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Készült: 2017. február 13-án Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében
szereplő soros, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti
fbldszinti tanácskozó termében.

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

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Lakosság részéről vendég: 5 Fő

A polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, bogy a Képviselőtestület összesen 7 főből áll, az
ülésenjelen van 7 Fő képviselő.

A Képviselőtestületi ülés határozatképes.

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

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

10/2017. (11. 13.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

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

Határidő: február 13.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

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

Szűcs Laios: 2016. december 18-án a Faluvédő és Szépítő Egyesület szervezésében megrendezésre került a
települési karácsonyi ünnepség a Szent Vendel parkban, melyet az önkormányzat részéről is támogattunk.
Köszönöm az egyesület munkáját, és mindazoknak, akik részt vettek a munkában, szervezésben, illetve
valamivel támogatták az ünnepség sikeres lebonyolítását.

- A Polgárőr Egyesület már hagyományosan szilveszteri bált szervezett. Köszönet a szervezőknek,
hogy ilyen szórakozási lehetőséget biztosítanak a településen, másrészt azért, hogy ezzel
hozzájárultak az egyesület bevételének növeléséhez.

- 2017. Február 4-én részt vettem az általános iskola megrendezésében tartandó iskolai Farsangi bálon.
- 2017. február 12-én vasárnap részt vettem az „Ezüstkor” Nyugdíjasok Egyesülete által megrendezett

pótszilveszterrel egybekötött éves közgyűlésen, melyen beszámoló hangzott cl az egyesület 2016.
évi tevékenységükről.

- A napokban megtörtént szén, illetve a tüzelőanyag támogatás második körben történő kiosztása.
Elég sok kérelem érkezett. Mindenki támogatásban részesült, aki kérelmet nyújtott be. A
jövedelemtől fiiggően került megállapításra a támogatás mennyisége.

- Jászberény Város Onkorinányzattal közösen két pályázat benyújtásán dolgoztunk az elmúlt
időszakban. Az egyik még az ősszel elindult, és a pályázat már beadásra került, konzorciumban. A
pályázat címe: „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére” — Külterületi helyi közutak fejlesztése — önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése (Kódszám: VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16) Felhívásra „Jászboldogháza-Portelek összekötő út felújítása traktorbeszerzéssel”
címmel. A pályázat összességében 100 millió Ft-os pályázat. mely a földút útalappal történő
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megépítését, valamint csapadékvíz elvezető árokrendszer kiépítését tartalmazza, és egy traktor
beszerzését önkormányzatunk részére, valamint Jászberény Város Onkormányzata részére több
traktor után való eszközök pid. tolólap, sószóró ás az út karbantartásához szükséges eszközöket,
beszerzését tartalmazza. A 3 km-es útból Jászboldogháza közigazgatási területéhez kb. 500 m
tartozik.

- A másik pályázaton Jászberény Város Onkormányzata mellett másik hat település is részt vesz a
EFOP pályázatban, amely pályázati támogatás esetén 3 éven keresztül biztosít programokhoz,
képzésekhez, és nyári napközi foglakozáshoz megszervezéséhez támogatást. Ehhez kapcsolódóan
egyeztetéseket folytattunk az iskolával, óvodával, védőnővel, könyvtárossal, és az iskolával, és
próbáltunk együtt kidolgozni olyan programokat, amelyek elsősorban a gyermekek fejlesztésére,
foglalkozásokra irányulnak. Elsősorban olyanokat választottunk, amelyeket látunk, hogy szükséges
lenne, mert van rá a szülők részéről jelzés, hogy lenne rá igény. De eddig sem az önkormányzat, sem
a lakos nem tudta megfinanszírozni a képzést. Bízunk benne, hogy több település összefogásával,
Jászberény Városi Onkormányzat gesztorságával sikeres lesz a pályázat.

- A Jászboldogháza líjúságáért Egyesület is elnyert egy kb. 25 millió Ft-os pályázatot, mely
támogatást ugyancsak három éven keresztül használhatjuk különböző programok megszervezéséhez.
Ez a pályázati program inkább a Eatalok részére készült, az óvodás korosztálytól a 30-40 éves
korosztályig tartalmaz programlehetőségeket. Az egyesület által beadott 40 millió Ft-os pályázata
sajnos nem részesült támogatásban. Abban a pályázatban mindenféle korosztálynak voltak
programok.
2016. tavaszán készült a pályázat. Ezért át kell dolgozni a pályázat ütemezését, illetve lehet, hogy a

költségvetési adatokat is, de bízunk benne, hogy mindent megvalósíthatunk, amit beterveztünk, ás segítséget
nyújthat az önkormányzatnak, iskolának, illetve a szülőknek is a nyári rendezvények, programok
szervezésében, ami a következő három évre szól majd.
- Egy évvel ezelőtti (TOP) pályázatunk sincsen még elbírálva, de most újabb pályázaton dolgozunk, a
középületek távfűtéssel történő ellátásával kapcsolatosan. Két éve foglalkozunk a gondolattal, és
meglátogattunk egy települést, ahol hasonlóan, szalmabála tüzeléssel oldották meg a középületek fűtését, és
láttunk működő berendezéseket. Több szakemberrel tárgyalva arra a következtetésre jutottunk, hogy az
oktatási intézményekhez célszerű volna a községházát is hozzákapcsolni, és itt kerülne elhelyezésre egy
szalmatüzelésre alkalmas berendezés, majd innen történne az oktatási intézmények távfűtése. Most újra
megnyílik egy pályázat, ahol ilyen célra lehet pályázni. Ezen dolgoznak most a szakemberek. Elő kell
készítenünk a pályázatot, hogy már márciusban beadható legyen.
- Nagyon várjuk a Területfejlesztési Operatív Program keretében az oktatási intézmények felújítására
vonatkozó pályázat döntési eredményét. Szeretnénk, hogy a pályázat sikeres legyen. A pályázat, ha nyer,
akkor szerettük volna az idén megvalósítani, de az idő egyre halad előre, és egyre kevesebb az esély is erre.
A pályázat közbeszerzése, megvalósítása nagyon sok időt vesz igénybe, és az oktatási intézmények felújítási
munkálatait meg csak tanítási szünetben tudnánk megvalósítani.
-2017. január 28-án a XVII. Doni Hősök emléktúra elnevezésű rendezvény ünnepi megemlékezésén vettem
részt. Kövér Attila a Magyar Tartalékosok Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének
támogatásával szervezte az emléktúrát. A rendezvény fővédnöke dr. Simicskó István honvédelmi miniszter
volt. Ehhez kérték az önkormányzat támogatását, melyet megadtunk, és együtt a Templomkertben
megkoszorúztuk a II. Világháborús emlékművet, illetve a temetőben az ismeretlen katona síiját. Az
emléktúrát követően az önkormányzat konyháján babgulyást főztek a túra résztvevőinek. Ezúton is
köszönöm az ott dolgozóknak.
- A hagyományoknak híven, immár minden év elején, most 2017. február 9-én a Boldogházi Hírek helyi
újság szerkesztői megtartják évértékelő beszélgetésüket az előző év, 2016. évi munkáiról, eseményeiről,
valamint az idei év előkészületeit beszélték meg, melyen én is részt vettem. Ezúton szeretném megköszönni
mindazoknak a munkáját, akik a Boldogházi Hírek helyi újság szerkesztésében folyamatosan részt vesznek.
Akik minden példány részt vesznek a munkában, és folyamatosan, lelkiismeretesen részt vesznek az újság
megjelenésének munkálataiban elsősorban köszönöm Konkoly Béláné, Zrupkó Ferenené, Papp Izabella és
Gerhát Károly, és köszönöm azoknak is a munkáját, akik az intézmények, civil szervezetek részéről, vagy a
lakosságnak, akik támogatják az újság megjelenését valamilyen formában. Orülök az újságnak, mert látom,
hogy nagyon várja a lakosság a megjelenését. Az eladott példányszám nem emelkedik, de az interneten egyre
többen olvassák. Az újságból származó bevétel nem biztos, hogy fedezi a kiadási költséget, de a lakossághoz
eljutó hírek, tájékoztatás fontosabb számunkra, és az Újság megjelenésének nagyon nagy kulturális



18

jelentősége van a település életében. Ezt támogatnia kell az önkormányzatnak. Ezért cseréltük Ic a Fekete —

fehér fénymásolót színes másológépre. Igy helyben meg tudjuk oldani a színes oldalak nyomtatását is. A
tavalyi évben az újság Ünnepi száma teljes egészében színesben került kinyomtatásra. Nem mindig tudjuk ezt
megtenni, mert a színes nyomtatnak sokkal magasabb a költsége. Köszönöm még egyszer a szerkesztök és
mindenkinek a munkáját, aki valamilyen formában részt vesz az Újság megjelenése érdekében a feladatok
elvégzésében, mert ezt mindenki ingyen végzi.
- Az elmúlt hetekben, hónapokban tapasztalhattuk, hogy a télen hidegebb időjárás volt, mint azt
megszokhattuk, és ez próbára tette Úgy az önkormányzatokat, mint az útkezelőket is, mertjóval többet kellett
foglalkozni az utak, járdák tisztításával. Szerencsére komolyabb balesetről nem tudok, hogy történt volna a
településen. Az utcákban a letaposott havat, jeget sokáig nem tudtuk teljes egészében letakarítani. Sózással
is próbálkoztunk, mert nagyon nehezen olvadt le az utakról a vastag jégréteg. Kérek mindenkit, bogy jelezze
felénk, ha valamilyen beavatkozás, segítség szükséges. Próbáltuk a lakosságot is ösztönözni több, kevesebb
sikerrel, hogy minél többet foglalkozzanak a járdák tisztításával, csúszás-mentesítésével. Sokat
foglalkoztunk azoknak az ingatlanoknak a járda, és útszakaszok takarításával, ahol a tulajdonosok nem a
településen laknak.
- A tavalyi évben, főleg az ősz folyamán nagyon sok utcában elvégeztük az útpadkák igazítását, nyesését,
bogy a csapadékvíz elvezetése megoldott legyen. Az utak mellett felgyülemlett földet leszedtük,
elszállítottuk. Ezért most sokkal sarasabbak az utcák. Több gondot okoz a járókelőknek. Sajnos még mindig
vannak olyan utcák, ahol szükség a munka folytatására, mert nem tud megfelelően elfolyni a csapadékvíz az
úttestről. Szükség van néha kellemetlen munkák elvégzésére is, amelyek átmenetileg rosszabb
körülményeket teremtenek.
- A közfoglalkoztatással kapcsolatosan nem kívánok beszámolni, mert külön napirendben tárgyalja majd a
Képviselőtestület.
Ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről. Kérem a
tájékoztató elfogadását. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? Ha nincs, kérem a Képviselőtestületet, hogy
szavazzunk.

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

11/2017. (II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.

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

Határidő: 2017. február 13.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

2. Napirend
Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi pénzügyi tervének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve elkészült a 2017. évi költségvetés
előirányzatának tervezete, de még mindig vannak benne pontosításra váró adatok. Ezért a mai napon nem
kívánom elfogadásra javasolni. Ezért kérem, hogy mondják el véleményüket, javaslatukat a költségvetés
tervezetével kapcsolatosan. Még átvizsgáljuk, ha kell, akkor kiegészítjük, és a következő Képviselőtestületi
ülésen újra beterjesztésre kerül, és az elfogadásáról tárgyalhatunk majd.
A tervezet nem tartalmazza: a 2015. évi beszámoló felülvizsgálata során megállapították, 796 eFt. normatívát
kap vissza az önkormányzat, mert ennyivel többet költöttünk a gyermekétkeztetésre. Ezt az összeget még be
kell terveznünk.
Kérem, hogy az információs táblázat alapján részletesen nézzük végig, hogy mit tartalmaz a tervezet.
Felkérem Sasné Szöllősi Anita gazdálkodási előadót, hogy szóban mondja el, ha szükséges egészítse ki a
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költségvetési tervezetet. Végig megyünk külön-külön a tételeken, és kérem, ha bárkinek kérése, kérdése van,
azt jelezze, tegye fel, hogy együtt megbeszéljük, illetve megválaszoljuk.

A közös hivatal költségvetése a béreket és járulékait tudja fedezni. A két önkormányzat
finanszírozza a dologi kiadásokat. A következő költségvetés tárgyalására kérem, bogy készüljön cl,
és tegyük az anyag mellé a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés tervezetét is.

99 %-ban a költségvetés tervezete az előző évi tényeket tartalmazza, amilyen költségek az előző
évben keletkeztek.

3 főállású karbantartó van az önkormányzatnál, akik nem egy helyen szerepelnek, mert külön - külön
kell szakfeladatonként könyvelni, így kaphatjuk meg a normatívát. A karbantartóknál történik
személyi változás ebben az évben, mert I fő kérte közös megegyezéssel a munka megszüntetését,
illetve 1 fő ebben az évben nyugdíjba vonul. Itt személyi változással számolhatunk, de a
költségvetés tervezésekor nem vettük figyelembe, mert az álláshelyüket pótolni kell, hiszen a
feladatokat cl kell látni, a munkát el kell végezni.

A költségvetésben vannak olyan tételek, amelyek egyéb szolgáltatások, ami azt jelenti, hogy az
önkormányzat saját kü-jével to ténő feladatellátására vonatkozó szolgáltatás, beszerzés,
anyagvásárlás.

Községgazdálkodáshoz az E-pont, szolgáltatóház, tájház, és a piactér kiadásai és bevételei vannak
tervezve.

Az önkormányzat 15 db Vodafon sim kártyával rendelkezik, mely kormányzati csomag, és az
alapdíja 980,- Ft, mely lebeszélhető, 2 Ft/perc díja. Az önkormányzat dolgozói között szét van
osztva a sün kártya, és a dolgozók egymással teljesen ingyen beszélhetnek.

A Védőnői Szolgálat költségvetése alacsonyabbra van tervezve, mint az előzőekben, mert fiatal
pályakezdő védőnővel töltöttük be az álláshelyet, mert Faragó Józsefné védőnő 2016-ban nyugdíjba
ment. Így még eszközkiadásra tudtunk betervezni 251 eFt-ot. Előző években erre nem volt
lehetőségünk. A magzati szívhangvizsgáló eszközt le kell cserélnünk. Ha szükséges pályázunk rá, és
támogatásból pótoljuk a hiányosságot.

Közvilágításnál fogyasztásmérők lettek felszerelve, és ezek meghozták a hozzá fűzött reményt, és az
óta a költség szinte a felére esett vissza.

A iemetőnél a költségvetési hiány nőtt. Nem tudjuk, bogy meddig tudjuk magunk működtetni a
temetőt. Közmunkával meg tudunk oldani feladatokat. PId. fűnyírás. De még így is az
önkormányzatnak pénzt kell hozzátenni. Sajnos így sem tudunk olyan színvonalú szolgáltatást
biztosítani a temetkezéseken a lakosságnak, mint ahol ez egy komoly temetkezési vállalkozás végzi.
Előfordult már olyan eset, hogy a lakos azt mondta, hogy ettől igényesebb szolgáltatást kíván
igénybe venni, és más temetkezési vállalkozót hoz a településre. Az elmúlt években többször adtunk
be pályázatot a ravatalozó felújítására, ami sajnos nem nyert támogatást. Ebben az évben ez is fontos
feladat lesz, hogy megoldjuk. Akár temetkezési vállalkozó bevonásával is. Nem szeretnénk, ha
drágulna a szolgáltatás a lakosság felé, ugyanakkor látjuk, hogy nem jó így, ahogy van. Az
elkövetkezendő években Gömöri György is hamarosan nyugdíjba megy.

A dolgozóink 90 %-ának a fizetése nem éri cl a minimálbért, így 2017. január 1-től a bérüket a
minimálbérhez kellett igazítani. A köztisztviselői, közalkalmazotti bértábla nevetséges. 20 -30 éves
munkaviszonnyal rendelkező szakképzett dolgozónak a bére 70-80 eFt. lenne, és azt kell az
önkormányzatnak kiegészítenie a 161 eFt-ra, a minimálbérre. A minimálbér emelése minden
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intézményünk költségvetését érinti. Többletfinanszírozást ezért nem kapunk. A legnagyobb
problémát az óvoda jelenti. A pedagógusokat magasabb béremelésben részesítették az elmúlt
években.

A sportnál is jelentős a kiadás, mely nem támogatás, hanem az ingatlan biztosítása a sportolók
részére. Örülök, hogy a Sportegyesület pályázati támogatást nyert a TAO-s pályázaton.

A művelődési háznál a dologi kiadások magasabbak, mint a bevételek. Folyamatosan Figyeljük a
pályázati lehetőségeket, inert már az is jó lenne, ha egy-egy alkalommal egy-egy helyiséget tudnánk
felújítani. Sajnos önerőből nem tudunk pénz ráfordítani. Erőltessük a működtetését, mert szükség
van rá. A kistermek igénybevételét nem tudnánk máshol biztosítani.

A könyvtár működtetéséhez is mindig Figyeljük a pályázati kiírásokat. Próbáljuk folyamatosan
javítani a feltételeket. Itt egy Fő megbízási díjjal, és egy Fél állást betöltő dolgozó szerepel.

Oktatásnál szerepel a Tornacsarnok felújítására elnyert támogatási összeg. Ahhoz kapcsolódnak még
kisebb összegek. Szeptember 21-én ítélet született a Jászberényi Járásbíróságon az önkormányzat
által 2015. évben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal szemben díjtartozás iránt perben. A
bíróság kötelezte az alperest díjtartozás — a „CAMINUS” Zrt. által a Szemünk Fénye Programban
felújított világítótestek bérleti díjának - a megfizetésére. Visszamenőleg 2013-tál kb. Kétmillió
forint megfizetésére kötelezte a bíróság a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot. 2016.
december 31-ig igényt tarthatunk a továbbszámlázott szolgáltatás díjaira, viszont időközben változott
a törvény és 2017. évtől az önkormányzatoknak saját maguknak kel kigazdálkodni és fizetni. Az
önkormányzat nem tarthat igényt ezen összegek megfizetésére a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtól. Felénél járunk még a Szemünk Fénye Programban a 15 éves lízingdíj megfizetési
futamidőnek. A hátralévő időben nem tarthatunk igényt ezen összeg megfizetésére. A lízing bérleti
díjat be kell ide tervezni. Erre a felújításra kötelezték az önkormányzatot. A következő években évi
600 eFt-ot az önkormányzatnak kell megfizetni.

