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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. Január 6-án Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli
ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti tanácskozó
termében.

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

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Lakosság részéről: 2 fő

A polgármester köszönti a Képviselőket és a vendégeket. A polgármester megállapítja, hogy
Képviselőtestület összesen 7 főből áll, az ülésen jelen van 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

A napirendhez van-e más javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás? Ha nincs, akkor javaslom,
hogy a meghívóban lévő napirendet tárgyalja a Képviselőtestület. Kérem a Képviselőtestületet, hogy
fogadja el a napirendi javaslatot.

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

1/2016. (1.06.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a mai ülésen a
meghívóban kiadott napirendet tárgyalja meg.

Határidő: 2016. január 06.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1. Napirend
Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
módosítására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Dinai Zoltán: A Képviselőtestület előző ülésén Úgy határozott, hogy 2016. január I.
napjától a polgármester az eddigi társadalmi megbízatású státusza helyett főállásban tölti be
tisztségét. Tekintettel arra, a polgármester jogviszonyának változására, szükségessé vált a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a rendelet-tervezetet fogadja el.

Szűcs Lajos: Van-e kérdés, más javaslat, hozzászólás? Amennyiben nincs akkor kérem, hogy
szavazzunk.

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

1/2016. (I. 07.) Önkormányzati Rendelete
A Jászboldogháza Községi Onkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 2/2014. (11.05.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Szűcs Lajos: Köszönöm a Képviselők támogatását.
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Szűcs Lajos: A Jegyző Úr a polgármester havi tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
szóló előterjesztést elkészítette. Atadom a Szót a részére.

Dr. Dinai Zoltán: A polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény szabályozza. A polgármester illetménye — az 1501-10000 fő lakosságszámú
településkategóriát figyelembe véve — a helyettes államtitkár illetményének 60 %-a, kerekítve
448.700,- Ft. A polgármestert havi költségtérítés is megilleti, mely az illetményének a 15 %-a,
67.300,- Ft. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy ezek alapján határozatban fogadja el.

Szűcs Lajos: Van-e kérdés, vélemény hozzászólás? Amennyiben nines, kérem, hogy szavazzunk.

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

2/2016. (1.06.) Képviselőtestületi Határozat
A polgármester havi tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

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

2016. január l.-től Szűcs Lajos polgármester főállásban kívánja ellátni feladatait.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. Törvény 71 .~. (4)
bekezdése c) pontja szerint a polgármester illetménye — az 1501-10 000 fő lakosságszámú

településkategóriát figyelembe véve — a helyettes államtitkár illetményének 60 %-a illeti meg,
ezért a Képviselőtestület a főállású polgármester havi tiszteletdíját bruttó 448.700,- Ft/hó, azaz

Négyszáznegyvennyolcezer -hétszáz forintban állapítja meg.

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

tiszteletdíjának 15 %-a, 67.300,- Ft, azaz Harmineháromezer-hétszáz forint.

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

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

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

Magyar Allamkincstár Szolnok

Szűcs Lajos: A két alpolgármester részére 50.000,- Ft+ 15 % költségtérítés/fő/hó tiszteletdíj
megállapítását javaslom.

Dr. Dinai Zoltán: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. Törvény 80. ~. (2) bekezdése vonatkozik az
alpolgármester díjazására és költségtérítésének megállapítására, mely az alábbi: „A társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vagy meghatározott részéről
a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. A társadalmi megbízású
alpolgármester havonta az tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
„Kérem a Képviselőtestületet, hogy a jogszabályban meghatározottakat mérlegelje, és annak alapján
hozza meg döntését.

Szűcs Lajos: Nem értek egyet a jogszabály értelmezésével. A 10 000 fő vagy az alatti lakosságszámú
település alpolgánnestere illetményének összegét a Képviselőtestület állapítja meg úgy, hogy az nem
haladhatja meg a polgármester illetménye 90 %-át. Kevesebbet meg lehet állapítani. Amikor
bejelentettem, hogy főállásban szeretném ellátni a polgármesteri feladatokat, akkor szóltam arról is,
hogy az alpolgármestereknek 50.000,- Ft tiszteletdíjat és 15 %-nak megfelelő költségtérítést javaslok.
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Menyhárt Ernő Képviselő kérte, hogy a jogszabályt még egyszer mondja cl a Jegyző Úr. Dr. Dinai
Zoltán jegyző felolvasta újból az előzőekben elhangzott jogszabályt.

Menyhárt Ernő: Nem tartom helyesnek, hogy az Alpolgármesterek részére azt sugalijuk, hogy a
tiszteletdíj akár egy részéről is lemondjanak, amely jár nekik.

Dr. Pap Béla: Ajogszabály értelmezéséhez kérjünk állásfoglalást a Kormányhivataltól.

Szűcs Lajos: A Jegyző Ur által kapott tájékoztatás alapján javaslom, hogy az alpolgárinesterek részére
a társadahni megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában állapítsuk meg a tiszteletdíjukat, és
a 15 % költségtérítést. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk.

