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

2.! Tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi pénzügyi terve I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban

3.! Beszámoló az önkormányzat adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében tett
intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról.
Előadó: Dr. Dinai Zoltán - jegyző

4.! Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet
elfogadására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző - írásban

5.! A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója, a Jászberényi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság beszámolója a 2014. I. félévi tevékenységéről
Előadó: Fózer Tibor tűzoltó alezrendes kirendeltség-vezető — írásban

Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó százados tűzoltóparancsnok — írásban

6.! Előterjesztés Jászboldogháza Község Víziközműveinek gördülő fejlesztési tervének megtárgyalására
Előadó: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok - írásban
Szűcs Lajos polgármester - szóban

7.! Előterjesztés a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozás megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban

8.! Előterjesztés a 2010-2014. közötti ciklus beszámolójának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban

9.! Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban, szóban

- 315 hrsz. (Randiátor Invest Kit.) ingatlanrészre tulajdonjog vagyonkezelői jog bejegyzésére
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat, továbbá a kialakuló ingatlanra vonatkozó visszajegyzési
nyilatkozat megtárgyalásáról

2 db Otthonteremtesi tamogatasi kerelem

Jaszboldoghaza 2014 szeptember 3 ‚

Szucs Lajos
polgarmester





Tisztelt Képviselő Testület!

Jászboldogháza Képviselő Testülete a 3/2014./11.18.! számú rendeletével fogadta el a 2014..
évi költségvetést, mely az első félévben mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 216.633.-.-
e/Ft-ra, azaz kettő száztizenhat millió -hatszázharminchárom ezer forintra módosult.

Az önkormányzat egységes pénzalapja, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 50.427.-e/Ft
összeggel növekedett, az eredeti előirányzathoz viszonyítva melynek elsősorban azaz oka,
hogy a közfoglalkoztatás beindításával jelentősen nőtt az átvett péiizeszközök összege,
valamint az előző évi pénzmaradvány felhasználása.

Bevételi előirányzat módosítása iogcímenként ( 1.sz. melléklet alapján)

Működési célú átvett pénzeszközök növelése
- egyéb működtetési támogatás 43.046.-e/Ft

Előző évi működési célú pénzmaradvány 7.381.-e/Ft

A bevételekkel azonos összegben került sor a kiadási előirányzatok módosítására, a teljesítés
helye szerinti szakfeladatokon.

Kiadási elő irányzat módosítása jo gcímenként:

Személyi juttatások növelése 33.066.-e/Ft
Munkaadót terhelő járulékok növelése 5.654.-e/Ft

Intézményi dologi kiadások növelése 7.366.-e/Ft
Szerkezetátalakítási tartalék visszafizetési kötelezettség 3.832-e/Ft

Az önkormányzat egységes pénzalapjának 2014 első féléves módosított bevételeinek és
kiadásainak teljesítését jogcírnenként az 1. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat
intézményeinek a 2014. első félévi teljesítését, a működési bevételeket és kiadásokat
szakfeladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat fejlesztési célú
kiadásainak teljesítését jogcímenként az 4. számú melléklet mutatja be.

Bevételek alakulása

Az Önkormányzat pénzforgalmi bevétele 78.588.-eFt, mely a módosított előirányzat 36,27%-
a. A pénzforgalmi bevételen belül, az intézmények működési bevételeinek összege 11.993.-
e/Ft, ez a módosított előirányzat 49,08%-a. Az önkormányzat sajátos bevételeinek összege
12.528.-e/Ft, mely a módosított előirányzat 57,48%-a.
A központi költségvetésből származó bevételeink összege 19.221.-e/Ft, ez a módosított
előirányzat 42,72%-a.Az önkormányzat átvett pénzeszközökből származó bevétele 33.289-
e/Ft, mely a módosított előirányzat 52,92%-a.



Az Önkormányzat pénzforgalmi bevételének megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Intézmények működési bevételei 49,08%
Önkormányzat Sajátos bevételei 57,48%
Központi költségvetésből kapott bevételek 42,72%
Atvett pénzeszközök 30,54%

Az önkormányzat intézménye inek működési bevétele 3 6,27 % - ban teljesültek.
A teljesítés azért nem időarányos, mert a felhalmozási célú pénzeszköz csak a második
félévben realizálódik, mivel az Egészségház felújítása 2014. augusztus 28-án fejeződött be.

Az önkormányzat sajátos bevételei 57,48%-ban teljesültek. A helyi adókból származó
bevételünk összességében 60,05%-ban teljesült, mely jónak mondható. Gépjárműadóból
származó bevételünk 47,95%-os teljesítést mutat.

Az önkormányzatot megillető központi költségvetési támogatások teljesítése 42,72%-os
teljesítést mutatnak A normatív támogatások kiutalása időarányosan megtörténtek, a
jövedelempótló támogatások és az egyes központosított támogatások módosított
előirányzatának 100%-os teljesítése pedig az államháztartási törvényben előírtaknak
megfelelően kerültek leutalásra.
A 2013. évi helyesbített pénzmaradvány összege 7.38 1 ezer forint, amely összegből működési
célú pénzmaradvány. A pénzmaradvány teljes egésze feladattal terhelt.
A pénzmaradvány-kimutatás az önkormányzat bankszámláin lévő 2013. december 31-i záró
pén.zkészletből indul ki, ami 14.829 ezer forint volt.
Záró pénzkészletnek vannak csökkentő és nővelő tételei. A működési célú pénzmaradvány
oka a Munkaügyi Központ által leutalt közmunkaprogram előleg.
A pénzmaradvány teljes összegét a dologi kiadásokra kívánja az Önkormányzat fordítani.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat pénzforgalmi kiadásainak összege 72.323,-e/Ft, amely a módosított
előirányzat 33,39%-a.

A pénzforgalmi kiadások megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatásokra 45,62%
Munkaadót terhelő járulékokra 41,45%
Intézmények dologi kiadásaira 52,03%
Szociálpolitikai támogatásokra 45,56%
Beruházási kiadások 77,59%
Lakástámogatás 25,00%

Az önkormányzat intézményeinek működési kiadásainak jogcímenkénti felhasználását a
6.számú melléklet mutatja be.



A személyi juttatásokra fordított összeg a módosított előirányzat 45,62%-a.
Közfoglalkoztatás keretén belül az év folyamán sikerült több embert foglalkoztatnunk, akik a
közterületek rendben tartását, valamint a „kistérségi strat mintaprogramnak köszönhetően a
mezőgazdasági termelésben is sokan részt vettek. A kertészkedést 2 db ‚ 1 00m2 fóliasátor és
0,5 hektár szántóföldi területen végezzük, 4-5 féle növénytermesztésével melyeket a helyi
konyhán tudunk felhasználni közétkeztetésben
Betöltetlen álláshely az önkormányzatnál nincs. A munkaadót terhelő járulékokra fordított
összeg teljesítése, a módosított előirányzat 41,45%-a.
Az intézmények működtetéséhez szükséges, dologi kiadásokra fordított összeg, a módisított
előirányzat 52,03%-a. Minden területen igyekeztünk a lehetőségekhez mérten takarékosan
gazdálkodni.

Támogatásokra, szociálpolitikai juttatásokra fordított összeg teljesítése, a módosított
előirányzat 45,56%-a. Anyagi lehetőségünk határán belül próbáltuk a jogos igényeket
kielégíteni.

Az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait jogcímenként az 4. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat pénzkészlete 2014 június 30-án 7483,--e/Ft volt, melyből a folyamatos
lekötésű betét összege 2.168.-e/Ft.

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Önkormányzat 2014. első féléves gazdálkodásáról készített beszámoló alapján kérem az
előterjesztés megvitatását és elfogadását.
A 2014. évi költségvetési rendelet módosítására, a mellékelt módosítást nyújtom be.

Jászboldogháza, 2014 szeptember 03

Szűcs Lajos
polgármester





1. ~

/11 Az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 3/ 2014.( 11.18.) KT. rendelet 2.~
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

/2.! A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösz
szegét 216.633.-el Ft. azaz kettőszáztizenhat miHió- hatszázharminchárom ezer forintban
állapítja meg.

2~

/1.! Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit tartalmazó 3.* helyébe az alábbi ren
delkezés lép, kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 114.078.-e Ft
amelyből:

aa) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2.699.-e Ft
ab) munkaügyi központtól
ac) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

b) intézményi működési bevétel,
c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
d) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
e) önkormányzatok sajátos bevételei
hf) finanszírozási bevételek

/2.! Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 120.940- e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 71.496.- e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 24.197.- e Ft.

/3.! Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 164.208.-e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 52.425.- e Ft.

71.792 e Ft

13.996.- e Ft
57.742.- e Ft
5.830.- eFt
4.415.- e Ft

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének
/2014 (IX ) számú rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 312014.( 11.18.) sz. KI.
rendelet módósításáról

(tervezet)

56.228.-e Ft
55.151.-e Ft

24.437.- e Ft
48.478.-eFt

7.381.-e Ft
21.797.- eFt
3.947.-e Ft

3.~

/1.! Az önkormányzat 2014. évi kiemelt kiadásnak előirányzatát tartalmazó 4.~ 1.-2.-6. bekez
dés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások:
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
ac) dologi és dologi jellegű kiadások:
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
ae) egyéb működési célú kiadások:

216.633.-e Ft



b) felhalmozási költségvetés: 52.782.- e Ft
ba) beruházások, 357.- e Ft
bb) felújítások 49.425.-e Ft.
be) lakástámogatás 3.000.-e FT

/2.! Az önkormányzat ö sszesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 112.312..- e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 40.183.- e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 9.163 e Ft.

/6.! A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyle
tek várható együttes összege: 3.947.-e Ft (csak az önrész).

4. ~

/1.! Jászboldogháza Községi Önkormányzat fő módosított előirányzatát az 1. számú melléklet
tartalmazza.
/2.! Önkormányzat szakfeladatonkénti módosított előirányzatát 6. számú melléklet tartalmazza.

5.~

/1.! E rendelet kihirdetése alapján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről és felülvizsgálatáról
a jegyző gondoskodik.

Kelt: Jászboldogháza 2014. szeptember hó ... nap

P.H.

Dr. Dinai Zoltán Szűcs Lajos
jegyző polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászboldogháza, 2014. szeptember hó ... nap

P.R.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

2



1. melléklet a .~O14

Jászboldogháza Községi Önkormányzat . ( ) önkormányzati rendelethez

2014. EVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K 2.]. melléklet a ‘2014. ( ) önkormány:ati
1. sz. táblázat rendeleihe:

Sor- 2014. évi 2014. ~ 2014. évi 2014. évi Teljesítés %
. Bevetett Jogcim ... . modositott . . .

szam elotranyzat . . Teljesites bao
eloiranyzat

2 3 4 5 6
1. I. Önkormányzat miiködési bevételei (2+3+4)
2. lit. önkormán oat Sajátos mőködési bevételei (2.l+...+2.6) 21 79 21 797 02 528 57,48
2.1. Helyiadők 1760 1760 10568 60.05
2.2. Etetékek
2.3. Áteagedectközponliadók 400 400 1918 47.95
2.4. Birságok. díjak, pótlékok 172 172 33 19.19
2.5. Egyéb Sajátos bevételek 25 25 9 36.00
2.6. Egyéb Ezelési kötelezettségből származó bevételek
3. 1/2. Intézményi iniiködési bevételek (3.l.+...+3.8.) 244 2443 1199 49,08
3.1. Ára-és készletértékesílés 400 13 34,50
3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértóke 70 9068 432 47.74
3.3. Bérleti díj 4 5375 301 56.09
3.4. Intézményi ellátási díjak 83 5138 241 47,08
3.5. Alkalmazottak téritése 31 25.81
3.6. Általános forgalmi adó bevétel 4 2 4183 2015 48,17
3.7. Működési célú hozam-és kamatbevételek 3 130 -

3.8. Egyébműködésicélábevétel 112 69 61.61
4. II. Közhatalmi bevételek
5. Ill. Támogatások, kiegészítések (5.l+...+5.8.) 44 9 4499 1922 42,72
5.1. Normatív hozzájárotások 28 6 28 692 14040 48.93
5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 9 9 9 99 5118 51.19
5.3. Központosított előis’áoyzatok 1 126 63 50,00
5.4. Kiegészítő támogatás 6 1 6176
5.5. Fenntartott, illetve támogatott ctöadó’miívészeli szervezetek támogatása
5.6. Címzett és céltáaoogatások
5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása
5.8. Egyéb támogatás
6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) SI 077 51177 1 557 3,04
6.1. Működési néki tárnogatásértékű bevétel (6.1.1+... +6.1.5.) 2 69t 269 1 557 57,69
6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 2 69t 2 69 1 557 57,69
6.L2. Helyi. nemzetiségi önkomtáatyzattól átvett pénzeszköz
6.1.3. Többcélú kistéeségi társatástól, jogi személyiségű távsolástól átvett pónzeszköz
6.1.4. EU támogatás
6.1.5. Egyéb működési alló támogatásértékö bevétel
6.2. Felhnlmo:ási célú támogatáséntékű bevétel (6.2.1+... ±6.2.5.) 48 478 48478 -

6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett péozeszköz
6.2.3. Többcélú lástérségi társalástát,jogi személyiségű társotástól átvett pénzeszköz
6.2.4. EU támogatás
6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 48 478 48478 .

7, V. Felhalmozási célú bevételek (7.l+...+7.3)
7.1. Tárgyi eszközök és immaíeriálís javak értékesítése (vagyoohasznosítás)
7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, haszsosítása
7,3, Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
8. Vt. Átvett péooeozközök (8.1+8.2.) 19 85 62 901 33 281 52,92
8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 19 555 62901 31607 50,25
8.2. Felhalmozási célú péazeszk. átvétel államtsőztaetáson lávütröl

9. VII. Kölcsön (munkavállalénak adott kölcsön) visszatérülése

10, KÖLTSÉGvETÉSJBEVÉTELEKÖSsZESEN~(2±...±9) 16225 205 30b 78588 38,28
ti. VIII. Péoomaradvánv (12.l.+12.2.) 7 381
11.1. Előző évek működési célú pénzmaradváasya 7 381
11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradváoya, .

