjáépítése.
A munkálatokat Szabó Csaba jászberényi kőszobrász és Marozsán Tibor kőfaragók végezték.
A sziklaszilárd alap megerősítése után az összedőlt kereszt még épen maradt három elemét, 32

INRI feliratot, a koszorútartó kampót és az épségben maradt ércből készült korpuszt felújították,
és felhasználásra kerültek a kereszt újjáépítésénél. A többi elemet Újra faragták. A régi kereszt
elemeiből sikerült a körbe kerítéshez négy kisebb betonoszlopot formázni, valamint a kereszt
elé néhány járdalap is került.
Az eredeti emléktábla sajnos nem került elő, felirata sem ismert.
Az Új emléktábla olasz gránitból készült, vésett betűkkel, a következő felirattal:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTTATTÁK

AZ
ALSÓBOLDOGHÁZI
ÉS A TÁPIÓI HÍVEK
KÖZADAKOZÁSBÓL

1 898-BAN
FELÚJÍTTATTA

A HÁLÁS UTÓKOR
2012-B

A kereszt felújítása óta a tápiói búcsút, ami kisboldog asszony napján, szeptember 8.-án van
minden évben megtartják az eredeti helyén a kereszt melletti területen. 2016 óta a kereszt és
az iskolai emlékhely kömyezetének gondozását az Aranykalász Szövetkezet végzi.

4.ÁLSÓBOLDOGHÁZI KERESZT

Jászboldogháza községtől DK-re, a Csíkosba elkanyarodó kövesúttól jobbra, a Szolnoki útnak
nevezett földút mellett áll Alsóboldogháza kőkeresztje.
A kereszt szomszédságában, a község felőli oldalán állt Boldogháza első katolikus iskolája,
valamint haranglábon egy szép harang is.
Az iskola épületének lebontásakor a haranglábat is szétszedték, a harang pedig bekerült a
település római katolikus templomának tornyába, ahol ma is található, kötéllel működtethető
Ún. tartalék kisharangként használják.



A kőkereszt ma is eredeti helyén áll. A kereszten kőkorpusz, alatta kőből faragott Mária szobor
van.
Kopott, nehezen olvasható a kőbe vésett felirata:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTTATTÁK
A KERESZTÉNY

KATOLIKUS HÍVEK
1905.

JÚNIUS 28-ÁN

Alapba vésett betűkkel:
‚JCESZITE

U.BAUER KAROLY
SZOMOLYÁN,,

A kereszt készítője tehát ugyanaz a Bauer Károly szomolyai mester, aki 1905. június I-jén
állította fel ajakabi Szent Vendel szobrot is. (Neve előtt az U. betű az üdősb szó rövidítése.)

S. CSÍKOS - KUTYINAI KERESZT

Boldogházától délkeleti irányban, távol a településtől, Újszász szomszédságában, az egykor
népes Csíkos-kutyinai tanyavilág lakói úgy érezték, nem csak iskolára van szükségük, hanem
vallásos érzületük kifejezéseként keresztet, harangot is állíttattak, majd melléjük később
kápolnát is építettek.
A kőkeresztet Dalmadi István és Dalmadi János állíttatták 1912-ben. Ugyanebben az évben
szintén a Dalmadi család jóvoltából harang is felszenteltetett. (Ez a harang most a
jászboldogházi templom lélekharangja.)
Az 1963-as pusztító árvíz után az elnéptelenedő határban 1977-ben lebontották a kápolnát és a
haranglábat a haranggal. Az eredeti kőkereszt sorsa ismeretlen.
Közadakozásból, civil kezdeményezésre a BOLDOGBT Egyesület és az Aranykalász
Szövetkezet támogató, szervező munkája eredményeként az eredeti helytől kissé távolabb,
északnyugati irányban, 2014-ben sikerült egy új keresztet építtetni, emlékezve a szorgalmas
csíkosi-kutyinai vallásos elődökre.
A keresztet Túróczi József zagyvarékasi kőfaragó készítette, és Csergő Ervin, Jászboldogháza
plébánosa szentelte és áldotta meg 2014. október 4-én, amikor Szűz Mária, mint Rózsafüzér
Királynője tiszteletére az egykori búcsú hagyományai is felelevenítésre kerültek.

Az Új kereszten lévő márvány emléktábla szövege:

DICSÉRTESSÉK
A JÉZUS KRISZTUS

A KÖZELBEN ÁLLOTT KÁPOLNA
1927-1977

ÉS DALMADIAK KERESZTJE
1912-197?



EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTÁK
A BOLDOG}{ÁZI, CSÍKOSI

HÍVEK
2014.

A civil kezdeményezés nyomán közadakozásból felállított keresztet egy ajándékozási irat
aláírásával a BOLDOGBT Egyesület a jászboldogházi Római Katolikus Egyházközségnek
adományozta. A jelenlévők ígéretet tettek arra, hogy a helyet és a hagyományt megőrzik és
ápolják, a búcsúi szertartásokat minden év október első vasárnapja környékén - Rózsafüzér
Királynéja tiszteletére - megtartják. A kereszt környezetét az Aranykalász Szövetkezet
parkosította és azóta is gondoskodik annak rendben tartásáról.

6. TEMETŐI KERESZT

Jelenleg a ravatalozó mellett álló kőkeresztet Csák Józset a környéken közismert jászberényi
kőfaragó készítette 1913-ban. Eredetileg a Túróczi-kanyarban hirdette Isten dicsőségét. A
temető megnyitásának évében, 1948-ban az egri érsek engedélyével áthelyezésre került a kis
haranggal együtt a temető bejáratához, majd az 1960-as évek közepén felépült ravatalozó mellé,
ahol immár a harmadik helyén áll nagyon szilárdan, jó állapotban.

Kőbe vésett betűkkel felirata:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTTATTA

OLÁH LIBA JÁNOS
1913.

Csák J. J.berény.

7. TEMPLOM MELLETTI KŐKERESZT

A belterületi templom építésével egy időben a templom keleti oldalán egy korpusszal és Mária
szoborral ellátott kőkeresztet állíttatott Túróczi Antal és neje, akik 1926-ban felújíttatták az
Alavander keresztet. Tanyájuk az Alavander kereszt szomszédságában volt. A kereszt melletti
földterület az ő tulajdonukba került kb. a századforduló táján. A köztudatban ezért az Alavander
kereszt Túróczi kereszt néven vált ismertté a későbbi időkben.



Idősebb emberek tudni vélik, hogy a templomkertben felállított kereszt nem sokkal a felállítása
utáni években egy rendkívül erős, orkánszerű szélvihar következtében eldőlt.
A család további áldozatvállalásával megújult a kőkereszt, melynek tényét — utólagos ráírással
— a márvány emléktáblán is megörökítették.

A márványtábla szövege:
DICSERTESSEK A JEZUS

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTTATTÁK

TÚRÓCZI ANTAL
ÉS NEJE

TÓTH TERÉZIA
1930.MÁJ.1.

Tóth Terézia neve alá utólag beírva: ÚJÍTATTA FIA LACI ÉS NEJE
Csák J. Jberény

A márványtáblával egy magasságban a keresztalap hátoldalán szerepel: 1930.

8. BARANYI KERESZT

A községtől déli irányban, a Tápióba vezető úttól balra, a kövesút mellett áll egy kőkereszt
korpusszal és Mária szoborral. Vaskerítéssel van körbevéve. A Baranyi család birtoka ma is a
kereszt mellett található. A jó állapotban lévő kereszt és környezete a Baranyi család által
példásan gondozott. Csák Józsefjászberényi kőfaragó munkája ez a kereszt is.
Márványtábláján a következő szöveg olvasható:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉS A HÍVEK LELKI ÉPÜLÉSÉRE

ÁLLÍTTATTA
BARANYI JÁNOS

ÉS NEJE
BARÁTH MÁRIA

1931.

CSÁK JJB



8. IL világháborús emlékmű

A Rákóczi utcában a templom és polgármesteri hivatal közötti területen található a háború
boldogházi áldozatainak emlékműve. A Sebők Imre építőmüvész terve alapján Szabó Zoltán
kőfaragó által készített alkotást 1990. augusztus 5-én leplezték le. A kőfalba épített dombormű
- ami Pallag Zsuzsa és Csorba Katalin közös munkája - két oldalán elhelyezett márványtáblába
47 személy nevét vésték bele. A 47 személy többsége a harctéren katonaként vesztette életét, a
többiek pedig itthon estek áldozatul. Két dolog közös a sorsukban, hogy valamennyien a háború
áldozatai, és mindannyian boldogháziak.

r

9. Arvízi emlékhely
Az Alkotmány utca végén létrehozott emlékhely, az 1963-as esztendő márciusában a csíkosi ás a tápiói
tanyavilágban pusztító árvízben tönkrement több mint száz tanyának, illetve a mentésben résztvevőknek
állít emléket. A kiállított csónakkal mentették az embereket, állatokat és egyéb vagyontárgyakat. A
2017. szeptember 2-án felavatott emlékhelyet a Faluvédő és Szépítő Egyesület ötlete alapján az
Aranykalász Tsz hozta létre.