Eseti pénzbeli ellátások vagy szociális ellátás nagymértékben átalakult az elmúlt években.
Különböző szempontok alapján kapja az önkormányzat az egyösszegű normatív finanszírozást,
amely az önkormányzati rendeletben meghatározott szociális juttatásokra használható fel. Ebben az
évben ez az összeg 14,5 millió Ft.

Közfoglalkoztatásnál három progranwa pályázott az önkormányzat 2017. évre. A programok
kiadásait bevételeit tartalmazza és a 2016. évi elszámolással kapcsolatos adatokat.

Adóknál a gépjármű és a magánszemélyek adóbevételénél ugyan azt az összeget terveztük be, mint
az előző évi volt. Az iparűzési adónál az előző évihez képest többet, 24 millió Forintot terveztünk,
mivel 2016-ban 23 millió Ft. Folyt be.

2017. január 1—től a Konyha külön intézményként működik, ezért külön költségvetést is kell
terveznünk részére.

Köznevelési feladatoknál az óvodai finanszírozás adatai szerepelnek. 5,79 milliő Ft saját önerő,
önkormányzati támogatás szükséges az óvodai ellátás működtetéséhez. A dolgozók megérdemlik a
béremelést. Minden dolgozó meg is érdemelné azt a béremelést, amit a pedagógusok kaptak az
elmúlt években. Ezt a pénzt az önkormányzatnak kell biztosítania a költségvetésből. ez nem reális.
hanem irreális. Ugyan ez a helyzet az óvodai étkeztetésnél is. Ingyenes lett az óvodában az étkezés,
de azt az összeget az önkormányzatnak nem Finanszírozza le az állam. Ezáltal a konyha is
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veszteséges lesz. 2,5 millió Ft önkonnányzati támogatást kell oda tenni Úgy, bogy összesen 3 fő
dolgozóval működtetjük a konyhát. Az óvodánál szerepel az iskolai étkező és a konyha rezsije is,
mert egy helyről megy az ellátása. Jobban tudunk Így kiegészítő támogatásra pályázni.

- A konyhánál többet költünk élelmiszer beszerzésre, mint a normatív támogatás. Nincs még
hozzátéve a rezsi, a bér és járulékai. Nem tudunk emelni a térítési díjakon, inert azok járnának
rosszul, akik még fizetnek az ellátásért, és egyébként sem alacsonyak a térítési díjaink a környéken
lévő településekhez képest. Ettől jobban bánt az, hogy jogszabályban változtattak azon, bogy mit és
hogyan főzzünk. Véleményem szerint jobb volt előtte, és ez nem a jó irány. Egy személyt négyfelé
kell könyvelni, mert négy feladatot lát el, mert úgy kaphatunk rá támogatást, és úgy is kell
elszámolni vele.

- Civil szervezetek támogatása: Szégyellhetjük, hogy az elmúlt években csökkent a civil szervezetek
támogatása. 2016-ban csak úgy tudtuk támogatni a civil szervezeteket, hogy Dr. Pap Béla
alpolgármester lemondott nagy részben a tiszteletdíjáról a civil szervezetek támogatására. Ezt egy
kicsit kompenzálva most 1.650,- eFt. támogatást terveztünk a helyi civil szervezetek részére. Ha van
más vélemény, javaslat, akkor lehet rajta változtatni. A település legnagyobb érdeke, bogy a
közbiztonság megmaradjon, ebben a legnagyobb szerepe a Polgárőr Egyesületnek van. Ezért
terveztünk több támogatást a részükre. Szeretnénk a civil szervezeteinket életben tartani, hogy
tudjanak működni, mert mindegyik civil szervezet nagyon fontos szerepet tölt be a falu kulturális,
biztonsági, és sport életében. 700 -700 eFt került betervezésre a mikrobuszok közösségi célokra
felhasznált feirntartásának támogatására. Ez is a 2016. évi kiadási költségek alapján kerültek
betervezésre. Ez nem az egyesületek által felhasznált költség, ez csak az önkormányzat által történő
felhasználási költség.

- Rendezvényre nem terveztünk be pénzt, mert pályázati támogatásból szeretnénk megoldani a Civil
napi rendezvény költségét.

- Ebben az évben is szeretnénk takarékoskodni. A költségeket csak a minimálisra csökkenteni, és
szeretnénk májusban, első körben pályázni a kiegészítő támogatásra.

- Van-e javaslat, kérdés, hozzászólás, vélemény az elhangzottakhoz?

Joó-Kovács Balázs: A fűtési költségre jóval kevesebbet terveztünk az előző évekhez képest. Miért?
Szeretném, ha készülne egy kimutatás, bogy érdemes volt-e a napelem építésével foglalkozni?
Köszönöm Dr. Pap Béla alpolgármester Úr Polgárőr Egyesület részére nyújtott támogatását, mely nagy
segítségünkre volt. Uzemanyagra, és egyéb más technikai eszközök beszerzésére fordítottuk ezt az összeget.
Szűcs Lajos: A Községházán a tavalyi évi áramfogyasztásnak kb. felét fedezték a napelemek áramtermelése.
A kamerarendszer áramellátása nagy részben innen a községházáról történik. Ez jelentős áramfogyasztást
jelent. Az utóbbi időben folyamatosan bővítésre került a kamerarendszer. 2013-ban terveztük a napelemet,
akkor úgy kalkuláltuk, hogy le kell, hogy fedje a hivatal áramfogyasztását. En is sokalltam a 288 eFt/éves
fogyasztási díjat. 2013. óta történt kamerarendszer bővítés, és ez okozhatja a fogyasztást. Ez nem baj, csak
ezek a tények.
Sasné Szöllősi Anita: A gázdíj tervezésekor még nem voltak itt a leolvasott tényleges fogyasztásról szóló
számlák. Minden intézménynél át kell tervezni, mert a nagy hideg miatt magasabbak lettek a fogyasztások a
2016. évinél. Tavaly sokkal enyhébb telünk volt, és alacsonyabbak voltak a fogyasztások is.

Szűcs LajQs~Van-e még javaslat, kérdés, hozzászólás. vélemény?

Dr. Pap Béla: Az előző évihez hasonlóan ebben az évben is bejelentem, hogy a 2017. évi 50.000,- Ft/hó
feletti alpolgármesteri tiszteletdíjról, és a kőltségtérítés teljes összegéről lemondok a helyi civil szervezetek
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javára. A nyilatkozatomat ezeirnel átadom. Ha van konkrét cél akkor arra, ha nincs, akkor ugyancsak a civil
szervezetek javára a tavalyival azonos százalékban elosztva.

Szűcs Lajos: Köszönjük szépen. Köszönetemet fejezem ki a felajánlásért. Átdolgozzuk a költségvetési
tervezetet és a civil szervezeteknek javaslom.
Kérem szavazzunk, bogy a Képviselőtestület elfogadja —e az Alpolgármester Ur bejelentését.

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

12/2017. (II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
Dr. Pap Béla alpolgármester bejelentéséről

Dr. Pap Béla alpolgármester bejelentette, hogy a 2016. évi alpolgármesteri tiszteletdíjának 50.000,- Ft
feletti részéről, és ugyanerre az időszakra szóló költségtérítés teljes összegéről lemond.

Ezen összeget a helyi civilszervezetek részére ajánlja fel, külön nyilatkozat alapján.

Boldogházi Gyermekekért Alapítvány
Jászboldogházi Polgárőrség:
Jászboldogházi Onkéntes Tűzoltó Egyesület
Jászboldogházi Sportegyesület:
„ Ezüstkor” Nyugdíjasok Egyesülete
Faluvédő és Szépítő Egyesület
Csillagvirág Kórus

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a bejelentést tudomásul veszi, és
elfogadja.

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

Dr. Pap Béla — alpolgármester
Sasné Szöllősi Anita - gazdálkodási ügy intéző

Zruykó Ferencné a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány elnöke: Nagyon-nagyon köszönjük Dr. Pap Béla
alpolgármester Urnak a 2016. évi támogatását is, és a Képviselőtestületnek is köszönjük a tervezett
támogatást, Nagyon nagy szükségünk van rá, hiszen meg kell adnunk a gyermekeknek minden támogatást,
hogy megállják a helyüket az életben a városi gyermekekkel szemben. Szeretettel várunk 2017. február 25-
én megrendezendő alapítványi bálunkra. Köszönöm szépen a szót.
Szűcs Lajos: Köszönjük szépen. Köszönjük a felajánlást. Minden civil szervezetet szívesen támogatunk, inert
lelkiismeretesen dolgoznak, és a település és a közösség javára fordítják a pénzt, a munkájukat, arra
költenek, amire szükség van, amire igény van. Bízok benne, hogy ezzel még több dolgot tudnak
megvalósítani.
Az elhangzottaknak megfelelően átdolgozásra kerül a 2017. évi költségvetés tervezete. Amennyiben nincs
több kérdés, hozzászólás, kérem, hogy szavazzunk.

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

13/2017. (II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi pénzügyi tervének és kötelező előirányzatainak
megtárgyalásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az Önkormányzat és költségvetési
szervei 2017. évi pénzügyi tervének és kötelező előirányzatairói szóló tervezetet.
A Képviselőtestület nem fogadja el a költségvetési tervezetet. Kéri a Képviselőtestület, hogy a szóbeli
kiegészítésekkel együtt legyen átdolgozva, és a következő soros ülésre kerüljön beteijesztésre a rendelet-
tervezetet.

Határidő: 2017. március 31.
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Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

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

Joó-Kovács Balázs alpolgármester elment az ülésről.

A Polgármester 5 perc szünetet rendelt el, majd a szünet után az ülés 6 fő képviselő jelenlétével
folytatódott tovább.

3. Napirend ..

Előterjesztés a települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) Onkormányzati Rendelet módosítására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

Szűcs Laios:_Átadom a szót a Jegyző Úr részére.
Dr. Dinai Zoltán: A központi finanszírozás lehetővé teszi, hogy a konkrét tüzelőanyag pályázaton túl az
önkormányzat tüzelősegélyben részesítse a rászorultakat. Ilyen típusú támogatást azonban a települési
támogatásról szóló önkormányzati rendelet eddig nem tartalmazott, ezért, bogy az önkormányzat önerőből is
tudjon tüzelőanyag támogatást nyújtani, szükséges a rendelet módosítása.
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. Amennyiben
nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

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

1/2017. (11.15.) Önkormányzati Rendelet
A települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Napirend
Előteijesztés a 2017. évi közfoglalkoztatási program megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A 2017. évi kőzmunka programok megvalósításával kapcsolatosan január hónapban volt
egy tárgyalás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalban Szolnokon, ahol be kellett mutatni és
megindokolni a programtervezet, amelyet azutánjóváhagytak. Egy kérésük volt, mert vállalnunk kellett,
hogy 3 évig nem értékesíthetjük a Strandflkdőt. A programok 2017. március 1-től 2018. február 28-ig
tartanak. Márciustól mindösszesen 30 fő dolgozik majd az önkormányzatnál kőzfoglalkoztatásban.
Kéthannadára esik vissza a létszámkeret.

Ebben az évben 3 közfoglalkoztatási programra pályáztunk:
- Mezőgazdaság —7 fő és I fő munkavezető irányításával,
- belterületi közutak karbantartása — 7 fő,
- a Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás — strandf’úrdő — 15 fő

A program keretében a strandüirdőn be kell fejeznünk az elkezdett kismedence építését, majd egy
ugyanolyan nagyságú kisház építését terveztük be a kempingbe, mint amilyenek már felépültek. Ezzel
szeretnénk a szálláshelyeket bővíteni, növelni a kiadható ágyak számát. Ezáltal 12 ággyal bővül majd a
kínálat.

Menyhárt Ernő képviselő más elfoglaltsága miatt elment az ülésről. Az ülés 5 fő képviselő
jelenlétével folytatódik tovább.

Szűcs Lajos: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy az
előterjesztés alapján fogadjuk cl a 2017. évi közmunkaprogramot. Kérem, hogy szavazzunk.
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A képviselőtestület 5 főjelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14/2017. (II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
A 2017. évi közmunka programjóváhagyásáról

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017 évi közmunka programok
jóváhagyásáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

A 2017. évi Járási startmunka mintaprogramokat a határozat melléklete szerinti adattartalommal elfogadja.

Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya — Jászberény, Jásztelki út 17.

Irattár

Szűcs Lajos: A helyi konyhán fel nem használt terményfelesleg kiosztásáról kell rendelkeznünk.
Atadom a szót a Jegyző Llrnak.
Dr. Dinai Zoltán: A közmunkaprogram ellenőrzése során a Belügyminisztérium szakemberei hiányolták,
hogy az önkormányzat nem rendeletben szabályozza a helyileg megtermelt élelmiszerek szociális segélyben
való kiosztásának feltételeit. Ezért szükséges a rendelet megalkotása. Javaslom, hogy fogadja el a
Képviselőtestület a rendelet-tervezetet.
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény a rendelet-tervezethez? Amennyiben nincs, akkor
javaslom, hogy az előterjesztés alapján fogadjuk el „A természetben nyújtott mezőgazdasági
terménysegélyről,, szóló rendelet-tervezetet. Kérem, hogy szavazzunk.

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

2/2017. (11.15.) Önkormányzati Rendelet
A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről

(A rendelet ajegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Napirend

Előterjesztés a háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Dr. Jánosik György háziorvos kérelmet nyújtott be a rendelési Idő változtatására vonatkozóan.
A háziorvosi rendelés csütörtökön nem délután, hanem délelőtt 8.00 — 12.00 óráig lesz. Kéri a
Képviselőtestületet, hogy a rendelési idő módosításáhozjáruljon hozzá.
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

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

15/2017. (Il. 13.) Képviselőtestületi Határozat
A háziorvosi feladat-el látási szerződés módosításáról

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Bliszt-Air
Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság képviselője Dr. Jánosik György háziorvos
rendelési idő vállozására vonatkozó kérelmét az alábbiak szerint: csütörtökön a rendelés 13.00 — 17.00
helyett 8.00— 12.00 —ig lesz. A rendelkezésre állási Idő csütörtökön: 12.00— 16.00 —ra módosul. A változás
a heti összes rendelési óraszámot nem érinti.



25

A Képviselőtestület felkéri Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, hogy a feladat-ellátásról szóló szerződés módosítását
készítse cl.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesü I: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Dr. Jánosik György háziorvos - helyben

Irattár

Szűcs Lajos: Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes háziorvos Új céget alapított. 2017. június 1-től cégével
szeretni ellátni a háziorvosi feladatokat. Eddig Dr. Jánisik György háziorvossal ketten látták cl a háziorvosi
teendőket, a Doktor Ur cégével. Doktor Úr JakabszáHáson pályázta meg a háziorvosi ellátást. A foglalkozás
egészségügyi ellátási feladatokat végezné továbbra is. Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet Agnes maradi~a itt a
háziorvos. Rendelési Idő: Hétfő: 8-12, kedd: 12-16, szerda: 8-12, csütörtök: 8-12, péntek: 8-12, Készen állási
idő: 8-16-ig. lenne. Javaslom, hogy fogadjuk el a kérésüket. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Vámosi Norbert: Hetente 2-3 délutáni rendelés volt. Most egy délután marad. Javaslom, hogy ha lehet, akkor
többször legyen délután rendelés, mert aki dolgozik, az csak a délutáni rendelésre tud elmenni.
Szűcs Lajos: Egyeztetni fogunk a Doktornővel, hogy megoldható lenne—e legalább még egy délutáni
rendelési idő. Amennyiben több kérdés nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

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

16/2017. (II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
A háziorvosi feladat ellátásáról 2017. június l-től

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta Dr. Borsodi-Nagy
Erzsébet Agnes háziorvosi feladat ellátásával kapcsolatos kérelmét.

A működésre vonatkozó szerződést 2017. június I -től Dr. Borsodi —Nagy Erzsébet Ágnes Háziorvosi
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 2767 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály utca 57.) képviseli dr.
Borsodi-Nagy Erzsébet Agnessel kívárüa ellátni az eddigi szerződésben lévő változatlan feltételekkel.

A Képviselőtestület a háziorvosi feladat ellátásáról szóló szerződést közös megegyezéssel a BLISZT-AIR
Egészségügyi és Szolgáltató KR. —vel (6000 Kecskemét, Belsőnyír tanya 96/B.) 2017. május 31. napjával
megszünteti.

A Képviselőtestület megbízza Dr. Dinai Zoltán jegyzőt a feladatellátásra vonatkozó szerződés elkészítésével
és felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert, bogy a feladatellátásra vonatkozó vállalkozási szerződést írja

alá.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester

Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester
Dr. Dinai Zoltán — jegyző

BLISZT-AIR Egészségügyi és Szolgáltató KR. - Dr. Jánosik György háziorvos
Dr. Borsodi —Nagy Erzsébet Agnes KR. - Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet háziorvos

6. Na»irend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A Rákóczi Szövetség támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy támogassuk a
szövetség beiratkozási programját, annak érdekében, hogy minél több határon túl élő magyar családot
ösztönözhessünk gyermekeik magyar iskolába íratására. Arra kérik az önkormányzatunkat, hogy
csatlakozzunk ebben az évben is a sikeres és hatékony program támogatói sorába. Minden évben
megkeresnek bennünket kérelmükkel. Volt már olyan, amikor jelképes összeggel támogattuk a kérést. Sajnos
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most nem tudom javasolni a támogatást, mert az önkormányzat költségvetése sajnos nem engedi meg, hogy
támogassuk a kérelmet. Van-e kérdés, hozzászólás, vagy más javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem,
hogy szavazzunk.

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

17/2017. (11. 13.) Képviselőtestületi Határozat
A Rákóczi Szövetség támogatási kérelméről

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rákóczi Szövetség (1027
Budapest, Szász Károly u. 1. 1V/l.) kérelmét és az alábbi döntést hozta.

A képviselőtestület az önkormányzat elviekben egyetért a munkájukkal, működésükkel, de szűkös
költségvetése miatt sajnálatos módon nem tudja támogatni a kérésüket.