12. IX. Finanszírozási célú pénzögyi műveletek bevételei (10.1+1 0.2.) 394 3947 -

12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+... ±12.1.6.)
12.1.1. Értékpapir kibocsátása, értékesitése
12,1.2. Hitelek felvétele
12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön ‚‘ioszatérűlése
12.1.4. Forgatási célú belföldi, kölfóldi értékpapirok kibocsátása, értékesítése
12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel
12,1.6. Egyéb működési, finanszimzási célú bevétel
12.2. Felhalmozási célú pénziigyi műveletek bevételei (12.2.1±... ±12.2. 7.) 3 947 3947 -

12.2.1. ~rtékpapiv kibocsátása, értékesítése
12,2,2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 3 94’ 3947 -

12,2,3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele
12,2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visozatérölése
12.2,5. Befektetési célú belföldi, kölfóldi értékpapírok kibocsátása, és’tókesílése
12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel
12.2.7. Egyéb felhalmozási íleaoszirozási célú bevétel

83. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+10+12) 166 2lk 216 63: 7858 36,28



Jászboldogháza Községi Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

1. melléklet a /2014

. ( ) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat
. 2013. évi . .

. ‚.... 2014. evl . ‚ 2013. eva ‘ ‘ ‘Sor-szan Kaadasi jogcimek ‘,, ‚ enodositott ... 2014. Teljesites %eloiranyzat ... . Teljesaleseloiranyzat

.__L__ 2 3 4 5 6
1. ‘. Működési kiillsépvetés kiadásai (l.l+...+1.5.) 113 781 16377 71 250
1.1. Személyi jutlalások 38 72 71792 32754 45.62
1.2. Munkaadókat techelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 342 13996 5882 41,45
1.3. Dologi kiadások 5037 57742 30046 52,03
1.4 Ellótoltak pénzbeli jultatásai 583 5830 2656 45,56
1.5 Egyéb működési célú kiadások 10 507 14415 76 0.53
1.6. - az 1.5-bél: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8. - Möködési célú pénzeszköz átadás állambáztarlásonbeilleszt 3832
1.9. - Működési célú pónzeszköz átadás állantltástactáson kivölre 2 425 2425
1.10. - Működési célú támogalásértékii kiadás 8 082 8158 76 0,93
1.11. - Garancia ás kezességvállalásbdl számtozó kifizetés
1.12. - Kamatkiadások
1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások
2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+.. +2.7) 5242 52782 102/ 1,95
2.1. Intézményi berobásási kiadások 3~” 277 77.59
2.2 Felújítások 49 425 49425
2.3. Lakástámogatás 3 00 3000 750 25.00
2.4, Lakásépités
2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadása

‘ 6 EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkorsnáttyzals~ hozzójáralásának kiadásai

2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.8. - a 2.7-bél:’ Felhalmozási célú pénzmaradvdny átadás
2.9. - Felhalmozási célú péozeszközótadás államháztartáson kivülre
2.10. - Felhalmozási cóíú támogatásértékű kiadás
2.11 - Pénzügyi befektetések kiadásai
3, CII, Kölcsön (muokavállalónak adott kölcsön)
4, 8V. Tartalékok (4.1+4.2.)
4.1. Általános tartalék
4.2. Céltartalék
5, KÖLTSÉGVETÉSIKL4DÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 16620 216 557 72 205
6, VI. Finanszírozási célú péozögyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 3d 38 100,00
6.1. Működési cóhípénzögyi nojsvlelzk kiadásai (6.1.1.— +61.8.)
6.1.1. Értékpapír vásáslása, visszavásárlása
6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése
6.1.). Rövid lejáratú hitelek törleszlése
6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5. Kölcsön törlesztése. adott kölcsön
6.1.6. Forgatási célú belfóldi, kiilfdidi értékpapírok vásáslása 38 38 100,00
6.1.7. Betét elhelyezése
6.1.8. Egyéb
6.2. FzlhaI,oozáoi céíá pénzügyi ntűrzlcrzk kéadáoai (6.2.1+... +6.2.8.)
6.2.1. Érlékpopir vásárlása, visszavásárlása
6.2.2. Hitelek törlesztése
6.2.3. Rös’íd lejáratú hitelek lörleszlése
6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek lörlesztése
6.2.5. Kölcsön törlesztóse, adott kölcsön
6.2.6. Befektetési célú belföldi, kiilföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7. Belét elhelyezése
6.2.8. Egyéb hitel. kölcsön kiadásai

7, KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 166 20ó~ 21663 7232 33,39

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1 Költségvetési hiány, többlel (költségvetési bevételek 10. sor- költségvetési kiadások 5. tor) (+1’)
‘~

FINANSZtROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
4. sz. táblázat

‘~ Finanszírozási célú pénzögyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +1- 394

1.1. Finanszírozási célú pénzögyi möveleíek bevételei (I. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 3 94

1.1.1. 1.1-bél: Működési célú pénzögyi műveletekbevételei (I. melL 1. sz. tábl. 12.1. sor)

1.12. Felhalmozási célú pénzűgyi műveletek bevételei (1. melL I. sz. tábl. 12.2. sor) 3 94

1.2. Finanszírozási célú péuzögyí műv. kiadásai (I. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1. t.2-bél: Működési célúpénzögyi ntüvelelekkiadásoi (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor)

122. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)

2



4

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

21 79:

24 43:

44 99:

2 691

62 901

156 827

7 381

2014. évi

Teljesítés

S

12 528

I 1 993

19 221

I 557

33 289

71 588

2014.

Telsítés %

6

57,48

49,08

42,72

57,69

52,92

50,11

Személyi jattatösok

Megnevezés

Munkaadókat terhelő járulék

Dologi kiadások

Ellátollok juttatása

4.

Egyéb miiködési célú kiadások

Tartalékok

Költségvetési kiadások összesen:

Ertékpapír vásörlása, visszavásörlása

Likvidilösi hitelek törlesztése

Rövid lejáratú hitelek tölresztése

Hosszú lejörotú hitelek törlesztése

Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

Betét elhelyezése

Egyéb

Megnevezés

2

Ookornsáoyzatok sajötos működési bevételei

Intézményi miíködési bevételek

2014.évi
előirnyzat

2014. évi
módosított

3.

Közbatalmi bevételek

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jug értékesítése, hasznosítása

21 797

Tömogatások. kiegészitések

24 437

Tömogatásértékii bevételek

EU támogatás

Működési célú péozeszközátvétet

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

44 993

2014. évi
előirtmnyzat

2 699

2014. évi

módosított

S.

2014. évi
Teljesítés

19 855

Költségvetési bevételek Összesen:

38 728

4

2014. Teljesítés
%

Előző évi miik. célú pénzm. inénvbev.

8 342

S

71 79:

Elűző évi váll. msrrsdv. inénybev.

6

32 754

13 991

50 378

Értékpapír kibucsátása, értékesítése

Hitelek felvétele

13 563

4

57 742

5 838

113 781

9~

tO 502

30 046

Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.

5 830

14 415

2 656

Bevételek Kiadások

Finnnoztrozási célú bevételek (16+...+24) Finanszirozási célú kiadások (14+.. ‚+24)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 113 781 164 208 78 588 47,86 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 113 781 163 813 79 133 4;

Költségvetési hiány: -.-. Költségvetési többlel: ---.

Forgatási célú beíf., kütf. értékpapírok kibocsútása, értékesítése

76

4

Betét visszavonásóbót származó bevétel

Egyéb működési finonszlrozúsi célú bevétel

113 78t 163 775 79 095

38

Befektetési célú beif., küíf. értékpapírok vásárlása

38

4

Forgatósi célú bellűldi, kiilf.oldi értékoa~írok vásárlósa

10





II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezerforilitbivi !

~öltségvetési bevételek összesen:

~lőző évi felh. célú pénzm. igénybev.

irtékpapír kibocsátása, értékesítése

lövid lejáratú hitelek felvétele

48 478

losszú lejáratú hitelek felvétele

48 471

~apott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése

Bevételek Kiadások

‚ ‚ 2014. évi ‚ . 2014. ‚ . 2014. évi ‚ ‚ 2014.
‚ 2014.evi ‚ ‚ 2014. cvi . ‚ ‚ ‚ 2014. cvi ‚ ‚ 2014. cvi .

Megnevezes .... modositott . ‚ . Teljesites Megnevezes ..‚ modositott . ‚ ‚ Teljesites %
eloiranyzat ‚. ‚ Teljesites eloiranyzat „. ‚ Teljesites

eloiranyzat %-ban eloiranyzat ban
2 3 4 5 6 4 5 4 5 6

‘árgyi eszközök, iinmateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások 357 277 7

‘agyosi értékű jogok értékesítése, hasznosítása Felújítások 49 425 49 425

énzügyi befektetésekből szániiazó bevétel Lakástámogatás 3 000 3 000 750 25

2mzett és céltámogatások Lakásépítés

gyéb központi támogatás EU-s forrásból finaasz. támogatással megy. progr., projektek kiadásai

~özpontosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz., önkonnányzati hozzájáurlásának kiadásai

‘ámogatásértékű bevételek 48 478 48 478 Egyéb felhalmozási célú kiadások

rtvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok

lU-s támogatásból származó forrás

~inansírozási célú bev. (13+. ..+21) 3 947 Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)

IEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 52 425 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 166 206 208 034 74 434 3

~öltségvetéai hiány: 117 728 Költségvetési többlet: ----

3 94’t

Iefektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.

telét visszavonásából származó bevétel

3 94_i

Költségvetési kiadások összesen:

igyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel

~rtékpapír vásárlása, visszavásárlása

Hitelek törlesztése

Rövid lejáratú lutelek törlesztése

166 206

Hosszú lejáratú hitelek töríesztése

Kölcsön töriesztése, adott kölcsön

208 034 74 396

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Betét elhelyezése

3

Egyéb hitel, kölcsön kiadásai





4. melléklet a .12014
(....) önkormányzati rendelethez

Jászboldogháza Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése - az esetleglesen év közben felmerülő - adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

— 2014. évi
Sor- 2014. évi 2014.Bevételi jogcímek 2014. évi előirányzat módosított
szám Teljesítés Teljesítés %

előirányzat

1 . 2 3 4 5 6

1. Helyi adók 17 600 17600 10568 60,05

2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3. Díjak,pótlékokbírságok 172 172 33 19,19
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,

~ vagyonhasznosításból származó bevétel

5. Részvények, részesedések értékesítése

6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek -

7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés -

SAJÁT BEVÉTELEK~ÖSSZESEN* 17 ‘772 17772 10601 59,65

Ezer fon níban !

*~ adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (X11.3 I.) Korm. Rendelet 2.~ (I) bekezdése

alapján. .

N

‘1





5. melléklet a .12014
(....) önkormányzati rendelethez

2014. éviSor- Fejlesztés várliat( 2014. évi 2014.
Fejlesztési cél leírása módosított

szám kiadása Teljesítés Teljesítés %
előirányzat

1 2 3 4 5 6

1. Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer telepítése 6 31 1 6 31 1 —

2. Lakásépítési-vásárlási támogatás 3 000 3 000 750 25,00

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE 9311 9311 750 8,05

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2014. első félévi fejlesztési kiadásainak teljesítése

Ezerforintban!

(‘~ ‘—,

I





9,1sz. lllellókle( a 7’

Őnkoroe4ttyevoli ‚el’ek,hidcéő Órodol lel eeőeyi Elkealeléo

ElOirdoyeol

Tel533(160 Eredeti ‘lódooito’

1141494k ellrré*őke 3261

loléorrléor( 3101621 0152k I 339 6839 689 3299

94 27 4 496 496 187

2 2

EOoporloIiloIl rlőirányoilok

5.3. Kie~tvcil0 1014180

6.

5.4.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.3.

Perolorlall. lllorvor10e’o3alollelledó-mOcé000Ii loorv000lek lúrrtg~lúo4

3020180014

101131101690

őmogrláo. kieg64oi94
SoelkrtelálIlokllúllOllllék

Iv. Átvett p4ceeookletk áIIImházlIrllIoo belülről (6.I.*...6.2.l

11310034110 IIl4mh4Zl47t003 belülről

J7’llcolotazátll’l;a9*l000ll*stháZla*á0a1 btlölről (6.2.i.r... a 62.5)

llümagalo

ügyi elepjából átvett pénttv*ktc

kryoillól átvett pő00000köt

414 follrolnroüoi tácrogylás tllorrrháat4rláoor

V. Átvett pétcereokcelk állerrrlráe100toorl kieoIrál (7.1*5.2.)

7.). 1416461901 Célú péraro*l’lc (104101 állvrrl’áaI’rtúSoc kicülről

5.1 Frllrolorocáoi célú 364*00086v 41116131 úlloathúalettá000 kivülrül

3. VI. FeIl,e)roeeőei 01)6 beeélelek (l.I0l.2.+33.(

3.1. TárgyI tvcköcők 64 rtmIltliIl’OjIcek éaékcültvr lcegtvrheeoartilúll.Oervhúoúrhor klpro 871 0181.

8.2. Őckcrroúayzolol mr3illolő o~gyori 40111*1 jog éttékreiléoe lllozroeilúoa

0.3. Péooúgyibrfrkleltvrkbül eoárrrrezá bevétel

9. VII. IlItrele vieeeOlőrOlőIe

II. KŐLTSEGVETESIIEVÉTELEKŐSSZESEN( *9) 444 444 20 2335 2337 373 1139 1193 2211 4200 4300 3191

II VIII. Pőeerrrlrolrófly

22 IX. Frrerreeiroeiei bevételek 111.2*1 1.3.9

12,1. MúkOdéti célú tireoocirooúei bevételek

(2.2. Fclkelr000iri célú (recccitIoúoi 14311)1010k

22. BEVÉTELEK 093ZESENI (194-Il) 444 444 20 2339 2 337 173 4 II) 4 290 2 224 4 200 4 203 3 204

Kiorlőeok
I. 046224)01 k)lloI300lóI 2(046101 )l.15...+I.9.) 2350 2350 2043 4 255 4 255 2 774 II Oil II 921 4 060 4 514 4 524 I 795

‚l. Scrvtéltl jOllIl400k 992 992 737 2 045 2 045 6438 ) 003 (080 3(9
(.2. McrksodOk4t teohrlöjárolőhoké12000iúlilh000újúrrtlkiedó 2)0 268 225 760 1(6 419 292 292 92
(.3. 021231 Irlodúrok 2350 2350 (043 2 195 2895 (822 I 299 8258 4203 3 (52 3152 0384
(.4. Elláleltokpőrrrbelijoll4lúl4i

(.9 033414 r’úküdévi célú kiodúook
(.6. .4* 1,5-bOlt L*k001ú5rekj’cll3tOlllúrrOgIláOIk

(.7. .Scociálie ráflotolaúl jellegű 61131640k

(.3. . Múködtvi célú pévarcobőc 814140 áIlcrr’héalúrtáocebelllce

(.3. - Múkődéci célú pérro04okőoúadúoillecrrháala*ú000kioűltr

1.10. . MOkOd&i lúetogIláO 414164

1.11. . Orrorcie 64 keo33cégcálllláoból cs64rceaó ki90rléo

1.12. . Kotoe5d~l4ock

1.13. Pé0100tgIlOer nélküli kiedúeok onirléorrr.Ortl000.

2. II. Felholeroe4ei ktitIlgeeléO 21144121 (2.I*...*2.7l

2,1. Oerohá*(oOk

2.2. Folújilúook

2.3. Egyéb klhllrrotúoikild(ook

2.4. 2.3-bál . Felltllococúri célú péfleeieküt 814140 úll3mSúzlaaú000 kicülre

2.5. . Folh4lorooűii réS péooevokőrúlodúo állllr’hhl3ct490cbOlÜlrO

2.8. - Péraügyi brfoklclálrkkild(44i

2,7. . L4káolúorogllúe

2.3. - Lskéoépiltv

2,9. . EU-I 70114*1461 OoIrIoir000ll lá000goláooll errgoIIóIclő ptcgr4ltrck. ytOjokIek ki4dúrei

2,10.