Részlet Besenyi Vendelnek űz emlékhely avatásán elmondott beszédéből

1963. február 24-én tanácsválasztások voltak Magyarországon, Így községünkben,
Jászboldogházán is. Az Újonnan megválasztott tanács a meghatározott feladatait szinte el sem
tudta kezdeni, máris súlyos elemi csapás nehezítette munkáját, és kötötte le minden idejét és
energiáját. A máskor oly békés Zagyva és Tápió folyók most hatalmas folyammá duzzadva
veszélyeztették és rettegésben tartották a környék lakosságát. 1963. március 7-én a Járási
Tanács állandó telefonügyeletet rendelt el. Ezen a napon tartották Jászboldogházán a
kultúrházban a községi Nőnapi ünnepséget. Nagy András községi tanácselnököt 20 óra 30
perckor telefonhoz hívatták, a Járási Tanács elnöke, Szentesi László telefonált
Jászalsószentgyörgyről, és közölte: két és fél órájuk van a mentési munkálatok megindítására,
megszervezésére. Azonnal indítsák el a mentési munkálatokat, ugyanis 23 órakor a Zagyva
boldogházi oldalán, két helyen felrobbantják a gátat, a vizet kiengedik a Jászboldogháza
határához tartozó Csíkos tanyavilágába. Az történt ugyanis, hogy a Zagyván a szászberki vasúti
híd előtt, mintegy 800-1200 m-es jégtorlasz keletkezett, melynek felrobbantása nem sikerült,
végül már repülögéppel is bombázták. A hirtelen olvadás következtében a víz emelkedett,
március 7-én 20 óra 30 perckor Jászalsószentgyörgynél már csak 14 em-es emelkedést bírt
volna el a gát. Igy Jászalsószentgyörgy és a környező települések védelme érdekében ki kellett
engedni a vizet a csíkosi határrészre. A telefonbeszélgetés után Nagy András tanácselnök
visszatért a kultúrházba, közölte a hírt a párt-, a gazdasági és tömegszervezeti vezetőkkel,
melynek nyomán azonnali intézkedéseket tettek.

A község területe ekkor 9609 katasztrális hold volt, melyből 5420 kh került Víz alá, ebből 200
kh-on belvíz, a többi területe,; árvíz volt. A község 520 tanyájából 232 került árvíz alá,
melyekből 228 családot kellett kitelepíteni Mintegy 100 tanya dőlt össze az árvíz
következményeként, és sok tanya lakhatatlanná vált.



1 O.Redemptiós emlékmű

A redemptiós emlékmű 2006-ban Jászboldogháza önállóvá válásának 60. évfordulójára került
felállításra a Szent Vendel parkban, jelezve, hogy Boldogháza földje ősi redemptus föld. Ebben
az évben Boldogházán volt a Jász Világtalálkozó is.
A történeti előzmény: I. Lipót császár 1702-ben eladta a Jászkunság földjét a Német
Lovagrendnek. Ezáltal az itt élő szabad jászkunok jobbágyi sorba kerültek, amibe soha nem
nyugodtak bele. Mária Terézia királynő lehetővé tette, hogy a jászkunok az eladási ár
megtizetésével visszaváltsák magukat. A lakosok rendkívüli anyagi áldozattal, kölcsönökkel
összegyűjtötték az eladási ár összegét és kamatait. 1745. május 6-án Mária Terézia kiadta a
megváltásról (redemptio) szóló diplomát, ami ismét szabad állapotba helyezte a jászkunokat.
Boldogháza ebben az időben Jászberényhez tartozott, melynek fóldváltásában jelentős anyagi
áldozatokkal a boldogházi gazdák is részt vettek. Akik ez alkalommal földet váltottak,
redemptusok lettek, őket illették a legszélesebb körű jogok. A redemptusság ezen a vidéken a
nemesi rangnál is többet jelentett.
A jászkunok kiváltságos státusza 1876-ig, Jász-Nagykun-Szolnok megye megalakulásáig állt
fenn.
A redemptiós emlékmű az 1745-ben földet váltó családoknak, a boldogházi redemptusoknak
az emlékét őrzi.
Az emlékművet Gerhát Károly terve alapján Törőcsik Béla jászalsószentgyörgyi kőfaragó
készítette.

11. Tanya’ iskolák emlékhelyei

A boldogházi határban egykor őt iskola épült, illetve működött. A BOLDOGBT Egyesület a
tanyasi iskolákra emlékezve, és az ott tanító pedagógusok emléke előtt tisztelegve mind az öt
iskola helyén emlékkövet állított, melyre emléktáblát helyezett el a tanítók névsorával. Elsőként
a régi központi iskola épületének falán helyeztek emléktáblát 2010. június 5-én. 2011. június
4-én az alsóboldogházi iskola, 2012. június 2-án a tápiói iskola emlékköve készült el. 2013.
június 29-én a sóshidai iskola, 2014. október 4-én pedig a csíkosi iskola helyére került emlékkő
a tanítók nevét őrző emléktáblával. Mind az öt helyen bensőséges ünnepségen, a volt
pedagógusok és diákok jelenlétében leplezték le az emléktáblákat.

12. Temető’

A boldogháziak a község önállóvá válása előtt elsősorban Jászberény és Portelek temetőibe
temették hozzátartozóikat. A korabeli dokumentumok arról is tanúskodnak, hogy a távoli
tanyákon élők esetenként a közelükben lévő kőkeresztnél helyezték örök nyugalomra elhunyt
hozzátartozójukat, engedéllyel.
Az egri érsek 1948. április 27-én a község lelkészéhez irt levelében olvashatjuk, hogy
Jászboldogháza község 2400 négyszögöl nagyságú területet vásárolt temető céljára.
A temető a községtől északkeletre van, a Jászberény felé vezető úrt. Imrédy út mentén. Első
halott, akit már ide temettek, Baranyi Lászlóné szül. Baráth Terézia volt, aki 1948. október 14-
én balt meg.



Az érsek 1948-ban hozzájárult a kőkereszt és a mellette lévő kisharang temetőbe való
áthelyezéséhez. Ezek a mostani helyétől délkeletre, az ún. Túróczi útkanyar mellett voltak.

Á kőkeresztről és a kisharangról a közeli Túróczi tanya egykori lakója a következőket mondta
el a közeli,, últban, in elyet sikerült lejegyezni:

„Nagyszüleimtől hallottam, hogy a kőkeresztet 1913-ban állíttatta Oláh Liba János jómódú
gazda. Pontosan nem tudom, de úgy emlékszem, hogy a Jakabi tanyák valamelyikén lakott. A
kereszt a sarkon, egészen a kanyarban volt, vaskerítéssel körbevéve, ahol egy hatalmas
rózsaszín virágú teljes rózsabokor is pompázott. A kereszt mellett volt az 1924-ben felállított
kis harang, haranglábon. (Megj: A kis harang felirata: „Isten dicsőségére és Szent József
tiszteletére öntették a jászberény-boldogházi róm. kat. hívek közadakozásból 1924-ben Szlezák
László által Budapesten’)
A keresztet és a harangot a temető nyitásakor a bejárati kapuhoz, egymás mellé állították fel,
miután az illetékesek hozzájárultak az áthelyezéshez. A hatvanas évek közepén, amikor
elkészült a ravatalozó, a keresztet áthelyezték a ravatalozó mellé, azaz a mostani helyére. A
keresztnek ez tehát a harmadik felállítási helye.
A harang ott maradt a kapunál. (Megj.: A haranglábat az 50. évfordulóra, 1996-ban felújították,
még most is a kapunál áll, de a harangot Sajnos 2007-ben ellopták róla.)
Nagyon emlékszem a keresztre és a harangra is, amikor még itt voltak a tanyánk mellett. Annak
idején ott, az árokparton és a környékén őriztem a jószágokat. A kereszt és a harang környékét
nagyapám gondozta nagy szeretettel és tisztelettel, egészen az 1936 vagy 37. évben
bekövetkezett haláláig. A kerítést, haranglábat rendszeresen festegette, kapálta, kaszálta a
környezetét. Virágot vitt, mécseseket gyújtott. O járt harangozni is. Halála után a család ta~ai
folytatták e tevékenységet.
A kereszt és a harang iránti tisztelet halálukig élt a Túróczi szülőkben is. Az áthelyezés után is
nagy gondot fordítottak a tanya lakói arra, hogy a keresztnél lévő vázában mindig legyen h-iss
virág. Unnepi alkalmakkor a mécsesek gyújtása sem maradhatott el. Nagymama még a beteg
ágyán is rákérdezett: Ugye a kereszthez is vittetek virágot, gyertyát?
Emlékszem arra is, hogy az első halottat közvetlenül a harangláb mellé temették, ő Baranyi
László földműves felesége volt. A második személyt, akit temettek 1949. februárban, Marika
néninek hívták. A temetésen nagyon sokan voltak, és nagy pompával temették, az biztos.
Amikor a tömeg elvonult, kilopóztam a temetőbe, és kíváncsiságból megnéztem, mit csináltak
ott annyian, hová is temették, meg a sok szép koszorút hová rakták.
A megholt hívek nyugodjanak békességben!”