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

3/2016.(I. 06.) Képviselőtestületi Határozat
Joó-Kovács Balázs alpolgármester havi tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Jászboldogháza községi Önkormányzatának Képviselőtestülete az alpolgármester havi
tiszteletdíjára és költségtérítésére 2016. január 1 -től az alábbi határozatot hozza:

Az alpolgármester társadalmi megbízatásban kívánja ellátni feladatát.

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

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában határozza meg.

A Képviselőtestület az alpolgármester havi tiszteletdíját 2016. január 1-től bruttó 157.000,- Ft/hó,
azaz Egyszázötven-hétezer forintban állapítja meg.

A társadalmi megbízású alpolgánnestert havi költségtérítés illeti meg, melynek összege a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. ~ (3) bekezdése
szerint illetményének, tiszteletdíjának 15 %-a, 23.550,- Ft, azaz Huszonháromezer-ötszázötven

forint.

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

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

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

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó
Magyar Allarnkinestár Szolnok

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

4/201 6.(I. 06.) Képviselőtestületi Határozat
Dr. Pap Béla alpolgármester havi tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Jászboldogháza községi Önkormányzatának Képviselőtestülete az alpolgármester havi
tiszteletdíjára és költségtérítésére 2016. január 1 — től az alábbi határozatot hozza:

Az alpolgármester társadalmi megbízatásban kívánja ellátni feladatát.

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

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában határozza meg.

A Képviselőtestület az alpolgármester havi tiszteletdíját 2016. január 1 —től bruttó 157.000,-
Ft/hó, azaz Egyszázötven-hétezer forintban állapítja meg.
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A társadalmi megbízású alpolgármestert havi költségtérítés ifleti meg, melynek összege a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. ~ (3) bekezdése
szerint illetményének, tiszteletdíjának 15 %-a, 23.550,- Ft, azaz Huszonháromezer-ötszázötven

forint.

A költségtérítés az alpolgármester saját gépjármű és telefon használatát fedezi, reprezentáeiós
költséget nem foglal magába.

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

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

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó
Magyar Allamkinestár Szolnok

Szűcs Lajos: A javaslattal nem kívántam az Alpolgármesterek munkáját lebecsülni.

2. Napirend
Előterjesztés a Helyi adókról szóló 3/2015.(IV.28.) Önkormányzati Rendelet módosítására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

Szűcs Labs: Az előterjesztést a Jegyző Úr elkészítette. Kérem, hogy tájékoztassa a
Képviselőtestületet.
Dr. Dinai Zoltán: A helyi adókról szóló rendelet módosítását elkészítettem, melybe beépítésre került:
„Teljes mentességet élvez az iparűzési adó megfizetése alól a háziorvos vállalkozó, valamint a
védőnői vállalkozó feltéve, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió
forintot nem haladja meg.” Amennyiben a Képviselő-testület a helyi adókról szóló rendelet ezirányú
módosítását támogatja akkor az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló Kormányrendelet alapján az
önkormányzati rendelet tervezetet annak elfogadása előtt meg kell küldeni a Miniszterelnökség
Támogatásokat Vizsgáló Irodájának jóváhagyás végett. Ezzel kapcsolatosan a mai napon telefonon
egyeztettem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Ellenőrzési
Főosztályán dr. Varga Mártával, aki a mai napon megküldte az iparűzési adórendeletekkel
kapcsolatos minisztériumi tájékoztató anyagot. A tájékoztató alapján készült a rendelet-
tervezet. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést vitassa
meg.
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy támogassa a Képviselőtestület a rendelet módosítását,

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

5/201 6.(J.06.) Képviselőtestületi Határozat
A helyi adókról szóló 3/2015. (IV. 28.) rendeletének módosítására történő felterjesztésről

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Helyi adókról szóló 312015.
(IV. 28.) rendeletének módosítására tett előterjesztéssel, és a rendelet módosítását cl kívánja fogadni.

A Képviselőtestület felkéri Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, hogy a rendelet-tervezetet jóváhagyás végett
küldje meg a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodának.

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

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodának
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3. Napirend
Előterjesztés a Jászbo ldogházi Motoros Klub Egyesület kérelmének megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület ebben az évben is május második
hétvégéjén a Strandrnrdő területén szeretné megtartani a már hagyománnyá vált Motoros
Találkozót. Ehhez kérik a Képviselőtestület támogatását. Van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény vagy más javaslat?
Dr. Pap Béla: Legyen továbbra is, támogassuk.
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy támogassuk a kérelmüket, és az előző évekhez hasonló feltételekkel
biztosítsuk számukra a rendezvény megtartásához a Strandfürdő területét.

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

6/2016(1.06.) Képviselőtestületi Határozat
A 2016. évi Motoros Találkozó megrendezéséhez terület biztosításáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászboldogházi Motoros
Klub Egyesület (5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.) kérelmét, és az alábbiak szerint döntött.

Az önkormányzat 2016. május második hétvégéjén megrendezendő Motoros Találkozó
megrendezéséhez az előző évekhez hasonló feltételekkel térítésmentesen biztosítja a Strandfürdő
területét.

A Képviselőtestület felkéri az egyesület képviselőjét, hogy a terület bérlésével kapcsolatos részleteket
a találkozó megrendezése előtt Szűcs Lajos polgármesterrel egyeztesse.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyeztetéseket követően a bérleti
szerződést Írja alá.

Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület — Laki Zsolt elnök (5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.)

4. Napirend
Egyebek
Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás elnöke a „Jászsági
ivóvízminőség-javító projekt” záró kifizetéseihez kéri a projektben részt vevő önkormányzatok
segítségét. A beruházás létesítményei műszaki átadás-átvételi eljárása 2015. december 22-én lezárásra
került. A projekt záró elszámolását 2016. január 15. napjáig be kell nyújtania a társulásnak, amely
feltételezi valamennyi kifizetés teljesülését.
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. felé bérleti díj előleg jogcímen kiállított számla alapján az
összeget a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kiutalja az önkormányzatnak. Jászboldogháza
Onkormányzatának 1.447.336,- Ft-ot kellene tovább utalni a Társulás részére. Ebből az összegből ki
kell fizetnie a Társulásnak, a még fennmaradó projekthez tartozó költségeket.
Van-e az elmondottakhoz kérdés, vélemény hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem a Tisztelt
Képviselőtestületet, hogy szavazzon.

A képviselőtestület? fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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7/20 1 6.(I.06.) Képviselőtestületi Határozat
„Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt” záró kifizetéséhez történő hozzájárulásról

Jászboldogháza Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, bogy a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. által megküldött 1.447.336,- Ft-ot az önkormányzat a Jászsági
Ivóvízminőség-javító Onkormányzati Társulás (5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre u. 2.) részére
tovább utalja.
A Képviselőtestület felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy a fentekben hozott döntés
végrehajtásáról gondoskodjon.

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

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

Jászsági Ivóvízminőség-javító Onkormányzati Társulás — Farkas Ferenc társulási tanács elnöke

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Az ülés végére értünk. Köszönöm a testület tagjainak a részvételt! Az
ülést bezárom.

Knif.

(Szűcs Lajos) (Dr. mai Zoltán
polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
E LN O KETO L
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MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésre

2016. január 6-án, szerdán délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Küzségháza Tanácskozó tenne

Javasolt napirendi pont:
1.! Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet

módosítására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző - írásban

2.! Előterjesztés a Helyi adókról szóló 3!2015.(W.28.) Önkormányzati Rendekt módosítására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző - írásban

3.! Előterjesztés a Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület kérelmének megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

4.! Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

Jászboldogháza, 2016. január 4.

Szűcs Lajos
polgármester



Községi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
5144 Jászboldogháza, Rálcóczi u. 27.
TeL: 57/460-023,fax: 57/460-012
e-mail: jegyzo®]aszboldoghaza. hu

Előterjesztés
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló ../2014.( ) sz.

önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő testülete előző, 2015. decemberi ülésén
úgy határozott, hogy 2016. január 1. napjától a polgármester az eddigi társadalmi megbizatású
státusza helyett főállásban tölti be tisztségét.

Tekintettel arra, a polgármester jogviszonyának változására, szükségessé vált az szmsz
módosítása.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és
a osatolt rendelet-tervezetet fogadja el.

Jászboldogháza, 2016. január 4.

Tisztelettel:

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.. .12016. (1. ) önkormányzati ren delete a

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti ás működési
szabályzatáról szóló 2/2 014. (IL 05) önkormányzati rendelet módosításáról.

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

I .~.

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

„ (1) A polgármester megbízatását főállású polgármesterként lá(ja cl.3’

2. ~.

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

Jásztelek, 2016

Dr. Dinai Zoltán Szűcs Lajos
jegyző polgármester



Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2016. (L 07.) önkormányzati rendelete a

Jászboldogháza Községi Onkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáró! szóló 2/2014. (11.05.) önkonnányzati rendelet módosításáróL

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

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

„(1) A polgármester megbízcztásátfőállású polgármesterként látja cl.”

Ez a rendelet a kiliirdetését követő napon
napon hatályát veszti.

Jászboldogháza, 2016. január 06.

Dr. Dmai Zolt’
jegyző

2.*.

/

lép hatályba, és a kihirdetését követő második

tjos
polgármester

Dr. Dinai Zolt’
jegyző

Kihirdetve: 2016. január 07.



1, Napirendi ponthoz

Községi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
5144 Jászboldogháza, Rákóczi ii. 27.
TeL: 57/460-023, fax: 57/460-012
e-mail: Mzpzo~iWaszbc1do%ohaza.hu

Előterjesztés
A polgármester havi tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!
A polgármester illetményéről és költségtérítéséről a Képviselő-testület alakuló ülésén, illetőleg a
polgármester megválasztását követő első testületi ülésén kell dönteni, tekintettel arra, hogy a
polgármester főállású polgármesterként látja el megbízatását,így illetményét és költségtérítését újra
meg kell állapítani.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az alábbiak szerint
szabályozza ezt a kérdést:

„7 1. ~ (2) A megyei jogú Város polgármestere, a Fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere
megbízatásának időtartamára havonta illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik a helyettes
államtitkár közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből, vezetői illetménypótlékából álló illetményének összegével. „

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

„(6) A főállású polgármester, a társadalmi megbízatású polgármester, a megyei önkormányzat
közgyűlésének elnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 1 5%-ában meghatározott összegű
költségtérítésre jogosult”

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 224.~-a szerint a helyettes
államtitkár:

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

A polgármester illetménye - az 1501—10 000 fő lakosságszámú teleptiléskategóriát figyelembe véve - a
helyettes államtitkár illetményének 60 %-a, kerekítve: 448.700.-Ft.