3.

3.1.

3.2.

-EU-I forrúsból Orl710mr000lt léotogIlú001l orráoelóevlá prOIrOrr’Ok.projeklrk
Ocb000áryl*li hooaújérrrléoéoob kiel8eei

3.

2350 2352 1243 2532 4255 2774 11912 02909 6060 4524 4524 2795

ÁIl010igecg4l4ei
lrledllok .lioeboldogháeo

Eredeti NlódceiIot Teljeoitéo EredetI MilIOoilOl

11140121 Iolélecéoyi Élkeoleléo ltlcck4helyi éIk~Ie1é~

EIŐirdeyoeI

reljooílée Eredrli Módoettot

4202 0194



341 bold 6601
EplIml”yll11llltIt*I1S

53)142106 1111312 knoyba (ltl 11113

Elli r41y221

T1I)llíIél E~*d*Ii

ElőirSllyolI E12ir4ny2*I

T16j+3il4o Er*d*ti Módosilol Tj+3iIéo

Egyéb 76*1*0162) m”goIá” áIIottlhéol4flálonbSSlr)l

V.6111711 péeszkloökáIlhlO.’ItIIIl’ 66711,11(7.1+7.2.)

Mlk)dé”i oélű p6+z”kőoSWéld 6II2+,héztalláson 61+6621

7.2. FcIkIl,+oolsi ~6lú pé+z””zkőo 6151111 áIlat”héztaflS”ot’ 15+61,11

S. VI, hl13b’z41l+1ld blv’llIck(3.l+S.2.*53.)

II. TIoggo 1156002k’” I i2l1Ijo+~k +1662111*1 (+Ig)l+011122).B1+lhlldlh”lkIp15llO+l41.

1.2. 6,k,”t”6t’g+2Iotmc~iII’t1 + yot’i6+iküjog 6U’kc,itéso. honttolitáoa

8.5, PéolgyébIbkl”túokbŐl 0ú+”1o6 boWtcl

9. VII. Kllo~6flVlIIZ1l&üléI1

60. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ŐSSZESEN (,*95 177 177 1 270 1270

II VIII. Pé000llrodo4lly 7301

02 IX. Fi „1o61o1611 6156l111k)Il.l.+II.2.)

12.1. 1556+41*1 célú lnon”zi,ooioib”oé2bk

2,2. FelhoI”,01621 célú 1”o”nirozd”ibc”ékbk

00. BEVÉTELEK ÖSSZESENI (12+11) 177 III 650 I 222

K53dlook

I. L 154626611 klIlléllItú 61122111 )I.I+...+I.5.) 9 43* 9 33* 4 930 I *67 I 768 907 6 02* IS 4*6 7 505
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IV. Át00” péoo~1ok*z0k 4110 oIiáoI0002100 bollIcil (6.I.*...6.0.)

629

6.

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

lllamhÓ:*ofl’iow’ ltlél’öl(61.1.*.. * 6.1.5)

6.1.5.
6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.
6.2.5.

7.

I 557

T620”léol6I 61*011 p6610*okóo

EU 16*662160

613661*666560)16*061142 áll

F’ly*l’o**bá M g**)0Ól6’+6d’*’flÚ66” OplélyIl (6.2. Ic... * 62.5)

T5’oodaloo’bIolooiláo péooóg’6 olopjából Ihol’ 66*000*6*0

001>1. oo’000’ioég ó”kom’6*yoaI’61 11*6” péoo~*k6o

T6’0*léolél 61*oI’ péoo*koZ

EU 1661011161
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1408 1400
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221

220

7.2. Folholo’oobjcélú péoooool’0o 666101 éll*oháolaoláoookIcúl’*I

I. VI. FIIholmoo*oi Célú 50*611106 (8.1*2.2+2.3.1

1.’. Té’g’l „okúoúk61io’mlIooiáliojoclk 6*ék0*il61o(*ooy*ohl20001IIú*(,00006á461h0*éOPCOóPl0iéO.

8.2. Őokoo*ó*6121o1 mogiEloI* vlg300i 661666 jog 635602l1*oo,9120000(1401

1.3. Pé006g’ébofoklol61okből 126+*1*Őb**616

9. VII. Iú0I*~10 0I0000’é061élO

00. I’6LT0ÉGVE’EÉsI OEV6’I’ELEIO 066169651 III 518 112 756 29 996
II VIII. Péoo’o2+23o4*y 7386
Ii IX ‚000161+00601 500él$I$k(Il.I.00I.2.( 947

12.1. 6166*561) célú loooooio*061 606610106
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00. BEVÉTELEKŐSSZESENI (60302) III 525 122 084 20 996

06(0550*6
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‚.2. 61062005664’ ‚aholő jü.alékok 6* 000clál)o kcooújánoláo Idő ‚303 6 730 3 266
0.3. DologI 6)154006 39 656 38 927 20210
1.4. Ell6l*I’OkpéOlbOhj6I’3’602I

5 Egyéb ‚066(560) célú 6)1560*6 1 680 11990 76
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1.12. .2.66016)15400k

1.13. ‘ P600i0710l000 0616616 kildéo*k6110160’0.001000.

2. II. F~IboI+oo020l kll’cégypOéo 6212á~oé (2.I0...02.7) 49425 49 662 205
2.’. 0+ohőoúOok 237 201
2.2. 6+1(666*0k 49 395 49425
2.3. Egyéb PolSol*’ooúikildáook

2.4. 2.3*6*1 . Folhal*ooúoi célú péoagyokőo 412542 álllo’642660610” kioúlo+

2.5. . Folk6100céoi cél’ péoo+0kúo6lldőO 411107660107160*0 5016110

2.6. Péopúg(6boSok’0620kk625221i

2.7. . Labéoláooogllóo

2.1. . Lobőoép)162

2.0. . EU* (004*661 078000i0000lI ‚60*13160011 ‚oIg*0l600’* p106*1*0k. p10(0610k kadáoli

20 . EU.o (*04*65’ 500*20660011 1600g1060101 mogo~l*o*l* p’ognrnok, p’ojoblok. öokonoúoyoali 6*ooújáooláoóook ‚6056006

3. III. T00111élolk (3.I.*3.2(

3.’. ÁllolkoollOUll*k

3,2. 2.61146616k

4. IV. 06*11140 oyú(Oéoo
5. V. I’0l006t0o160i 1010016 0300011010SII

4. KÖLTSÉO2VETESI KI6oBÁSOK ŐSSZESES6’ (6*0*293661 115 752 132 996 36 786
7. V. FIo10~1ioolő1i 66056,06 (7.’.*7.2.(

7.’ Mók*561i célú OooonI00062i kIadások

7.2. FpIl,oI+ooéo célú p6001st6 ‚0600101066)0560*6

8. KIAEOÁSOK0SSZE*EN:(0*7( 005753 13299’ 36786
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6.2. ‚ndIékkl ‚8 .‚.... /2014. (....) ö’lko’*.ná,’y31111 ‚‘end’8k.lh~.* nrJ9-b”~~

I(ötnInnő~n ‚llál,ndó KönIngi önkony~t 841133 882111 882113
‚~okfnl,d,tok JInoboldoghdno Adók, illetékek beszed. FngI,Ikn,l1’lIni (10888g8118 LokínnolorlIni l’0’n.

Sndn Előir5nyl-nnoport, nltnlőir3ny11’t 11nnnnI5~ E)őir5nynnt EIöirIny11ol EIőir3nyn~ot
.___ Ere’IIni Módonítol TnljnsiIés Er,d,ti Módositot Teljesítés Er,d,Ii ~osilot Teljesítés

I 2 3

Donételek
1. I. Ónkor’n4nyn~’lok nllködé,i k~nélnl,i 21797 21797 12528 8 0 0 8 0

2.1. (1,154 ‚16k 17600 7600 0568

2.2. lllnllknk
2.3. Blrolgok. 41)8k, pOllOkok 172 172 33
2.4. EgyIk IinnléO kOInl,nnn,égből ‚n3nn,nó hn’41,lnk 25 25 9
25. Álnnii,dn” könpon’i ndók 4000 4000 1918

3. 112. tnIénn’~nyi ‚nlködéni bnnélelnkl3.I.I’...*3.8.)

3.1. Án’- In kInnlnl666knoilIs
3.2. NyOjInlI ‚nnIg6IlnlIsnk ‚llnn000kn
3.3. BInInli dli
3.4. InlOnnényi ‚113131) dunk
3.5. Alk6rnnnollnk lériléIn
3.6. ÁlInlános forgnlni Idő bn’élnl, ‚issn3lélűlélnk
3.7. MúkődénI ‚Ill honnn- éo knnn’lbnnélnInk
3.8. EgyIk ‚nOkődéd ‚010 5,10ml

4. II. Át,n~ndnn kőnpnnIi ndók

5. III. TIn’n8n16,nk, ki,nénnilél,k (5.I*...’l’5.7.)

3.). Ál’. ‚nlkődénIlnn Is Ignnnli fnlndllhnn knpnnnlódő 16n’nglIőlok

5.2. KOnponlnllloml nlőirIn’n’l’k

5.3. Kingénnilő tlnmognlén

5,4, FnnnlIőoIl, illnlyn tImogalnIt nllndl.müvésnnlj nznlvnnnlnk lImngnlIna

5.5. Cl’nnnlt In ‚élIInngnlIsnk

5.6. Mng9ni őnknnnán~n’lok rnlködésénnk lóntngnldll

5.7. Vi, nnninn 11n10g1161

6.1,2. Hnlli. nnlnnnli,égi őnknnnln~nnlt6l 610,1’ pénonnnkőn

6.1.3. T6rn’5nl61 611,11 pénnnnokőn

6.1.4. EUl6nng’161

6.1.5. EgyIk nmlkődéni lInlngnIős lllnnO’Int0960nn knIgImlI

6.2. 1,lh’/nI’nmini lá’l’golin ál0’,,’lIá’lnSónm1I’ SnhilmOl (6.2.1.4... • 6.2.5.)

6.2,1. Tánn’dllnnlbinInlllól pén’ügyi ~lnpj3b6l dInnIl pénnnlnkőn

6.2.2. Hn114, nnnnonlinégi lnknnnlnyoollól 111,11 pén’8nnnkőn

6.2.3. 7411116,101 én”ntt pém’nnnnkln

6.2.4. ElI má’nnglmőn

6,2.5. Egylb fnlhlln’nlli lIn’nőnló’ 6113n56n1066,nn 5,111,01

7. V. Álnént pénnn’nkönik lIlnn’I’dnlnnlI,nn kinllrll (7.1*7.2.)

II. MIk110ni néki pénnn’nkőn 3t’-élnl Sll’nmkIntnő6,nn kilűlnől

7.2. Fnlhnlmnnnősi néki pénnnsnkőnőlnélnl lllnnllIInlnllsnn kloSImől

8. VI. FnIt’nl’nnnlni nIlO bnnét,I,l’ )S.l*8.2.*8.3.)

8.1. 161654 ‚onkőnlk I, inonnln’i6li~ illIk 000knllléon (l’gynnhn’nnolitős)

8.2. Önkonnkmyn5lnt nngillnlő lngsnni éőékl jog 000knliténn. hn’nnn,IIIn’
8.3. rénnlg54 bnínklnlOonkblI nnlnnn’6 bnoélnl

9. VII. K6In’lnninlnnlérglén,

10. KÖLTSEGVETESIBEVÉTELEKŐSSZESEN( 19) 21797 21797 12928 0 0 0 0 0

II. VIII. Fin,n,n”nnnd,i bnnélnl,k (I 1.1.11 1.2.)
I II. Mlk010ni nélú Ennn,nirnnd,i bns’élnlnk
11.2. Pnlh’lnmonőni nélú linnnnnlrnIn,i bn”élnlnk

12. BEVÉTELEK ÖSSZESENI (10-I’ll) 21797 21797 12528 0 0 0 0 0 0

Kinddook
I. M6k6dIni kúll~égn~lén ki~dIn~i ll.I*...41.S.( 3116 3116 1772 1668 1660 670

II. Snnnólyi jo’lnő6~nk
.2. Monkn’dlk,l tnnhnlő j3n’lékok 01 ‚nnnilli, hn’Inján’lősi ‚dó

.3. Dnlngi ki,dI,ok

1.4. Ell6lntlnk pénnbnlijollllánoi 3116 3116 1772 668 668 661

1.5 EgyIk n,űkldé,i ‚Ill ki’dIook

1.6. - „ .5.50k - LnknllIgn’kjoIlIlnIl tilnoglIlInk

1,7, - Snn’iólis, tdsnnn’lm’lg jnllngű nllIlS,nk

1.0. - Múkődéli nélú pénnn1~kön őIndóo 611n’nhőnlInllnn 5,161,,

.9. - Múkődéli nélú pénnn~nkön 31nd6s IlloInháoInőőnon kS-OlIn

1.10. ‘ Mlk0061i tónng’131 4l’dóo
1.11. - G1lnnnin In knnnnlégllll’l3’ból nnőnn,nó kiőnnén

1.12. - K~n,Ikindl,nk

1.13. - Pénnt’nng~lnn nélküli kindő,nk
2. II. Fnll’nIn’o’ú,i kólts0g~nlé1 kindúnni (2.1I’...’12.7(