Lejegyezte: Kispálné Baranyi Aranka



13. Tápió - híd

Az egykori jászberényi, a mai jászboldogházi határ egy része átnyúlik a Tápió patak túloldalára is. Ezt
a területet Túl a Tápiónak nevezik Boldogházán. A XVIII. század közepétől népesült be a túl a tápiói
terület, ekkor kezdődött a Tápió - híd története is. A legenda szerint Mária Terézia az 1760-as években
két hűséges katonájának adományoztajutalomként a jászberényi határ legtávolabbi csücskét, ami
akkoriban mocsaras, nádas terület volt. A földhivatali térkép szerint ez a terület ma is ezen katonáknak
a nevét viseli. Ez a két katona kezdte el a civilizált élet alapjait lerakni ezen az isten háta mögötti
területen. Ehhez máris szükség volt átjárási lehetőségre a Tápión.

Eddig a legenda, és most nézzük a hiteles valóságot. Az 1900-as évek elején már sok tanyában éltek
itt gazdálkodó családok. A második világháborút megelőzően egy falábakon álló, keskeny átjáró
biztosította a kapcsolatot a Tápión túli terület lakói és a város (Jászberény) között. 1944 őszén a
visszavonuló német katonák felrobbantották az átjárót, elvágva ezzel a túloldalon élőket. A robbantás
után a hídnak csak a lábai maradtak, a felső rész teljesen megsemmisült. A háború után az ott élőknek
folytatni keltett mindennapi életüket, amihez szükség volt az átjáróra. Az onnan kb. 800 méterre lévő
Budapest.. Szolnok vasútvonaltól, amit ugyancsak felrobbantottak, ökrös fogattal a hidhoz vontattak 8
szál egyenes vasúti sínt, amit nagy erőfeszítéssel ráemeltek a falábakra, majd deszkával beborították.
Ezt az építményt használták egészen 1974-ig, amikor a Tsz építőbrigádja egy új, beton pilléreken
nyugvó erősebb és szélesebb hidat épített az addigi falábakon álló híd helyett. A Tápió boldogházi
szakaszán a ma is meglévő hídon kívül két másik fahid is volt, az egyik az ún. Harsányi hid a
tápiógyörgyei határon, a másik pedig a libák hídjának nevezett átjáró, ami a hatvani vasúthoz közeli
Oláh tanyák lakóinak biztosította az átjárást Ujszász felé. A tanyavilág megszűntével ezek a hidak
szükségtelenné váltak, mára el is tűntek. A Bábosik híd azonban, sokkal fontosabb szerepet töltött be
az átjárás tekintetében a tanyák megszűnése után is, az úgynevezett Petei utat vezette át a folyón, és a
mezőgazdasági területeket is ezen keresztül tudták megközelíteni a gazdálkodók. A híd be is töltötte
ezen funkcióját egészen 2009 őszéig, amikor egy nagyobb súlyú arató-cséplőgép alatt leszakadt,
magával rántva az egyik oldali beton pillért is. Jászboldogháza Önkormányzatának, keresve a
lehetőséget, 2012-ben sikerült helyreállítani a hidat, július 23-án egy új acél szerkezetű hídelemet
emeltek rá az előkészített pillérekre. Ez a híd ma is fontos átkelöhely a Tápió folyón, története pedig
hozzátartozik Jászboldogháza múltjához’
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4. Természeti környezet

1. Tápiól terület állat - és növényvilága

Jászboldogháza közigazgatási területének déli része a tápiói terület, amit névadója, a Tápió patak
kettévág. A kettévágott területet ma már egyetlen híd, a néhány évvel ezelőtt felújított ún. Bábosik hid
köti össze. A híd és környéke tavasztól őszig a környező települések lakói által kedvelt kirándulóhely.
A tápiói terület nagy része gyep, amely „Natura 2000” természetvédelmi terület’ Sok védett állat és
növényfaj élőhelye, ezért kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területté nyilvánították A
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának szakmai felügyelete alá tartozik.

2.Strandfürdő ás kemping

Az artézi kút fúrásakor feltörő 38 fokos meleg víz hasznosítása adta az ötletet és a lehetőséget 1968-ban
a község vezetőinek, hogy Rirdőt építsenek az Új artézi kút és vízmű szomszédságában. A Jászságban
strandfürdő építése akkoriban ritkaságnak számított. Az új fürdőt egy év alatt jelentős társadalmi
munkával építették fel, és 1968. augusztus 20-án avatták fel. A medencéket körülvevő területen
kialakítottak egy fákkal és rózsákkal beültetett gyönyörű ligetes parkot, ami szép környezetet biztosít a
strandflirdőnek és a kempingnek is. A létesítmény 2010-ben felújításon esett át, beépítésre került egy
vízforgató, illetve víztisztító berendezés, valamint megújultak a medencék is. Egy strandmedence
284 m2 víztükörrel, 1,2-1,5 méter mélységgel, 28°C hőmérséklettel, valamint egy 35 m2-es
gyermekmedence 32°C meleg vízzel várja a fürdőzőket. Az idősebbek körében népszerű a két
ülőmedence, ami 15 m2-en 34°C vízzel csábítja a vendégeket. A strand és a kemping évről évre fejlődik,
szépül, nyugodt, csendes, hangulatos légkört biztosítva a vendégeknek. Az 567 méter mélyről feltörő
gyógyvíz kiválóan alkalmas reumatikus, ízületi megbetegedések kezelésére. A strandftirdő melletti
területen kempingezési lehetőség várja a vendégeket júniustól szeptemberig.

3. A vasútállornás előtti gesztenye illetve hársfák

A Szolnok - Hatvan vasútvonal 1873. évi átadásakor már megépült állomásépület közvetlen közelébe
ültetett fák a helyi kutatások szerint egyidősek az állomással. A fák átélték a vasút többszöri
korszerűsítését, villamosítását. Egyedivé és különlegessé teszi ez az öt darab nagyméretű fa a település
vasútállomását.



4. Rákóczi utca - Kossuth utca sarkú,, lévő’ eperfa

Ez a vihar által megcsonkított Öreg eperfa a Jánoshidát Tápiógyörgyével összekötő út két oldalán lévő
egykori, több száz darabból áfló eperfasor egyik utolsó példánya, amit az alatta elhelyezett tábla is jelez.
Magyarországon az útszéli eperfasorokat általában a 19. században telepítették, de a későbbi
útszélesítéseknek szinte mindenhol, így itt is áldozatul estek. A felszámolás másik oka, hogy az amerikai
szövőlepke hernyói nagyon szeretik, és védekezés hiányában mindent elpusztítanak. Ez a példány a falu
központjában tanúja volt az egykori tanyaközpontból kialakult település, Jászboldogháza „születésének”
és mindeimapi életének, a községben történt események apró és nagyobb mozzanatának.

5. A szolnoki Út melletti ezüstnyárfa (án. rep üló’tér sarok)

Jászboldogháza határának legnagyobb termetű fája a szolnoki út és a Tábi - dűlő találkozásánál található.
A Magyarországon őshonos ezüstnyárfa egy nagytermetű, akár 35-40 méterre is megnövő, szabálytalan
törzsű, hosszú életű, 150-200 évig is élő fafajta. A címben szereplő fa a határban dolgozó emberek
számára ma is vonatkozási pontnak számít, ami nem véletlen, hiszen tiszta időben a boldogházi határ
bármelyik részéről jól láthatóan kimagaslik. Az ültetés ideje ismeretlen, hasonló, de kisebb méretű
ezüstnyárfák vannak a szolnoki út más részén is. Az ezüstnyár kifejezetten síkvidéki, alföldre jellemző
fa.

ó. Tsz irodaházat körülvevő díszkert

Az 1970-es évek elején épült irodaházat egy hektár területű kert veszi körül, amiben 2003-ig elöregedett
gyümölcsfák és néhány fenyőfa volt. Csupán az iroda épület előtti rész volt rózsával telepítve. 2003-ban
a szövetkezet vezetése döntést hozott a kert egészének díszfákkal, dísznövényekkel való beültetéséről.
A tavasz beköszöntével elkezdődött a különböző örökzöldek, díszfák, illetve rózsák és egyéb növények
telepítése. Az addig nyitott kert Alkotmány utcai oldalát oda illő kerítéssel ás díszes kovácsolt kapukkal
határolták le. A több éven át tartó gondos és szakszerű munka eredményeként mára létrejött a község
legszebb parkja az Alkotmány utca 10.szám alatt. A park kedvelt esküvői fotózási színhely az utóbbi
években a fiatal párok körében’ Az adventi időszakban a település különleges látványossága a
karácsonyi fényekkel feldíszített sok-sok örökzöld bokor és fa.