A polgármestert havi költségtérítés illeti meg, melynek összege a Magyarország helyi
önkormányzatairól Szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71 .~ (6) bekezdése szerint illetményének,
tiszteletdíjának 15%-a, 67.305.-Ft, kerekítve 67.300.-Ft.

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

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester havi illetményére irányuló előterjesztést
szíveskedjen megtárgyalni!
Jászboldogháza, 2016. január 4.

Tisztelettel:
Dr. Dinai Zoltán

jegyző
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72. * (1) A 3000 tő és az az alatti lakosságszámú település polgármesterének, valamint a 3000 16 feletti település
társadalmi megbízatású polgármesterének összeférhetetlenségére a 36. ~-t kell alkalmazni.

(2) Az 1500 «3 feletti ]akosságszámú település főállású polgármestere — a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői,
művészeti, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével — egyéb,
numkavé~ésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, más keresőfoglalkozást nem folytathat, nem lehet gazdasági társaság
személyesen közreműködő tagja.

(3)
(4) A polgármesterre megfélelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi,

méltatlansági, vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat azzal, hogy a polgármester nem lehet más önkormányzamál
polgármester, alpolgármester, települési önkormányzati képviselő, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, kivéve, hogy a
fővárosi kerületi polgármester a fővárosi közgyűlés tagja. A fővárosi kerületi polgármester nem lehet főpolgármester,
valamint fíSpolgánnester- helyettes.

73. * A polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
állapítja meg.

Az alpolgármester

74. * (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgánnestert, főpolgármester-helyettest, a megye közgyűlése alelnököt (a
továbbiakban együtt: alpolgármester) választ, több alpolgármestert választbat. A képviselő-testület legalább egy
alpolgármestert Saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, a
megbízatás megszűnésével szűnnek meg

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait. Több alpolgánnester esetén a polgármester bízza
meg általános helyettesét.

75. * (1) Az alpolgármesteri tisztség főállásban is ellátbató. A főállású alpolgármester foglalkoztatásijogviszonya a helyi
önkormányzat képviselő-testületének a tisztség főállásban történő betöltéséről szóló döntését követően, az alpolgármester
nzgválasztásávaljön létre.

(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a
polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt
vehet. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai
közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

76. ~ Az alpolgármestere tisztsége megszűnik:

a) a megválasztását követő helyi önkormányzati általános választás napján, jelöltek hiányában elmaradt választás
esetén az időközi választás napján,

b)
c) a 69. * (1) bekezdés b)—i) pontjában foglalt esetekben;
d) ha a képviselő-testület a polgármesterjavaslatára, titkos szavazással, ntősÍtett többséggel megbízásátvisszavoi~ja.
77. ~ Amennyiben a képviselő-testület az alpolgármester megbízását a 76. * a’) pontja alapján nem vonja vissza és a

polgármester az alpolgármester feladatait Írásban, teljeskörűen megvonja, a feladatkör megvonását követően az
alpolgármester a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdijával azonos mértékű d~jra jogosult.

78. ~ Társaclalntl megbízatású polgármesteri tisztség esetén az alpolgánnesteri tisztség is csak társadalmi megbízatásban
tölthető be.

‘79. ~ (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren a megyei közgyűlés elnökét és a tőpolgánimestert is
érteni kell.

(2) A polgánnester, a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester jogállására vonatkozó szabályokat az
alpolgánriesterre, a megyei közgyűlés alelnökére és a fópolgármester-helyettesre is megfelelően alkalmazni kell.

A főpolgánnester-helyettes, az alpolgármester, a megyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke díjazása,
költségtérítése

80. ~ (I) A főpolgármester-helyettes, a fóállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményének összegét a
fópolgánnester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye 70—90%-a közötti összegben a képviselő-testület
állapítja meg.

T(la) A 10 000 Fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének összegét a képviselő-testület
állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester illetménye 90%-át.

(2) A társadalmi megbízatású alpolgánnester tiszteletd~ját a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester

18140



2018.01.08. MHKJcgezab~IyezoIgéia

tiszteletdíja 70—90%-a közötti összegben állapítja meg, melynek egészéről vas’&me~határozott részéről a képviselő
testülethez intézctt írásbeli mtko,~’atávaJ lernon4h~t.

‚ ‚iupu1garuLvbtci-11’~1yeaes, a IOau»~,» «.~‘,.~‘.~ester, a társadalmi megb~atású alpolgármester, a megyei közgyűlés
alelnöke havonta az Illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában megbatározott összegűköltségtérítésre jogosult.