2.1. Bnrghóénnnk
2.2. Fnlljll3nnk

2.3. Egyéb fnlImol’nnnloi kiodlsnk

2,4, 2.3.501 - FnlhnlnnnIsi ‚016 pénnn,nkőn (Ildi, őllnmnlmInl’ő6lnn kIlSIIn

2.5. - Fnlk,lnnnn2ni nélú pénnnslSlo(Indós 3li,nbOnl’ml3nnn bnlllrn

2.6. - PénnOgyé bnfnklnléonk kiod(11i

7.7. - Lnkő’t4rnognlős

2.8. - LIkőllpltél

2.9. - Eli-n fn’nőnbúi Onnnnnlnonn’I llnlngnl(1n’l nmngnnllsoló prngrnnmnk, prnjnklnk killS,,)

210 - Eh-’ fondoból tinonInInonnI’ tán’ngotánl,l ‚nngn’lón’ló p~ng~onnk, prnjnk’nk. . lnknnn6nyn’li l’nnnőjln’lánlnok kindS,,)

3. III. Tnrlnliknk (3.12-3.2)
3.1. Áll,lánn, 1111,16k

3.2. C01l0011(k

4. IV. KüIo,ön nyóiló,n
5. V. KOISégnn’éni ‚nnrn,k linnn,nírnnó,n

6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESENI (l*2*3*4n5) 3116 3106 1772 0668 0608 070

7. V. Finnn,nirnn%ni kiodónok (7.1.47.2.)

7.1 Mükődéni Illó flnnnnllnnőni kiodOnok

7.2. PnIInl,nn’dni ‚1116 pénnügyi ‚nü’nlnlnk ki,dl,ok
8. KIADÁSOK ŐSSZESENI (6-I’?) 3116 3116 1372 1668 1668 670
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5.4. Feooita000tr. illetve támogatott elöad6.műoéaoeti szervezetek támogatása

5.5. Cimoelt ás oéltámogatáaok

5.6. Megyei öokoomáoyoarok műkgdéoéttek rámogatáte

5.7. Vie moitr támogatás

5.8. Egyéb támogatás, kiogéoottéo
6. IV. ‚~soeto póoanseköaákóttamháatoreásoo betlitrit (6.I3-...6.2.)

6.1. M,ik’tatáortá,roogot’toólto,oháotm’táoott bet,itrott (6.t.t.0.,, 0 6.1.3.)
6.1.1. Tároadalombiotoaitáa péoeögyí alapjából átvett péoeesekőa

6,1.2. áóelyá, nomtetiségi gotooomáoyeattót átvett péooeaoköo

6,1.3. Táoaolástát átvett ptneeaaköe
6.1.4. EU támogatás
6.1.5. Egyéb möködási támogatás államháaraoásoo balálről
6.2. tVlltot,,tooáottámogotlodltotrtó’totot’táooo értdtmlt (6.2.1.0... 0 6.2.5.)
6,2.1. Táosadelombistoaitáa pátaögt’i alapjából átvett péneeaoltöe
6,2.2. Heltá, oemeetistgi lokorroáoyozttél átvett péoeeaeköe
6.2.3. Táoavláatót átvett péoeeaoköe
6.2.4. EU rámogatáa

6.2.5. Egyéb Eelhalmoeósi támogatás államháarerOázoo betűből

7. V. Aanstt péesezskáaákátbanháalortósoo kinitlrót (1.1.07.2.)

2.1. Mgködéai tétI péoosse.köe átvétel áttaotbáotatOásoo klolbegl

7,2. Vethelmonási tétI péo0000küo átvétel áll’mháetooóaoo Ilonától

5. VI. Fettoatetealsi tétI beeétetet’ (8.t0t.2.0S.3.)
8.1. Tárgyi oaebőeök és iormsteriálisjzoob éoékrtitéar(osgyoohaatoosítáa)
8,2. Öokoooráoytstot megillotő oagyvoi 606kg jog éóékositéae, ha0000aílása
0,3. Féooűgyi befektetésekböl atázooaé bevétel

9. VII. Köteaáoviesaolérotése
IS. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (20......*9) O 0 5 H 0 0 21 707 2t 107 12 025

It. VIII. Fisnoszironást ttsoélstskll I.e.0lt.2.)
I II. Műkádéai tell Eoaoaaiooeáai beottelek
11.2. Frlhalmootri tétI ttoaoaoirgoási bevételek

82. BEVÉTELEK ÖSSZESENt (10011) 0 0 0 0 0 0 21 797 21 797 12 528

Káatlásal’

I. btlát’tdési káttségvetáo kiadisst II.10...0t.S.5 50 50 100 tOO 4 534 4 034 2442
It. Saoméléi jgttatáaok
t.2. Mttokzadékat tettoolö jáet’lékok ás aeooiátis hoezójáotttlai ad6
1.3. Dologi kiadások
t.4. Eltátoltak péoabolijvltatásei 55 50 110 500 4 934 4 934 3 440
1.5 Egyéb mgködéai vélI kiadóaok
t.6. - an 1.5-bItt. Lakosságnak jotlotolt támogatások
t.1. - Saooiális, tás0000tltoág jellegá ellátások
1.8, . Mökgdési tétI péosetoköa áradás áltambáotaóáeoo bdglte
1.0. - Működéai vélI péoeesaköe it’dia állgortbáobarráaoo ktvűlee
1.10. - Maködési timogaráa átadás
1.11. - Gaoaooia és kezrsségoáttaliaböt aoámoeot kiSeeréa
1.12. - Kamatkiadások
1.13. . Péoeforgalom vélkgli kiadárok

2. II. Fsthotneaóst ktttségoelés kiadásai )2.Il...02.7(

2.1. Oemhiodeak
2.2. Folljitások
2.3. Egyéb fethalmoadsi kisdáaok
2.4. 2.3-bIt - Folhalmoeásj tétI péooesakée átadás állambáoOatrá000 ktv0lre
2.5. - Felhalmozási téll pé000rakgeátadáa államhágtarrároo belűlre
2.6. - Péo’ögyi befektetések kiadlali
2.7. - Laktatsmogstás
2,8. - Lakásépítés

2.9. - EU-s f000ásból Uraoseiroaolt tómogetáasal megoalósoló poogmmok. poojektok bisdássi

2 0 -EU-a fomáabll Eoaran’eoeott rámogaráasst megvslóatló progromob, projektek. . öokormloyeati hoazájámtáeáosk kiadásai

100 100

KIIeIeeIsn ellálaadá
sosbfrladalok

Jáseboldngháns Közgyágyellálán Köstesne5é~

ayeat EIö)rárr~,,,,J EI6)rányoal
~i~ionáIo’ “etjesátés Errdeái MódnsátnIITeIjes)OéS Eretleli Módosátot Teljesítés

3.

Célt atralék

0.

4. IV. Kálmán oyújOIsa

6.

7-

V. Kittségontést szerzet’ Ssaoaaireaiaa
to Ii

5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (607) 100 0 4931 4534
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0284*8, 76164068808 TcIjcoítéo ErndnI, N29dosiIoI Tnljcnilén Ecndnli ‘I6clcniIc’ “cIjalitén ~.rcdn8i Módonítol TcIjc68é*

2 3

Bncé(nInk
8. őckoccc6c~o’Ink n’úk4déoi boWIcki

8. III. Köohocolmi 66,60kb 2.I.*...02.4.(

2.1. Ochi ‚dbk

2.2. IIIc’ékck

2.3. Binégok, ds’k. pblléknk
2.4. Egyéb bocléoi kölclcoclnégböl noknnooó bc*élclnk

2. II]. Inléoncényi múk4dé,i bccélnlck (33.0.033.) 605 453 837 3 688 3 SIB 8 739

3.’. Ács-éS kénclclédékcoiléo

3.2. Nyújlol’noolgúllaúookclln’édékc 305 250 07 350 350 (60
3.3. Béclclid) 35 (35 0 ‚74 3074 (5)9
3.4. Icléonén’é cll]láoi 4)0k

3.5. Alkolnooolnk léa54c

3.6. Álnl]cdc (o’golniod( 60*6cl, oI230IléOiilésOk 35 60 30 94 94 52
3.7. Múkidéoi célú ho on. 60 k’rn’lbrzélclnk

3.8. Egyéb núkődéci célú bcsénl

4. II. Álnn8ndnl’ kícycnli Ollók

5. III. Tácccgyló’ck, k,n*e,olIécnk (5.10.35.7.)
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Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal 3. Napirendi ponthoz
Jászbolciogházai Kirendeltség Jegyzőjétől
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.
Tel.: 57/460-023, fax: 57/460-012
e-mail: jegyzo~Jjaszboldoghaza. hu

Beszámoló az Ön kormányzat adóügyi tevékenységéről

Az adóügyi feladatok

E tevékenység keretében végezzük a helyi adókra, és a gépjárműadóra vonatkozó,
törvényekben és más jogszabályokban előírtakra figyelemmel az önkormányzat által
bevezetett adók - magánszemély kommunális adója, iparűzési adó, idegenforgalmi adó—
előírásával, nyilvántartásával, kezelésével, beszedésével, elszámolásával, adóellenőrzéssel,
az adók- és adók módjára behajtandó köztartozások beszedésével, az adózással
összefüggő bejelentések, kérelmek, nyilatkozatok intézésével, hatósági bizonyítványok,
igazolások kiadásával kapcsolatban előírt feladatokat.

Adókivetés

Az iparűzési adó bevallások leadásának határideje minden év május 31-e, kommunális-adó
bevallás leadási határideje az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon
belül van. Gépjárműadó esetében a bevallásadási kötelezettség 2003. XII. 31-el megszűnt.
2004. L 1-től az adóhatóság a gépjárműadót az Okmányiroda adatszolgáltatása alapján
állapítja meg kivetéssel.
A gépjárműadó esetében 2013. január elsejétől a beszedett gépjárműadó 60 %-a a Magyar
Allamkincstárhoz befizetendő, az adó 40 %-a marad az önkormányzatoknál.

A bevallások beérkezése után a adóbevallások adatait egyeztetjük a számítógépes
törzsadattári nyilvántartásban a már rendelkezésre álló adatokkal, ha eltérést tapasztalunk a
változásokat átvezetjük. Abban az esetben, ha az adóalany a nyilvántartásban nem
szerepel, számítógépes nyilvántartásba vesszük.

Amennyiben az adókötelezettség a bejelentéssel, illetve a bevallással egyidejűleg keletkezik,
akkor az adómentesség feltételeinek vizsgálatára kerül sor. A feltételek fennállása esetén az
adózó az adófizetési kötelezettség alól mentesül.
A tértivevény visszaérkezését követően megtörténik az ügyiratba szerelés, a határozatok
alapján az adó összegének előírása, illetve törlése és az esedékesség időpontjának
rögzítése a számítógépes nyilvántartásban.

Adóbefizetések

Az adófizetések feldolgozása az adóügyi előadó által történik. A pénzintézettől naponta
beérkező számlakivonatok (adónemenként) ellenőrzésre kerülnek. A kivonatokról
számlakivonat-nyilvántartás készül. A tételes pénzforgalom és a számlakivonat adatai közötti
egyezőség megállapítása után történik a befizetések lekönyvelése az adózók egyedi
számláira.

Amennyiben a kivetett adóra a befizetés beérkezett, az adó lekönyvelésével lezárul a
folyamat. A befizetési határidő eredménytelen eltelte után a hátralékkal rendelkező adózókról
hátralékos lista készül, és megindul az adóbehajtási eljárás.



A következő táblázat a befolyt adóbevételek adónemenkénti megoszlását mutatja ezer
forintban:

Adónem 2010. év 2011. év 2012. év 2013.év 2014.1.
félév

iparűzési adó 13.700 14.700 16.500 21.100 9.800
magánszemélyek kommunális adója 4.500 4.500 4.500 4.500 2.200
pótlék, bírság 900 1.100 800 400 100
gépjárműadó 10.100 9.500 10.100 9.700 4.600
összesen 29.200 29.800 31.900 35.700 16.700

Adóbehajtás

Az adóhátralékkal rendelkezőkről készült lista alapján fizetési felhívás kerül kiküldésre,
melyben tájékoztatást kap az adófizetésre kötelezett személy a hátralék összegéről.

Az végrehajtási eljárás lefolytatása céljából magánszemély esetében a lakóhely szerinti, jogi
szerv és egyéb szervezet esetében az illetékes állami adóhatósághoz hátraléki kimutatás
kerül megküldésre.

A gépjárműadóval rendelkező hátralékosok egy évet meghaladó gépjárműadó tartozása
esetében intézkedés történik az Okmányiroda felé a gépjármű forgalomból való kivonására.

A felszólítást követően az adóhátralék rendezésének vizsgálata után, amennyiben a felhívás
eredménytelen, a végrehajtási eljárás megindítására kerül sor.

A bankszámlával rendelkező hátralékosok számlája ellen azonnali beszedési megbízást, a
munkahellyel rendelkezők esetében munkabérre irányuló fizetési letiltás kibocsátása történik.
Amennyiben az eddig foganatosított intézkedések nem vezettek eredményre, illetve a
hátralékosok bankszámlával, vagy munkabérrel nem rendelkeznek, akkor az adós
tulajdonában lévő ingatlan felkutatására kerül sor, amelyre jogosult az adóhatóság
végrehajtási, illetve jelzálog jogot bejegyeztetni. A hatályos végrehajtási törvény alapján ingó
dolgok végrehajtására is sor kerülhet.
Amennyiben az adózó nem rendelkezik lefoglalható ingó-és ingatlan vagyontárggyal,
valamint a végrehajtási eljárás nem jár eredménnyel, akkor az adótartozás 5 év alatt évül el.

Az adóügyi előadó egyéb feladatai

- Ad óigazolások, vagyoni bizonyítványok kiállítása:
Az adózó kérelmére annak igazolására, hogy rendelkezik-e adótartozással,
adóigazolás kiadására kerül sor.

- Adó-és értékbizonyítvány kiállítása:
Megkeresésre az ingatlanok forgalmi értékéről adó-és értékbizonyítvány kiadása
történik, hatósági felhasználás céljából.

- Igazolás kiállítása költségmentesség igénybevételéhez:
Ingó, ingatlan és gépjármű meglétének igazolása.

- Pénzbírság nyilvántartása, kezelése:
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A szabálysértési hatóság, amennyiben a pénzbírság megfizetésére kötelezett
személy a pénzösszeget nem fizeti meg - a határozat jogerőre emelkedését követő
15 napon belül - letiltást bocsát ki, melynek egy példányát átadja adóhatóságunknak.
A letiltás alapján a szabálysértést elkövető terhére megállapított pénzbírság, eljárási
költség az idegen adóbeszedési számlán kerül előírásra.
A munkáltató által történt átutalásokról, befizetésekrőL valamint a letiltás
eredménytelenségéről a szabálysértési hatóságot értesítjük.
A tartozás törlésre kerül, ha a szabálysértési hatóság a letiltást visszavonja.