1-latáridő: 2017. február 15.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Diuai Zoltán —jegyző
Rákóczi Szövetség — 1255 Budapest, FE: 23. — Dr. HalzI József elnök

Szűcs Laios: Plébános Úr azzal a kéréssel fordult önkormányzatunk, hogy a 2017. március hónapban induló
közfoglalkoztatáshoz kössön az önkormányzat megállapodást a Plébániával közművelődési feladatok
ellátására vonatkozóan. A Plébánia vállalja a feladatellátáshoz szükséges személyzet biztosítását. Jelenleg I
Fő közfoglalkoztatott van a plébánián. Február végén lejár a program, de szükség volna továbbra is
közfoglalkoztatottra a feladatok ellátásához. Az egyházi helyi gyűjtemény gondozásához, egyéb feladatok
ellátásához, segítéséhez. A Plébános Ik éri a Képviselőtestület támogatását. Van-e kérdés, vélemény?
Amennyiben nincs, javaslom, hogy támogassuk a kérést. Kérem, hogy szavazzunk.

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

18/2017. (II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
Jászboldogháza Római Katolikus Plébánia - megállapodás

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az V. Kulturális
Közfoglalkoztatási Program keretében megállapodást kíván kötni a Jászboldogháza Római Katolikus
Plébánia, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi Ferenc a. 23, adószáma 18842384-1-16, képviselője Csergő Ervin
plébános egyházi szervezettel az alábbi közművelödési feladatok ellátására:

— a kulturális örökség helyi védelme;
— a helyi közművelődési tevékenység támogatása
— a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése,
— a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
— a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése,
— a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelődési tevékenységének

fenntartása.
A Jászboldogháza Római Katolikus Plébánia vállalja, hogy biztosítani tudja a feladatellátásához megkívánt
szakképzettségű személyzetet.

A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert, hogy a megállapodást hja alá.

Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Csergő Ervin plébános

Irattár
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Szűcs Lajos: A Strandfürdő belépődíjainak emelésére tett javaslatot kézhez kapták a képviselők. Van-e
kérdés, vélemény, hozzászólás a javaslathoz? Amennyiben nincs, javaslom, hogy a módosítást fogadjuk cl.
Kérem, hogy szavazzunk.

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

19/2017. (II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
Az Önkormányzat költségvetését érintő ár-és díjtételekről szóló 69/2016. (Vl1.l L) Képviselőtestületi
Határozat módosításáról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat költségvetését érintő ár-és
díjtételekről szóló 69/2016. (VIII 1.) Képviselőtestületi Határozat módosításáról döntött.
A módosítás szerint 2017. március 1-től az alábbi tételek a következő összegekre változnak:

Strandf’úrdő belépők
Egész napra 2017

gyermek 500 Ft
diáklnyugdíjas 700 Ft
felnőtt 900 Ft
családi 2 500 Ft

16:00 után 2017
gyermek 250 Ft
diák/nyugdíjas 350 Ft
felnőtt 450 Ft
családi 1 250 Ft
Strandf’drdő
bérletek 2017
gyermek bérlet 2 000 Ft
nyugdíjas/diák bérlet 3 000 Ft
felnőtt bérlet 4 000 Ft

Úszóbérlet 2016
~_________ 2000Ft

Jászboldogháza lakosainak

egész napra a belépést 50%-os kedvezménnyel biztosítjuk.

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Jáészboldogházi Településfejlesztő Kft. — Vadkerti Tivadar ügyvezető

Irattár

Polgármester úr átadja a szót a Jegyző Urnak.
Dr. Dinai Zoltán: 2017. január 1-től módosult a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, emiatt
változott, emelkedett a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíja, így a korábban elfogadott
határozatot módosítani kell.
Szűcs Lajos: Kérem a Képviselőtestületet, hogy szavazzunk. Először a polgármester, majd az
alpolgármesterek határozati javaslat —tervezetét teszem fel szavazásra.
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A képviselőtestület 5 főjelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal azalábbi határozatot hozta:

20/2017. (II. 13.) KéDviselőtestületi Határozat
A polgármester havi tiszteletdíjáról ás költségtérítéséről

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

2017. január 1.-től Szűcs Lajos polgármester főállásban látja el a feladatát.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. Törvény 71 .~. (4) bekezdése c)
pontja szerint a polgármester illetménye — az 1501-2 000 fő lakosságszámú településkategóriát

Figyelembe véve — a helyettes államtitkár illetményének 50 %-a illeti meg, ezért a Képviselőtestület a
főállású polgármester havi tiszteletdíját bruttó 498.600,- Ft/hó, azaz Négyszázkilencvennyolcezer -

hatszáz forintban állapítja meg.

A polgármestert havi kőltségtérítés illeti meg, melynek összege a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. * (6) bekezdése szerint illetményének, tiszteletdíjának 15 %-a,

74.800,- Ft, azaz Hetvennégyezer-nyolcszáz forint.

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

Ezen határozattal a 2/2016. (1.06.) Képviselőtestületi határozat hatályát veszti.

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

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

Magyar Allamkincstár Szolnok

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

21/2017. (II. 13.) Kénviselőtestületi Határozat
Joó-Kovács Balázs alpolgármester havi tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Jászboldogháza községi Önkormányzatának Képviselőtestülete az alpolgármester havi tiszteletdíjára és
költségtérítésére 2017. január I -től az alábbi határozatot hozza:

Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el a feladatát.

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

megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában határozza meg.

A Képviselőtestület az alpolgármester havi tiszteletdíját 2017. január 1-től bruttó 174.500,- Ft/hó, azaz
Egyszáz-hetvennégyezer-ötszáz 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, 26.200,- Ft, azaz Huszonhatezer-kettőszáz forint.

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

Ezen határozattal a 3/2016(1. 06.) Képviselőtestületi Határozat hatályát veszti.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Ertesül: Szűcs Lajos - polgármester
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Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Joó-Kovács Balázs— alpolgármester

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó
Magyar Allamkinestár Szolnok

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

22/2017. (11. 13.) Képviselőtestületi Határozat
Dr. Pap Béla alpolgármester havi tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

Jászboldogháza községi Önkormányzatának Képviselőtestülete az alpolgármester havi tiszteletdíjára és
költségtérítésére 2017. január 1 — tőt az alábbi határozatot hozza:

Az alpolgármester társadalmi megbízatásban látja el a feladatát.

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

megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában határozza meg.

A Képviselőtestület az alpolgármester havi tiszteletdíját 2017. január 1 —től bruttó 174.500,- Ft/hó, azaz
Egyszáz-hetvennégyezer-ötszáz 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, 26.200,- Ft, azaz Huszonhatezer-kettőszáz forint.

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

Ezen határozattal a 4/2016.(l. 06.) Képviselőtestületi Határozat hatályát veszti.
Határidő: Azonnal

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

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

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó
Magyar Allamkinestár Szolnok

Dr. Dinai Zoltán: A Jászboldogházi Településfejlesztő KR. törzstőkéjének emelésével kapcsolatosan kell
döntést hoznia a Képviselőtestületnek.
Szűcs Laios: Javaslom a társaság to~~rzstőkéjéiiek mai nappal történő felemelését. Kérem, hogy szavazzunk.

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

23/2017. (II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászboldogházi Telepü lésfej lesztő KR. törzstőke emeléséről

Jászboldogháza község Önkormányzatáhak Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a társaság törzstőkéjét a
mai nappal felemeli a Ptk. kötelező előírásainak megfelelően 3.000.000.-Ft-ra, melynek forrása a tag
pénzbeli hozzájárulása. Jászboldogháza Községi Önkormányzat tag törzsbetétje 3.000.000.-Ft, azaz
hárommillió forintra módosul. A törzstőke emelés forrása (2.500.000.-Ft pénzbeli hozzájárulás) a társaság
bankszámlájára a korábban meghozott testületi döntés alapján (12/2016 11.15 számú Képviselőtestületi
Határozat) átutalásra került.

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

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
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Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó
Jászboldogházi Településfejlesztő KR Vadkerti Tivadar ügyvezető

Dr. Dinai Zoltán: A Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. felügyelő-bizottsági tagjainak a megbízatása
lejárt.
Szűcs Lajos: Javaslom a bizottság tagjainak az eddigi tagokat: Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely és Kobela Margit
képviselőket. Javaslom, bogy megbízatásuk a következő önkormányzati választásokat követően 2019.
november 30-ig tartson. Van-e Más javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

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

2412017. (II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. felügyelő-bizottsági tagjainak megbízásáról

A társaság felügyelő-bizottsága tagjainak megbízatása lejárt. Jászboldogháza község Önkormányzatának
Képviselőtestülete Úgy döntött, hogy a mai naptól, 2017. február 13. napjától 2019. november 30-ig napjáig
terjedő időtartamra a társaság felügyelő-bizottsága tagjainak választja a következő személyeket.

A felügyelő-bizottság tagjaix~ak megválasztása a tagok elfogadó nyilatkozatával lép hatályba.
Felügyelő-bizottság tagjai:

Dr. Pap Béla (an: Menyhárt Ilona) 5144 Jászboldogháza, Kossuth utca 37.
Szűcs Gergely (an: Gazsi Rozália) 5144 Jászboldogháza, Vezér utca 43.
Kobela Margit (an: Túróczi Magdolna) 5144 Jászboldogháza, Bajnok utca 26 a

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

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. Vadkerti Tivadar ügyvezető

Dr. Pap Béla
Szűcs Gergely
Kobela Margit

Szűcs Laios: Van-e még kérdés, vélemény, bejelentés, amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a
Képviselőtestület tagjainak a mai ülésen való részvételt, és az ülést bezárom.

(Szűcs Lajos) (Dr. Dinai Zoltá
polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNOKETOL

2/2017.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel rneghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre

2017. február 13 -án, hétfőn délután 15,00 órára.

AZ ÜLÉS HELYE: K5zsé~J;áza Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pontok:

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

2./ Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi pénzügyi tervének és
kötelező előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet
megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban, szóban

3./ Előterjesztés a települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) Önkormányzati Rendelet
módosítására
Előadó: Dr. Db~ai Zoltán jegyző — szóban, írásban

4.! Előterjesztés a 2017. évi közfoglalkoztatási program megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban, szóban

5.! Előterjesztés a háziorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban, szóban

6.! Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester - szóban, Írásban

- A Rákóczi Szövetség támogatási kérelme

(A hiányzó írásbeli anyagok 2017. február 10-én pótlásra kerülnek.)

Jászboldogháza, 2017. február 8.

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos anyaga megtalálható a www.iaszboldo2haza.hu
honlapon.

Szűcs Lajos
polgármester



Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2. Napirendi ponthoz
Polgármesterétől

Előterj esztés

az önkormányzat és költségvetési szervei
2017. évi pénzügyi tervének és kötelező előirányzatainak

megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet
megtárgyalására



1.1 melléklet a /201 7.(....) önkormán3zati rendelethez
Jászboldogliáza Községi Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének Összevont mérlege

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat adatok forintban

Sor- Bevételi jogcím 2017. évi előirányzat
scans ‘

I 2 3
I. Önkonstánvcatmüködéai tánloeahsai (I.1.+.»+.l.6.) 73 732 659
I I Helyi öúonnásiyzatok működésének általános támogatása 19 736 328
1.2. Onkonniasyzatok egyes köznevalési feladatainak támogatása 22 782 334
.3. dnkonánsyzatok szociális és gycnnskj6léti feladatainak támogatása 25 452 517
.4. Öttkonnáetyzatok kttltatrális feladatainak támogatása I 917 480

1.5. Működési célú központosított előirástyzatok
1.6. Hely, önkomsányzatok kaegeazitő tásoiogataaas 5 844 000
2. Működési célú lámosatósok államháztartáson belülről (2.l.+...+.2.5.) 55 481 941
2.1. Elvonások és beOzeténok bevételei
2.2. Működési célú garancia-és kczességvállaláaből megtérüléaek
2,5, Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök ‚isszalérülése
2.4. Működési célú ‚isazatétilendó támogatások, kölcsönök igénybevétete
2.5. Egyéb működési célú támogatások be”ételeí 55481 941
2.6. 2.5.-bő) EU-s támogataa
3. Felhalmozási célú támotsatátolcállatnháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) 19 912 442
3,1. Felhalmozási célú öniconnányzati támogatások
5,2. Felhalmozási célú garancia-és kezesség’állalásbót tnegléeialések
3.3. Felhalmozási célú ‚isszatéritendö támogatások, kölcsönök ‚istzatérülése
3.4. Felhalmozási célú ‚isszatétítsndö támogatások. kölcsönök igénybevétele
3,5, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 19 912 442
3,6. 3,5,-bő) EU-a támogatás
4. Közltatalni bevételek f4.l.+4.2.+4.3.+4.4.) 32 600 000
4,1. Helyi adók (4,1.1+4.1,2.) 28 500 000
4.1.1. . Vagyoai típusú adók 4 400 000
4.1.2. - Tennékek és szolgáltatások adói 24 100 000
4.2. Gépjánnűadó 4 000 000
4,5. Egyéb ámhasználasi és szolgáltatási adók
4,4, Egyéb közisatalna bsvetelek 100 000
S. Működési be”étetek (5.l.+... + 5.10.) 03 006 784
SI. Készlesét’tékosités eltenértéke 300 000
5.2. Szolgáltatások ellesénéke 2 137 176
5.3. Közvetített azolgáltatások értéke 3 523 787
5.4. Tulajdonosi bevételek 5 638 000
5,5. Ellátási díjak
5,6, Kiazásaalázote általános forgaltsti adó I 407 821
5.7. Általános forgalmi adó ‚isszatétítésc
5.8. Katnasbc”étslek
5.9. Egyéb pénz0~i tatúvclctek bevételei
5.10. Egyéb niaködést bevétetek
6, Felhalmociti bevételek f6.l.+...+6.Sj
6.1. hasanateriáiajasán értékesieése
6,2. Ingatlanok énékesitése
6.3. Egyéb tátyeyi eszközök énékesitéso
64. Részescdésck értékcaitése
6.5. l{észsssdssetc negszünesettez kapcsotodó bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszlsözök t7.1. + ..‚ + 7,3.) 240 000
7.0. Működési célú garancia- ás kczeaségvállaiáaból megsérüléoek AH-n kívülről
7.2. MűkOdési célú ‚isszstétisendő támogatások, kölcaönök siaszasér. ÁH-o kívülről
7,3. Eyéb múködéai célú átvett pénzeazlsöz 240 000
74 7.3.-bot EU-s támogatás (közvetlen)
8. Feltialnozáni célú átveti pénzcackőcök(R.t.+8.2.+8.3.)
8.0. Felhalm. célú garancia-én kezeaségsállalásból tnegeérülések AH-n kívülről
8,2, Felltattet célú ‚isszaséeitondő támogatások, kölcsönök ‚isszasér. AH-n ki’ttltől
8.3. Egyéb folhaltasozási célú átvett péstzoszköz
84 5.3.-böt EU-s támogatás (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI’ ÖSSZESEN: (t+...+8) 194 973 326
~ Hitel-. kölcsönfclvétct úttamltáztartáoon kívülről t10.t.+10.3.)

10,1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök fcl”éeclo
00.2. Lik’idieási célú hitelek, kölcsönök fel”éoolepénzügyi ‚állalkozástól
0.3. Rö’,d lejáxam ltttetek, kölcsönök Oel”étsle

~ Belföldi értékpapírok bevételei (ll.l.+..,+ 11.4.)

11.1. Forgatási célú belföldi értékpapirokbevéltása, énékeaisése
11.2. Forgalási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi énékpapirok beváltása. értékesítése
11.4. tietekicsést célú bett’olde énckpapírok ksbocaásasa
lé. Maradveinv ieénvbe”étele (12.1+ 12.2j 2 391 518

12.1. Előző évköltaégvetési maradványának igésybe”étele 2 391 518
12.2. Hozó év ‚‘altalkozast marodsányának tgenybcvisete

1.5 Belföldi linanszírozós bevételti (13.1.+ ... + 13.3.)

13.1. Allw,táztanáson belüli oscgctőlcgecéaek
13.2. Államháetsnáson belüli tiiegolölrgceések törlesetése
13.3. Bososek neeszüntoteec
04. Kiilfőldi finanszírozás bevételei t11.l.+... 14.4.)