A jegyző ás azaljegyző

81. * (1) Ajegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt.
(2) A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott kladatokat.
(3) Ajegyző
a) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és

munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
c) gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
d) tanácskozásijoggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén,
e) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének ás a polgármesternek, ha a döntésük, működésük

jogszabálysértő;
f) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről,
g) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
/;) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;

Q dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
]) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
Ic) rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilvántartási rendszerről és a

személyek, dolgok felleutatásáról ás azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog ..

tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat.

(4) A polgármester egyetértése szükséges — az általa meghatározott körben — a polgármesteri hivatal, a közös
önkonriányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és
jutalmazásához.

82. ~ (1) A polgármester — pályázat alapján határozatlan időre — nevezi M a jegyzőt. A tízezer fánál kevesebb lakosú
települések önkonuányzatánál ás a tízezer fánál kevesebb együttes lakosságszámú települések közös önkormányzati
hivatalánál a polgármester — a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára — kinevezheti, más
önkormányzatnál, közös önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyzőt A jegyzői ás az aljegyzői kinevezés vezetői
munkakörnek minősül, a jegyzőre, aljegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozó
rendelkezéseit. Megyei jogú városban több aljegyző is kinevezhető.

(2) Amennyiben hat hónapon belül a polgármester nem nevez ki, illetve közös önkormányzati hivatal esetében az
érintett polgármesterek nem neveznek ki jegyzőt, a kormányhivatal vezetője ideiglenes hatállyal a jegyzői feladatok
ellátására a pályázati ldírásnak megfélelő jelöltet, ennek hiányában a képesítési ás alkalmazási feltételeknek megfelelő
hivatali köztisztviselőt vagy más jegyzőt nevez ki. A jegyzői feladatok ellátására szóló kinevezés az új jegyző kinevezéséig
tart.

(3) A jegyzői ás az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, Illetve tartós akadályoztatásuk esetére — legfeljebb hat
hónap időtartamra — a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a jegyzői feladatok ellátásának módjáróL

(4) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a jegyzőn a fájegyzőt is érteni kelL
(5) Ajegyző, főjegyző jogállására vonatkozó szabályokat az aljegyzőre is megfelelően alkalmaznikelb
83. ~ A jegyzőre vonatkozó rendelkezéseket a közös önkormányzati hivatal jegyz.őjére is alkalmazni kell az alábbi

eltérésekkel:
a) valamennyi érintett településen ellátja a jegyző ~ladatait;
b) kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgárniestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése

szükséges. Eltérő megállapodás hiányában az egyéb munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti
település polgármestere gyakorolja. Többségi a döntés akkor, ha — a közös önkormányzati hivatalt létrehozó települések
össziakosságát 100%-nak tekintve — a polgármesterek által leadott azonos nemű szavazatok alapján az adott településekre
vonatkoztatott százalékarány ősszesítve meghaladja az 50%-ot;

c) a 85. ~ (4) bekezclésében foglalt esetben — az érintett települések eltérő megállapodásának hiányában — a jegyzőt a
város polgármestere nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

A polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal
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Határozati javaslat

!20l6.(I. 06.) Kéiviselőtestületi Határozat

alpolgármester havi tiszteletdíjáról ás költségtérítéséről

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

Az alpolgármester társadalmi megbízatásban kívánja ellátni feladatát.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXD(. Törvény 80.~. (2)
bekezdése szerint a társadalmi negbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Képviselőtestület a
társadalmi megbízatású polgánnester tiszteletdíjának %-ában határozza meg.

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

A társadalmi megbízású alpolgármestert havi költségtérítés illeti meg, melynek összege a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. ~ (3) bekezdése

szerint illetményének, tiszteletdíjának 15 %-a - Ft, azaz Hannincezer-háromszáz
forint.

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

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

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
— alpolgármester

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó
Magyar Allamkincstár Szohiok

kmű.

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

A kivonat hiteléül: (Dahiiadi Nándomé~
jkv.
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Községi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.
TeL: 57/460-023,fax: 57/460-012
e-iii ail: jegyzo~bjaszboldoghaza.hu

Előterjesztés
A helyi adókról szóló rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előző, 2015. decemberi ülésén
úgy határozott, hogy támogatja a háziorvos kérését és szándékában áll iparűzési adó alóli
mentességet biztosítani a számára, ezért felkérte ajegyzőt a helyi adókról szóló rendelet
módosításának előkészítésére.

A helyi adókról szóló l990.évi C. törvény 39/C. ~ (4)-(5) bekezdései - amelyek 2016. január
1-én lépett hatályba — szerint:
„(4,) Az (1)—(3~) bekezdésbenfoglaltaktól eltéró’en az önkormányzat rendeletében jogosult a
háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha
annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja
meg. Az adó mentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó
Számára azonosnak kell lennie
(5,) Az (1)—(4,) bekezdés szerinti mentesség, kedvezmény csekély összegű (de minimis)
támogatásnak minősül, amely az Európai Unió működésérá’l szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU
bizottsági rendelet szabályaival összhangban nyújtható.”