Az adók módjára behajtandó köztartozások beszedése

Azon köztartozások esetében, ahol a törvény az adók módjára történő behajtást rendeli el, a
társhatóság hátraléki kimutatás formájában megkeresi adóhatóságunkat a végrehajtást
kérve.
Amennyiben a megkeresés tartalmazza a végrehajtási eljárás lefolytatásához szükséges
adatokat, akkor az eljárást megindítjuk, ellenkező esetben a kimutató szervnek hiánypótlásra
visszaküldésre kerül. A végrehajtás eredményéről a kimutató hatóság tájékoztatást kap.

Az adóüqyi előadó által vezetett számlákról történő utalások

Az adóügyi előadó minden adófajtára (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó,
gépjárműadó stb.) számlákat vezetnek. Az adóbeszedési számlákról az utalások a
költségvetési elszámolási számla javára történnek minden hónap 10. napjáig.
Az idegen bevételek elszámolási számláról a behajtásra kimutatott tartozásra teljesített
befizetések utalásra kerülnek a kimutató szerv felé.

Zárási összesítő készítése

Az adószámlák adatairól minden negyedév végén zárási összesítő készül. A zárás
előkészítése során az adatok ellenőrzésére, egyezőségének megállapítására kerül sor.

Jászboldogháza, 2014. szeptember 3.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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Előterjesztés
A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet

elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.~. (1)
bekezdés 3. pontja, valamint a 143.~. (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladata a
településen a közterületek elnevezésének, az elnevezés megváltoztatásának, valamint a
házszárnok megállapításának a szabályait önkormányzati rendeletben megállapítani.

A rendelet tervezetet hivatalunk elkészítette, melyet előterjesztésenihez esatolok.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a csatolt rendelet-
tervezetet fogadja el.

Jászboldogháza, 2014. szeptember 01.

Tisztelettel:

Dr. Dinai Zoltán
jegyző





Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

/2014.( ) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. ~ (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. ~ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az önkormányzati rendelet hatálya

1.~ (1) A rendelet hatálya Jászboldogháza község közigazgatási területén lévő
közterületekre és ingatlanokra, valamint azok tulajdonosaira, használóira, kezelőire
terjed ki.

(2) Jászboldogháza község közigazgatási területén Új közterületet elnevezni, új házszámot
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak
e rendelet szabályai szerint lehet.

2. Értelmező rendelkezések

2.~ E rendelet alkalmazásában

a) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 2. ~. 13 .pontjában meghatározott terület;

b) közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése;
c) házszám: a bel-és külterületi ingatlanok közterületre megállapított sorszáma.

3. A közterületek elnevezésére, megváltoztatására vonatkozó szabályok

3.~ (1) A település belterületén minden közterületet el kell nevezni, kivéve a mezőgazdasági
célú utakat. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Jászboldogháza
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési vonatkozásából
áll.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, f’Óldrajzi névről vagy
fogalomról lehet elnevezni.

(4) Közterületet olyan természetes személyről lehet elnevezni

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében vagy az emberiség
egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt, és személye közmegbecsülésnek
örvend;



b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területein kimagaslóan
jelentőset tett vagy alkotott, mely miatt emléke megőrzésre méltó;

c) akinek Jászboldogháza község életében, történetében kiemelkedő szerepe volt,
tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez, hírneve öregbítéséhez.

(4) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

4. ~ (1) A közterület nevének megállapításakor figyelemmel kell lenni a történelmi
hagyornányokra, a földrajzi környezetre és a nyelvhelyességi követelményekre.

(2) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként létesülő Új útszakasz, külön
elnevezési eljárás nélkül, a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(3) Ha egy közterület községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagolódik,
egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrésznek más nevet kell adni.

5.~ (1) A közterület elnevezését, illetve elnevezésének megváltoztatását
kezdeményezheti:

a) a polgármester,
b) a Képviselő-testület,
c) a településen nyilvántartott civil szervezetek,
d) Jászboldogháza közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosai, birtokosai,

haszonélvezői.

(2) A közterület elnevezés módosítása esetén az érintett ingatlantulajdonosoktól,
haszonélvezőktől és az érintett közterületen lakcímmel rendeikezőktől javaslatot kell kérnie a
polgármesternek az új közterület elnevezésére vonatkozóan.
(3) A közterület megszűnésével külön döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.
(4) A közterületnév megállapításáról, illetve megváltoztatásáról tájékoztatni kell a

lakosságot, az illetékes járási hivatalt, az illetékes postai és ingatlan-nyilvántartó
szerveket, a rendőrség, a katasztrófavédelem, az országos mentőszolgálat illetékes
szerveit, valamint az illetékes közműszolgáltatókat. A döntést a helyben szokásos
módon, az Önkormányzat honlapján, valamint a helyi újságban is ki kell hirdetni.

(5) A község közterületeinek nevét jegyzékbe kell foglalni, és abban a változásokat
folyamatosan fel kell tüntetni.

4. A házszámozás

6.~ (1) A névvel ellátott közterületen a beépített és a beépítetlen építési telkeket házszárnmal
kell ellátni.

(2) A házszám arab szám, továbbá — amennyiben ez szükséges — arab szám és alátöréssel az
abc ékezet nélküli nagybetűje.

(3) A vonalszerű közterületek esetében, a számozás irányába haladva a bal oldalon a páros
számokból, a jobb oldalon a páratlan számokból kell megszakítás nélkül a házszámot
képezni. Az ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell szárnozni.

(4) A számozás a páratlan oldalon egyes számtól, a páros oldalon a kettes számtól kezdődően
történik.



(5) A kizárólag egyik oldalon beépíthető közterületek telkei és a foltszerűen beépített
területek folyamatos számozást kapnak.

(6) A házszárnozás folyamatosságát telekösszevonást követően is biztosítani kell.
(‘7) Külterületen az ingatlanok jelölése helyrajzi számmal történik, a külterületi ingatlanoknak

házszám adható, de nem kötelező.

7.~ (1) A közterületen több ingatlan azonos számmal nem jelölhető. Ha egy ingatlan több
közterülettel is érintkezik, az építmény utcaü~onti főhornlokzata határozza meg a
házszámozást.

(2) A házszám megváltoztatására irányuló eljárás hivatalból, vagy annak a kérelmére indul,
akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke ~ződik.

(3) A már megállapított házszám megváltoztatására csak indokolt esetben kerülhet sor. A
változtatáskor arra kell törekedni, hogy a házszám-változtatás minél kevesebb érintett
lakcímének megváltoztatásával járjon.

8.~ (1) A 6.~ rendelkezései az önkormányzati rendelet hatálybalépésének időpontjában
nyilvántartott házszámozásra nem vonatkoznak.

(2) Az ingatlanok házszámának megállapítására vonatkozó hatáskörét a képviselő-testület a
polgármester hatáskörébe utalja.

5. Utcanév-táblák és házszámtáblák elhelyezése

9.~ (1) A közterületek elnevezését tartalmazó, a tájékozódást segítő táblákat (a továbbiakban:
utcanév-tábla) az utca kezdetén és minden betorkolló utcánál is el kell helyezni.

(2) Az utcanév-táblát elsősorban épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten —

jól látható helyen — kell elhelyezni.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója az utcanév-tábla kihelyezését és az

ezzel járó munkálatokat tűrni köteles.
(4) Az utcanév-táblának az utcajegyzékben szereplő elnevezéssel meg kell egyeznie.
(5) Az Új közterület elnevezését tartalmazó utcanév-táblát, valamint a közterület

elnevezésének megváltoztatása után az új utcanév-táblát az ingatlan-nyilvántartásba való
átvezetést követő három hónapon belül kell kihelyezni.

(6) A közterületek elnevezésének megváltozását követően a régi utcanév táblát piros színű,
átlós áthúzással kell jelölni. A régi elnevezést tartalmazó utcanév táblát a megszűnését
követő két év elteltével lehet eltávolítani.

1O.~ (1) A házszámtáblát az ingatlan kerítésére, házfalára, a közterületről jól látható módon
kell az ingatlan tulajdonosának elhelyeznie.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről, és pótlásáról az
ingatlan tulajdonosa gondoskodik.

(3) Amennyiben az ingatlan házszáma hivatalból indult eljárás során változik meg, a
házszámtáblát az ingatlan tulajdonosa részére az önkormányzat ingyenesen biztosítja.



7. Záró rendelkezések

11.~ (1) A rendelet 2014. október 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően megállapított és kihelyezett házszámok és

közterület elnevezések — azok megváltoztatásának szükségességéig — továbbra is
érvényben maradnak.

Jászboldogháza, 2014

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
Polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

2014

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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A JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVEDELMI KIRENDELTSÉG
TÁJÉKOZTATÓJA

A JÁSZBERÉNYI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG
BESZÁMOLÓJA

A 2014. I. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉROL

A 2012. január 1 -jén végbement átalakulás következtében új egységes, állami
katasztrófavédehTii szervezet jött létre, a kistérségben megalakult a Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség (KvK) és a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
(HTP). A szervezet a beszámoló időszakában ebben a szervezeti formában látta el a
mindennapi munkáját. A feladatvégzés minden esetben a hatályos jogszabályok követésével,
a belső szabályozók és normák betartásával történt. A Jászberényi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség illetékességi területe lefedi a Jászság egész területét, 18 település közel 90.000
állampolgárral. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe a Jászság
16 települése (kivétel Jászszentandrás, Jászivány).
A beszámoló időszakában a Jászberényi KvK társszervekkel való együttműködése megfelelő.
Jó kapcsolat áll fent a Jászberényi Rendőrkapitányság, a Jászberényi Mentőállomás
szervezetekkel. Az illetékességi területen lévő önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel,
civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, városi és megyei fermtartású
intézményekkel, vízügyi szervekkel, népegészségügyi hivatallal, járási hivatalokkal a
kapcsolattartatás és együttes munkavégzés folyamatos. A Jászberényi HTP együttműködési
megállapodással rendelkezlk a Jászkiséri és Jászárokszállási Onkormányzati
Tűzoltóparancsnoksággal (ÖTP), valamint a műveleti területéhez tartozó önkéntes tűzoltó
egyesületekkel.

Tűzoltás, műszaki mentés

A két Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (Jászkisér ÖTP, Jászárokszállás ÖTP) önállóan
végez kisebb nagyságú tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet, de szakmai indokok
alapján a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság is bevonásra kerül.
2014. év január. 1. és június 30. között a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
területén 117 tűzeset és 39 műszaki mentés történt. A vonulások számát tekintve kiemelkedő
hónap nem volt. A beszámolt időszakban egy kiemelkedő esemény (111-as kiemelt riasztási
fokozat) volt, mely nagyobb erők eszközök bevonását, minősített riasztási fokozat



elrendelését igényelte (12 ha nyárf’aerdő aljnövényzete és egy fa szerkezetű melléképület
égett).
A káresetek alkalmával a beavatkozó állomány nem sérült meg. 2014. év I. félévében 9 db
tűzvi.zsgálati eljárás megindítását követelő esemény történt.

A kirendeltség illetékességi területén jelenleg tizenegy Önkkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE)
tevékenykedik. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületek támogatására a kiírt pályázatokra a Kirendeltség illetékességi területén lévő
egyesületek pályáztak. A megpályázott szakfelszerelések, képzések, fecskendő felülvizsgálat,
üzemeltetési költségek pozitív elbírálásban részesültek.
Az elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek bővítése érdekében a 2014-es év vizsgált
időszakában helyismereti gyakorlat 18, szituációs begyakorló gyakorlat 20, ellenőrző
gyakorlat 6 került megtartásra különböző helyszíneken.

A tűzoltás, műszaki mentésben részt vevő gépjárműveink életkorát tekintve több is
meghaladta a tíz éves kort, így a karbantartási javítási költségeik évről évre növekszik, de
törekszünk az állagmegóvásra és a műszaki színvonal megtartására. A Jászberényi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság technikai eszközellátottsága megfelelőnek mondható. A vonuló
szereken elhelyezett eszközök állapota, életkora változó, karbantartásuk, felülvizsgálatuk
folyamatos. A Jászberényi Katasztrófavédelmi K~rendeltség és a Jászberényi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság egy épületben található. A laktanyaépület a korábbi évek felújítását
követően megfelelő szinten biztosítja a hivatali és készenléti szolgálat elhelyezését.

Pol~ári védelmi szakterület

A Kirendeltség az illetékességi területéhez tartozó települések vonatkozásában a települések
katasztrófavédehni osztályba sorolásának felülvizsgálatát az ide vonatkozó kormányrendelet
szerint meghatározott veszélyeztető hatások (villámárvíz, valamint a helyi vízkár)
figyelembevételével 2013. év október hónapjában elvégezte. A kockázati típusok további
elemzését, értékelését követően a települések besorolásában 18 település közül 17 település
„11” és 1 település a „111” katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. Az osztályba
sorolás módosítására a települések polgármesteri 2014. évben nem tettek javaslatot.
A Kirendeltség lakosságvédelmi tevékenysége az évente megrendezett ifjúsági versenyekkel,
a tanulóifjúság rendszeres veszélyhelyzeti felkészítésével valósult meg. A térség általános- és
középiskoláiban, nyári táborokban, illetve városi és községi rendezvényeken különböző
célcsoportok számára tartottunk felkészítést. Az évente megrendezésre kerülő felmenő
rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóján két korcsoportban 60 fő vett
részt. A kirendeltségi versenyen győztes csapatok jó eredménnyel szerepeltek a megyei
versenyen is.
Több alkalommal katasztrófavédelmi segédleteket és tájékoztató kiadványokat, plakátokat,
toborzó anyagokat juttattunk el a pedagógusoknak, hogy önállóan is tudják végezni a
katasztrófavédelmi ismeretek átadását diákj aik számára, valamint a pályaválasztás előtt
állóknak is információt adhassanak szervezetünkről. A Gyermek- és ifjúságfelkészítés 3 *3~
Akciótervben foglaltakról és a felkészítések lehetőségeiről tájékoztatást kaptak a Kirendeltség
illetékességi területén lévő polgármesterek, valamint a közbiztonsági referensek. A közös
munka eredményeként a Jászság fiataljainak nagy része találkozott már személyesen vagy
kiadványaink útján szervezetünkkel. A jászberényi tűzoltólaktanya nyitva áll a diákok és
gyermekek előtt, s ennek eredményeképpen a beszámoló időszakában több mint 200 jászsági
fiatal nyert betekintést a szervezet munkájába.
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2014. március 31-ig a természeti, civilizációs, valamint egyéb eredetű veszélyek
következményeinek elhárítására kidolgozott tervek valamennyi településen felülvizsgálatra
kerültek. Attekintésre került a járási, valamint a kirendeltségi összesített terv is. A
befogadásra kij elö it intézmények befogadási terveinek kidolgozása a kirendeltség szakmai
irányinutatásával és segítségével 2014. I. félévében megkezdődött. A tervek megfelelő
adattartalommal 15 település 56 intézményére vonatkozóan elkészültek, a 3 település esetében
a tervezés folyamatban van. A befogadó helyek, valamint befogadási tervek ellenőrzését a
szakterület folyamatosan végzi a Jászberényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete
bevonásával, supervisori ellenőrzés keretében.