14 I. Foegatási célú külföldi értékpapírok hc’ültása. értékesítése
14 2. Befektetési célú külf’öldi értékpapirok bc’álsása. értékesítése
14 3. Külföldi énékpapitok kibocsátása
14.4. Kstltötdt ttttstek, kötcsönök tctvctele
IS. Ádésaóglsoz nem knpctotódó szárntazékos ügyletek bevételei

16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.) 2 391 5t8

I?. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍ8tQ1’iSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 197365344



KIADÁSOK
2. as. r’ib(ózs’t adrzto4forintba;z

Sor- .....
. Kiadott jogeimek 2017. svt clotranyzat

szaft

I 2 3

I. Működési költsé~vctés kiadásai (ll+...-s-l,5) 124 081 367
II. Személyi juttatások 63 996 163
1.2. Munkaadékatterlselő járulékok ésszociálís hozzújárulási adó II 098 154
1.3. Dologi kiadások 31 413 860

.4. Ellátottak péiszbelijuttatássi 9 162 269
1.5 Egyéb működési célú kiadások 8410 921
1.6. - sz I .5-b6I: - Elvonások és beűzetések
1_l. - Garastcis- és kczcaség’s’illalásból kiilzetés AH-n belülre
IS. -Visszatérítendő támogatások. kölcsönök oys)jtása AH-o belülre
1.9. - Visszatérítendő támogatások kölcsönök lőrlcsztésc AH-o belülre
1.10. - Egyéb működési célú támogatások AH-o belülre 5 252 731
1.11. - Garancia és kczcaségvállalásból ki6zetés AR-n kívülre
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kötcsöoök nyújtása AH-o kívülre
113. - Árkiegésziiések, ártámogatások
1.14. - Kasnattásosogatások
1.15. -Egyéb működési célú tásssogatások állatsoltáztasláson kí’-ülre 3 158 190
2. Felhalmozási költsés’-etés kiadásai (2.l.+2.3.+2.5 30 740 448
2.1. Ecosltázások 3 707 119
22. 2,1.-bal EU-s forrásból tososalósuló beruházás
2.3. Felújitások 27 053 329
2.4. 2.3,-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2,5. Egyéb fellsalmozási kiadások
2.6. 2.5.-bál - Garancia-és kezességsállalásból kiOzetés ÁH-o bclölrc
2,7. - Visszasérílendű támogatások. kölcsönök nyújtása ÁH-a betülre
2,8. - Visszatérítendő tásnossatások kölcsönök törleszlése ÁH-n belülre
2.9. - Egyéb fslltalosozási célú tásnogatások ÁH-o bclülro
2,10. - Garancia- éskezesség’sóllalásból ki6zetéa ÁH-o kívülre
2.11~ - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AR-n kívülre
2.12. - Lakástámogatás
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások állassslsáztassásoo kívülre
3. Tartalékok (3.L+3.2.)
3.1. Általános tasislék
3.2. Céltartalék
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 154 821 815
5. IIitel-kölcsöntörlesztés állsmháztartáaon kívülre (5.1.+ ... + 5.3.1
5.1. Hosszú lejáratú hitelck, kölcsönök törlcsztése
5.2. Liksiditási célú hitelek. kölcsönök sörlesztésc pénzügyi vállalkozásnak
5.3. Rő’id lcjársrú hitctck. kölcsönök törleszlése
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)

6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6,2. Forgstási célú belföldi értékpapírok beváltáss
6,3. Befektetési célú balföldá értékpapírok vásás’láss
6.4. Befcktatési célú belfoldi értékpapírok be’áltáss
7. Belféldi ftoaotzirozás kiadásai (7,1. + + 7.4.) 42 543 529
7.1. Allasnlsáztartáson belüli megelőlsgezésck folyósítása
7,2. Allatsslsáztaoiáson balüli megelölegezések ‘s’ísszalizatésc 2 391 518
7.3. Pénzcszközök bclétként elhelyezése
74. Központi írásyitószerdi tásoogstás folyósítása 40 152011
7.5. Pétsztig’i lizittg kiadásai
8. KOIrdIdi tioanszirozás kiadásai (6.1. + .. + 6.4.)
8,1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásáslása
8.2. Befektetési célú külföldi énékpaptrok bc’álsása
8.3. Külföldi érsékpapírok ba’áltása
8.4. Külföldi Isitelck. külcsünök törlesztése

9. FINANSZiROZÁSI KiADÁSOK ÖSSZESEN: (&+...+8.) 42 543 529

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) ‚97 365 344

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BE”ÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. tsilsüí:stt ‚rdawh forintban

I Költségvetési laiáoy, többlet ( költség’elési brvétrlek9. sor- költségvetési kiodásokl. sor) (+1-) 40 152 OIl

2. Finanszírozási br”ételek, kiadátokegyenloge (finanszírozási bevételek 16.sor- fittonszirozáti kiadások 40 152 OIl
9. sor) (+/-)



I ~.rneIIékIet a /201 7(., ‘) önkormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2017. évi Költségvetés kötelező feladatainak mérlege

B E” Ér E L E K
1. s~ látoiá:int adatok forintban

Sor- Brvélrli I nocimtt 2017. éti eléiránvaat
seam .

I 1 3
I. Önkoniiúnvzat működési támnontútni (l.l,+...+.I.6.) 73 732 659
~ I Rel” isnk ernianyzaiok niúködéscrick alialtoos tóniogatósa 19 736 328
I 2 Onkormónyznlokcgyzo közeevelési feladniainak támogatása 22 782 334
I 3 Onkomiányzatok szociális do gvermekjöldmi feladatainak tániogasása 23 352 517
I 4 önkormányzatok kolturala feladatainak támogatása i 917480
I S Működési célú köcpoatosilott elöiraayzatole
I 6 Helyi oskormanyzatok kiogeazI to Ianiogatasaa 5 (43 000
2. Működési célú tánanonlúsok álanthúdartúnon belülről l2.I.+...+.25.I 55 481 941
2 I - Elvonások es befizctének bevéiolm
2 2 Működési celú veranda. egkezességvállalásból meglérülések
2 3 Mútöddstcé lé sisszatétitendő támogatások. kötcsönökvisozatérúléoe
24 Múködést cetú sima téri teadő iáatogaiásek, kölcsönök igényb ovéizle
25 Egyéb múkódést célú támogatások bevéte let 55 481 941
2 6 2 ) -501 hu-e tamogatas
3. FettinImit tails1 célú tánttntatúsok dllwnliáeaarláson belülről (3.1.4+353 9 912 442
3 I Felhatatozasi coki önkormányzati tántagatások
3 2 Felhalmozási célú earanci a- és kezeoségvállalösbol nieglérú lélek
3 3 Fellsatniozósi celú visszatéritendö lánsogalások. kötcsönbk vIssza terelése
34 Felhalrnaeási célú ‚isszatérttendö támogatások. kölcsönbk igénybe’ étele
35 Egyéb felhalmozási celú támogatások bevetelei 9 912 442
3 6 3 ) -hol EU-s tantogalas
4. Közttalaltiil be’éldek 14.I.+4.2.+43.+4.43 32 600 tOO
41 Helyi adók (4 I I -f4 I 21 28 500 000
4 II - . Vaoyoat tipusú adók 4 400 000
4 I 2 - Temiékek és szolgáliaiások adát 24 00 000
4 2 Oépjárrnűadó 3 000 000
4 3 Es~éb aruhaszeálali és szelialtatást adók
44 Egyeb konloatalan bevelelek 100 000
S. Működési bnélelek (S.1.+...+ 510.) 8 53 268
5 I Kéazlelenekesslésellenzrtéke 300 000
52 Szolgáltatások ellenériéke 2 137 176
5 3 Közvelitelt ozolgaliaiónrk értéke 2 063 325

53 Tulajdonosi be’-etetzk 2 636 000
5 5 Ellátási díjak
5 6 Kitzómláaati általános foroalnu adó I 013 767
5 7 Alialá000 forgalnsa dó ‚5

58 Kamatbe’éielek
5 9 Egyéb pénzöoyi ntő’-eleiek bevételei
5 to Egye bmnkoúeso beveie lek
6. Frlltalnnositi bevélelel’ 16.l.+...565.)
6 I lusts atmialto javak ertekeottese
62 Ingatlanok énékeótene
6 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesitése
64 Rénzeaedéoek ériékeottéaa
6 5 Kescesedesek megsi aoeseltez kaposolodo be’etelek
7. Sléködési célú dRoll pénzesaközöl” 17.1. + ... + 7.3.) 240 000
7 I Múkeodéit celú garancia-e kezeoségvállalagbót nsegtérlasesek AH-s kivialról
72 Múködénicelú visszatén Isadő tamogatások. kölcsatiek visszatér AH-o khátröl
73 Egyéb máködést celú áI’eii pétnzeszköa 230 000
7 4 ? 3 -bot hu-s taoitöioalao okoavetlesI
8, Follsolmnnadsi célú distIl pétumaaközök 1813-8.2,483.1
8 I Felbalm celú garancia- és kezességvallalasbél niegtérálések AH-t liv” Iröl
8 2 Felloalnt cél nvossz.aiériteodö tauoagaiáook, kolcoöoök visszatér AH-s kivölrél
8 3 Suyéb felhalni azon cc lé ólveti ponzeszkoz
~ 4 5 3 —bol hu-o tamogalas (közvetlen)
9. KÖLTSEGVETÉSI I8EVEflLEK ÖsSZESEN: 11+3-SI 190 120310

HI. Hun-, kölcsőnfnlsélnl dllooilliáantiiiiánnn Idsiilről (10.1.41033

‚0 I H ossmá lejaratn hitelek. köt csönök felvéiele
02 Likviditási coki loitel’-k, kólcsönek felvéielcpészúgyi vallalkozóotól
0 3 kovid l~araio hitelek, Isolcsonok lel’ ebb

‚‚- OeIl5bIdi irlékpapirok bow old (I II. +...+ 11.4.)

I I I Forgaiaoo coki belfoldi értokpapirok bevallása, eriékesilese
I I 2 Forgaiúao coin belföldi énékpaptrok kibocsátása
It 3 Befckiciéoi celú belföldi ertekpapirok be’áltáoa, értéksasitése
113 delete loss ccl” setiólét crick papiro k kobocsaiasa
2. Maca d’-dnv iaén’ bn’élrlr (12,1. + 12.2.) 2 391 518

2 I Elijzó cv költsegveosas marad ‚-óny anaL igést’bc’ étele 2 391 518
2 2 Islozo gv’allaIk ozass nisrad’ au aoak igenyheveiele

~. OnlIStdi fitmimooir”aals Isevétclel (13.1. + ... + 133.)

3 I Allamhaztariaans belsli noeoelelegezeoek
5 2 Allamliaziarióson belsés niegelólessezissel, törleoztese
33 Ideieick nsegozdmeIese

4. Kibt~ldi fitmanszironás Isevélelei (l$,l,+,,.t4.4.)
14 I Forgatáss célú kúlfélds ériekpapirol, he’altaaa. crick esitése
11 2 BefekiciesseeIn kúlfdlds eriekpapirok bevallása, érietessigse
133 koslföldi entekpapirok ksb ocsetasa
14 3 kultolds lute bk, koleossnok cl’
IS. ‘4olósijtli tettem lapesolódő szántiayéknsü cylelnk bn’-élnlni

16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4 ... +15.) 2391 SIB

I?. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FISiANSZ1IkOZÁSI BEVÉTELEI< ÖSSZESEN: (9+16) 192511 828



K IA D Á S O K
2. so túli/don! a’Iatük forintban

Űr- I{iniláoi jollci’ii cl’ 2017. é’i ololiijitveal
neal’s

I 2 3

I. MiikSilési kölisérszlés kiadásai (I 1+ +1 5 ) 113 637 313
I Személyi julialásek 63 996 163
I 2 Njiaskaadükal terhelő járulékok ös szocsálio lionáiárulási adó II 098 154
I 3 Dsleei kiadások ~ 019 806
I 4 EUáIoiiak pérzbeli allalásai 9 162 269
I S Eevéb működési cclú kiadások 8 110921
I 6 - iii I 5-bő) - El vonások ás belizeidiek
~ 7 . Gszancia- és kczcsiéiavállalásból kiűzelés AH-ii belülre
I 8 —Visszaléri endő iánsscaiássk. külcsosük nyújtása AH-s belűlre
I 9 — Visszatésilendő láissosaiáisk. kölciának tüslmziéne AH-s belslre
I 10 -Eszyéb működési célú tánsegalások Al-I-n belülre 5 252 73]
I II - Garancsaéskezossdg’állalásbül kifizetés AH-s kívülre
I 12 - Visszaiénieadő támoraiások. külcsönük nyúllása AH-s kívülre
I I 3 - Árkioiésziléset ássáiissieasások
I II . Kansallamsealások
I 15, - Eevéb nsákü dési célú lámssalánsk államlsázlartáissi k-is-ülre 3 158 190
2- FrI ‚taint oziiii köllséowlés kiadduni 2 I +2 3 +2 5 I 30 740 448
2 I Beruházások 3 707 119
2 2 2 I -hűl EU-s forrásból mesvalósaló benülsázás
2 3 Felülilások 27 033 329
2 4 2 3 -661 EU-s fosvúsbül mees-alósuló felésilás
2 5 Ess’eéb felbalrnszáss kiadások
26 25 -bal - Garancia- di kezesoéis-’allalásbúl kifizelés AH-s belülre
2 7 - Vissealédlendő iámaeasások. kölcsösük nyúslása AH-s belülre
2 6 - Vissealérilendő iámsealások. kölcsüsük sürlesziése AH-s bclülrc
2 9 - Ernéb felhalmozási célú iámoeaiások AH-s belülre
2 0 - Garancia-és kecessésriállalásbül kifizelés Al-I-n kívülre
2 II - Visszasérínesdö láinsosalások. külcsünsk svú ilása M-l-s kívülre
2 12 - Lakáslásiossiás
2 13 - Egyéb felbslmoeási célú iáaisgaiások állaadiáztariáson kivülrc
3. Tartalékok (3.1+32.)
3 I Allalássi jarsalék
3 2 Céliarsalék
4 KŐLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 154427 76]
5. hurl-. kslcstIiIöiInnzséu dllaitiIiá~orláson IsávOlre 15.1+ ... + 5.3.)
S I Hosszú lesáralú Istelek. kedcsösek törI eszlése
5 2 Lskvi di lúsi célú hitelek. külcuásük ürleszsése péuzssysvállalkoeásnak
5 3 Rövid lejáratú Isielek. kelcsonák ‚ürlcsziéss
Ó. IleIlBIdi ériékpspirok lándásai (6.1.+ ... + 6.4.)
6,1 Forga láss célú belfoldi énékpapirek vásárlása
6 2 Foreaiáss cél” belföléi értékpapírok bevallása
6 3 Befek lelési cclú belföldi érlckssapirok-vásirlúsa
64 Befekle lési cdlii belfolds iírlékpapirok be’áliása
7. BelBidi linanidnne’iu kliidsisai 17.1+ .. + 7.-l.) - 42 543 529
7 I Allamhaalaaiássn belüli megclőleeceésck folyósilása
72 Allamháelariássn belüli meselólegi. zések visseafiee iése 2 391 518
7 3 Pészeuzküzük beléskéni ellselyezése
74 Périziasvi lásinc kiadásai 40] 52011
7 5 K üzposli iránvitéseervi lámsealásak folvásílása
8. KOlhilIdi fniiuainnzéi kiadásai 16.1. + ... + 6.4.)
8 I F orratási célú külföldi éiickpajsirokvásáslása
8 2 l3efekleiést célé külföldi értékpapírok beváliása
8 3 Külföldi értékpapírok bes állása
54 Külföldi Islelek kolcsüsök 10cl esne~se
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+ +8.) 42 543 529

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 96 971 290

KÖLTSÉGVETÉSI, FLNANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI’ ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. 50 tiih/eioit aeíeetokforioohüa,i

I Krlisé nell ul liidn’. luilildei ( Lslisé nueiéé les élek LI. sor- ljilisön’eié vi idiid3sikl. sors (+1.) 35 691 3-19

2. Fins nseis,flsi leseiriek bisddiiik re3rnlrse (Oinsnnoisizúsi le’éiekk 6. Mis-rim iszuni,iié Uad3sidsl. sor) (+5-) -40 15201



I 3nielldklet a J20I 7(.j önkornsányzati rendeletliez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2017. évi Költségvetés önként vállalt felada(ainak mérlege

B E V É T E L E K
I. ‚~ hiMúwt ‚sda(ok fociot Inti:

Sor- Ervéleli instil’ 2017. duó clóirányzal
sTall,’

I 2 3
I. Ónknrn,a(nwalnuiködési_lémusalásai_ll.I.+...+.I.63
I I Ret yt_ö”korntányzatak müködéazáek allalá000 hustogatasa
I 2 Onkomtáayzalokegyes köznettelés, feladatainak túmogalása
I 3 Onk ornsúsyzalok ozoeialio éo evermekjoléti feladatainak nániogalúoa
~ 4 Oakormúayzatok kulisrális feladatainak túmogalása
~ 5 Működési cclii közpeniooitoit elóirúnyzatok
I 6 11~öyt oakormanyza Ink kiegesoto lamogalasa’
2. Működési_célti_h’,,ntalaRnk államl,á,aarlássn_belülről_tLl.+...+.2.5.l
2 I Elvonások do belizeléogk bevelelei
2 2 Működést célú garancia- és keze’,égvallalásból_niegnérülések
2 3 Működést cclii v,”zaidriiendö túmogaiások, kólcsözák viaszatérölésa
2 4 Múködéat célú ‚ilnza éri lendű lámnganáook. kölcsösak génybenélete
2 5, Egyeb múloödéat célú iámagaiáoak bevúielei
2 6 2 5 -bal hu-s lanlagatas
3. Felhalmoalni_célú_lúmnasldnule_újlamliúasartaisen_belülről_l3.I.+...+35.)
3 I Felhaiitsnzúsi cclii öakomiányzati iinsagaiatrk
32 Felhalmozási célú garancia-és_kezeaaég’áilaláobolntegtéröléaek
3 3 Felliaimazás, célú vissaaiédteadö lánnagatúsok. kölcoönökv,”eatérölése
3 4 Fellialniazást celú v,tszaiénieadö lántrgatások, kölcsösök igénybe’ élete
3 5 Egyéb felhalmozási célö támogatások berétalei
3 ó 2 -bal hu-s latsiagalas
4. Közilas aunt lacséle IcI’ 14.1+42+43+44.1
41 Helyladak (41 1+412)
4 I I - Vagyast lipusu adók
4 I 2 - Termékek és szolgáltatások adót
42 Gépjárműadö
4 3 Enyéb úr’aliasznútali és azolnúllalási adók
4 4 kg> eb közlialalnn b aratelek
5. Működési br’ólelrla tS.l.+...+ 5.10.) 3 023 554
S I Kénzletétiékesiléselleilérléke
5 2 Szolgáltatások elleaériékr
53 Közselilsili azolgáltaásaok énéke I 429 500
5 ~ Tulajdonosi bevételek 9 000 500
55 Ellátást díjak
5 6 Kiszáaiilázoll ájhalá000 farealna adó 394 054
5 7 Allalánlos forralta, adó visazalérilése
50 Kantatbevéielek
59 Eg-yak isznaagy’ múvelelek baréle Ici
5 ‚ ~ hgyebntaknsaesa be’etelak
6. Fcllnaltnnoaönt brvéirlrle t6.I.+...+ó.5.l
6 I lmnaalerlai±o gas-ak érlekeoiléoe
62 lngallaook énékesitóse
6 3 Egyék lúrgyi esaközökériúkesitésa
64 Réazeoedéaek erlékaoitéoa
6 5 Reazesadasek nnegscasasa’ez kapcoaloda bevctstlek
7. bli1ködési_célú_(twIt_péinrenzlsörök 17.1._+ ... +_73.)
7 I Működést celu garancia- éa kazeasegs allalúsbol atagiérútesek AH-is kivölröl
7 2 Müködési célú visszanérilendű lúnsot,-aláook. kölcsösök visszatér AR-n kire Iröl
7 3 Eg’-úb nsűködd’, célú álvell péiszeszköz
74 7 3 -bol hu-s laslagalas koeveilea)
S. Frilnalmnaisi_célú_(1w”_pdnmszközök ts.l.+S.2.+53.l
S I F elhal,” cela ‘arancia— és kezeosegvallalásbol anegleraaleaek AH-o kivalról
82 Felhalns célú Vissza ‚éri lendő lánsogalások. kölcoöaok vioozaler A}l-s kise Iról
0 3 Egyéb felhalmozás, celú úlvell péiszeszköe
04 a3 -bal hu-o natsiagalas Ik Ozsellen)
9. KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN’ ll+...+5) 3 823 553

‚0. lIle1—._Iaölcnönírlvélrl_újlaznindasarsúsozi_kó’öilről__110.1+103.)