A rendelet-tervezet elkészült és amennyiben a Képviselő-testület a helyi adókról szóló
rendelet ezirányú módosítását támogatja aldcor az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (111.22.) Korm. rendelet 7. ~ (I) bekezdése alapján a rendelet tervezetet, annak
elfogadása előtt meg kell küldeni a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának
jóváhagyás végett.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg.

Jászboldogháza, 2016. január 4.

Tisztelettel:

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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Jászboldogháza Község Önkormányzata képviselő-testületének
12016. ( ) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 312015. (IV. 28.) sz. rendeletének módosításáról

Jászbo idogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében
eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. * (1)
bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. ~ (1) bekezdésében és
a 39/C.* (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 3/2015.
(IV.28.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: helyi adórendelet) az alábbi 1/A.*-al
egészül ki:

„1/A.*
Jelen rendelet allcalmazásában:

- állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási térképről szóló 36/201 1.(III.22.)
Korm.rendelet 2. ~ 1 .pontja szerinti támogatás,

- egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2)
bekezdése szerinti vállalkozás.”

2. ~

A helyi adórendelet rendelet az alábbi 2/A.*-al egészül ki:

„2/A. *.
Teljes mentességet élvez az iparűzési adó megfizetése alól a háziorvos vállalkozó, valamint a
védőnői vállalkozó feltéve, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20
millió forintot nem haladja meg.”

A helyi adórendelet rendelet az alábbi 5/A.*-al egészül ki:

„5/A. *
Adómentesség, adókedvezmény

(1) A 2/A. *-ban meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű
támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.
és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december
18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (atovábbiakban
1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
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(2)A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt — az
1407/201 3/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével — nem használhatja
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet L cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek
szerinti célokra, továbbá — az 1407/201 3/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének
megfelelően — közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése
céljából teherszállító jármű vásárlására.

(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése
figyelembevételével — az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas
módon — nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két
pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat
jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.

(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti,
egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két
pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000
eurónak, közúti kereskedelmi árufüvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, Figyelembe véve az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Komt rendelet 35. *-a alapján kell eljárni.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114.,
2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU
bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatf~nanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális inteazitást vagy összeget.

(7) A támogatást nyújtó (önkormányzat) Írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás
bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról hogy az csekély összegűnek
minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú mellékletét képezi.

(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig
meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”
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4. ~

(1) Az adórendelet a jelen rendelet 1 .mellékletét képező 1 .melléklettel egészül ki.

(2) Az adórendelet a jelen rendelet 2.mellékletét képező 2.melléklettel egészül ki.

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

Jászboldogháza, 2016

Dr. Dinai Zoltán Szűcs Lajos
jegyző polgármester
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1. számú melléklet a Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
adókról szóló 3/2015. (IV.28) önkormányzati rendelet módosításáról Szóló .. .12016. (...)
önkormányzati rendeletéhez.

„1. számú melléklet a 3/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkahuazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás

esetén

1. Kedvezményezett adatai

Név:

Adószám:

Elérhetőség:

Aláírásra jogosult képviselő:

E-mail cím:

Őelölie X-szel)
ü Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adáév során
~Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során

Egyesülés, szétválás ideje:
(év) (hónap) (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban
részesültek.

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások,
amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély
összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem
kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak
betartásához szükséges adatokat is tartalmazza.1

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az
egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően
jogszerűen odaitélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a
szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.
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2. Csekély összegű támogatások2 Támogatás Támogatás

összege bruttó
támogatástartal

A támogatást ma4
ellenszolgáltatá

Támogatás Támogatás s fejében Kérelem
Sor- jogalapja Támogatást kedvezménye- végzett közúti benyúj- Odaítélés
szá (bizottsági nyújtó zettje és célja kereske-delmi tásának dátuma
m rendelet szervezet árufuva- dátuma3 Forint Euró Forint Euró

száma) rozáshoz vette

igénybe?

2 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és Ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozásoktekintetében is ki kell tölteni.

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (Ill. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:

37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozorn, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül e ~y és ugyanazon vállalkozásnak.
VáHalkozás neve Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható
azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan
kockázattinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően
a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakró 1 nyilatkozom.5

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett
csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget
tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási
kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az
elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban
van).

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint
és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
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4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra

Azonos Azonos Maximális
elszámolható kockázatfinanszíro támogatás

költségek teljes -zási célú i intezitás
összege intézkedés (%) vagy

jelentértéken vonatkozásában maximális
Támogatá nyújtott állami támogatás

s Támogatási támogatás bruttó i összeg
Sor- jogalapja Támogatást kategória Kérelem Odaítélés támogatástartabna
szá (uniós nyújtó (p1. regionális benyújtásána dátuma I azonos
m állami szervezet beruházási k dátuma6 elszámolható

támogatás támogatás) költségek
i szabály) vonatkozásában

nyújtott állami
támogatás bruttó

támogatástartalma
7

Forint Euró Forint Euró8

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35, 5-a alapján kell kiszámítani:

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, 02 uniás állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés
napját megelűző hónap utolsá napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággalmeghatározottdevizaárfolyam alkalmazandó.
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent
megadott adatok helyesek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő
átadja.