Az illetékességi területen megalakított települési polgári védelmi szervezetek megalakítási
terveinek, beosztó határozatainak felülvizsgálata és ellenőrzése folyamatos. Jelenleg a
Jászberényi KVK illetékességi területén megalakított 18 települési polgári védelmi szervezet,
a két területi rendeltetésű műszaki- mentő (árvízvédelmi) komplex csoport, valamint a járási
mentőszervezetek összesített létszáma 2143 fő.
Az illetékességi területünkhöz tartozó járásokban (Jászapáti, Jászberény) a lakosság, valamint
az anyagi javak védelme érdekében az Oiikéntes Tűzoltó Egyesületek, Polgárőr Egyesületek,
valamint egyéb civil szervezetek tagjaiból 2013. november 30-án önkéntes járási
mentőcsoportok alakultak. Az Apáti Járás Önkéntes Mentőcsoport 47 fő részvételével, a
Berény Járás Önkéntes Mentőcsoport 35 fővel alakult meg. Mindkét mentőcsoportunk sikeres
minősítő vizsgát tett a 2014. május 24-én végrehajtott nemzeti minősítő gyakorlaton.
2014. I. félévben vis rnaior támogatás iránti igény a kirendeltség illetékességi területén nem
került rögzítése.
Illetékességi területünkön polgári védelmi szervezet készenéitbe helyezésére a tárgyi
időszakban nem került sor. A Kirendeltség illetékességi területén két helyi védelmi bizottság
került megalakításra a járási székhelyeken.

A kirendeltség a tárgyi időszakban több témakörben végzett supervisori ellenőrzéseket. A
települések belvízelvezető rendszereinek helyszíni szemléjét, az elhanyagolt fasorok
utóellenőrzését, valamint a melegedőhelyek supervisori ellenőrzését, a befogadásra kijelölt
intézmények ellenőrzését hajtotta végre társhatóságok bevonásával. Közbiztonsági referensek
munkájának ellenőrzését évente egy alkalommal végezzük. Az ellenőrzés megállapításai a
rendszeresített felügyeleti naplóba rögzítésre kerülnek. Havi 5 alkalommal tartunk felkészítő
foglalkozásokat a közösségi szolgálatra jelentkezett diákok számára. 2014. I. félévében 166
tanuló teljesített közösségi szolgálatot kirendeltségünknél, illetve az illetékességi területünkön
működő Önkéntes Tűzoltó Egyesülteknél.

Iparbiztonsági szakterület

A kirendeltség által ellátott iparbiztonsági feladatok: a veszélyes ipari üzemek felügyelete, a
veszélyes áruk szállításának ellenőrzése, valamint a kritikusinfrastruktúra-védelem.
A kirendeltség a beszámoló időszakában elvégezte az illetékességi területén található fő- és
alsórendű útvonalak felmérését, hogy hol van lehetőség ADR közúti veszélyes áruszállítás
ellenőrzésére. A tárgyi időszakban a közúti (esetenként vasúti) veszélyes áruszállítás
ellenőrzése folyamatos.
A Jászberényi KvK a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Iparbiztonsági Főfelügyelő sége által átadott üzemazono sítási bej elentésekhez kapcso lódva
ellenőrzést tartott az illetékességi területén található veszélyes üzemekben. Az ellenőrzésre
átadott létesítmények esetében ellenőrzésre került a kérelem formai megfelelő sége



(szolgáltatási díj befizetése; előírt tartalmi elemek megléte), majd előzetes kiértesítést
követően került sor a helyszíni eljárások lefolytatására. Az üzernazonosítási eljárások során
minden esetben megállapítottuk, hogy a telephelyeken a veszélyes anyag mennyisége nem éri
el az alsó küszöbérték negyedét, így a telephelyek nem tartoznak a Katasztrófavédelmi
törvény IV. fej ezetének hatálya alá.
A Jászberényi KvK illetékességi területén található kritikus in~astruktúra alá tartozó
létesítmények adatai is felmérésre kerültek. A létesítmények adatai fo lyamato san ~issítésre
megtörtént, a létfontosságú és alapvető ellátást biztosító villamos energia felhasználók köre
kijelölésre kerültek. Közművezeték, gázvezeték átvágást követően 1 esetben került az
iparbiztonsági szakterület által káreseti szemle lefolytatásra. A települések
hulladékszállítására vonatkozóan 18 településre és a szolgáltatókra vonatkozó adatokat
felmértük. A kirendeltség területén a hulladékszállítás stabil, folyamatos a beszámoló
időszakában. A szükségellátásra vonatkozó tervek határidőre eikészültek. Ideiglenes
kijelölésre és szükségellátás elrendelésére nem került sor.

Az elmúlt évben nem volt szükség a kritikus infrastruktúra működési zavarai miatti
intézkedésnek, a lakosság zavartalan ellátása érdekében történő egyéb beavatkozásnak.
Felmérésre kerültek a kirendeltség illetékességi területén található propán-butángáz
cseretelepek is, mely alapján megállapítható, hogy csak I. és 2 db. II. kategóriás cseretelepek
taláUiatóak a Jászságban. Az iskolákat és a lakosságot a polgármesteri hivatalokon keresztül
tájékoztattuk a VESZ rendszer indításáról és elérhetőségéről.
Felmértük továbbá az állattartó telepek tartalék áramforrással való ellátottságát.

Hatósági tevékenység

A hatósági osztály tevékenysége során szükséges folyamatosan figyelemmel kísérni a változó
jogi és belső szabályozókat. A tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi hatósági
tevékenység mellett a 2013. január 1-től a hatósági munka a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok kiadásával, majd annak
módosításával kibővült, s az új szakterület jelentős részét képzi a hatósági munkának. Ezeken
túl a supervisori tevékenység, a tűzvizsgálatok, a nagy létszámú szabadtéri rendezvények
engedélyezése és ellenőrzése, a működési engedélyezési, a kereskedehni és ipari
tevékenységek bejelentését követő eljárások, a közérdekű bejelentések és panaszügyek
kivizsgálása, piacfelügyeleti jogkör ellátásából adódó hatósági ügyek száma összességében az
etmúlt évhez mérten sokszorosára emeJkedett. Jelentős munkát jelentenek a szabadtéri tüzek
megelőzésével kapcsolatos eljárások, valamint a kéménytűz és CO mérgezésekkel össze~iggő
hatósági eljárások lefolytatása. 2014. májusától új hatáskör a gáz csatlakozóvezetékek és
felhasználó berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárások
végrehajtása is.
A tűzmegelőzés egyik legfontosabb területe egy adott építkezés, tevékenység és működés
megkezdése előtti tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalás, tájékoztatás megadása. A
jogszabályok megfelelő értelmezése miatt jelentősebb és szükségesebb a beruházások előtti
egyeztetések megtartása, ahol a felmerülő tűzvédelmi kérdések megválaszolásra kerülnek. A
szakhatósági tevékenységünkhöz tartozó jogszabályok elmúlt években történő folyamatos
változása miatt csökkent a tűzoltóság közreműködésének száma.

Az ellenőrzési ütenrtervek összeállítása az éves országos ellenőrzési tervben meghatározottak,
valamint a megyei ellenőrzési tervnek megfelelően készülnek. A létesítmény nyilvántartás
alapján az illetékességi területen 354 létesítmény működik, ezek közül kiemelt nagyságú
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gazdasági társaságok működnek (p1. Electrolux Lehel Ku., Jász- Plasztik Kfl., Sarnsung
Magyarország Zrt. stb. . ..) A különböző létesítményeknél tartott ellenőrzések során
tapasztalataink szerint kielégítő a tűzvédelmi helyzet. A megállapított hiányosságok nagyobb
többségét a különböző időszakos felülvizsgálattok elvégzésének (p1. elektromos és
villámvédelmi berendezések), jegyzőkönyvekben megállapított hiányosságok
felszámolásának elmaradása adta.
A jelentősebb ipari üzemek és közösségi létesítmények esetén szükségesnek tartottuk és
tartjuk az átfogó ellenőrzési ciklikus időn kívüli célellenőrzések megtartását. Tárgyi
időszakban kiemelten a tűzvédelini berendezések meglétét, felülvizsgálatát és karbantartását,
valamint a szabadtéri tárolás helykijelölési gyakorlatát és a tűzvédelmi előírások betartásának
ellenőrzését tartottuk szem előtt.

A szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében a tárgyi időszakban az erdőterületeken,
gondozatlan termőterületeken supervisori ellenőrzések kerültek magtartásra, melynek jelentős
része DISASTER 2014. tűzvédelmi akciók keretein belül. A gondozatlan (hasznosítatlan~
termőterületek tulajdonosainak beazonosítását követően minden esetben hatósági eljárás
indult. A mezőgazdaság területén stabilan kialakult nagyüzemek és a kisvállaikozások
gépparkjainak minőségi cseréje lelassult, létszáma viszont stabilizálódott. A kisvállalkozások
körében az aratás előtti gépszemlék igénye jelentősen megnőtt. A Jászság nagy
gabonatermelő terület, ezért a mezőgazdaság tűzvédelmére, ezen belül a nyári betakarítás
tűzmegelőzésére nagy gondot fordítunk.

Összességében elmondható, hogy a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparanesnokság eredményesen teljesítette feladatait. A
beszámoló időszakában a Jászság területén katasztrófaveszély és veszélyhelyzet
kihirdetésére nem került soi~ kiemelkedő tűzeset, iparbiztonsági területén baleset nem
történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A beszámolt időszakban a szakmai
in unka folyamatosan növekedett, azonban kiegyensúlyozo~tabb in unkakörüimények, az
eddigi hasznos tapasztalatok birtokában azok végrehajtása megtörtént.

Jászberény, 2014. augusztus 07.

Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó százados
tűzoltóparancsnok

Fózer Tibor tűzoltó alezredes
kirendeltség-vezető



JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG

Tűzoltási, műszaki mentési statisztika
2014. január 1. és 2014. június 30. közötti időszakban

T Tűzesetek száma Műszaki Önkéntes Tűzoltó
mentések száma Egyesület vonulása

Jászboldogháza 3 0 2

Polgári védelmi szervezetek létszáma, felkészítés helyzete, gyakorlatok
A település köteles polgári védelmi szervezet létszáma jelenleg 56 fő. A szervezet
felkészítésére 2014. április 25-én került sor.

Vis maior
A tárgyi időszakban a település vis maior igényt nem nyújtott be.

Ip arbiztons ág
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség folyamatosan, heti rendszerességgel ellenőrzi
a 32-es főúton áthaladó veszélyes áruszállító járműveket. A településen a Kat. Tv. IV. fejezete
hatálya alá tartozó veszélyes üzem nem található. A nagyobb gazdálkodó szervezeteknél
időszakosan ADR telephelyi ellenőrzést és üzemazonosítási szemlét folytatunk le.
Leellenőriztük a településen található növény védőszer és műtrágya forgalmazókat. .

A településen elvégzett ellenőrzések száma

Tűzvédelem 1 Polgári védelem Iparbiztonság Piaefelügyelet

2014. I. félév 6 6 3 0

Nyilvántartott létesítmények
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének nyilvántartásában a településen 14 db
létesítmény szerepel, amelyek katasztrófavédelmi szempontból jelentősek.

Kapcsolattartás
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a település Önkormányzatával, vezetőivel, a
polgármesteri hivatalban katasztrófavédelmi munkát ellátókkal megfelelő, magas színvonalú.
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A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCLX törvény 11. ~ (1) értelmében, a víziközmű
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel -

víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A
gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő
felújításoknak, Fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási
munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd
az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági
sorrend figyelembevételével. .

Kijelentem, hogy a gördülő fejlesztési terv elkészült, a testület jóváhagyása a .

dátumú testületi ülésen esedékes.

A gördülő fejlesztési tervezetet a mai napon az üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek ZRT-től
átvettük. .

!
~ ‘~\ /41:

‘ . ;;J~,~boldogháza Község Onkormányzata

képviseletében eljár:

Szűcs Lajos

polgármester



JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEINEK

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

Ellátásért felelős megnevezése:

Jászboldogliáza Község Önkormányzata

5144 Jászboldogháza,

Rákóczi F. 27.

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2014. június 24.



A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. ~ (1) értelmében, a víziközmű
szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel -

víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A
gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült éi-téknövelő
felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási
munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd
az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági
sorrend figyelembevételével.

FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

I. ÜTEM

2015, évben tervezett felújítások és pótlások

Rövidtávú felújítási és pótlási terv:

Felszín alatti vízkivétel
Vízműtelep és vízkezelő létesítmények
Vízelosztás

Vkr. Felújítás és pótlás Vízjogi létesítési Tervezett nettó Javasolt forrás
azonosító megnevezése engedély összeg

Előre nem látható
JBH-YV események miatt, Nem 100.000.- 2015. évi bérleti

váratlanul jelentkező díj
felújítási, pótlási

kényszer. Tartalék keret.

2015. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 100.000.-Ft

IL ÜTEM

2016.-2019 évben tervezett felújítások és pótlások

Középtávú felújítási és pótlási terv:

Vízelosztás
Technológia



Vkr. Felújítás és pótlás Vízjogi létesítési Becsült nettó Javasolt forrás
azonosító megnevezése engedély költség

szűrőnkriél töltetek
JBH-IV cseréje Nem 1.700.000.- 2015-2018. évi

bérleti_díj
Előre nem látható

JBH-IV események miatt, Nem 400.000.- 2016.-2019. évi
váratlanul jelentkező bérleti díj

felújítási, pótlási
kényszer. Tartalék keret.