7. Tápió - csíkosi kékvércse telep

A Jászság déli csücskében, a jászboldogházi határ tápiói és csíkosi részén található az országban az
egyik legjelentősebb kékvércse — gyülekező - ás éjszakázó hely, ahol alkalmanként 1000 példány is
összegyűlik. A kékvércse a területen kisebb részben szarkafészkekben, nagyobbrészt mesterséges
fészektelepeken költ (a kékvércse nem rak saját fészket). Az Országos állomány jelenleg 900-1000 pár
körül van. A Jászságban állománynövekedés tapasztalható az utóbbi években, köszönhetően annak,
hogy a tápiói és a csíkosi területet is kiemelt madárvédelmi területté (KMT) nyilvánították, jelentős
kékvércse állományával.
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5.Kulturális örökség

1. Konkoly Béla (1919-1986) munkássága

Konkoly Béla egész életét a köznek, a közösségnek áldozta. Jelentős és elvitathatatlan érdeme van
Boldogháza Jászberénytől való elszakadásában, és az önálló község megalakításában. Az első
képviselő-testületben törvénybíró, a termelési bizottság elnöke. 1948-ban kulákká nyilvánították,
többször meghurcolták, megbüntették, de nem adta fel, továbbra is a boldogházi emberek érdekeiért
harcolt, dolgozott. 1959-ben az Aranykalász Termelőszövetkezet elnökének választották. Vezetése alatt
a szövetkezet elnyerte a Földművelésügyi Minisztérium örökös vándordíját, melyet akkor a legjobb
eredményt elért állattenyésztő szövetkezet kaphatott meg. Konkoly Béla tagja volt a Magyar
Agrártudományi Egyesület Országos Elnökségének és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának.
Munkáját több kormánykitüntetéssel, hat esetben miniszteri kitüntetéssel ismerték el. Tulajdonosa volt
a Munka Érdemrend arany fokozatának is. Az Áranykalász Szövetkezet vezetése mellett aktívan
dolgozott Jászboldogházáért, kapcsolatait kihasználva a boldogházi határban aszfalt burkolatú utakat
építettek, aminek előnyeit a mai napig élvezik a község lakói, illetve gazdálkodói. Helyi társadalmi
tevékenységét is többször elismerték. 1983-ban Jászboldogházáért emlékplakettel jutalmazták a
községért végzett munkáját. 1986-os nyugdíjba vonulása után rövid időn belül meghalt.

2. Nagy András a928-2008,) munkássága
Nagy András 1954-től volt Jászboldogházán választott képviselő. Előbb az oktatási és kulturális
bizottság tagja, majd 1958-ban tanácselnök helyettes, VB. titkár. Ebben az időszakban kezdődött a
közlekedés fejlesztése, járdák építése. Atadásra került a sportpálya, megnyílt az első önkiszolgáló bolt
(a templommal szemben), óvoda létesült. Uj kéttantermes iskola épült tanító lakással. 1963-ban őt
választották a község első emberének, tanácselnökként irányította tovább Jászboldogháza fejlődését.
Megválasztása után szinte azonnal a település történetének legsúlyosabb természeti kataszliófájával
kellett szembesülnie. A Csíkost és a Tápiót teljes területén elöntötte az árvíz. Nagy Andrásnak komoly
szerepe volt az árvíz utáni építkezések beindításában, egész utcák jöttek létre. Az új lakóházak sokasága
tejesen új arculatot adott a településnek. Kiváló kapcsolatot ápolt az Aranykalász Tsz vezetőivel, amit a
település fejlesztésének javára használtak ki. Munkássága alatt Új postahivatal, gázcseretelep,
villanyhálózat épült. A temetőben ravatalozót építettek, artézi kút, vágóhíd, strandfflrdő és a
hattantermes általános iskola épülete is elkészült. A tanyákról beköltözött embereknek munkahelyeket
próbált a községbe hozni, sikerrel. Ide települt a Fajtakísérleti Állomás, majd a Radiátorgyár is sok
embernek adott munkát. 1971-ben lemondott a község vezetéséről, a Radiátor-gyárban folytatta
tevékenységét. Jászboldogháza vezetésében eltöltött 17 éve alatt nagyon sokat tett a falu, a közösség
érdekében. Munkáját 1996-ban „Jászboldogháza Községért” díjjal ismerték el.



3. Papp Izabella munkássága

Papp Jzabefla Jászboklogházán született, és ma is itt él. Kisgyermekként átélte és megtapasztalta annak
a történelmi kornak a félelmeit, mely Jászboldogházán abban az időben különösen érezhető volt
(lculáküldözés, beszolgáltatás, kitelepítettek és befogadók kiszolgáltatottsága, megaláztatása).
Ezek a gyermekkorban átélt események meghatározták későbbi érdeklődési körét, egész munkásságát.
Az általános iskolát helyben, a ginwáziumi tanulmányait Jászberényben végezte. Ugyancsak
Jászberényben tanítóképző főiskolát, Egerben történelem szakot végzett. 1987-ben elvégezte az Eötvös
Loránd Tudományegyetem levéltár szakát. A múlt iránti érdeklődés és elkötelezettség tudatában
jelentkezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárba, amelynek 26 évig volt aktív munkatársa. A
levéltárban feladata volt a Jászkun Kerület iratainak rendezése, szűkebb kutatási területe pedig az 1848-
as szabadságharc megyei iratainak rendezése. A levéltárban, egy idő után természetes volt, hogy
újságcikkeket, tanulmányokat kezdett Írni.
A raktár számára egy kinesesbánya volt, amely Mátyás király oklevelétől napjaink dokumentumáig a
titkok sokaságát őrzi. Egy szokatlan írással készült irat került a kezébe, melynek címe: Á görögök
eskütétele volt. Elkezdte kutatni ezt a területet. Ennek eredményeként született meg a Görög kereskedők
a Jószkunságban című kötet, emellett több tanulmánya készült, és előadásokat is tartott ebben a
témában. Három tanulmánya Görögországban is megjelent, ahol egy tanulmányúton is részt vett.
1986-tól, megjelenésétől rendszeresen publikált a levéltári évkönyvekben, ezen kívül múzeumi

kiadványokban, országos folyóiratokban jelennek meg írásai. Egyik kedvenc folyóirata a Jász Múzeum
kiadványa, a Redemptio, ebben is rendszeresen jelennek meg írásai, és felkérésre egyéb kiadványokba
is Ír. Kutatásai során mindig az emberi történetek érdekelték a leginkább, a személyiség szerepe egy
egy történelmi helyzetben. Irt Sipos Orbánról, a Jász Múzeum megalapítójáról, Kiss Pál ‘48-as honvéd
tábornoljól, Szentkirályi Móricz jászkun kapitányról, vagy Papp Mór nagykun kapitányról és
sorolhatnánk tovább.
A községünk önállóvá válásának 50. évfordulójára megjelent Evek könyvében Boldogháza történetéről
Írt, de a tanyakutatásban is megmutatta szakmai tudását. E,nle’kek a boldogházi tanyavilágról című
könyvben közölte először a kitelepítettek és a befogadók névsorát. Ezek helyi kiadású könyvek voltak,
hasonlóan a nagy elismerést hozó Törvényen kívül című könyvhöz, melynek Papp Izabella volt az
összeállítója, szerkesztője.
2013-ban a Boldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága elhatározta, hogy emléktáblát helyez el a
vasútállomásunkon a kitelepítettek és a befogadók emlékére. Veliczky Józsefné, az egyesület vezetője
arra kérte Papp Izabellát, állítson össze egy kiadványt. Mivel ekkor már több összegyűjtött anyag,
fénykép állt a rendelkezésére, könyv lett belőle. Igy ír erről: „Megtiszteltetés volt számomra, hogy
bepillantást engedtek a múltjuk olyan emlékeibe, amelyről sokáig nem tudtak, vagy nem akartak
beszélni. Azt szerettem volna, ha a budapestiek emlékezése mellett a befogadó családok történetét is
megörökítjük”. 2013. szeptember 14-én került sor az emléktábla avatásra, és a könyv bemutatására, ahol
az egykori kitelepített és befogadó családok, illetve leszármazottaik is jelen voltak. Valamennyi
résztvevő számára maradandó élményt jelentett ez a meghatóan szép, bensőséges ünnepség.
A Boldogházi Hírek szerkesztőségében is részt vesz. Á Múltidézőrovat vezetője. Rendszeresenjelennek
meg Írásai a helyi újságban községünk múltjáról, és közöl történeteket a régi időkből a tőle már
megszokott hitelességgel.
A Faluvédő és Szépítő Egyesület tagja. Segít az augusztus 20-ai és az adventi ünnepség színvonalas
megrendezésében, ötleteit az egyesületben elfogadják. Nyáron együtt fest, kapál az önkéntesekkel, egy
lelkes csapattal részt vett két régi kőkereszt felújításában.
Tulajdonosa a „Jászboldogháza Községért” díjnak, megkapta a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közművelődési díjat” is. Eletpályája elismeréseként 2017-ben a Jászladányon megrendezett Jász
világtalálkozón vette át a szülőföld legrangosabb elismerését, a „Jászságért díjat.”