Tudomásul veszem, hogy ameimyiben a nyilatkozat kelte ás a támogatás odaítélése9 közötti
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe
veendő más támogatást ítéhek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről
haladéktalanul — még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt — értesíteni köteles
a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiáflítani a
jelen nyilatkozatot.

Kelt:

Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

~ A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer

értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, liiggetlenül a csekély
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartatmazó szerződésnél például ez
az időpont általában a szerződés kelte.
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Útmutató

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet1° szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás
részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év soráit az
1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások
bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak,
közúti kereskedelmi árufuvarozást eUenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget’1, figyelemmel az egyesülésre
valan-,int a szétválásra vonatkozó szabályokra12 is.

. Mi a bruttó támogatástartalo;n?

o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése
időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején
érvényes referencia ráta alkalmazásával.

. Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és
ugyanazon vállalkozásnak?

o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának
többségével rendelkezik, vagy

o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak
többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy

o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági
szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy

o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal
kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok
többségét

o Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével
egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok
vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

. Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás
szabályait?

o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi
évben, valanÉ~t az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.

~° 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés

Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. *-a alapján kell eljárni.
12 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés
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o Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi
korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés
révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű
támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaitélt
csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást
megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a
támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a
csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha
ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a
saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv
szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.

o Annak meghatározásához, bogy az újabb csekély összegű támogatás
meghaladja-e az alkalmazandó felső határt figyelembe kell venni az
azon vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is,
amelyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak
minősülnek.

Halmozódás:

. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (I-IL L
352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással]
az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a
100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

o Például:

Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző
vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró
támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az
alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás
nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl.
könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis
támogatás nyújtható.
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o Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági
rendelet) megfelelően nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a
360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő
forintösszegig hahnozható.

. Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely váilalkozás az
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb
tevékenységi körökben is folytat tevékenységet a halászati és akvakulttira-ágazatba
tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély összegű
támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott
összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap
utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy
pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó’3.

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell
őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az
Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”

13 Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális

támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.* alapján.
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2. Számú melléklet a Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi
adókról szóló 3/2015. (IV.28) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .. .12016. (...)

önkormányzati rendeletéhez.

„2. számú melléklet a 3/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Igazolás csekély összegű támogatásról

Alulírott ... a ... mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom,
hogy a ... mint kedvezményezett .... bizottsági rendelet (HL ...‚ dátum, oldal)
(a továbbiakbarr bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű
támogatásban részesül:

Projekt megnevezése:

Támogatást nyújtó döntésének száma:

Támogatás odaítélésének időpontja:

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:

A jelen támogatással érintett célra a(z) ... bizottsági rendelet alapján .... eurónak
megfelelő forintösszeg nyújtható.

Jelen igazolást a(z) ... bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.

Kelt ...

Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)
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Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
5130 Jászapáti, Dr. Sziovencsák Imre u. 2. L - nc’paecc&

/2015

ELŐTERJESZTÉS
„Jászsági ivó vízminőség-javító projekt” záró kifizetéseiforrásának biztosítására tárgyában

Tisztelt Társulási Tanács!

A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás „iászsági Ivóvízminőség-javító projekt” című,
KEQP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosítószámú fejlesztése a megvalósítás végső fázisába érkezett.
A beruházás létesítményei műszaki átadás-átvételi eljárása 2015. december 22.-én lezárásra került.
A kivitelezés végszámláinak kifizetése 2015. december 28. és 30. napján teljesült, az elszámolásokat
tartalmazó kifizetés kérelmek december 31.-én a KSZ/IH felé benyújtásra kerültek.

A fejlesztés lezárásához azonban még néhány lépésnek teljesülnie kell:
- Záró kifizetésekhez tartozóan a szolgáltatási tevékenységek ÁFA kifizetése (PR, PIU és

Mérnök számlák), valamint a projektben nem elszámolható, de a beruházás részét
képező kivitelezői számla pénzügyi teljesítése - ez utóbbi a Támogató döntése szerint
nem elszámolható körbe sorolt szivattyúk (nyomásfokozók) beszerzési és beépítési
költsége.

- Vagyonfelosztás és a vízi-közművek átadás-átvétele és számviteli nyilvántartásba
vétele az érintett társulási tag önkormányzatok részéről.

- 0 Ft-os záró kifizetési kérelem és záró projekt előrehaladási jelentés (ZPJ) benyújtása,
- Záró helyszíni ellenőrzés lefolytatása.

A fentiekben részletezett záró kifizetések teljesítéséhez a Társulás számláján nem áll rendelkezésre
elegendő forrás, ezért szükséges a tagtelepülések részéről pótbefizetés jóváhagyása, amellyel a
kifizetési kötelezettségek teljesítése biztosítható.

A Társulás a fejlesztés megvalósítására jelen időpontig a következő kifizetéseket teljesítette:
- nettó számlakifizetés 1.933.575.511 Ft,
- lehívott KEOP támogatás 1.234.842.408 Ft,

amely tartalmaz 94.962.709 Ft halasztott önerő igénybevételét is,
- kiutalt KEOP előleg 399.060.398 Ft,

- saját erő kifizetés 299.672.716 Ft

Kifizetésre váró tételek: (forintban)

Projekt elem Nettó KEOP Saját erő ÁFA Kifizetendő
szám laösszeg támogatás Társulás-tó!