2016.-2019 évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 2.100.000.-Ft

iii. ÜTEM

2020.-2029 évben tervezett felújítások és pótlások

Hosszú távú felújítási és pótlási terv:

Vízelosztás
Ivóvízhálózat

Vkr. Felújítás és pótlás Vízjogi létesítési Becsült nettó Javasolt forrás
azonosító megnevezése engedély költség

JBH-IV 2 db szivattyú felújítása Nem 1.200.000.- 2023.-2024. évi
bérleti_díj

Előre nem látható
JBFI-ÍV események miatt, Nem 1.000.000.- 2020-2029. évi

váratlanul jelentkező bérleti díj
felújítási, pótlási

kényszer. Tartalék keret.
Technológiai

szerelvények javítása
JBF{-FV (szelepek, vezérlés, Nem 600.000.- 2024-2025. évi

irányítéstecnológia) bérleti díj
Ivóvízhálózat felújítása

tolózárakkal,
JBH-IV közkifolyókkal, Szükséges 2.500.000.- 2015-2029. évi

tűzcsapokkal 100 fm-en bérleti díj

2020.-2029 évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 5.300.000.-Ft

Tervezett felújítási, pótlási és beruházási költségek 2015.-2029.: 7.500.000.-Ft

Tervezett bérleti díj: 7.500.000.-Ft



Gördölö fejlesztési terv a 2015 -2029 idöszakrn
FELÚJ~TÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

0’ tonal ben~sljtó szcrrczot ‚mgnorezésn~ Tisznn’aoti Reginnólis Vizntörek Zn. cilátásért felelős / eltálásért felelősök képviselője’ ziköznlü-szolgállnlö5
Viniköznsü-szolgáltnló tnegneveeése: Tiszament’ Reg~ooalis Vízművek Zrl.
Vizikörnmü-szolgáltnlóni ágazol megnsveeésv Ivóvíz
Vélemnényeltérést oegfngabnanó érmntett fél nsegnereróse: Jáseboldogháza Község Önknnnányzata
Vieíköznmü-rendszer kódjz°°: JBH.IV

It » E G H

Viojogi An érintett Tervezett fmlegvotósitás
Fontossági Felújités és pótlás tétesitési/et ellátásért nettó költség Forrás dötortnnss Tervezett időtáv A felújitán és pótlés ütemnezése n tervezési időszak ével sZerint
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kényszer. Tartalék keret. ÓOkOnstan3 Zala

Jásebnldo0háza . .

2. sziirónkuól töltetek cseréje - Község I 700 Eves bench 2010 2010 Kozáp
Onkonnányzata d’j

Előre scsI látlmatá ‘ .

esenmények ninth, s’áratlasol Jaszkoldogtmaza Éves bérleti
~ jelcstkezöfeléjitösi,pátlási Ösksns észt 400 dmj 2010 2019 Kozép X X X X

kenyseor. Tartalck keret.

Jászbnldogl’ázn .—:.——

4 2db szis’ott~ó fnlájitáso - Község I 200 Eset honol’ 2023 2024 Hosseá
Ookonnánvzata émj - X X
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. . ‚ Jaszkoldogboza ‘ .
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irómmyilésteeanlágia) ‘ 5,1’ O
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‘ kk I Jaszboldoglmaza ‘
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7. Napirendi pont

Előterjesztés

A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi

pályázati fordulójához történő
csatlakozáshoz

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
(EMET) közzétette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015.
évi pályázati fordulójának dokumentumait.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés
érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló űatalok felsőfokú tanulmányainak
támogatása. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind
önkormányzati forrásokat is mobilizál.

Az ösztöndíjrendszerhez történő önkormányzati csatlakozás határideje: 2014. október 1. A
pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2014. november 7.

Melléklet: Csatlakozási nyilatkozat - minta

Jászboldogháza, 2014. szeptember 3.

Szűcs Lajos
polgármester





Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2015 ~TEST-TENDEP’-A-OOO4~

TEST-TENDER-A-0004

Támogatáskezelő tölti ki!
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1381 Budapest, Pf. 1418
részére ajánlott küldeményként postázandó
2014. október 1-ig

Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete

Érkeztetőszá m:

Iktatószám:

Nyilatkozat
a csatlakozásróí, valamint

az elektronikus adatbázis használatáról

Kérjük, hogy a Csatlakozási nyilatkozatata Támogatáskezelő címére
2014. október 1-ig szíveskedjen megküldeni ajánlott kűldeményként. egy eredati aláírt, lepecsételt

~péIdányban,

Alulírott POLGÁRMESTER NEVE, mint a(z) ÖNKORMÁNYZAT NEVE polgármestere (a polgármester

akadályoztatása esetén teljes jogkörrel eUárá helyettese) j&en nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy:

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelel~e~kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról,

hogy csatlakozni kíván a hátrányos szóciájis helyzetú felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjrendszer 20t5. évi pályázati fordulójához.

2. Az önkormányzat ~ felső*tatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő

fiatalok részére kiírandóBursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi

pályázati forduk~jának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a

pályázatok klírása, elbh~álása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének

továbbitása s6rán rnaradél~talanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár

el.

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott

döntését a https:!/www.eQer.hu!eQerbursa/onk!tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa

rendszerben rögzíti.

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a

pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és

mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.



Alapadatok (önkormányzat):

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

Polgármester:

Jegyző:

Központi e-mail cím:

Központi telefonszám:

Pénzintézeti adatok:

Számlavezető Intézet neve:

Önkormányzat bankszámlaszáma:

Felhasználói adatok (Központi kapcsolattartó):

Központi kapcsolattartó neve:

Felhasználónév:

E-mail cím:

Telefonszám:

Kijelenteni. hagy ame’nnyiben az adatokban váttozás áll be, úgy a szükséges adatmódosítást
végrehajtom az EPER-Bursa rendszerben, ás a jóváhagyáshoz — a változás bekövetkezésétől számított
8 napon belül Új nyilatkozatot küldök a Támogatáskezelőnek.

Alulírott Önkormányzati dö~téshozó — polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában — ajelen nyilatkozat
aláírásávalkilelentem, hogy az általam megadott adatok teljesek, valódiak ás hitelesek.

Kelt~

aláírás

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

P.H.

Nyomtatás: éééé.hh.nn. óó:pp
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BURSA HUNGARICA

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI

ÖSZTÖN DÍJ PÁLYÁZAT

2015

Tájékoztató csomag
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

települési önkormányzatok Számára

Pályázati dokumentáció tartalma
Általános tájékoztató
Általános Szerződési Feltételek a települési önkormányzatok számára
1. sz. melléklet: Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról
(Csatlakozási nyilatkozat)
2. sz. melléklet: Ütemterv a telepűlési ás megyei önkormányzatok számára
“A” ás “B” típusú pályázati kiírás ajánlott szövege
Ajánlott pályázati űrlap az “A” és a “B” típusú pályázók részére



L Általános tájékoztató

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt’
E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati
forrásokat mobilizálni kíván.

Jelen Tájékoztató csomagban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
(a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2015’ évi fordulójával kapcsolatos általános
információk, a 2015’ évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat
lebonyolításának rendjére vonatkozó információ található. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer
jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatókjuttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 5112007. (lll’26.) Kormányrendelet szolgál (a továbbiakban: Rendelet).

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi
fedezeteként három forrás szolgál:

(1) A települési őnkormányzatok által nyújtott támogatás:
A Bursa Hungarica Osztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten
történjen a döntáshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek
megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Osztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat) helyben kerül elbírálásra.
A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által
támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő
ösztöndíj összegét.
(az (1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)

(3) Intézményi támogatás:
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló
vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly
módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított
támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben — a Rendelet 18. ~ (5)
bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig — kiegészíti. Az
intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2014. évi fordulóban 5,000 Ft!fő/hó volt.
(intézményi ösztöndíjrész)
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A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁS! ÖNKORMÁNYZATI

ÖSZTÖNDÍJRENDSZERBEN

VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

A Minisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a

Bursa Hungarica pályázatok, Illetve ösztönd~ak kezelését a Bursa Hunciarica Elektronikus

Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) teszi

lehetővé.

Az EPER-Bursa rendszer a települési és megyei önkormányzatok számára jelentősen csökkenti az

Ösztöndíjrendszerben való részvétel adminisztratív és humánerőforrás-költségét, növelve ezzel az

önkormányzatok működési hatékonyságát.

Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat — azokért

a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva —‚ jelentősen csökkentve így a téves

adatszolgáltatást. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az

elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat. Az elbíráló önkormányzatok a

korábbi gyakorlathoz igazodva a Támogatáskezelő által felajánlott pályázati űrlap szociális mezőit

elektronikusan bővíthetik, valamint a kötelező mellékletek listáját is kiegészíthetik az önkormányzat

által meghatározott mellékletekkel az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén. A települési

önkormányzatoknak a pályázók által elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből

kinyomtatott pályázati űrlapon az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását, formai

ellenőrzését ás elbírálását kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben.

A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa

rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező a

pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. A rendszerhez nem

csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez sem tudnak

csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített

pályázatot nem bírálhatnak el.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójában a megyei önkormányzatoknak a

kiegészítő megyei támogatás odaítélésén ás a döntési listák rögzítésén kívül az EPER-Bursa

rendszerben más adatrögzítési feladatuk nincs.

A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való részvétel

önkéntes. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a Rendelet 18. ~ (4)

bekezdése szerint „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi

fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési önkormányzatok számára” című

dokumentumban (a továbbiakban: ÁSzF) közzétett eljárásrendnek megfelelően, kizárólag az EPER

Bursa rendszerben történő regisztrációt követően valósulhat meg.

(Elérése: https://www.eper. huteperbursa!onk/tonkbele~iaspx).



A regisztrációhoz felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a pályázati dokumentáció

megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg a települési önkormányzatok részére. A

belépést követően a rendszerből letölthető ÁSZF 1. sz. mellékletét képező „Nyilatkozat a

csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról” (a továbbiakban:

Csatlakozási nyilatkozat) című dokumentum, melynek eredeti, aláírt, lepecsételt példányát ajánlott

küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő részére. Több önkormányzati csatlakozási

nyilatkozat beküldése esetén kérjük, településenként külön borítékban küldjék a Nyilatkozatot.

Figyelem! A nem regisztrált önkormányzatok részéről beküldött, nem az EPER-Bursa

rendszerből kinyomtatott, nem a határidőre megküldött Csatlakozási nyilatkozatot a

Támogatáskezelő nem fogadja elI

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2014. október 1. (postabélyegző)

Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a

Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során már tett ilyen nyilatkozatot. A

Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az

önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.

Nem csatlakozhat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához az a települési

önkormányzat, amelyet a Minisztérium a 2014. évi pályázati fordulóban vállalt kötelezettségei

megszegése miatt az ösztöndíjrendszer résztvevői közül kizárt.

Az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben részt venni kívánó

települési önkormányzatok a Minisztérium által kidolgozott feltételrendszernek megfelelően

legkésőbb 2014. október 3-án kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók (“A” típusú

pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók (“B” típusú pályázat) számára. A két

pályázati felhívásnak az ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell tartalmaznia. Ezek bővítésére

illetve szűkítésére nincs lehetőség; a pályázati felhívások az alapfeltételeken kívül kizárólag a

pályázat elb írálásához megkívánt mellékletek felsorolását valamint az önkormányzat által

meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati kiírások szövegezésében segítségükre

lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytől az ÁSZF 6. és 7. g-ának figyelembevételével az

önkormányzat jogosult eltérni.
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KOORDINACIÓ

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a

települési és megyei önkormányzati ösztönd~jal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a

Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

1381 Budapest Pf. 1418

TeL: (06-1) 795-5600

E-mail: bursa~emetgov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért a Támogatáskezelő — mint

pályázatkezelő szervezet — a felelős.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer bankszámlaszáma:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

10032000-01451461-00000000

A Bursa Hungarica Ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a

felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató — az állami költségvetés terhére

— a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási

intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára

az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények

szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett — egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon

hitoktató, illetve hittanár — kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási

intézmény folyósítja az ösztöndíjat.



A támogatás folyósításának rendje az 5112007. (III. 26.) Korm. rendelet és a

2015. évi Általános Szerződési Feltételek alapján

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer vonatkozásában betartandó határidőket az ÁSZF 2. sz.

mellékletét képező „Ütemterv a települési és megyei önkormányzatok számára” című

dokumentum tartalmazza.

Önkormányzati ösztöndíjrész:

1 Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben pénzeszközátadásként

utalják át a Támogatáskezelő számlaszámára a támogatott hallgatók öthavi támogatási

összegét. Az utalás határidejét az ÁSZF 19. ~-a tartalmazza.

2. A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer felsőoktatási intézményi oldalán keresztül

nem nyilvános — jelszóval hozzáférhető — felületen tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket

az adott félévben Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülő hallgatókról. A felsőoktatási

intézmények ellenőrzik ezen hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszerben

tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az önkormányzati

támogatás.

3. A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási

intézmények) szerint újracsoportositja, majd a jogosult hallgatók után pénzeszközátadásként

utalja tovább a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat

minden támogatott után átutalta a pontos támogatási összeget a Bursa Hungarica

Ösztöndíjrendszer számlájára.

4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése ‘A” típusú pályázó esetében

legkorábban március, “B” típusú pályázó esetében legkorábban október hónaptól, de

legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történt átutalást követő első ösztönd~fizetéskor indul

az arra jogosult hallgatónak.

5. Amennyiben a Támogatáskezelő utalását követően kiderül, hogy az utalási listán szereplő,

az intézmény által korábban jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem felel

meg az ösztöndíj folyósításához szükséges feltételeknek, a felsőoktatási intézmény az

intézménynek átutalt, de a hallgató részére ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrész

összegét 30 napon belül köteles visszautalni a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer

számlájára.

6. A Támogatáskezelő az adott tanulmányi félév lezárását követően a ki nem fizetett

önkormányzati ösztöndíjrészeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok

bankszámlájára. Az önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére —
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nem Bursa Hungarica támogatás jogcímen — mégis folyósítja-e a támogatottnak a már

korábban megítélt támogatást.