I O I Hossza lesaranu loictek, kölesöabk fel’ etele
(02 Lak-v’dilaoi célú hitelek. kötcaönak fel’ étele pcoaüaoy’a’úllalkoaaolol
~3 kend lejarats Insoelek, kelcoaaök lel’ dde

~ Belföldi ériékpaptrok be’éirlrt tI I.’. +...+ 11.4.)

II I Porgalasi eels bellOldi énékpaptrok ke’ al lasa.e rlekeaatése
I I 2 F orgatúsi edo kellóldi enékpaptrok kikoc’aláaa
II 3 Befekleléla céls kelfaldi érlékpspirak ke’aliáoa, énékeolléoe
‚ ( -l bel akieieti cell kelteld, ertekpapsrak kiboesatasa
2. Maradvainnnv lad nvlsr’élelc 1121. + 2.2.)

Il I Elózó cv kóltsegveléso niaradvassysinak igésyk evetele
2 2 hlozo cc vaűalkoasE lii araá’atsyanak igeliyb evetele

~o Bcl[öl,li riissrnnaórozús lscvélclri (13.1. + ... + 133.)

I 3 I Allamházlaná’as betiéastegelólegeee’ek
I 3 2 Allaissliáztariassn hatol integelólerezéoek lórlelalese
‚ 3 3 iielelek itieijszatsleteoe

14. Kiilliildi fi nsnnsaúrnaio beánirlci (13.I.4... 3.3.)
14 I Forgalasi eels kulfóld, értékpapirok bevallása. enekesitése
14 2 Befektetési célú kulföldi ertékpapirok bevaltasa, értékeoiteoe
l-l 9 Külföld, értek papnak kIbocsátása
14 4 kulioldi sietek. kelc’ouok lelve eb

IS. Adó ssúaIi uznrnn ks1icsnlódó snörnus’zél’u’ ii~~ Icicle be’óiclei

I). FINA>ISZIROZÁSI BE\’ÉlILEKÖSSZESENt(lO.+ ‚+15.)

7. KÖLTSÉGvETÉsI ÉS FINANSZ1ROZJ5SI BEVÉTELEK ÖSsZESEN: (9+16) 3 823 553



K IA D Á so i
2. s~ IúMéouf ‚e’Ieuteik fesrinrisiun

Sor- Kiadási jugciiinrle 2017. éti rléiránrniil
seani

I 2 3

I. 6lűköMsi klliséawlés Idadásai II 1+ 4 5) 863 516
I I Személyi alialások
I 2 Munkaadókat iuahelöjárulékok ésszociálss hogyasirulási adó
IS Dologi kiadások I 863516
I 4 ElIóloliak pénzbeli ultatása’
I 5 Egyéb nióködési célú kiadások
I 6 sz 1.5-bő! . Elvonások én befnzcIésck
I 7 - G arancia- és kuzességsállalásból kifizelén AH-a balisire
I S —Visszaidrilen dó lárnagatások. kiilcsüsük nvúilása ÁH-n belülre
I 9 - Visszaiérilendó_iárnaoaiásak._kólcsósök_iörleszlésa_AH-s_belülre
I 10 - Egyéb működési célú támogatások AS-I-n belólre
I II - G anaucia és kezesség’-állaláoból kifizetés ÁH-s kir flIrt
I 12 - ‚‘isszalérilcndó ámosalások. kól csüuck uvúilása AH-o kivü Ire
I 3 - Arknestésziiósek. ániánsagaiások
I 4 - Maniailássooaiáink
I 15 E t-seb_niókodéss_célú_ámaesiások_államháztartáson_kivű Ire
2. Fellialnionisi klllnénwién kIadásai 12 I +2 3 +2 5 I
2 I Bgrnltázásnk
2 2 2 I -böl EU-s fonrásböl unoovalösslö beruházás
2 3 Felétitások
2 4 2 3 -bél EU-n fnrráiböh meircslásulá felútilán
2 5. Egyéb fellialunocósi kiadások
2 6 2 5 -ból - G-~rancia- e~s kezesséstrállalásból kifizetés AH-a belűlre
2 7 Visizsiériigudö iániagaláook._kölcsösök_nyúslása_AS-I-n beliilre
2 8 - Visszaléniheuáz_lámaeatásak._köl csonök_iörlesziésn_AH-s_belúlre
2 9. - Egyéb felhalrnszáss cé ló námo~zsiának All-n beldlre
2 10 Garancia-és koaessésn’állslásbáh_kifszciés ÁH-o kivo Ire
2 I I \‘isszatéráicsdó tánnosanások. kálcsonák nyúilása AH-o hívó Ire
2 2 - Lakásiániogslás
2 3 Esrccb felhalmozási célú tánis atások állsnnliázlartásnn kívülre
3. Tartalékok (3.1+3.2.)
3 I Általános Isosalék
52 Célisrlalék
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+1+3) I 863 516
5. hun-._kül entoIl rlrsmin_állaniliáflarlánon_hehiílrp_(SI._+_..._+_53.)
5 I Hosszú hesáraió hitelek, kólrosnök iónlesziéoo
52 Lsk’idi_án_célú_liilclek,_kölcionók_iöoleszlése pénzűsa-i_vállalkozásnak
S 3 Rövid lejársió hilolek. kölcsönök lürleeziéne
6. IlcIlSi di úrlékp:ipiruk kiadásai (6.1. + .. + 6-4-)
6 I Forraissi célú bclföldi éosékpspirok vásán láss
62 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása
63 Befekielési_célú_belföldi_ériék papi rok’-ásárlása
64 Bcfek ieiési cc ló belfel di ériék papírok beváltása
7. hsrlltldi fniainsoIrosls kiadinal (7.1. + ... + 7.4.)
7 I Allaoiihiázisriánnn_belált_niegelólegozések_folyósítása
7 2 Allssiliázlsuiássn belüli megelölegezének 5 isszsflzeiése
7 3 Pénzeszközök hetétkéni elhetyerése
7 4 Pénzügyi lining kiadásai
8. Külföldi fiusonairosis Idaddntii (6.1. + ... + 64.)
8 I Forgalmi celú külföld érték papírok sásárlása
8 2 Eefekieiésn célú külfsldi dráskpapirok beráliána
S S Külföldi ériékpapirok besáliása
54 Külföldi loilelek. kálcsássök lorleiztése
9. FINANSZíROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: lS.±...±8.)

tO. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) I 863 516

KÖLTSÉGVETÉSI, FLNANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. s~ ásó/éti:! ae!uuökfe,rint/aeun

I KIlisi ride ii hiidn’. ItIshlel I idílisé siciüsi hic’áiciek 9. sir— kialisé rielé ás Idaddsikl. sor) I~/-l 2 965 955

2. Fiuiius,íisi,ási ieséirk-hs idind3snkrrsruksr lriuaus’ini,iusi beiéiekk lő. sor- f-ions, ini’ási idjidásikn- sirl (II-l



I .4.naelléklet a 1201 7.(.) önkormányzati rendelethez
Ja’szboldogltaiza’ Községi Önkormányzat 2017. évi Költségvetés Intézményi feladatok mérlege

JászboIdoghá~ i’lcsevár Óvoda
B E” É T E L E K

táblázat ‚oríatukforioalhan

Sor- ....
~ leadni anízcin. 1017. rueloi.’-.invzail

seam

I 2 3
I. Öokonilán’aat_niilködési_láinosnlásai_tI.I.+...+.l.6.)
I I Helai ltkomiáogyaiak niiaködésenzk altalatna Iántogaláaa
I 2 Onkoniiáiiyzaiok egyen kömovelési feladalatoak lántiogatisa
I 3, Onkonii&iyaalek szociális és gaerniekjülíli feladatainak lámogalasa
I 4 Onkarmárlyzaiok koliurajia feladatainak támogatása
I S Müködóat cilia közpaanosiratr elötrányzatok
I 6 bIg1 gino korniaayzoiok kiggosaro taniogalasal
2. MOlsödóal_célú_línnonalások átlainihánarláson_belülről_l2.I.+...+.25.)
2 I El’ enások es betieeieaek beverelei
2 2 Nlükődéai célo garancia- os kezesiigvaalalásbél meizténüléaok
2 3 Működési celá viaszarériieadö támogatások, kölcsönsk ‚‘nsszatirölésg
2 4 Működést oils vrsszanériiendö támogaiáook, kölcsötök ieéna-bsvetele
2 5 Egyob nnáködéar célia támogatások bovéle Ici
2 6, 2 ) -hol EU-n ransogalas
3. Fellialmozaisi célú táinonalások_állaniltrisearlriaon_belülről_(3.l.+...+3.5.)
3 I Felhalosooási célo öokomsányaali_iásaiagalaaok
3 2 relbalrnoeásr célú garancia- is keeesoég’ allalásból_nnsgténiléaek
3 3 Felltajnaszáir célú ‚‘ioazarérilalodö lánnogaláaok, kút caöosk vlaaza ierhléae
3 4 (elli ojmozári célú visamrérineodő linroganáaak, bölcaönsk igánybevérsie
3 5 Egyéb felhalmoaaai célú námogaiáosk bevételei
a~ 35 -aol EU-s lanragalas
3. Klalialalnhj_bevételek (4.l.+4.2.+4.3.+4.1.)
ír Helyiadok 1411+4121
4 I I - Vagyoni típusú adók
3 I 2 Termékek‘ás szel’‘utalások adót
42 Gépjármű adó
4 a Egyéb árolnasznalali in OrOlgállaláal adók
4 4 Egysh kazisaralna heve lejes
5. Nlűködéni br’éle Irk l5.I.+...+_5.10.)
S I Kéozlclérrekeailéo ellenérléke
5 2 Szolgáltatások elI eacelike
5 3 Kez’e litert seelgalraránok értéke
54 Tulajdonoaí bs’éielsk
5 5 Ellátási díjak
5 6 Knszámlázotr általános forgalmi ado
57 Altalánoo forgalmi adó viasm tori réoo
5 I Kamaib evénolek
5 9 Egyeb pénzügyi műveletek bevételei
s to Egyob niakodoar ae’elo leE
6. Fnllinlmonini bevételek 16.1+ +6.5.1
6 I lmntatenalss;a’akérrekesirése
62 lngarlaaoak énékosilése
6 3 Egyeb largyr eszküzek énékcajrése
64 Réozeazdések ériékesitéva
6 5 Roazoaedoaokmogszaaoae tee kapcsolodo 00cc telek
7. Nlúköttési_célú_ábelt_péiazeazközök_7.1. + ..._+_73.)
7 I Működesi cela garanci a-és kezesnégvallalásbel megiérolések AFt-n kivülrol
7 2 Működési oélá vrnaaaréri lendő ránioeaiások, kölcssoökvrsozaiér All-n kívúlről
7 3 Egyéb műkód ear célú átvett pénzmzköz
7 I .1 -hol E U-n latiogabs (kIaveiloal
8. Fetlialnnoaási célú ábelt_péiioeoaközbk_ILI.4&2.+I.3.l
I I (cilialm. celia gacanci a- és kozeaség’ állalásbol osegnérülévak AN-n kivalrél
8 2 relbalm celú ‚rissmrénrardó tánsoganások, kölcaónák visszatér AK—n kívülről
5 3 Egygb_firllralmomaí célú átvett_pénzeaaköz
54 6 3 -aol E U-a lantegalas (koz’erien
9. KÖLTsÉGvETÉsI BEVÉTELEK ÖSSzESEN:_(I+..A-8)
~ hitel-. l’öleúlit fel’éIel áll rstlllriaariánon_kisolről__(10.1+103.1

lot Hoaazo lejigalu hitelek. kólcsönök l’el’élele
102 Llk’ldrlasrcéla leletek. kialcsonák fel’élele pénzáeyi vállalkozásiol
10 3 itovid lejararu hitelek. kol coosak lelvele

~ Belföldi_értékpapírok_bevételei_II 1.1. +...+_11.1.1

I I I Forgatás’ celo belföldi eriékpapirok be’ aliáoa. crick’osilé sz
I I 2 Forgatási célú belföl di éflckpapirok kibocsálana
I I 3 Befekie rést celú belföldi erlekpapirok bevallása~ értekesitése
I I 1 Berek Iciest cctia beholds eerek1sa1airoi’ ksbacaaraia
2. Maradváiny_iaénvbevéiete_(12.1. +_12.2.)

12 I [-lógó óv koltiéga elé ii ntaradváayának igétrb gvélele
12 2 blezoevvallaik mail rnaraaran~aoak Ige tabeverele

~ IlelI7ldi tioausojrozais bevételei <13.1. + ... + 133.) 28 578 251

13 I Allaataiázlarlaaoa belüli niegelolegezeaek
13 2 Allrnitlráznarlaaan belüli ntegelólegeaéaek túrhegziese
13 3 Központi Iraavir 052cr’ I latlagalal 28 575 251
13 4 Beterek nnsmzanrereae

II. Külföldi I) oailsajroaiís_bevételei_114.1.4... 14.4.)
14 I bor’‘aláss cc Is kalföldi errekpapirok bevalrasa. erie kegitese
II 2 Befektetesi celé kalfoldi ériekpapsrck be’ alraoa. crlokL-site’sc
143 KúlfÓldi enekpapirot. kibocsatasa
14 4 KoIroldi hoichek. kolcsooak lel’ eleje

IS. Ad&sárltoaiteiit kaipcnoládé száron azékon üa3tclek bevételei

ló. FINi’NSZIltOZÁSl BEVÉTELEK ÖSSZESEN: tIO.+ .415.) 28578 251

II. KÖLTSÉGVETÉSI És FIN,4NSZiKOZÁSI BEVÉ’I’ELEI( ÖSSZESENr (94161 28 578 251



KIADÁSOK
2. tiihIei0it enlesl’ikforieitbiiiz

Sor- Kiadási jageiiiie L 2017 dii vIiirsüi’7a1

I 2 3
I. Működési killaér’miés kiadásai I 1+ + 5) 28 578 251
I I Személyi jssianások 20 171 57
I 2 M unleasdókai icehelöjárulékob ás seociális lsozzáiáruláss adó 4 499 151
Ia DaIs9 kiadások 39079)3
I 4 EllálaIlak pénzbeli julialásai
I 3 Egyéb működési célsá kiadások
I 6 -az I 5-bél . EI’oaásal’ és befizelések
I 7 - Garancia- és keeonsésrvállaiásból kifszciés AU-a belálre
~ 5 -Visseaiérileadő_iáaiooaiáook_kólcsöaák_avájlása AH-a_belülre
I 9 — Visszaléiilcadó iáaiagalások. kölcseaök nörlesziéae All-a laelülre
I 0 - Egyéb múkodéas célú lámacalásak AU-n belülre
I I I - Garaacia és kezeaaésrvállalásbál ksfszeiéa All-a kivoire
I 12 — Visszalérilendő nánsagaláaak. kölcsöaúk u yúilása AH-s kivülre
I I 3 - Ark’egéseáiések. óriás’ag~tásak
I 14 - KaaianIámooaiáaok
I 15 - Egyéb_működési_célú_iáasov-a’ásek_államháziariássa_livúlr~
2. Fellialmaoiui loll isénmie kiadásai (2 I ±2 3 ±2
2 I Beruházások
2 2 2 I -bél EU-s forrásból aiecvalsásuló beruházás
23 Felúlilásob
2 4 2 3 -bél_EU-s_forrásból_megvalósuló_feláeiás
2 3 Egyéb felhajaiezáss kiadások
2 6 2 5_-bál - Garancia-és_kezeoségvállalásból_ksfizisléa AH-a_belulrc
2 7 . VBszalériiesdö láusueaiássk. köl csösök uvóslása AH-s belülre
2 8 - Visszaiéráieadö iámuraiásek. kölca6aük örlesziése All-n belülre
2 9 - Egyéb_felhalmozási_celú_iámaaaiássk_AH-a_belülre
2 10 - Garancia-és_let~esséovállalásbál_kifizciés AH-a ki’ülee
2 ) I — Vissza lérirun áS násaagataaok. kölcsúnúk aynliáaa All-a kivá Ire
2 12 — L akásiamecatás
2 13 — Egyek felhalai azáas cé lé iánssgatásub állaasliáziariá isa kívülre
3. Tarlajéliok 3.1+3.2.)
3 I Alialáass tartalék
3 2 Celiarlalck
4. KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 25 578 25)
5. hId-._kilessialürleseléa_állani Isázaarlássa_kisillre_(5.1. +_.._+_5.3.)
5 I Hosszú lcsáralu lisielisk. kölcsósök ruslcseiéac
5 2 Likvids lási célú issielek. kólcsóeisk iörlesziése pénzácyi vallalk aeásrak
5 3 Revi d lesárais hstelek. kölesösök iörlesziése
6. BvI~lili_ériélopapirok_kiadásai_16.1. + .. + 6.3.)
6 I Pascal,ins cc~l~ belföldi órnékpspiruk vásárlása
62 Fargalási celú belfuld iérlékrapiruk besáliása
63 Bisfekiciési_célú_belföldi_ériékpapirok’ásárlása
64 Befek Idén’_célú_belföldi_énékpspirok_bevaliása
7. Belltlili_fmnainiasruzáa_Idad;inai_(7.1. + ... +_7.4.)

7 I Allanslsáziariásoa_belüli_aioeelőlegv’zéizk_folyósiiáua
7 2 Allwssliiulsrsáaon belüli megelöl eöezésebyisszafizetéae
7 3 Pénzeszközök_betéikéui_elhelyezése
74 Péseüzvi liesac kiadásai
S. KOirdlili_fonansairoajis_kiadásai_(6.)._+_... + 6.4.)

S I Fargaiási_célú_külföldi_értéhpapirabvásárlása
52 Böfekietéss_céló_kidfóld iériékpapirok_beváliá~a
5 3 Kádfölds ériéhpapirok besáliása
( 4 KülioIds hilelek. kelcsöaák törlesziése
9. IINANSZIItOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+..a8.)

00. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 14±9) 28 578 250

KÖLTSÉGVETÉS], FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
.0. s~ pillérei: eudaeokfori,ulbez,i

i K(Itsé eveiö ii dán’, illldde’ ( IjiIisd g’eié d les öieiek 5. sir— iéilsés’eis’si Idadáseik .1. sor) 5+!—) —20 570 251

2. Fiaanvziaizásiieséiukkidaii,isikrrseuiecu(I)aauvaíisiaisilsrséiekkIö.sir— finasszinieásiidad.issk9.siiri(té—l 28578250



I .5.melléklet a 1201 7.’....) Önkormányzati rendelethoz
Jászboldoghaizai Községi Önkormányzat 2017. évi Költségvetés Intézményi feladatok mérlege

Jászboldogháza Konyha
B E V É T E L E K

I. .‚: IeiéhbaI e»de,wkforhiebe»n

sor- Benincli jogcin’ 21117. éd eIőiIfinvflil
57..’”’

I 2 3
I. Öjikonmin zaj oiL ködési_Iéi,,ogaiúsai_(1.1+.. .+j.6.)
I I Helyi_ónksrmanyzaiok múkodésének állalénog lamogalúsa
I 2 Onkomsúsyzalok egye’ kúzne’ elé’, feladatainak túmogaiúsa
~ 3 Onkorniásyzaiok szogialis és gyermekjoléii fehdalainak iásilgalála
~ 4 Onkoeniúsvzalek kel uráli5 feladatainak lúriiog4alúsa
I 5 Nlüköde’icelú knzpontoastoll eléirúnyzalok
I 6 liely, oskonasasyzaink kiegesoio lamogala’ai
2. i’lúkldési_célú_iúnnogalámk éllanil,áaarlú’oii_belülről_(2.l.+...+.25.)
2 ] EI’-onúsok és befizelesek be’ dobi
2 2 Működési célú garasci a- es kezességvallalá’kól_megtérülések
2 3 Működést cél avgs’zalérilendö túmsgaiüook kelznögök visszatérűléic
24 Működési celú visszatdnslesdö lénaogaiúaok, kelcsösök igénybevétele
2 5 Egyéb működés, célú lánisgalasok beveielei
2 6 2 -bol bk-s laeissgalas
3. Felhalniozij,i_célú_lún,ogalúsol’_éIIguiil,ú,jartúson_belülről_‚3.l.+ ...+35.i
3 I Fellialmozú’icelnbnkoniianyzaii liiillsgalú’sk
32 Fellialmszúsi célú garancia-és_kezességvéllalésbél_siegcérölések
3 3 Fellialmazúsi célú ‚ i’izalv-nilgndö lámagatúsok. kedcgönökv,’szanérülése
3 4 FeII,alaiozés,célgivi”zalérilen dö lámogalésok, köIe’öaök igénybe’ élek
3 5 Egyek follialsiozúaj célú léniogalégok bovélelei
3 6 3 ) -isa) bk-s lanisgalas
4. KöélialMn,i_Isesélelei’_(4.1+1.2+4.3+4.4.)
41 Heletadek (411+412)
4 I I - Vagyoni lipusú adok
4 I 2 - Teeniékek é’ szolgélaatasok adni
4 2 Gépjéesiéadö
4 3 Egyéb éiuliaszilélali é’ ‚zolgéltaiinsi adók
~ ~ bgyeb kozhaialsii kevelelek
5. Működési linvélolck ‚5.l.+..+ 5.10.) 9 219 617
5 I Készkiénékesileselie~érléke
52 Szolgéltaié’ek ellenérieke 4 647 105
5 3 Közvelilcil szolgúlialésokérieka
5 4 Tulajdonos, beveieiek
5 5 EIéIéu díjak 2 636 058
5 6 Kgozérnlézoii albalésog forgaliiia adó I 966454
5 7 Alialónos fosgalnhg adó visszaléniése
5 S Kamaiberé ielek
59 Egyéb peazügyi műveletek be’éielei
S I O bgye b,eakode’i be’eieiek
6. FeiitaIinoeáii_be’élelel’ (6.I.+...+6.54
6 I Inmialerialis Ja’ ak erieleciilcog
6 2 lsgall asokénékesiiése
63 Egyek rürgya eszközök enéke’iié’e
64. Részeogdések éllekeéléle
6 5 Reszeseéesek mew zene’ghez kapcsolode bevelobek
7. Slúködési_célú_él’sii_pénmseküeök ‚7.1. + ..._+_73.)
71 Múködést celú garancia. es kezeggégvalaláobol sizgléröleeek AH.’ kivü leél
72 Müködésa célú visszalée~lendö laniogalésok, kölc’ögök visszatér AH-o khúlrél
7 3 Egyéb núskédési cél” élcet] pereeszköz
7 4 7 3 -651 bk-s ianiogaias (kozvelkni
8. Fel hal’” onhi_cé ló_élveli_pűnniszközök (S.l.+8.2.+83.)
8 I Fellialm celú garancia-e’ k ezesség’ablalöabél megíérűlé’ek All-n ki’” Iröl
82 F,.-lhalnn célú vi’nzaieriiendö ióleggalésok, kólcsön’k viazaler AH-s kivöleöl
5 3 Eryeb fclhalmozüiicélú élveli pészeszköz
5 4 1 3 -bob bk-i laniagalas (köz’ ellen)
9. KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖsSzE5EN~ (l+..+l) 9 249 617

~0 hillel—._kölcsginfel’éIel_éllainiltéflarléson_ki’iiIi’éI_(‚0. L’s 103.)

10 I lIs”“ legéeatú hilelek, kslc’bnbk Fel’ étele
102 Likvidita’j celin liiielck. kolciűnök folvélele pészevys vallalkoeéalol
10 3 Co’ id lojaraie Isle leL, kolc’enek I elveiele

~ Belfúldi_érlékpapirok bevéle elli I.’. +...+ I 1.1.)

I I I F segalasi ccls belföldi érlekpapirok k es
I I 2 Forgaiúsice Is belföldi úriekpapieok kik sc’éló’a
II 3 Befgkieiés, eels belföldi érbikpapirok ke’éliú’a. éelékellléle
II 4 ldelekieie lice Le bel oldie rleklialiiro( kiboesalasa
2. ‘lartiilvánvigén’be’énele_112.1. + 12.2.)

12 I Elúzó év köl iségae iési siaeadvasyásak igesybe’éicle
12 2 ~‚ ozoe v ‚ allalkozagi s,aead’ anyanak igsiiiybe’elele

I~ BelITlili finazasélcozgis bevéiclci (13.1. + ... + 33.) Ii 573 760

13 I Allaniliaziaeia’on beleI, siegeIslegezesek
132 Alasiliéznaelasos belül iieggelúle ezések iöelz,zlése
13 3 K ozposi, iranviló’zervi laniogalés I I 573 7ö0
13 4 belelek nleoszüslele’e
4 Külföldi_filial, ‚s5roz.is_bevélelei_(13.l.+...14.4.)

14 I Forgatagi eels külföldi erizle Isap’rok be’ alloTs, eliekosile Se
14 2 Belek ieléi, eels k”lfóldi énékisapirok kos ali~a, eneko’ilese
143 Kulfoldi éeiekpapirok kikoessiasa
13 I kulleldi üllelek. kolcosnok lel’ eleje
IS. Adósséshi oznrni kgiiicsolódó szú ‘in azúkos Onjleick beséiclej

ló. FINANS1IIIOZASI IIEVÉTEI.EK ÖsSZEsEN~ (l0.+ ... +15.) II 573 760

‚7. KÖLTSÉGVETÉSI És FINANSJ.ÍItQzÁSI BEVÉTF.I,F.IC ÖSSZESEN: (9+16) 20 823 377



KIADÁSOK
2. sz. tdbhkiiI ‚iuíotokforiaflban

Sor- .... --...
~ Kiadiis, joccinic 2017. gsa cIo,r~u”7an

nm’s

I 2 3
I. Működési kölIsénvelés kiadásai (I 1+ • I 5) 20 823 377
I Személ’~, iosianésok 5 940 000
I 2 Maakaadókal erhelöjárnickok Ál szociális hozzájárulás adó I 008 920
I 3 Dologi kiadások 13 874 457
I 4 Elláloltak pérabab joltalásai
I 5 Egyéb működési célú kiadások
I 6 - az I 5-hűl - El vonások és befiz.e Idsek
I 7 . Garancia. di kezessdswóllaláskúl kilienids AH-s belűlre
I 8 - Vissza Iéri:csdö ámov-alások. kül csösök ovúiiása All-s helülre
I 9 . Visszaidriresdö ámonalások külcsöaók norlnsztéae ÁH-s belülre
I 10 . Egyéb működés’ célú iásiogalások All-s belsilre
I I I . Garan sada kozennégvállalásból_kifizetés AH-a kívülre
I 12 - Visszaldrílűnd& náninsialások._kolcsünök_n’-úilása_Ál-I-a_kívülre
I 13 - Anktccészilésck. áslásaoaalások
I 14 - Kasiaináai~gai~sok
I 15 - Egyéb működési célú námonalások állasd,ázianiásos kivülris
2- Frllialmnzsisi_kölIsénielés_kiadásai_12_I 42 3425)
2 I Bernlsázások
2 2 2 I -böl_EU-s_forrásból_mensalósuló beruházás
2 3 Felújilások
2 4 2 3_-bél_EU-s_forrásból_megvalósuló_felniilás
2 5 EL-véb felhalmozása kiadások
2 6 2 5_-hűl - Garancia-_és kczcssénzvallalásbúl_kifszeiés AK-a_belülre
2 7 — Visscaiérirnsdö iámogaiások. kölcsosük avúllása All-n helülre
2 8 . Visszalérilcadő tásionalások. kölcaüaok lörlnsolése ÁH-s hclülro
2 9 - Egyéb_felhalmozási_cóln_lámogalásak_AH-s_helülre
2 10 - Garancia-és_kezessénvállalásból_kilizeids_Al-I-n_kívülre
2 II . ‚isozaléri lendö_lánrreanássk._bölcsönök_nyúslána AH-a kívülre
212 -Lakásnáasonalás
2 I 3 - Egyéb fetlialasozósi_célú_námonalások_állasslsázlartúann_kívülre
3. farlalékol’ (3.1.43.2.)
3 I Al alúsos tan alek
3 2 Céliarialúk
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+243) 20 823 377
5. hId-._kölcssnlö,Irnűlés_állaainliáűlarnássn_kiviilre_(51.4_.. +_5.3.)

S I H osszia leiáraiú lareleb. kölcsüaük türlesziése
52 Likviditási_cclú hilelek._külcsóaök_rürtmzldon pészömivállaikooújaak
53 Rösi d_lznúraiú_hilclck._kölcsüaük_iürtesznésc
6- BeI~Idi_dridlopapiroli_ktadán,nt_(61.4_.. +_64.)
6 I Foreatási_célú_belfoldi_értékpapírok_vásárlása
62 F onssanási_cclú_belföldi_érlékpapirok_hcválnása
6 3 Defekneiési_célú_belföldi_énékpa ríroksásúrtúsa
64 Bcfcklislési celú balfoldi ériúkpapirok beváliása
7. örIlöldi_f,naoszírnzats_kiadásai_(7.1.4.4_7.4.)
7 I Attandsáztartáson belüli asocelölecezések folyósítása
7 2 Állasdsázragrásos belül inseaelálenezé nek-vi sszaftzeléoe
7 3 Pészcszküzük_bcnctkést_ellnclvczé in
74 Pdaz4t~-i heinz kiadásai
8. K0I~Idi rinsmsiirnado kiadásai (6.1. + .. + (.4.)

8 I Form láz_cc~lú_külföldi_érndkpapirok_5 ásárlása
8 2 Befek tetési_célú kulfüldi_ériékpapiroh_bcváltása
8 3 Külfolda érlékpapirok baváltása
8 4 Külföldi_hiiclck._külcoüaük_tórlcoztésc
9. FINANSZ(ROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4.48.)

Is. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 20 823 377

KÖLTSÉGVETÉSI, FLNANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. tub/dam oedia/cmk fuarbi(ha,i

I Költsdcnrlé ii klán’. ithldrl ( iziisdc, SCsi lunéiric L) or— I.uiItsönnrli ii idaila nak -I. sor) (4!-) -II 573 760

2. Ina ns,ini,ási Is’ öleLi’ Idadás.krrsrnterc (nnans,inizási Icnéick k 16. suir-ö na niaiisi,ási kiadásaik 9. sir) (4!-) In 573 700



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

N
7-’

a

a

adatok forintban

Bevételek Kiadások
Sor

5/ani Megnevezés 20l7.évi előirányzat Megnevezés 2017. évi előirányzat

I 2 3. 4. 5.

I Önkormányzatok működési tániogatásai 73 732 659 Személyi juttatások 63 996 163
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 55 481 941 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó II 098 154
3. 2.-bő! EU-s támogatás Dologi kiadások 31 413 860
4. Közhatalmi bevételek 32 600 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 162 269
5. Működési célú átvett pénzeszközök 240 000 Egyéb működési célú kiadások 8 410 921
6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok
7. Egyéb működési bevételek 13 006 784
8.
9.
10.
II.
12.

13. Költségvetési bevételek összesen (l.+2.+4.+5.+7.+...+12.) 175 061 384 Költségvetési kiadások összesen (l.+...+12.) 124 081 367

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.±...±l8. ) 2 391 518 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
IS. Költségvetési maradvány igénybevétele 2 391 518 Likviditási célú hitelek törlesztése
16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+.. +21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése
21. Ertékpapírok bevételei Központi irányítószervi támogatás 40 152 01 1
22. Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 391 518

22. iVijíkötlési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 2 391 518 Működési célú finanszírozási kiadások összesen 42 543 529

23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 177 452 902 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 166 624 896
24. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 50 980 017
25. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 10 828 006

N

a
a.
a
a



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

adatokforintban

Bevételek Kinciúsok
Sor
szám Megnevezés 20!?. évi előirónyzat Nlegnevezés 201?. évi előirányzat

I 2 3 4 5

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 3 707 119
2. I ‚-böl EU-s támogatás I .-böl EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3. Felhalmozási bevételek Felújítások 27 033 329
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-Ml EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Eeyéb felhalmozási kiadások
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 19 912 442
7.
8.
9.
10.
i i. Tartalékok

12. Költségvetési bevételek Összesen: (L+3.+4.+6.+...+11.) 19 912 442 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3+5.+...+11.) 30 740 448

l3. Hiány belső finanszírozás bevételei (14± ... ± 18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14. Költségvetési maradvány igénybevétele 1-litelek törlesztése
IS. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése
IS. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi. külföldi értékpapírok vásárlása
19. I-hány külső finanszírozásának bevételei (20± ... ±24) Betét elhelyezése
20, Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai
21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23. Ertékpapírok kibocsátása
24. Egyéb külső finanszírozási bevételek

25 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
‘ (I3.+19.) (l3.+».+24.)

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 19 912 442 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 30740 448
27. Költségvetési hiány; 10 828 006 Költségvetési többlet:
28. Tárgyévi hiány: 10 828 006 Tárgyévi többlet:
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3. melléklet a .../201 7. (.) önkormányzati remlelethez

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

ada/ok forintban

. . . 2017. évi ‚ .Sor- 2017. cvi eredeti .‚ 2017. cvi
Bcvctch jogcimek ... . niodositott . ‚ ‚

szam cloiranyzat ... teljcsitcs
do Ira i]~Z2 t

I 2 3 4 5

L Helyi adók 32 500 000

2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. Osztalék. a koncessziós díj és a hozambevétel

4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág. részvény, részesedés’
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5. Bírság-. pótlék-és díjbevétel 100 000
~ Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 32 600 000

*Az adósságol kelelkezieló Ügylelekhez történő hozzájárulás részlelcs szabályairól Szóló 353/2011. (Xll.31.) Korai.
Rendelet 24 (1) bekezdése alapján.



4. ‚nelléIck’t (1.120] 7.(.) önkormányzati rendeletliez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

tulatokforintban

Kisértékú tárgyi eszkü-zük

- Védönöi szolgálat:

szakmai eszközük beszerzése 319 141 319 41

Kivitelezés kcMési és Felhasználás
Beruhá,js megnevezése Teljes költség 2017. évi előirány~at 2017. év utáni szükségletbefejezési éve 2016. X11.3 1-ig

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

szivattyú 513080 513080

rükasza Iraktorhoz 499 999 499 999

szürzúzó 431 800 431 800

nsélyeke 299 720 299 720

ÖSSZESEN: 3 707 120 3 707 120

- Küzinunkaprogram:

kézi csiszoló és tartozéka

sarokköszörű (sarokesiszoló)

ütvelViró

benzitiinoloros lánernrész ás tartozéka

betonkeverő ás tartozékai

gyalugép ás tartozéka

fú ró gép

gumiabroncsok

locsolólünslö

38 100

38 100

63 500

138 430

76 200

38 100

38 100

I 117600

95 250

38

38

100

100

63 500

138430

76 200

38 100

38 100

I 117600

95 250



5. uzelléklet u./2017.() önkormányzati re,zdeíethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adtitok forintban

. . ‚ . . ‚ ‚ 2017. év utáni
‚ Kivitelezes kezdesi I elhasznalas ...... .. .

Felújítás megnevezése Teljes köl(seg és befejezési éve 2016. XJI.31-ig 2017. cvi cioiranynit

I 2 3 4 5 6

Strand ktsíiázak építése 3 425 569 3 425 569

Strand medence építése 5 102 187 I 406 869 3 695 318

ÖSSZESEN: 8 527 756 I 406 869 7 120 887



6. melléklet a .7201 7.(.) önkormányzati rendeletliez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományről

Költségvetési szerv ii eve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

69500194-11026747

Éves eredeti kiadási előirányzat: 197 365 344.- Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Jászboldogháza, 2017. január hó I nap

Sor- 30 nap 30-60 nap 60 napon
‚ Tartozgsállomány megnevezése alatti köz~itti túli Át-iitemezett Összesen:

smm . . . . . .
aHomany aHomany allomany

I Állammal szembeni tartozások

2. KÖzponti költségvetéssel szemben fennálló tartozás

. Elkolöniteti állami pénzalapokkal szembeni
‘ tartozás

4. TB alapokkal szembeni tartozás

. Tartozásállomány önkormányzatok ás intézmények~ f lé

6. Egyéb tartozásállomány

7. Összesen:

költségvetési szeri’ vezetóje



KIMUTATÁS
a 2017. évben céljeHeggel juttatott támogatásokról

I .szárn ú tájékoztató adatok forintban

. . TámogatásSor- . . . . . Tamogatas . ‚ . .