Kivitelező 8 800 00 0 8 800 000 0 8 800 000
Mérnök 0 0 2327076 2327076
PR 0 0 607500 607500

~ ::~i~L7 1 i~ö~iw ~J~Q Lt~
Proj.men. m.2 2 751 570 2 751 570
Összesen 9 985 000 0 9 985 000 6 006 096 15 991 096 j
Kifizetés banki költsége (0,45%) 71 960
Mindösszesen 16 063 056

Kifizetendő tételek forrásai:
- Társulás bankszámla egyenlege Ft,
- oótbefizetés társulási tagoktól 16.063.056 Ft,

összesen 16.063.056 Ft



Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre u. 2.

A kifizetéshez a korábbi ígéreteknek megfelelően az üzemeltető Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
biztosít elegendő forrást, amelyet a társulásban érdekelt települések részére utal át, és amelyet
azután a települések a Társulás bankszámlájára, mint pótbefizetést teljesítenek.

Összesítve az adatokat,
a projekt várható bekerülési értéke: 1.943.560.511 Ft!

az igénybe vehető támogatás maximális összege: 1.633.902.797 Ft,
(* támogatás intenzitás: 84,501629% - ebbó’l ténylegesen kifizetett Jelen

idá’pontig a 2015. október 31-ig benyújtott kifizetés kérelmekre, valamint ezen
időpont után előlegben.)

saját erő összege (projekt költség - támogatás): 309.657.716 Ft,

A saját erő finanszírozáshoz a BM önerő alapjából a nettó számlaérték saját erő részének 100 %-ig
fedezettel rendelkezünk. Ezen forrásból jelen időpontig 304.164.878 Ft kiutalása történt. Az el nem
számolható költségekre tekintettel 4.492.172 Ft összeg visszafizetésre kell kerüljön a projekt KSZ/lH
elfogadása időpontjáig. Ez jelen ismereteink szerint ez az üzemeltetési engedélyek beszerzése után
várható, amely 2016. március, április hónapokban realizálódhat.

A pótbefizetés és a projekt kifizetései kötelezettségeinek teljesítése után a Társulás részére az
érintett (szolgáltatás tartalmú) számlák általános forgalmi adó hányadai visszaigénylésre kerülnek.
Az általános forgalmi adó visszatérítésből, az esedékes 2015. IV. negyedéves bevallásban szerepelhet,
amennyiben a teljesitésre 2016. 01.20-ig sor kerül. Amennyiben a teljesítések a bevallás benyújtás
napjáig megvalósulnak, kérhető a kiutalás 45 napon belüli kifizetése. (2016.03.05.). Amennyiben ezt
nem sikerül elérni, az ÁFA visszatérítést a normál 75 nap (2016.04.04) határidőben várhatjuk.

Fontos azonban megjegyeznünk, hogy a projekt záró elszámolását 2016.01.15. napjáig be kell
nyújtanunk, amely feltételezi valamennyi kifizetés teljesülését.

A befizetések megosztása a társulási megállapodásban rögzített tulajdoni arány % alapján:

Település Tulajdoni arány (%) Hozzájárulás összege (Ft)

Alattyán 9,48 1.522.600
Jánoshida 8,31 1.334.623
Jászapáti 14,61 2.346.596
Jászboldogháza 9,01 1.447.336
Jászivány 10,04 1.612.301
Jászkisér 24,52 3.938.465
Jászladány 15,82 2.541.405
Pusztamonostor 8,22 1.319.730
Összesen 100,00 16.063.056

A befizetéseket a tagok részéről a lehető legrövidebb időn belül szükséges teljesíteni, egyrészt a
projekt kifizetési kötelezettségei határidejére tekintettel, másrészt az általános forgalmi adó
visszatérítés lehetőségének megteremtéséhez, valamint annak futamideje csökkentésére.
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Tisztelt Társulási Tanács!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozat-tervezet jóváhagyását.

Jászapáti, 2016. január

Farkas Ferenc
társulási tanács elnöke

Melléklet a /2016. számú előterjesztéshez

Jászsági Ivóvízminőség-javitó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának
/2016. (....) számú határozat- tervezete

iászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a „Jászsági Ivóvízminőség
javító projekt” tárgyú, KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító Számú projekt vonatkozásában a
társulás tagtelepülések befizetését a társulási megállapodásban rögzített tulajdoni arány % alapján a
következőkben állapítja meg:

Település Tulajdoni arány (%) Hozzájárulás összege (Ft)

Alattyán 9,48 1.522.600
Jánoshida 8,31 1.334.623
Jászapáti 14,61 2.346.596
Jászboldogháza 9,01 1.447.336
Jászivány 10,04 1.612.301
Jászkisér 24,52 3.938.465
Jászladány 15,82 2.541.405
Pusztamonostor 8,22 1.319.730
Összesen 100,00 16.063.056

Határidő: azonnal

Felelős: A Társulás Elnöke

IF elnöke
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