4. Besenyi Vendel munkássága

1942-ben Jászberényben született. Az általános iskolát Jászboldogházán végezte, majd Jászberényben,
a Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett. Szarvason szaktechnikusi végzettséget, a gödöllői
egyetemen agrármérnöki diplomát szerzett. Jászsági termelőszövetkezetekben dolgozott különböző
vezetői beosztásokban nyugdíjba vonulásáig, 2002-ig.
A történelem, helytörténet, hadtörténet és agrártörténet mindig fontos érdeklődési területe volt.
Jászboldogháza és Jászberény régmúltjának történeti kutatásával egyaránt foglalkozik.
Kezdeményezője, illetve segítője Jászberényben és Jászboldogházán emlékhelyek létrehozásának,
emléktáblák elhelyezésének.
1973 óta Jászberényben él, de magát jászboldogházinak vallja, számára ez a község jelenti a szeretett
szülőtöldet. Sokat tesz Jászboldogháza történetének minél teljesebb feltárásáért, az emlékek
megörökítéséért. 1969-ben ő készítette az első összefoglaló munkát a község történetéről. Kutatásainak
eredményeiről folyamatosan jelennek meg helytörténeti cikkek, tanulmányok, így a kuláküldözésről, a
boldogházi tanyavilágról, a tanyai iskolák történetéről, a régészeti feltárásokról. Rendszeresen tart
előadásokat, ünnepi megemlékezéseket a községben. Családtörténeti kutatásaival sokaknak nyújt
önzetlenül segítséget az ősök, a múlt jobb megismeréséhez. A Boldogházáról Elszármazottak
Egyesületének alelnöke, emellett számos egyesület, civil szervezet aktív tagja, ill. vezetőségi tagja: TIT,
Gazdák és Polgárok köre, Városvédő Egyesület, Keresztény Ertelmiségiek Szövetsége, a Jászberényi
Szentkúti Plébánia képviselő-testülete, Jászsági Honismereti Körök Egyesülete, Fegyveres Erők
Nyugállományú Szervezete, Szarvasi Tessedik Oreggazdák Egyesülete, Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Tudományos Egyesület, Jászsági Képzőművészet-Barátok Egyesülete, Jász Múzeumért Alapítvány
kuratóriuma, Nagy Imre Társaság (jászberényi szervezet eh~öke, országos szervezet elnökségi tagja),
Jászok Egyesülete.
Muiikásságát több kitüntetéssel ismerték el: Jászboldogházáért Emlékplakett 1996, Pro Urbe Jászberény
2002., Ismeretterjesztő munkáért Kátai Gábor Emlékplakett 2001., Honvédelemért III. o. kitüntető cím
2006., Honvédelemért II. o. kitüntető cím 2012., Honvédelemért III. o. kitüntető cím 2014., jász
kapitányok „Hit és Hagyomány” Díja 2015., Földművelésügyi miniszteri elismerő oklevél 2016.,
Jászkunság Hagyományőrzéséért díj 2017., Egri Ersekségtől Pro Magnaminimate Tua
(Nagylelkűségedért) díj, 2017.



5. Veliczky Józsefné Koncsik Ilona munkássága

Veliczky Józsefné Koncsik Ilona Jászboldogházán, egy sóshidai tanyán született, itt töltötte
gyermekkorát, és a sóshidai tanyai iskolában végezte az általános iskola alsó tagozatát. A felső tagozatot
a központi iskolában, a középiskolát Jászberényben végezte cl. Debrecenben alkalmazott matematikus
diplomát szerzett. A tanya, a tanyai emberek és a tanyai tanítóktól kapott útravaló meghatározó módon
kísérte pályáján, és soha scm feledte el, honnan indult.
A szülőfalu szeretete minden megnyilvánulásából tükröződik, minden helyi kezdeményezést támogat,
és kezdeményező szerepet játszik maradandó tárgyi, szellemi és közösségi értékek létrehozásában.
Budaörsi otthonukban éveken át nyaraltak boldogházi iskolások, akik közül többen ekkorjártak először
a fővárosban.
2001-ben megalakította a Boldogházáról Elszármazottak társaságát 10 fővel, amely 2007-től
BOLDOGBT Egyesület néven működik. Veliczky Józsefné megalakulásától elnöke a ma már több mint
száz taggal rendelkező egyesületnek.
Az egyesület kiválóan együttműködik a helyi civil szervezetekkel és a község vezetésével, lakóival
egyaránt. Jászboldogháza közösségi életének fontos eseményévé vált az általuk kezdeményezett, évente
megrendezett elszármazotti találkozó, melyen egyre nagyobb számban vesznek részt helyiek és
elszármazottak. A rendezvény kedves eseménye a kerek évfordulót ünneplők köszöntése.
Kezdeményezése nyomán a tanyai iskolák és a tanítók emlékeinek megörökítésére az öt egykori tanyai
Iskola helyén emlékkövet állított az egyesület a tanítók névsorával.
A temetőben emlékoszlopokat helyeztek cl a távol nyugvó boldogháziak és az elhunyt pedagógusok
emlékére. Az Emlékezések könyvében hozzátartozók írásai nyomán őrzik az elhunytak emlékét, az újabb
bejegyzéseket mindenszentek napján, a temetőben tartott megemlékezésen olvassák fel.
A község történetének fontos eseményei megörökítésére emléktáblák készítését kezdeményezte, amit
az egyesület az önkormányzattal együtt valósított meg:
2013-ban, a kitelepítések megszüntetésének 60. évfordulóján a vasútá~lomás falán emléktáblát avattak,
és találkozót rendeztek a kitelepített és befogadó családok számára. Erre az alkalomra készült cl a
Törvényen kívül címü kötet, melynek kiadását az egyesület vállalta’ 2016-ban, a kitelepítések 65.
évfordulóján ismét találkozót szerveztek a kitelepített és befogadó családok részvételével.
2015-ben a templom falára emléktáblát helyeztek cl a hét vértanú szerzetes emlékére, akik közül többen
miséztek Boldogháza kápolnáiban, templomában is.
2016-ban Jászboldogháza önálló községgé válásának 70. évfordulójára emléktáblát helyeztek cl a
községháza bejáratánál az elöljárók névsorával. Ez alkalommal nyílt meg Gyökereink címmel a
boldogházi kötődésű alkotók kiállítása. Az évforduló tiszteletére 70 év képekben fotókiállítást
készítettek a község történetéből.
2016-ban megrendezték a Gyökereink II. kiállítást a boldogházi kötődésű alkotók munkáiból, és
kiállítást készítettek régi képeslapokból.
Veliczky Józsefné megszervezte a számára olyan kedves tanyavilág emlékeinek összegyűjtését, és
szerkesztője volt az Emlékek a boldogházi tanyavilágról című hiánypótló kötetnek. Kezdeményezte a
tanyai iskolák emlékének megörökítését, és ugyancsak szerkesztője volt az Eltűnt iskoláinkra
emlékezünk című kötetnek.
Képeslapokat jelentetett meg községünk nevezetességeiről — tájház, szoborílilkék, iskolai emlékhelyek.
Jelentős támogatást nyújtottak maga és egyesületének tagjai is a tápiói és Alavander kereszt
felújításához, a csíkosi kereszt felállításának egyik szervezője volt.
A községért végzett önzetlen munkáját 2014-ben Jászboldogháza Községért kitüntetéssel ismerte el a
szülőfalu.



6. Matók István (1948-2006) munkássága

Matók István Jászboldogházán, csíkosi tanyájukon élte gyermekkorát, iskolai tanulmányainak
befejezése után a helyi Aranykalász Tsz-ben dolgozott, gépszerelő illetve gépkezelőként. Közösségi
beállítottsága már akkor megmutatkozott. Néhány eltöltött év után a KISZ, majd az MSZMP
alapszervezeti titkárának választották. 1985-ben megválasztották a községi tanács elnökének.
Megválasztása után nagy lendülettel, tenni akarással indult el, hogy szülőfaluját, annak lakóit
szolgálja. Öt évet tanácselnökként, tizenkettő évet pedig polgármesterként dolgozott. Munkája során,
mindig azon fáradozott, hogy Boldogháza fejlődjön, gazdagodjon. Munkássága alatt számtalan kisebb,
nagyobb fejlesztés valósult meg, melyek közül néhányat a teljesség igénye nélkül megemlítünk. Az
utcák nagy része szilárd burkolatot kapott, felépült a tornacsarnok, ami valamennyi intézménnyel
együtt központi fűtésű lett. A Jászság és községünk gáz és telefon hálózatának kiépítésében
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Új munkahelyek megteremtéséért dolgozott, amivel elsősorban a
nők helyben való foglalkoztatását segítette. Megalkuvást nem ismerve folyamatosan harcolt
Jászboldogháza fejlesztéséért. Szorgalmazta a II. világháborús emlékmű létrehozását, ami 1990
augusztusában el is készült. Elkezdték építeni az Új iskolai ebédlőt, parkot építettek a község
központjában. Ma is virágzó testvér települési kapcsolatot alakítottak ki Sínfalvával.
Kezdeményezésére 2000 július 1-én megjelent a Boldogházi Hírek első száma, július 30-án felavatták
az iskola előtti parkot, majd október 20-án felszentelték a Tápióból behozott Szent Vendel szobrot, az
új tér névadóját. Mindig volt egy jó szava az emberekhez, szociális érzékenységét, barátságát nem
csökkentette a vezetői státusza, jóízű humora a legnehezebb helyzetekben sem hagyta el. Fiatalon, 58
éves korában 2006. december 28-án érte a halál. Temetésén az egyikjászsági polgármester kollégája a
következőt mondta róla:,,Öszintén tudtad kérdezni a másik embertől, hogy vagy? És azon kevesek
közé tartoztál, aki a válaszra is kíváncsi volt, és a válaszra később is emlékeztél”. Matók István
munkásságával örökre beírta nevét Jászboldogháza történetébe.