Tamogatott szervezet neve Tamogatas celja .. teljesitesi
szám osszege

osszege

‘. JKHK tagdíj 25 000

2, Jászsági Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 27 160

~ Jászsági Ivóvízminőségjavító tagdíj 22 500
Onkormányzati_Társulás

Jászok Földjén Turisztikai Egy. tagdíj 8 405

4. 83 065

6,

7.

9.

~ 0,

I I.

12.

13.

~ 4.

IS.

16.

Ii

18.

9.

20.

21.

.„

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30,

31.

32.

)).

Összesen: 166 130

Nem kötelező!



2. szó,,,!’ tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasznáiási ten’
2017. évle

2.számú tájékoztató adatokforintban

Sor— Me~nevezés ‚Január Irelwuár Március Aprilis Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dcc. Összesen:
5•iiiisl

I. Bert/etch

2. Ö,ikonnáisyzalok tiúködési Iániogalásai 8 048 902 5 657 388 5 657 388 5 657 388 5 657 388 5 657 388 5 657 388 5 657 388 II 501 388 5 657 389 5 657 389 5 657 389 76 24 173

~ Működési célú láisiogalások MI-on 5 454 764 3 601 014 3 601 014 5 468 751 I 601 023 4 474 444 5 468 751 5 868 982 4 474 444 5 468 754 55 48] 941
bclul

~ Felhalmozási célú láissogalások Al-I-on• belül

5 Közlialalsni bevételek 152 985 148 805 7 750 000 3 16 805 276 667 2 200 000 2 716 667 I 600 000 4 782 086 2 498 659 2 500 659 246 667 32 600 000

6 Működési bevételek I 083 899 I 083 899 I 083 899 I 083 899 I 083 899 I 083 899 I 083 899 I 083 899 I 083 899 I 083 899 I 083 899 I 083 899 13 006 788

7. Felhalmozási bevételek

S. Múköclési célú álvell péiszeszközök 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 240 000

9, Felhalmozási célú álvell pénzeszJ’özök 19 912 442 19 912 442

10. Finanszírozási bevételek

II Bevételei’ összesen: 29 218 228 6 910 092 19 966 051 13 479 106 13 078 968 14430 038 2] 078 977 ‚2 835 73] 22 856 124 15 ‚28 929 ‚3 736 391 14 646 709 ‚97 365 344

l2 Kiarlúsok

13. Személyi jutialások 5 333 014 5 333 014 5 333 014 5 333 014 5 333 014 5 333 014 5 333 014 5 333 013 5 333 013 5 333 013 5 333 013 5 333 013 63 996 163

l4 Mniskaadókal icrbelőjánilékok ts 924 846 924 816 924 846 924 846 924 846 924 846 924 846 924 846 924 846 924 846 924 847 924 847 II 098 154
szocialis liozzajarulasi ado

IS Dologi kiadások 2617 822 2 617822 2617 822 2 617 822 2617 822 2617822 2617 822 2 617 822 2617 821 2 617 821 2617 821 2617 821 31 413860

ló Elláioliak pénzbeli jultatásai 166 666 166 666 316 666 166 666 166 667 166 667 166 667 316 667 166 667 166 667 166 667 7 028 936 9 162 269

17 Egyel’ niúködési célú kiadások 183 000 83 000 83 000 I 008 000 108 000 112 063 112 063 112 063 2 534 000 183 000 83 000 3 809 732 8 410 921

18 Bcniliázösok 319 141 I 409 700 608 330 499 998 299 720 570 230 3 707 119
19 Fclúiílasok 2 373 629 2 373 629 9011 109 6 637 481 6 637 48] 27 033 329
20 Egyéb felhalmozási kiadások

21 - Tartalékok

22. Kölcsön syúllása

23 Fiitanszirozási kiadások 5 737 518 3 346 00] 3 346 001 3 346 001 3 346 001 3 346 001 3 346 001 3 346 00] 3 346 00] 3 346 00] 3 346 001 3 346 001 42 543 529

24. Kiadások összesen: 14 962 866 12 790 490 12 621 349 17 179 678 15478 309 22011 520 19 137 894 19 587 613 15 492 578 12 571 348 12 47’ 349 23 060 350 197365344

25. Egyenleg 14 255 362 -5 880398 7 344 702 -3 700 572 -2 399 34] -7 58’ 482 I 94’ 083 -6 75’ 882 7 363 546 2 557 58’ I 265 042 .8 413 641



3. számú tájékoztató láb”

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként-»eszámítás után

ac/wok forintban3 .számú tájékoztató

‚Jogcím 2017. évi támogatás Összesen

I 2

teleptllés üzemeltetési normativák

- zoldterületkarbantarlás 3 744 170

- közvilágítás 5 984 000

- köztemetö fenntartása I 34] 900

- küzutak, hidak Ibnntartása 3 239 290

- egyéb Önkormányzati feladatok támogatása 5 305 668

- gyermekétkeztetés támogatása- dolgozói bártámogatás 6 576 960

- gyermekétkeztelés üzemeltetés támogatása 2 460 557

- pénzbeni ellálásokhoz hozzájárulás 14 415 000

- gyerinekjóléti szolgálat

- könyvtári és közművelődési feladatok támogatása I 917 480

- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása I 17 300

- óvodapedagogusok bértámogatása 19 950 067

- óvoda működtetési támocatás 2 832 267

Info beszáinitás

Osszeseit: 67 884659





3. Najirend

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
....12017. ( )

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. to~~rvéi~y 1 3.~
(1) bekezdés Sa. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. ~ (3) bekezdés b) pontjában és a 45. * (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. ~

A települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 4.* (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Természetben nyújtott ellátás:
a) köztemetés,
b) háztartási hulladék ártalmatlanítási, begyűjtési és szállítási díjhoz való hozzájárulás,
c) tüzelőanyag támogatás.”

2. ~

A Rendelet az alábbi 14/A. *-al egészül ki:

„14/A.~ (1) Tüzelőanyag támogatás nyújtásáról, annak mértékéről és a támogatottak köréről a
Szociális Bizottság határozatban dönt.
(2) Tüzelőanyag támogatás a Szociális Bizottság döntése alapján, a költségvetési rendeletben
megállapított összeg, illetve a központi költségvetésből kifejezetten e célra kapott támogatás
keretein belül, évente több alkalommal is adható.

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

Jászboldogháza, 2017. február ....

Szűcs Lajos dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (II. 15.) ONKORMANYZATI RENDELETE

a települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény I 3.*
(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. ~ (3) bekezdés b) pontjában és a 45. ~ (I) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

A települési támogatásról szóló 1 2015. (11.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 4.~ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Természetben nyújtott ellátás:
a) köztemetés,
b) háztartási hulladék ártalmatlanítási, begyűjtési és szállítási díjhoz való hozzájárulás,
c) tüzelőanyag támogatás.”

A Rendelet az alábbi 14 A. *-al egészül ki

2. ~

„14 A. ~ (1) Tüzelóanyag támogatás nyújtásáról, annak mértékéről és a támogatottak köréről a
Szociális Bizottság határozatban dönt.
(2) Tüzelőanyag támogatás a Szociális Bizottság döntése alapján, a költségvetési rendeletben
megállapított összeg, illetve a központi költségvetésből kifejezetten e célra kapott támogatás
keretein belül, évente több alkalommal is adható.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép

Jászboldoghá .‚ 2017. február 13.

‘Sz’cs Lajos
polgármester

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2017. február 15.

és az azt követő napon hatályát veszti.

dr. DtZoltn
jegyző

Dr.



4. napirend

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testülethez

A 2017. évi közmunka programok jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017-es évben is folytatódik a közmunka keretében történő foglalkoztatás. A szerződések
aláírása előtt több körös egyeztetés zajlik, mielőtt a benyújtott adatlapok elfogadásra kerülnek.

Fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat-tervezetet megtárgyalni
és elfogadni szíveskedjen.

2017. évben tervezett közfoglalkoztatási programok:

Járási startmunka mintaprogramok közül a mezőgazdaság, belterületi közutak karbantartása és
a Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás indul ebben az évben.
A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatás napi 8 órás nnmlralel’etó’séget biztosít a
bérköltség támogatása a közfoglalkoztatási bér 100%-a.

Járási startmunka mintaprogram Mezőgazdaság közfoglalkoztatás

A kistérségi startmunka mintaprogram mezőgazdasági projekteleme 2017. március 1-től
2018. február 28-ig teijedő időtartamra 8 fő foglalkoztatását teszi lehetővé.
Az önkormányzat a korábbi mezőgazdasági startmunka-program keretében fóliasátras és
szántóföldi növényeket termesztett, melyet a mostani programban segítségével tovább
szeretnénk folytatni 12 hónapon keresztül 7 fö közfoglalkoztatottal és 1 fő munkavezető
irányításával. A közfoglalkoztatottak végeznék el folyamatosan a 2014 év végén telepített 2
hektáros — önkormányzati tűzifaeHátást célzó — energetikai fásítás növényápolási munkálatait
is. A településen működő 200 fős közkonyha zöldségszükségletére 2200 kg zöldséget sikerült

megtermelni, ami mintegy 287.000 Ft megtakarítást jelentett az önkormányzat számára. Ezen
felül 2500 kg helyben termelt zöldség került kiosztásra a szociálisan rászorulók között
melynek értéke 290.000Ft ‚ továbbá 3600 kg megtermelt zöldséget sikerült értékesíteni
350.000.-Ft. értékben. A szántóföldön és a fóliasátorban megtermelt zöldségeket továbbra is a
közétkeztetésben, illetve a konyha igényén felül megmaradt terményeket a szociálisan
rászorultak támogatására használnák fel. A programban szeretnénk az önkormányzat
mezőgazdasági termeléshez szükséges gépparkját bővíteni egy ~íkasza, eke és egy szárzúzó

vásárlásával.



4. naDirend

A tapasztalatok alapján bebizonyosodott, hogy a foglalkoztatható létszám csökken Így az
elvégzendő feladatokat gépi munkával (szántás, locsolás, tárcsázás, stb) tudjuk segíteni ami
nagyban növeli a gázolaj felhasználás mennyiségét.

A programban szükség van a közfoglalkoztatottaknak védőruházatra, vetőrnagokra,
inűtrágyára, növényvédő szerre.

A korábbi programokban beszerzett pótko csira és traktorra gumiabroncsot szeretnénk
vásárolni.
A programot mezőgazdasági szakember társadalmi megbízatásban folyamatos felügyeli.

Járási startiutmka mintaprogram Belterületi közutak karbantartása közfoglalkoztatás

A program 2017. március 1- 2018. február 28-ig biztosít lehetőséget 7 fő álláskereső
közfoglalkoztatásba történő bevonására.
Az önkormányzat kezelésében lévő szilárd burkolatú úthálózat nagy része elöregedett. Az
anyagi lehetőségek hiányában a karbantartási munkák a minimálisra korlátozódtak. A
felhízott útpadka a csapadékvíz visszatartásával nagymértékben emelte a téli útkárok
kialakulásának esélyét a burkolat felfagyása miatt. A kátyú a téli felfagyás miatt tovább rontja
az útalap állagát. Az alábbi munkák elvégzésével a meglévő úthálózat balesetveszélyessége
megszüntethető, további romlása megakadályozható.
A karbantartott utak mentén szükséges a felhízott padka leszedése úttest és a csapadékárok
között (gréderrel) illetve a járda és a csapadékárok között kézi erővel. Ezzel a munkával
szabad folyást biztosítunk az esővíznek, hólének. Szintén kézi erővel szükséges padkázni az
úttest melletti fák, oszlopok, egyéb akadályok miatt. Nagyobb felület esetén meglévő
gázolajos kézi úthengerrel szükséges tömöríteni a kátyúzott területet.
Munkafolyamat hideg- és meleg aszfaltozásnál: benzines aszfaitvágóval a kátyús terület
körbevágása, lyukak kitakaritása, az aszfalt gázolajos kézi úthengerrel tömörítve történik.
Törmelékek elszállításra kerülnek.

Az korábbi közúthálózat javítása program folytatásaként a jelenlegi program segítségével 9 fő
közfoglalkoztatottal szeretnénk folytatni az elkezdett javítási feladatokat.
A költségek között szeretnénk vásárolni 50 tonna aszfaltot, amely a település belső
közútjainak javítására, a megrongálódott gyalogjárdák javításáral 6 m3 sódert, 65q cementet.

Járási startrnunka rnintaprogram Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

A program 2017. március 1- 2018. február 28-ig biztosít lehetőséget 15 fő álláskereső
közfoglalkoztatásba történő bevonására.

A program során 1 fő adminisztrátor, 13 fő segédmunkás, 1 fő munkavezető irányításával
végzik el a feladatokat.

A 2016. évi közfoglalkoztatás keretében év végére elkészült az új medence melynek első éves
üzemeltetésére 2017.-ben kerül sor. Ahhoz, hogy az új medence megkapja az üzemeltetési
engedélyét szükséges annak a vízforgató berendezéssel történő felszerelése, ez által a

2



4. napirend

meglévő gépház fejlesztése. A munkákat 2017. május 31.-ig tervezzük megvalósítani, hogy
június 1-től már az új létesítmény is a vendégek szolgálatába álljon, ezáltal
többietszolgáltatást biztosítunk a lakosság részére, A tervezett Új kemping épület építését,
elkészültét csak az őszi hónapokra tervezzük ezért abból 2017-re árbevétel nem lesz.
Onkormányzatnak a program megvalósulásáboz a terület illetve a kivitelezés során keletkező

föld és egyéb anyagok mozgatásához szükséges gépek, szállítóeszközök ( MTZ traktor,
pótkocsi, Multicar tgk., mini kotró, hunday minikotró) állnak rendelkezésére. A programban a
munkák kivitelezéséhez támogatást szeretnénk igényelni üzemanyag, építési anyagok, tárgyi
eszközök, műszaki kivitelezések elvégzéséhez.

Összesítő táblázat a 2017. évben tervezett programokról

Projektelem Foglalkoztatott Projekt Bértámogatás Dologi összesen
létszám időtartama (Ft) kiadások

támogatása
(Ft)

Járási 8 fó 201 7.03.01- 8.796.708 5.603.211 14.399.919
Startrnunka 201 8.02.28.
mintaprogram
Mezőgazdaság

Járási 7 fő 2017.03.01- 6.913.297 1.746.859 8.660.156
Startrnunka 201 8.02.28
mintaprogram
Belterületi
közutak
karbantartása

Járási 15 fő 2017.03.01- 16.731.876 10.267968 26.999.844.
Startmunka 2018.02.28
mintaprograrn
Helyi
sajátosságokra
épülő

Jászboldogháza, 201 7.február 8.

Szűcs Lajos
polgármester

3



4. napirendhez

HATÁROZAT-TERVEZET
JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
/2017. (11.13.) Kt. Számú

határozata

A 2017. évi közmunka program jóváhagyásáról

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017 évi közmunka
programok jóváhagyásáról szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

A 2017. évi Járási startmunka mintaprograrnokat a határozat melléklete szerinti
adattartalommal elfogadja.

Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Értesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testülethez

A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a „Járási startmunka mintaprograrn” mezőgazdasági programeleme keretében különböző
mezőgazdasági terményeket termel: zöldborsót, zöldbabot, tököt, uborkát, paradicsomot, hagymát, burgonyát,
stb.

A pályázati program szerint a megtermelt terményt elsősorban az önkormányzat saját konyhái nyersanyag
szükségletének kielégítésére kell felhasználni az ezután fennmaradó felesleget szociális alapon rászorultak
részre lehet kiosztani, (átmeneti segélyként és képviselő-testületi döntés alapján támogatásként) vagy esetleg
értékesíthető. A megtermelt termények hosszabb idejű raktározása jelentős állagromlást eredményez. A konyhai
hasznosítás, feldolgozás után fennmaradó többlet minél előbbi kiosztásáról gondoskodni kell,

A szociális rászorultság alapján meg kell határozni természetbeni juttatásban részesíthetők csoportjait.
Rászorultság csoportok lehetnek — többek között - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, az aktív
korúak ellátására, a települési támogatásra jogosultak, az időskorúak járadékában részesülők.

A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazást ad arra, hogy a
kötelező segélyek körén kívül további ellátások nyújtásáról az önkormányzatok szabadon dönthessenek,
valamint az általuk nyújtott támogatások nagyságáról és eljárási szabályairól szintén rendelkezzenek.

A mezőgazdasági termények betakarításának folyamatosságát ~gyelembe véve, ezen természetbeni szociális
támogatásra való jogosultságot elsősorban hivatalból induló eljárás keretében javaslom megállapítani. A
termények állapotromlásának megelőzése érdekében gyors döntéshozatalra van szükség, ezért célszerű, hogy
a jogosultságról átruházott hatáskörben a polgármester döntsön.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet vitassa meg.

Jászboldogháza, 2017-02-09.
Tisztelettel:

Szűcs Lajos
polgármester



Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/20 17. ( ) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következőket rendeli cl:

1.~

E rendelet célja, hogy a „kistérségi startmunka mintaprogram” mezőgazdasági programeleme keretében
megtermelt mezőgazdasági terményfeleslegből természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyt
biztosítson, megállapítsa az igénybevételének helyi szabályait és rendelkezzék a jogosultság feltételeiről.

2.~

(1) Mezőgazdasági terménysegély állapítható meg a szociálisan rászorultak részére.

(2) A mezőgazdasági terménysegély szempontjából szociálisan rászorult, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint

aa) aktív korúak ellátására, vagy
ab) időskorúakjáradékára, vagy
ac) települési támogatásra jogosult, vagy

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvényben
szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményrejogosult gyermeket nevelő család tagja.

(3) A közös háztartásban élők közül egy alkalommal egyszerre csak egy személy jogosult a
mezőgazdasági terménysegélyre.