Intézményi ö.sztönd~rész:

A felsőoktatási intézmény a jogosultság ellenőrzését követően a hallgatói juttatásokkal azonos

rendben intézkedik az intézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult hallgató

ban kszám lájára.
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Általános Szerződési Feltételek 2. sz. melléklete

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
ÜTEMTERV

A TELEPÜLÉSI ÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

I
I. szakasz: A PALYÁZAT KIIRASATOL A VEGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZITÉSÉIG

A csatlakozni kívánó települési önkormányzat regisztrál a Támogatáskezelő által
üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben (EPER.-Bursa rendszer), ás az
onnan kinyomtatott Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) egy eredeti

2014. október 1. példányban, aláírva (polgármester vagy jegyző aláírásával) és lepecsételve
visszajuttatja a Támogatáskezelő részére, s így a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Onkormányzati Osztöndíjpályázat 2015. évi fordulójának résztvevőjévé válik,
A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat (“A” ás “B” típus

2014. október 3. együttesen).
A www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán a „Csatlakozott

2014 október 10 települések” menüpont alatt megtekinthető a 2015. évi pályázati fordulóhoz• . csatlakozott települések listája.

Az indokolt méltányossági csatlakozási kérelmek beérkezése a
2014. október 10. Támogatáskezelőhöz.

A felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár dönt a csatlakozás utólagos
2014. október 17. elfogadásáról szóló méltányossági kérelmekről, és döntéséről haladéktalanul

tájékoztatja_a_Támogatáskezelőt.
A Támogatáskezelő elektronikusan értesíti az érintett önkormányzatokat a

2014. október 22. felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár döntéséről.
A pályázatok benyújtásának határideje.

2014. november 7.
A megyei önkormányzat visszajuttatja a Minisztérium és a megyei önkormányzat

2014 november21 között kötendő 2015. évi Megállapodás ötegymással szó szerint megegyező, aláírtés~ lepecsételt példányát a Támogatáskezelő részére.

A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkezteti, ellenőrzi, elbírálja
2014. december 8. a beérkezett pályázatokat, ás bírálati döntését a rendszerben rögzíti.

A települési önkormányzat a támogatott és a nem támogatott, valamint a bírálatból

2014 december 12 formai okból kizárt pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt~ eljuttatja a Támogatáskezelő részére.

A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján ás a helyben
szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási

2014 december 19 On kormányzati Osztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített~ adatait, és az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton,

írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének indoklásáról.
A megyei önkormányzat meghozza és rögzíti döntését az EPER-Bursa rendszerben,

2015. január 19. továbbá erre az időpontra sz általa támogatottak döntési listáját eljuttatja a
Támogatáskezelőhöz.

2015. január 16. A Támogatáskezelő értesíti a nem támogatott pályázókat.
A Támogatáskezelő értesíti sz EPER-Bursa rendszeren keresztül sz “A” és “B” típusú

2015. március 13. támogatásban részesített pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről ás sz
ösztöndíjfolyósítás módjáról.
A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén keresztül

2015. március 13. értesíti a települési ás megyei önkormányzatokat az általuk támogatásban részesített
pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegéről.

HATÁRIDŐ TEVÉKENYSEG



II. ~‚d~’. r~J IVJ%Ji~~ZJ%Q~ I~’ ~%JUL.I~’JIi’~ ~ ~‚ ‚~ ~

FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZUGYI ELSZÁMOLAS
A települési ás megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő
szám laszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:

. . - 2015. “A” típusú;
2015. januar 31. ‚~ „ .

- 2014. B tipusu.
- 2013. “B” típusú;
- 2012. HB~I típusú;

A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül
2015. március 20. tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket sz adott télévben Bursa Hungarica

ösztöndíjban_részesülő_hallgatókról.
A felsőoktatási Intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa

2015 márciusá tó! rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely
hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek
(felsőoktatási Intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után

2015. március 31. továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a
Támogatáskezelő_számlaszámára.

2015. április 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2015. május 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2015. június 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.

A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket
2015. július 31. (amennyiben a felsőoktatási intézménytől mér visszaérkeztek) az érintett települési ás

megyei_önkormányzatoknak.
A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő
számlaszámáraazalábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:

2015. augusztus 31. - 2015: “B” típusú.

- 2014. “B” típusú;
- 2013. “B” típusú;

A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül
2015. szeptember 15. tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica

ösztöndíjban_részesülő_hallgatókról.
A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa

2015. október 1. rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely
hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után

2015. október továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha sz
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a
Támogatáskezelő_számlaszámára.

. A felsőoktatási intézmények sz esedékes ösztöndíjrészeket átutalják sz arra jogosult
2015. oktober 10. . . .hallgatok reszere.
2015. november 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2015. december 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése sz arra jogosult hallgatók részére.

‚ ‚ Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsőoktatási2016.januar 10. . . . . . .. .. .intezmenyekben, amennyiben ezek 2014 decembereben nem kerultek kifizetesre.

‚ . A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket2016. marcius 31. (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési
~_____________________ és_megyei_önkormányzatoknak.



Jászboldogháza 2010 — 2014

2011

~ A Belügyminisztériumtól elnyert pályázati támogatásból az iskola épületének nyílászáróit cseréltük ki 10
millió Ft értékben.

•• Az Önkormányzat és a civil szervezetek közös összefogásával megrendezésre került a Civil Nap,
melyen Jászboldogháza önálló településsé válásának 65. évfordulóját és több civil egyesület
évfordulóját is megüm~epeitük, ezt az utóbbi években rendszeresen megrendezzük a Strand
nyitásához kapcsolódva.

+ Az egyházzal együttműködve felújításra került az 1905 — ben emelt kőkeresztet. Mellé a
BOLDOG Bt. emlékkövet állított, mely az Alsóboldogházi Népiskolát jelképezi. Ezt
hagyományosan a többi tanyasi iskolánál is megvalósították.

2012

~ A Faluvédő és Szépítő Egyesület az Önkormányzattal együttműködve felújította, megszépítette a
gyógyszertár környékét

+ A Strandűirdő területén a kemping és a homokfoci — pálya kialakítása valósult meg pályázaton
nyert támogatásból, összesen mintegy 17 millió Ft-ból

+ Ebben az évben felújításra és felavatásra került az Új Tápió — híd, melyet az MNV Zrt.-től kapott
hídelemekből építettünk meg.

+ A Belügyminisztérium támogatásával teljes felújításra került a Mesevár Óvoda 7 millió Ft
értékben.

+ A Sportegyesülettei együttműködve LEADER pályázat keretében felújításra kerültek a sportpálya
épületei összesen több mint 6 millió Ft értékben.

+ Közfoglalkoztatás keretében jelentős mennyiségű járda és Út felújítása valósulhatott meg.
+ Az évek óta görgetett fejlesztési és működési önkormányzati hiteleket átválialta az állam, ez

Jászboldogháza esetében közel 50 millió Ft volt.

2013

•:• Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület az Önkormányzattal együttműködve LEADER
pályázat segítségével új kotrógépet vásároUiatott 9 millió Ft értékben

•• 31 település összefogásával megvalósult a felhagyott hulladéklerakó rekultivációja
+ Hosszú várakozás után végre sor került a 3121. számú Út felújítására, mely a település

fejlődésének meghatározó mérfóidköve. A beruházás közel 900 millió Ft Európai Uniós
támogatásból való suit meg.

+ A Tájháznál udvarán megépült az Új kemence, és a falu lakossága együtt ünnepelte az
államalapítást a civil szervezetek összefogásával.

+ Lelkes adományozók segítségével felújították a szolnoki Út melletti Alavander — keresztet,
melynek alapja a község első kőkeresztje volt 1832 óta.

+ Első alkalommal került megrendezésre az „Itthon vagy — Magyarország, szeretlek” programja
+ Az „Egészségre nevelő programok szervezése Jászboldogháza lakosainak számára” elnevezésű

projekt keretén belül különböző sportprogramok és rendezvények bonyolítása zajlott 10 hónapon
keresztül 8 millió Ft értékben.



Önkormányzati Hivatalt, székhelye Jásztelek lett.
‘~ Az oktatás átszervezésében az általános iskola működtetését átvette az állam, az ingatlan

tulajdonosa maradt továbbra is az önkormányzat.
•:• A közszolgáltatások átszervezésével a települési vízellátást sem végezheti már az önkormányzat, a

feladat ellátását állami cégnek adtuk át, a tulajdonos itt is az önkormányzat maradt.

2014

•~ Megvalósult a Polgármesteri Hivatal napelemes beruházása, mely az épület villamos
energiaigényét biztosítja, a beruházás közel 6 millió Ft Eu- támogatásból valósult meg.

~ Az önkormányzat által létrehozott Jászboldogházi Településfejlesztő Kű. beruházásában pályázati
támogatással valósulhatott meg a strandűirdő Új kerítésének megépítése és járdák térkövezése
közel 17 millió Ft összegben.

•:• A Katolikus Egyház beruházásával mintegy 15 millió Ft pályázati támogatás segítségével
megvalósult az évtizedek óta tervezett templom-felújítás.

~• Az Egészségház felújítása szintén uniós támogatásból valósult meg összesen 43 millió Ft
értékben. Ez a külső-belső felújítás mellett Új eszközök beszerzésére is lehetőséget biztosított.

~ A Polgárőr Egyesület az Önkormányzattal együttműködve fejlesztette tovább a meglévő térűgyelő
kamerarendszert (5 millió Ft) és a település részére új mikrobusz beszerzésére is támogatást nyert
12,6 millió Ft értékben.

+ A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány beruházásában valósul meg a kemping területén 3 db
ikerház építése, mely 30 gyermek és nevelő ik részére biztosít kulturált szálláshelyet a táborok
lebonyolításához. A beruházás 10 millió Ft Leader támogatással valósul meg.

+ A Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület pályázati támogatással megépíti a Strandhoz
kapcsolódó többfunkciós tavat, mely a jövőben hozzájárulhat a turizmus erősítéséhez. A
megvalósítás 10 millió Ft Leader támogatással valósuU~at meg.

+ Még ebben az évben elkezdődik a mentőállomás építése, mely egy Országos program részeként
településünket is érinti.

4 év alatt Jászboldogháza az alábbi hazai és európai uniós támogatásokban részesült:

Fejlesztési támogatások: 235 millió Ft
Hitelek átvállalása: 50 millió Ft
Közmunkaprogramok támogatása: 155 millió Ft
Működési kiegészítő támogatások: 32 millió Ft
Jászboldogháza összesen: 472 millió Ft
+

3121 jelű Út felújítása: 900 millió Ft
Jászboldogházát érintő támogatások: 1 milliárd 372 millió Ft
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Jászboldogháza Önkormányzat

Tárgy: Hozzájáruló nyilatkozat
Jászboldogháza 315 hrsz.

5144 Jászbo1do~háza
Rákóczi Ferencz utca 27.

Tisztelt Önkormányzat!

KRJVIK Ügyvédi Iroda (képviseli: Dr. Krivik Gábor ügyvéd; 6000 Kecskemét Rákóczi Út 16.
II/s.) az EA-29 projektkódú a „3121 j. Ujszilvás-Tápiógyörgye-Jánoslzida összekötőút”
11±582-20±003 km szelvények közötti szakasz projekt területszerzési munkáit végzi a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.) megbízása alapján.

A létesítmények megvalósításához szükséges területek a területszerzést követően a Magyar
Állam tulajdonába, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe kerülnek.

A beruházás megvalósítása közérdeket szolgál. A kisajátítás jogalapja a kisajátításról szóló
2007. évi CXXIII. törvény 2.~ e) pontja.

A beruházás érinti a Jászboldogháza 315 hrsz. alatti ingatlant, mely ingatlant az ingatlan
nyilvántartás adatai szerint (III. rész 22.) terheli a T. Önkormányzat javára bejegyzett helyi
védelem tekintettel az ingatlan kivett közpark művelési ágára. Az ingatlan megosztása során
kialakul a Jászboldogháza 315/1 hrsz. alatti 103 m2 összterületű ingatlan, amely a Magyar
Allam tulajdonába kerül a Magyar Közút Nonprofit Zrt vagyonkezelői jogának egyidejű
bejegyzésével. A tulajdonos tulajdonában marad vissza a Jászboldogháza 315/2 hisz. alatti
3619 hisz. alatti ingatlan.

A fenti ingatlan 103 m2 területét érintően kisaj átítást helyettesítő adásvételi szerződést
megkötését kezdeményeztük a tulajdonos RADIATOR INVEST KFT. előtt, mely ajánlatot a
vevő elfogadta.

A fentiekre tekintettel kérem a T. Önkormányzatot, hogy a fent megjelölt ingatlaniész
tulajdonjog vagyonkezelői jog bej egyzésére vonatkozó hozzáj áruló nyilatkozatát, továbbá a
kialakuló ingatlanra vonatkozó visszaj egyzési nyilatkozatát az Ügyvédi Iroda részére 15
napon belül megküldeni szíveskedjenek a Földhivatalba történő becsatoláshoz.

Mellékletben: 1 pld terület kimutatás ás vázrajz másolatban
1 pld tulajdoni lap másolatban

Kecskemet, 2014 augusztus 19
Tisztelettel: .

r~- D~rivik~Gabor
j’~t~éd



A munkavégző neve Beiterület
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KISAJÁTÍTÁS! VÁLTOZÁS! VÁZRAJZ
a 315 helyrajzi számú földrészlet kisajátításáról

EOV
A vázrajz a területkimutatással együtt érvényes.

földmérő váHalkozó, kisadózá
5000 Szolnok, Szolnok Ispán krt 3.

Adószáni: 52368860-2-36

Készítette: Szolnok, 2014. április 6.

Pintér Norbert BOZSÓ Erv~~
Készítő földmérő mérnök

Földmérő ig. sz.: 419.i)OO Szolnoj~ Háromrő,sa ~
Ado Z~m:5

sziawj~,3o3o.ss387oc3.5~

Méretarány: 1:1000
2/617/2014Adatszolg.. ~ /~1~

3 13/1
l&ephely

318

(3 15/2)

(315)

közpark

319

(589)

közforgalmú vasút

P~frÉR NORBERT
‘A területfelhasználási követelményekkel

nem ellentétes, az építésjogi
telményeknek megfelel, a záradék
játítási eljárás céljára lett kiadva.”

Szolnok, 2014.07.14.

A helyrajzi
keltezéstőt
vázrajzot Újra

Jászberény, 2014 hó nap

IJrh~n Sz~bo1cs

Bozsó Ervin (járási. liv)

PH.

Minőséget tanúsító földmérő
Ing.rend.min.sz.: 1763/2002 MK.sz.: 16-0595 GD-T