Matók István szülőfalujáért végzett munkáját Jászboldogháza Önkormányzata Díszpolgári Cím
adományozásával ismerte el.



7. Helyi kötődésű könyvek, szakdolgozatok, kiadványok

Könyvek:

1.Cím: Törvényen kívül : Budapesti kitelepítettek Jászboldogházán

Szerző: Papp Izabella
Kiadó; BOLDOGBT Egyesület
Kiadás éve: 2013 .- 260 oldal. ; ill. ; 24 cm .-

ISBN 978-963-OS-7296-6 (kötött)

2’Cím: Eltűnt iskoláinkra emlékezünk : Boldogháza tanyai iskolái, 1894-1970

Szerkesztők: Papp Izabella, Veliczkyné Koncsik Ilona
Kiadó: BOLDOGBT Egyesület
Kiadás éve: 2015 .- 480 oldal. : ill., részben színes ; 24 cm .-

ISBN 978-963-12-3133-5 (kötött)

3.Cím: Emlékek a boldogházi tanyavilágról

Szerkesztő: Veliczky Józsefné
Kiadó: Jászboldogháza Község Önkormányzata
Kiadás éve: 2006 .- 415 oldal ; iii. ; 29 cm

ISBN 963-06-0169-9 (fűzött)

4.Cím: Évek könyve : Jászboldogháza régen és ma

Szerkesztők: Konkoly Béláné, Zrupkó Ferencné;
a szerkesztők munkatársa Papp Izabella
Kiadó; Jászboldogháza Község Önkormányzata] .- Jászboldogháza
Kiadás éve: 1996 .- 250 oldal : ill. ; 24 cm .-

ISBN 963-03-4066-6 (fűzött)

5.Cím: Jászboldogháza község újjászületése és 25 éves fejlődése

Szerző: Besenyi Vendel és szerkesztőtársai
Kiadó:
Kiadás éve: 1969. Jászboldogháza, 160 oldal



Civil szervezetek kiadványai

1. Jászboldogháza sportélete 1961-2011. (88. oldal terjedelem)
2. 15 éves a polgárőrség 1996-2011. ( 68.oldal terjedelem)
3. Jászboldogházáról elszármazottak baráti társasága 2001-2011. (32.

oldal terjedelem)

Szakdolgozatok:

1.Cím: Atanyai iskolák szerepe, működése és átalakulása Jászboldogházán

Szerző: Zrupkó Ferencné
Készítés éve:1999
Fellelhető: Felsőoktatási intézmény, ahol készült: Budapesti Műszaki Egyetem, Közoktatás
vezetői szak
Dolgozat oldalszáma:95+23 melléklet

2.Cím: Jászboldogháza és Szövetkezete

Készítés éve:1973
Fellelhető: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár könyvtára

3.Cím: Egy jászsági település változásainak történeti- identitásbeli vonatkozásai

Szerző: Kövér Szilvia
Készítés éve: 2002.
Fellelhető: Szent István Egyetem. Jászberényi Főiskolai Kar. Társadalomelméleti Tanszék,
Témavezető: Antal György .- Jászberény - 39, [12] p. : ill. ; 30 cm .-

Összefoglaló helyi kiadványok

1. A tápiói kápolna és iskola történetéből 2012. Összeáll.: Papp Izabella
(40 oldal terjedelem)

2. Az Alavander (Túróczi) kereszt újjászületése 2013. Összeáll.: Papp Izabella (4 oldal
terjedelem)

3. A Csíkosi emlékhely 2014. Összeáll.: Papp Izabella (4 oldal terjedelem)
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6.Rendezvények

A helyi civil szervezetek által rendszeresen megrendezett események a település életének
részévé váltak. Fontosnak tartjuk az értéktárban ezeket megörökíteni, de csak felsorolás
szintjén, mert valamemiyi rendezvény a településen kerül megrendezésre, bárki által
díjmentesen látogatható, Így az írásos ismertető helyett mindenkinek a Személyes részvételt
ajánljuk.

Rendezvény is eve Rendezó’ szervezet

1. Hagyományok hétvégéje Jászföld Hagyományőrzó’ Egyesület

2. Motoros találkozó Motoros Egyesület

3. Újkenyér ünnepe Faluvédó’ és Szépítő Egyesület - Ezüstkor
Nyugdíjasok Egyesülete

4. Tápió! búcsú Volt táplói lakosok és vendégeik

5. Csíkos! búcsú Volt csíkosi lakosok és vendégeik

6. Elszármazottak találkozója BOLDOGBT Egyesület—Ezüstkor Nyugdíjasok
Egyesülete

7. Advent! ünnepség Faluvédő és Szépítő Egyesűlet

8. Falunap--Civilnap Önkormányzat--- Civil szervezetek
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7.Emléktáblák, emlékoszlopok

1.Polgánnesteri hivatal

A hivatal falán elhelyezett emléktáblán az 1946-ban önállóvá vált község elöljáróinak nevét és hivatali
idejét tüntették fel 201 6-ig. Az emléktáblát Jászboldogháza önállóvá válásának 70. évfordulójára
elhelyezte Jászboldogháza Onkormányzata és a BOLDOGBT Egyesület 201 6-ban.

2. Vasútállomás

1 .A Hatvan-Szolnok közötti vasútvonal megnyitásának 125. évfordulójára emléktáblát helyezett el
Jászboldogháza Önkormányzata és a MAV 1998-ban.

2. 1951-ben 39 budapesti családot telepítettek ki Jászboldogházára. A családokat vagonokban
száUították a vasútállomásra. A kitelepítés megszüntetésének 60. évfordulójára emlékezve helyezte el
az emléktáblát Jászboldogháza Önkormányzata és a BOLDOGBT Egyesület 2013-ban.

3. Az állomásépület homlokzatán elhelyezett kisméretű bronztábla felirata: Vasúti Műemlék, alatta a
MÁV emblémája látható.

3. Templom
A templom bejárata mellett elhelyezett emléktáblán hét jászsági Ferences Rendi Vértanú pap neve
olvasható, akik az 1944-1954 közötti önkény áldozatai, közülük ketten a boldogházi templomban
szolgáltak, és miséztek a tanyavilág kápoh~áiban. A táblát emelyezte Jászboldogháza Onkormányzata,
az Egyházközség és a BOLDOGBT Egyesület 2014-ben.

Az épület belső falán lévő emléktáblán római számokkal az építés idejét MDCCCCXXX, és a
megnagyobbítás évét MDCCCCXXXIX, valamint az akkor itt szolgáló plébános Dr. Kele István nevét
örökítették meg.

4. Általános Iskola

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc centenáriumára készült emléktábla látható az iskola falán.
Aláírás: Jászboldogháza lakói 1948. Az iskola előtti parkban álló kopjafa is a szabadságharcra
emlékeztet, aminek vésett felirata: 1848-49.



S. Temető

A község lakossága a temetőben felállított két faragott kopjafával emlékezik az egykori tanítókra,
illetve az idegenben nyugvó boldogháziakra. A kopjafák Bajor István munkái, az oszlopok talapzatát és
az emléktáblákat Kövér Gyula és családja készíttette. Az emlékhely a BOLDOGBT Egyesület
kezdeményezésére jött létre 2008-ban.

Nagy János főbíró síremlékén a település önállóvá válásának 50. évfordulóján, 1996-ban emléktáblát
helyeztek el, melynek felirata: “Ha kell hát Százszor újrakezdjük vállalva ezt a legszebb küldetést”
Községünk elsó’ főbírájának síremlékét felújíttatta a hálás utókor, Jászboldogháza önállóvá
válásának SO. évfordulója alkalmából.

6. Tritmoni emlékmű

A Trianoni békediktátum tragédiájára emlékezve állították a fából készült haranglábat, ami Nagy János
asztalos munkája. A kisharangot Bózsó László adományozta. Az emlékmű a Rákóczi utca és a Vasút
utca kereszteződése melletti parkban található. Állíttatta: a Faluvédő és Szépítő Egyesület 2003-ban.