3.~

(1) A mezőgazdasági termékek terménysegély formájában történő kiosztása tekintetében flgyelenMnel kell
lenni a termékek idényjellegére, ezért a kiosztott egységcsomagok időszakonkénti összetétele eltérő
lehet.

(2) A mezőgazdasági terménysegély kizárólag természetben nyújtható.

(3) A mezőgazdasági terménysegély átadása-átvétele e rendeletl.melléklete szerinti nyomtatvány
kitöltésével történik.

A mezőgazdasági termériysegélyre való jogosultság megállapításával kapcsolatos első fokú hatáskört
Jászboldogháza Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át. A támogatást
határozattal — a képviselő testület által átruházott hatáskörben — a polgármester állapítja meg.

5.~

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

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

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2017.
Dr. Dinai Zoltán

jegyző



1. melléklet a „/2017. (~ ) önkormányzati rendelethez

Átadás-átvételi jegyzőkönyv és nyilatkozat
a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegély jogosultsági feltételeiről

1. Átvevő (terménysegélyre jogosult) személyes adatai:
Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

TAJ szám:

2. Az átadott mezőgazdasági terménysegély:

tenn~nyfnjt~íjn

3. Alulírott nyilatkozom, hogy jogosult vagyok *
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint

aa) aktív korúak eflátására (a megállapító hat. száma )‘
ab) időskoríiak járadékára (a megállapító határozat száma’ )‘
ac) települési támogatásra (a megátlapító hat, száma );

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosu It gyermeket nevelő
család tagja vagyok (a megállapító határozat száma’ ).

*~‘a megfelelő rész bekarikázandó, a megállapitó határozat számát kötelez ő megadnQ

4. Alulírott jogi felelősségem tudatában kijelentern,
hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek,
életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek * *

**(‘a megfelelő rész aláhúzandó,)

5. Tudomásul veszem, bogy a közölt adatok valódiságát a hatáskörrel és illetékességgel i rendelkező hatóságok
ellenőrizhetik. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

nyilatkozatot tevő, átvevő
aláírása

Jászboldogháza év hó nap

Átadó és átvevő aláírásukkal igazolják, hogy 1. pontban megjelölt átvevő részére a 2. pont szerinti
terményfajta az ott meghatározott mennyiség szerint a fenti napon mezőgazdasági terménysegély
jogcímén az Onkormányzat munkatársa által átadásra került.

átadó aláírása átvevő aláírása



Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/20 17. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. ~ (4) bekezdés g)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

11
E rendelet célja, hogy a ‚.kistérségi startmunka mintaprogram” mezőgazdasági programeleme
keretében megtermelt mezőgazdasági terményfeleslegből természetben nyújtott mezőgazdasági
terménysegélyt biztosítson, megállapítsa az igénybevételének helyi szabályait és rendelkezzék a
jogosultság feltételeiről.

2.*
(I) Mezőgazdasági terménysegély állapítható meg a szociálisan rászorultak részére.

(2) A mezőgazdasági terménysegély szempontjából szociálisan rászorult, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint

aa) aktív korúak ellátására, vagy
ab) időskorúak járadékára, vagy
ac) települési támogatásra jogosult, vagy

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő család
tagja.

(3) A közös háztartásban élők közül egy alkalommal egyszerre csak egy személy jogosult a
mezőgazdasági terménysegélyre.

(1) A mezőgazdasági termékek terménysegély formájában történő kiosztása tekintetében
Figyelemmel kell lenni a termékek idényjellegére, ezért a kiosztott egységcsomagok
időszakonkénti összetétele eltérő lehet.

(2) A mezőgazdasági terménysegély kizárólag természetben nyújtható.

(3) A mezőgazdasági terménysegély átadása-átvétele e rendeleti melléklete szerinti nyomtatvány
kitöltésével történik.

A mezőgazdasági terménysegélyre való jogosultság megállapításával kapcsolatos első fokú hatáskört
Jászboldogháza Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesterre ruházza át. A
támogatást határozattal a képviselő testület által átruházott hatáskörben a polgármester állapítja

Eza rendelet a kihirdetése napját követő n

Jászboldogh’ a 2017. február 13.

~ * Dr. Din i Zoltán

tpolgármester jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja: 2017. február 15.

Dr. D nai Zoltán
jeg3ző



1. melléklet a 2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Átadás-át-vételi jegyzőkönyv és nyilatkozat
a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegély jogosultsági feltételeiről

1. Átvevő (terménysegélyre jogosult) személyes adatai:
Név:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

TAJ szám:

2. Az átadott mezőgazdasági terménysegély:
terményfajtáj a

3. Alulírott nyilatkozom, hogy jogosult vagyok *

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint
aa) aktív korúak ellátására (a megállapító hat száma )‘
ab) időskorúakjáradékára (a megátlapító határozat száma )‘
ac) települési támogatásra (a megállapító hat, száma );

b) a gyermekek védelméről és a gyániügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelő
család tagja vagyok (a megállapító határozat száma’ ).

*(a megfelelő rés: bekariká:andó, a megállapító határozat számát kötelez ő megadni,)

4. Alulírott jogi felelősségem tudatában kijelentein,
hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek,
életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek **

* *(a megfelelő rés: aláhúzandó,)

5. Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a hatáskörrel és illetékességgel i rendelkező hatóságok
ellenőrizhetik. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

nyilatkozatot tevő, átvevő
aláírása

Jászboldogháza év hó nap

Átadó és átvevő aláírásukkal igazolják, hogy 1. pontban megjelölt átvevő részére a 2. pont szerinti
terményfajta az ott meghatározott mennyiség szerint a fenti napon mezőgazdasági terménysegély
jogcímén az Onkonnányzat munkatársa által átadásra került.

átadó aláírása átvevő aláírása





5. y’~iencta’tt.

BLISZT-AIR Egészségügyi és Szolgáltató Kfl. » ÜL

dr. Jánosik György (ügyvezető) 35~/ ~-~‚

6000 Kecskemét,

Belsőnyir tanya 96/B

Tárgy: F(endelési Idő változása

Tisztelt ÖnkormányzatI

Azzal a kéréssel fordulok a T. Testülethez, hogy a 2012. január 18-án megkötött feladat-
ellátási szerződésben meghatározott rendelési időt az alábbiak szerint módosítsa:

Páros hét: Csütörtök: 13.00 -17.00 óra helyett: 08.00 —12.00 óra

Páratlan hét: Csütörtök: 13.00 -17.00 óra helyett: 08.00— 12.00 óra

A rendelkezésre állási Idő ennek megfelelően az alábbiak szerint módosul:

. Csütörtök: 12.00—16.00 óra

A változtatás a heti össz. rendelési óraszámot nem érinti.

Köszönettel,

~~~nosik oyöf~y( ~ ‚]
Kecskemét, 2017-01-27



Fwd: Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes

Tárgy: Fwd: Dr Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes
Feladó: Szűcs Lajos <polgarmester@jaszboldoghaza.hu>
Dátum: 2017.02.10. 11:32
Címzett: Hhivatai@jaszboldoghaza.hu <hivatal@jaszboldoghaza.hu>

Továbbított üzenet
Tárgy:Dr Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes

Dátum:Fri, 10 Feb 2017 08:49:51 +0100
Feladó:Erzsébet Borsodi-Nagy <bobe7575~gmail.com>

Címzett:polgarmester~jaszboldoghaza.hu

Szia!

Marikának bevittem az Új cég alapítóokiratát, ebben benne vannak az adataink.

Június 1-től szeretnénk a váltást.

Rendelési idő:

Hétfő; 8-12

Kedd: 12-16

Szerda: 8-12

Csütörtök: 8-12

Péntek: 8-12

Készenállási Idő: 8-16-ig.

Segítségedet köszönöm!

Borsodi Erzsébet

Ezt az e-mailt az Avast víruskereső szoftver átvizsgálta.
Avast logo www.avast.com
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RÁKÓCZI ~ SZÖVETSEGa~ÁQ’~,

Tisztelt Polgátmester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! S%~’4 1_DjOt)

A Rákóczi Szövetség 1989-ben történt megalakítása óta sokrétű tevekenységgel igyekszik
támogatni a szomszédos országokban élő magyar közösségeket megmaradásukért folytatott
küzdelmükben. Minthogy e közösségek jövője elsősorban attól függ, vállalják-e a felnövekvő
nemzedékek szüleik magyar identitását, így programjainkkal, kezdeményezéseinkkel elsősorban az
i~úságot kívánjuk megszólítani. Örömmel számolunk be arról, hagy 2016-ban minden
központilag tervezett rendezvénvünk megvalósult a Kárpát medencei magyarság szolgálatában.
Összesen 50 rendezvényt/programot szervezett Szövetségünk központi irodája, amelyek közel 45
ezer embert, elsősorban fiatalokat érintettek. Tovább folytatódott a szervezetépítés, különös
hangsúllyal a középiskolás korosztály megszólítására. Szövetségünk aktuális taglétszáma 23 800
fő. 2016 folyamán 1825 új taggal bővültünk, az Új tagok átlagéletkora 22 év. A helyi szervezeteink
száma 470, ebből 259 Kárpát-medencei középiskolákhoz kötődik.

Munkánkban meghatározó szerepet játszik a magyar iskolába történő beiratkozás támogatása a
Felvidéken, hiszen a magyar identitás továbbadásának legfontosabb kérdése az, hogy a szülők
vállalják-e gyermekeik magyar iskolába történő beíratását.
Ezek a problémák indították a Rákóczi Szövetséget arra 2004-ben, hogy a Felvidéken
„Beiratkozási Programot” hirdessen. Ennek keretében a magyar iskolába beíratott gyermekek
egyszeri alkalommal 10 ezer forintos beiratkozási ösztöndíjban részesülnek, amelynek átadása
iskolai ünnepségeken történik

A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja 2016-ban is segített abban, bogy közüggyé váljon a
magyar iskolaválasztás a Felvidéken, a kárpátaljai Felsó-Tisza vidéken, a partiumi Bihar
megyében) Temes megyében, a dési régióban, valamint a délvidéki szórványban, Horvátországot
is beleértve. Ezt szolgálták az óvodásokat és szüleiket megszóhtó iskolaválasztási kampányok, az
ösztöndíj átadási ünnepségek és a programról a média által közölt tájékoztató beszámolók. A
program kifejezésre juttatta a magyarországi civil±sadalom és az települési önkormányzatok
szoüdaritását a külhoni magyarság iránt.
Az elmúlt évekhez hasonlóan részletes elemzést végeztünk a magyar iskolába beíratott gyermekek
számának alakulását illetően. A helyzetértékeléshez két adatnak van megkülönböztetett
fontossága. Az egyik a magyar iskolába beíratott diákok számának változása, a másik annak az
arányszárnnak az alakulása, amely kifejezi a magyar iskolába beíratott gyermekek számát az adott
régióban beíratott összes diák számához viszonyítva.
2015-ben a Felvidéken, mindkét szám pozitív előjelű, 2007 óta nem volt annyi magyar
iskolakezdő a Felvidéken, mint 2015 szeptemberében, ráadásul az magyar iskolaválasztók aránya
is nőtt. Örömmel tudjuk elmondani, hogy 2016-ban a Felvidéken nem csökkent a magyar
iskolakezdők száma a korábbi évhez képest. A többi régióról is elmondható, hogy javult a helyzet.
Temesváron kilenc éve nem volt annyi magyar iskolakezdő, mint 2016-ban. A partiumi Bihar
megyében sikerült stabilizálni a korábban elért növekedést, a kárpátaljai Felső-Tisza vidéken
másod ízben megvalósult program segítette a magyar iskolakezdők számának mintegy 25° o-os
emelkedését, a dési régióban, illetve a délvidéki szórványban a negatív tendenciák lassulása
figyelhető meg.

Az ősz folyamán összesen 5296 iskolakezdő családja vette át a támogatást 235 helyszínen. A
Beiratkozási Programhoz kapcsolódva december folyamán 13 ezer felvidéki, tavasszal pedig
további 2 ezer partiumi, dési, Temes megyei, délvidéki és kárpátaljai magyarul beszélő óvodásnak
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juttatja el Szövetségünk ajándékcsomagját, a szüleiknek szóló levéllel, amelyben a magyar
iskolaválasztás helyességére és fontosságára hívtuk Fel hgyelmüket.
Örömmel közöljük, hogy 2016-ban 327 magyarországi település önkományzata támogatta
programunkat. A támogató települések listáját tájékoztatásul mellékeljük, Illetve a Beiratkozási
Program 2016. évi összefoglalójában honlapunkon olvasható: www.rakocziszoverseg~s≥r~

Abban a reményben fordulunk Önhöz és települése
tevékenységünket, különösen a magyar iskolaválasztást
továbbiakban is támogatásra méltónak találják.

önkormányzatához, hogy
szolgáló programunkat a

Azt gondoljuk, hogy a magyar iskolaválasztás ügyében széleskörű összefogással sikereket tudunk
elérni. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy amíg a 2011-es népszámlálási adatok szerint jelentősen
csökkent a magyarok száma Szlovákiában, addig a magyar tannyelvú iskolát választók száma 2009
és 2013 között stabilizálódott, az elmúlt években növekedésnek indult.
Ugy érezzük, hogy cselekvő összefogással, a nemzetstratégiai prioritásokra összpontosítva
jelentős mértékben segíthetjük a határon téli magyar közösségeket jövőjük megalapozásában.
Amennyiben ez évi beiratkozási programunkat támogatni tudják, szívesen vesszük közlésüket arra
vonatkozóan is, hogy a támogatását mely régió vagy település részére kívánják felajánlani.
Örömmel vesszük személyes részvételüket is az Ősz folyamán megrendezendő valamelyik
ösztöndíj átadási ünnepségen.

Elérhetőségeink:
RÁKÓCZI SZÖVETSÉG
Cím:
Postacím:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Web:
Bankszámla:

1027 Budapest, Szász Károly utca 1. W. em.1.
1255 Budapest, Pf. 23.
0036/1-201-3067
0036/1-212-8891
info(a~rakocziszovetseg.hu
\‘7’vw.rak()cz’szovctse&.org
11705008-20488172 (OTP Bank)
Beiratkozási program

Támogatásában bízva tisztelettel köszönti:

Budapest, 2017. január 5.

Dr. Halzljozkef
a Rákóczi Szövetség elnöke
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Tisztelt Polgármester Úr!

Jászboldogháza Község Önkormányzata
Szűcs Lajos Polgármester Ur részére

5144 Jászboldogháza, Rákóczi Ferenc u. 27.

Jászboldogháza Község Önkormányzata 10 000 Ft támogatást ítélt meg a Rákóczi Szövetség
által lebonyolított Beiratkozási Osztönclíj Program megvalósítására.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatást a Program keretében 2016. október 25-én a
felvidéki Szenc településen megvalósított átadási ünnepségen résztvevő 1 kisdiák ösztöndíjára
fordítottuk.

Elszámolásunkboz mellékietként csatoljuk a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és
pénzügyi beszámolónkat.

Ezúton is köszönjük az Önkormányzat nagylelkű támogatását, amely nagyban hozzájárult a
Beiratkozási Ösztöndíj Program elnevezésű kezdeményezésünk sikeréhez és a Kárpát
medencei magyar diákok magyar nyelvű oktatási intézményben való tanulmányainak
ösztönzéséhez.

Üdvözlettel és köszönettel:

Budapest, 2017. január 10.
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Jászboldogháza Községi Önkormányzata (5144 Jászboldogháza, Rákóczi U.

27.) statisztikai számjele: 15732853-8411-321-16, törzsszáma: 732857, adószáma:
15732853-2-16, képviseli: Szűcs Lajos polgármester

az V. Kulturális Közfoglalkoztatási Program keretében megállapodást kíván köt
ni a

Jászboldogháza Római Katolikus Plébánia, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi
Ferenc u. 23, adószáma 18842384-1-16, képviselője Csergő Ervin plébános egyházi
szervezettel az alábbi közművelődési feladatok ellátására:

— a kulturális örökség helyi védelme;
— a helyi közművelődési tevékenység támogatása
— a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak

feltárása, megismertetése,
— a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,
— a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése,
— a település közigazgatási területén lévő muzeális intézmény közművelő

dési tevékenységének fenntartása.

A Jászboldogháza Római I(atolikus Plébánia biztosítani tudja a feladatellátásá
hoz megkívánt szakképzettségű személyzetet.

Jászboldogháza, 2017. február 8.

Csergő Ervin plébános Szűcs Lajos polgármester



Javaslat 2017 strandfürdő és kemping belépű árakra

Strandfürdő belépők kemping belépő árak

szolgáltatások egy napra
gyermek belépő 600 Ft
diák/nyugdíjas belépő 1 000 Ft
felnőtt belépő 1 200 Ft
2 személyes sátorhely 500 Ft
4 személyes sátorhely 600 Ft
lakóautó/lakókocsi 1 200 Ft
Idegenforgalmi adó 18 év felett 300 Ft
á ra md íj
lakóautó/lakókocsi 700 Ft

sátor 350 Ft
kutyadíj 300 Ft

6 személyes kőépület 12 000 Ft
3 személyes kőépület 6 000 Ft

A kemping belépő árai változatlanok a2016-os évhez képest!

Úszóbérlet 2016 2016
l500Ft 2000Ft

Jászboldogháza lakosainak

Egész napra 2016 2017

gyermek 400 Ft 500 Ft
diák/nyugdíjas 600 Ft 700 Ft
felnőtt 800 Ft 900 Ft
családi 2 000 Ft 2 500 Ft

16:00 után
gyermek

2016

diák/nyugdíjas
felnőtt

2017

200 Ft

családi

300 Ft

250 Ft

400
350

Ft

Ft

1 000

450

Ft

Ft

1 250 Ft

Strandfürdő bérletek

gyermek bérlet

2016

nyugdíjas/diák bérlet
felnőtt bérlet

1 500

2017

Ft
2 500

2 000

Ft

Ft

3 000

3 000
Ft

Ft
4 000 Ft

egész napra a belépést 50%-os kedvezménnyel biztosítjuk



ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉTI ÍV

I. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit S

3. Menyhárt Ernő

4. Dr. Pap Béla

4

5. Szűcs Gergely

6. Vámosi Norbert

7. Szűcs Lajos

2—

Jászboldogháza, 2017. február 13.