7. Ismeretlen katona sírja

A IJ. világháború idején több katona lelte halálát Boldogháza határában. Holttestüket legtöbbször a
tanyák közelében hantolták el, majd a háború után újratemették őket valamelyik temetőben. Egy ilyen,
ismeretlen katona sírja található ajászboldogházi temetőben is, akit a temető megnyitása után temettek
Újra. A katona kilétéről, nemzetiségéről, rendfokozatáról, halálának körülményeiről semmilyen hiteles
adat nem áll rendelkezésre. Az újratemetése levéltári adatok szerint 1948 novemberében történt. A több
évtizedig gondozatlan sírt Kövér Gyula és családja Gömöri György temetőgondnok segítségével
felújíttatta, és 2011-ben, mindenszentekkor szentelték fel. Valamennyi Jászboldogházán nyugvó
ismeretlen katonának ezzel a síremlékkel állít emléket az utókor.

& Gyógyszertár

Településünk történetében már sokszor előfordult, hogy a lakosság Szép példáját adta az
összefogásnak, egy ilyen eseményre emlékeztet a községünk gyógyszertára előtt felállított
térplasztika és a talapzatán elhelyezett emléktábla. Az emléktábla szövege utal arra, hogy a
boldogházi gyógyszertár 1974-ben példás összefogással, a helyi lakosok jelentős társadalmi
munkájával épült fel. A gyógyszertár előtti parkot a Faluvédő és Szépítő Egyesület hozta létre
2012-ben. Az emléktábla és a gyógyszertár jelképét ábrázoló térplasztika Nagy János helyi
lakos munkája.
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& Helyi értéktár bizottság utóirata

A községi önkormányzat létrehozta a helyi értéktárat, és bennünket az értéktár bizottság tagjait
azzal bízott meg, hogy töltsük meg az értéktárat Olyan tartalommal, ami a múltból és a jelenből
fontos, hogy megmaradjon a jövő számára. Munkánk során arra törekedtürik, hogy minél
hitelesebben, pontosabban rögzítsük az elődeink által ránk hagyott személyi, építészeti,
kulturális és természeti örökség eseményeit, adatait, hogy az utókor számára használható anyag
álljon rendelkezésre.

Az értéktár anyagának összeállítása során szembesültünk több olyan ténnyel, amit előre nem is
gondoltunk. Ahogy egyre több ember véleményét ismertük meg, úgy terebélyesedett a
településünkön fellelhető, a községgel kapcsolatos személyi és tárgyi értékek sokasága.
Jászboldogháza múltja és jelene gazdag olyan személyekben, akik egész életükkel,
munkásságukkal érdemesek arra, hogy nevüket, személyüket a helyi értéktárban megőrizzük.
Történeti eseményekben is bővelkedik a település múltja, gondolhatunk itt az önállóvá válásra
vagy a kitelepítésre, a kuláküldözésre, ezek külön-külön is fontos részei múltunknak.
Jászboldogháza lakossága a múltban alapvetően mezőgazdaságból élt. Külön fejezetet kitöltene
az az eseménysorozat, amit az egykori gazdák átéltek az 1 945-től 1992-ig tartó több mint négy
évtized alatt, de ezen időszak történetének az értéktárba való helyezésétől most eltekintettünk,
bár többen javasolták. A Történeti érték fejezetben a két legtragikusabb eseményt, a
kuláküldözést és a kitelepítést rögzítettük. Épített örökség is szép számmal található a
községben, illetve határában, amit elődeink azzal a céllal hoztak létre, hogy az utókort,
bennünket emlékeztessenek egy-egy eseményre, ami annak a korszaknak fontos történése, vagy
az ő életüknek örömteli vagy éppen tragikus pillanata volt. Jelentős számban található a vallásos
múltra emlékeztető a]kotás, ilyenek a kőkeresztek a Szent Vendel szobrok és a közterületi
szoborfülkék.

Különleges természeti értékekkel is rendelkezik Jászboldogháza területe, a tápiói és a csíkosi
határrész sok ritka és védett állat- és növényfaj élőhelye, vagy a belterületen kialakított parkok,
díszkertek ugyancsak a település értékei, amit a helyi értéktárban is szeretnénk az utánunk jövő
nemzedék számára megmenteni.

Településünknek van jó néhány olyan elszármazott szülötte, illetve lakója, aki szellemi
munkájával alkotott maradandót Jászboldogházának. Külön fejezetben helyeztük el az
értéktárban a helyi kötődésű könyveket, szakdolgozatokat.



A falu jelenlegi közösségi életéből fontosnak tartottuk, hogy a különböző rendezvényeket is
rögzítsük az értéktárban.

Tudjuk, hogy az összegyűjtött helyi értékek listája nem teljes, biztos, hogy van még több olyan
helyi érték, ami most kimaradt, ami elkerülte a figyehitünket, de sz értéktár nyitott, bárki
bármikor a jövőben is tehet javaslatot, megfelelő indoklással, hogy az adott érték kerüljön sz
értéktárba.

Az itt összegyűjtött anyag igen szerteágazó területet ölel fel, ezért segítséget, szakmai
tanácsokat kértünk a különböző szakterületeket Jól ismerő személyektől, illetve felhasználtunk
néhány levéltári dokumentumban, valamint az interneten található adatot.

Munkánkat segítették: Besenyi Vendel
Kisádám Péter
Kispálné Baranyi Aranka
Konkoly Béláné
Papp Izabella
Szűcs Gergelyni
Zrupkó Ferencné

Köszönjük, hogy in unkájukkal hozzájárultak, a helyi értékekfeltárásához és minélpontosabb
megisin eréséhez.

Az értéktár bizottság tagjai: Szűcs Gergely, Kobela Margit, Pappné Turóczi Henrietta.

Jászboldogháza 2018. februái~ 1.
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BESZÁMOLÓ JÁNOSHIDA KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

2017. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

1. Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. rövid bemutatása

Társaságunk — illetve annak jogelődje — 1999-ben kezdte meg tevékenységét egy
Hajdú-Bihar megyei kistérségi központi orvosi ügyelet működtetésével. A
lakosságnak, önkormányzatoknak folyamatos biztonságot, illetve stabilitást
nyújtó egészségügyi szolgáltatóként mára országos szinten is jegyzetté váltunk.

A kezdetben egy központtal működő, 15.000 lakost ellátó kis ügyeleti Kht-ból
mára az ország 9 megyéjében és a fővárosban is működő, 33 ügyeleti központtal
bíró, több mint 1.200.000 lakost ellátó egészségügyi szolgáltató vált, mely
stabilan a három legnagyobb ilyen profilú honi vállalat közé tartozik.

Alapellátási tevékenységünk mellett kórházi ügyeleti szolgáltatást is nyújtunk és
sürgősségi osztályok működtetését is ellátjuk. Jelenleg több mint 320 orvost és
közel 400 szakdolgozót foglalkoztatunk.

2. Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. szakmai működése
Működésünk alapelvei:

Az alapellátási központi ügyelet célja és feladata az érintett lakosság háziorvosi
rendelés ás rel; delkezésre állási időn kívül történő; alapellátási szintű sürgősségi
ellátása az adott területet ellátó inentőszolgálattal együttműködve. A betegek
ellátása ügyeleti rendelőben, lakáson ilL feltalálási helyen történik. Ez havonta
átlagosan — az üimepnapokat is Figyelembe véve - 576 órányi ellátás biztosítását
feltételezi Társaságunk részéről. Ezen időszakban kell folyamatosan és cselekvő-
illetve müködőképesen rendelkezésre állnia, kijelölt időszakban 1 fő orvos, 1 fő
ápoló, 1 fő gépkocsivezető, míg rendelési időn kívül 1 fő mentőtisztnek, 1 fő
gépkocsivezetőnek (aki a legtöbb esetben szintén rendelkezik ápolói végzettséggel),
valamint az ügyeleti gépjárműnek, az összes orvosi felszerelésnek és anyagnak, az
informatikai és telekommunikációs rendszereknek.

Humán erőforrás

Az egészségügyi szektorban jelenleg is észlelhető elvándorlás, illetve az alapellátási
ügyeletek finanszírozásának elmaradt rendezése jelentős terhet tett Társaságunkra.
Ennek leküzdése érdekében folyamatosan törekszünk a megújulásra, az Új
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lehetőségek, megoldások felkutatására, mellyel lehetőséget nyújtunk a
Magyarországon tanult orvosohnak, szakdolgozóknak az itthoni megélhetéshez,
illetve személyre szabott életpályamodellt kínálunk a hozzánk érkező kollégáknak.
Itt jegyeznénk meg, hogy Társaságunkat elsőként és egyedüliként akkreditáltattuk,
így a családorvosi képzés keretein belül gyakorlati időt tölthetnek nálunk a rezidens
orvos kollégák, mellyel a későbbiekben az ügyeleti rendszerbe kívánjuk bevonni
őket.

Orvosok és szakdolgozók tekintetében is törekszünk az ellátás jellegének és sokszor
Fizikailag is nehéz voltának Figyelembe vételével dinamikus és terhelhető kollégák
alkalmazására, azonban az orvosok esetében észlelhető Jelentős humán-erőforrás
hiány miatt ez sokszor nagy nehézségek árán oldható csak meg. A
gépkocsivezetőinktől is elvárjuk a megfelelő sürgősségi jártasságot, és figyelembe
véve azt, hogy kritikus szituációk lényegesen gyakrabban fordulna elő területi
ellátás során, mint az ügyeleti rendelőben, az ügyeletes gépkocsivezetők esetében
alapvetően ápolói vagy mentőtiszti képzettséggel is rendelkező kollégákat
alkalmazunk.

2.1. Tárgyi feltételek

Az alapellátási ügyeletek működtetése során szükséges minimumfeltételek
jogszabályban rögzítettek, melyet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szabályoz.
Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit KR. az általa működtetett valamennyi
központi orvosi ügyelet esetében maradéktalanul biztosítja a jogszabályokban előírt
feltételek teljes körű megvalósulását, illetve fenti rendeletben meghatározott
feltételek teljesítésén felül további jelentős forrásokat biztosít az ügyeletek magas
szakmai technikai színvonalú, stabil működtetéséhez.

2.2. Együttműködés az Országos Mentőszolgálattal, saját diszpécser
szolgálat

Az ügyeleti betegellátás szakmai színvonalának javítása és az egyébként kis
számban jelentkező betegpanaszok további csökkentésének céljából központi
ügyeleteinken 2016. december 1 -től saját diszpécserszolgálatot üzemeltetünk, mely
szoros szakmai kapcsolatban áll az OSZM irányítócsoportjaival. A rendszer lényege,
hogy a telefonos megkereséseketjelenleg már a központi diszpécserszolgát fogadja,
de az Országos Mentőszolgálat területileg illetékes Irányítócsoportjához érkező
ügyeleti megkeresések is átadásra kerülnek az ügyeletet ellátó teanmek.

Diszpécserszolgálatunk központi telephelye Debrecenben található, ahol
párhuzamosan több szakképzett mentőtiszt kolléga fogadja a lakossági hívásokat,
illetve a mentőszolgálat irányítócsoportj ainak megkeresését. A beérkező hívásokat
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az Országos Mentőszolgálatnál is használt kikérdezési protokolinak megfelelően
felvesszük, majd a beteg érdekeit szem előtt tartva a következő intézkedések
történhetnek.

> szakmai szabályai szerint tanácsadás, majd ismételt
konzultáció, hogy a beteg állapotában történt-e
valamilyen változás, szükség esetén orvos-beteg
konferenciabeszélgetés.

> Mentési feladat: olyan kritikus egészségi állapot, amikor a
beteg azonnali beavatkozást igényel. Ezen esetek a
jogszabályok értelmében mentésnek minősülnek, melyet
az Országos Mentőszolgálat lát el. Az OMSZ
kapacitásbeli problémája esetén az ügyelet megkezdi az
azonnali kivonulást.

> 2 órás feladat: a beteg közvetlen életveszélyben nincs, de
orvosi beavatkozásra, illetve gyógyszerezésre van szükség.
A betegforgalom függvényében legkésőbb 2 órán belül a
betegvizsgálatot meg kell kezdeni.

> 2 órán túli feladat: halottszemle, injekciók beadása

A fentielwek köszönhetően lehetőségük van arra, hogy az eset ellátására a leginkább
megfelelő egység vonuljon lő. Ez lehet a megfelelő szintű mentőegység riasztása, a
feladat ügyeletnek történő átadása megfelelő időjelzéssel (azonnali, 2 órán belüli, 2
órán túli), illetve lehetőség van a diszpécser személyes vagy az ügyeletes orvos
bevonásával történő telefonos tanácsadására vagy a beteg ügyeleti rendelőbe történő
irányítására egyaránt, de rendkívüli esetekben a különböző szolgáltatók
kapacitásának egy esethez történő összevonására is, amennyiben a rendelkezésre
álló adatok alapján erre szükség lehet.

3. Az ellátott terület és a 2017. év betegforgalmi adatai

A Jánoshidai központi ügyelet a következő települések ellátását biztosítja:
Alattyán, Jánoshida, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászladány.
Az ügyeletben felnőtt és gyermekkorú betegek ellátása egyaránt megtörténik. A
központi ügyeleti telephely Jánoshida, Fő út 49. szám alatt található. Az
ügyeletben jelentkező tipikus sürgősségi esetek intézeti ellátására a legtöbb
esetben a szolnoki Hetényi Géza kórházban van lehetőség.
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A 2017. évi ügyeleti betegforgalmi adatokat a következő táblázat mutatja be:

Ügyeleti_betegforgalom_2017.01.01.-2017.1231., J~noshida_ügyeleti_központ

~ 2017.01 2017.02 2017.03 2017.04 2017.05 2017.06 2017.07 2017.08 2017.09 2017.10 2017.11 2017.12 Végösszeg

Alattyán 10 4 8 5 16 11 5 6 2 7 8 14 96

Jánoshida 13 18 9 19 14 15 8 12 10 13 11 15 157

Jászboldogháza 4 3 4 5 4 2 2 2 3 3 32

Jászalsószentgyörgy 19 15 19 15 2 13 15 7 9 12 12 8 146

Jászladány 63 53 31 46 35 41 35 35 45 30 29 38 481

Egyéb 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Osszesen 110 94 72 90 72 83 66 62 70 62 64 75 920

A jánoshidai ügyeleti központ 2017-ben összesen 920 beteget látott el. Az
ügyeleti forgalom az év folyamán némi ingadozást mutatott: január, február és
áprilisban intenzitás növekedés volt észlelhető.

Amennyiben a forgalom alakulását életkor szerinti bontásban is vizsgáljuk, akkor
az alábbi grafikonon jól látható, hogy a forgalom változásait alapvetően a
felnőttek megjelenésének gyakorisága határozta meg, a gyermekellátások
frekvenciája alig változott.
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A jánoshidai ügyeleti központhoz tartozó települések lakosságarányos ügyeleti
ellátási intenzitását az alábbi diagram mutatja be.

L7flI

Az érintett települések közül Jászladányban volt lényegesen magasabb a lakosság
arányos ügyeleti ellátási intenzitás (84 ellátás/1000 lakos/év), míg
Jászboldogházáról keresték meg legkevesebben ügyeletünket (20 ellátás/1000
lakos/év).

A következő diagram az ellátottak életkor szerinti megoszlását
(felnőtt/gyermek) mutatja be, településenkénti bontásban.
Az összes ellátott 10.11%-a volt gyermekkorú, a felnőttek teszik ki az ellátott
esetek 89,89%-át. Az egyes települések ellátott betegeire vonatkoztatva
Alattyánról volt a legmagasabb a gyermekkorúak megjelenési aránya, míg a
lega~acsonyabb Jászboldogházáról.
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Eflátottak életkor szerinti megoszlása
településenként

Összesen

Egyéb

Jászladány

JászaRászentgyörgy

Jászboldogháza

Jánoshida

Ala uyán
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a felnőLtek

a gyermekek

80% 85% 90% 95% 100%

A következő kördiagram a továbbküldési arányokat reprezentálja. Látható, hogy
az esetek 80%-át definitív módon látták el az ügyeleten, azaz további intézeti
kezelésre, beutalásra nem volt szükség. A betegek 20%-ánál volt szükség
beutalásra, ebből 3%-ban a beteg saját járművei/tömegközlekedéssel utazott
tovább, míg az esetek összesen 17%-ában kellett igénybe venni az Országos
Mentőszolgálatot abból a célból, bogy a beteget kórházba szállítsa, ill. sürgősségi
ellátásban részesítse.

Továbbküldési arányok

a MenLő

a Nem tériteu

Ogyeleien véglegesen
ellá toLt
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4. Összefoglalás

A fentiek alapján elmondható, hogy Társaságunk 2017. év során folyamatosan,
biztonságosan és szakmailag mindenben megfelelő színvonalon állt az érintett
települések lakosainak rendelkezésére. Jázzoshidai ügyeleti körhöz tartozó
települések lakosainak vonatkozásában 2017. évben egyetlen panaszjelzést sem
kaptunk

Az elmúlt év egyik legnagyobb kihívása az egészségügyben, a finanszírozási

egyenlőtlenségek miatt kialakult bérfeszültségek csökkentése volt. Tekintettel arra,

hogy a 2016-os évben a kormányzat az egészségügyi szektor néhány szegmensében

jelentős emelést hajtott végre, melyből az orvosi ügyeletek dolgozói kimaradtak

szükségessé vált, hogy a szolgáltatók az önkormányzatokkal összefogva oldják meg a

kialakult problémát. Örömmel látjuk, hogy több Önkormányzat együttműködő

partnerként igyekszik javítani a kialakult finanszírozási helyzeten. Reméljük, a

jövőben több település vonatkozásában is sikerül az önkormányzati kiegészítő díjazás

növelése, ezzel segítve a biztonságos betegellátás fenntartását, illetve az ügyeletben

dolgozók munkahelyének megőrzését. Ezúton kérjük, hogy - mint Önkormányzat- a

jövő évi költségvetésükbe szíveskedjenek bekalkulálni az orvosi ügyeleti szolgáltatás

önkormányzati kie&észítő dujazásának 10 %-os emelését.

Debrecen,20180129

Dr. Kissne Dr. Le0 za Zsuzsa

ügyvezető
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Jászboldogháza, 2018. február 12.


