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AZ ÜLÉS HEL YE: Küzségháza Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pont:

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

2J Beszámoló fejlesztésekről, pályázatokról 2017. évben
Szűcs Lajos polgármester szóban, Írásban

3./ Beszámoló a Közmunkaprogram 2017-ban elvégzett feladatairól
Szűcs Lajos polgármester szóban, Írásban

4. Beszámoló az önkormányzat adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében
tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról.
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző Írásban, szóban

5. Előterjesztés Jászboldogháza Településképi Arculati Kézikönyv és Jászboldogháza Kőzség
Településképének védelméről szóló rendelet elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban, Írásban

6. Előterjesztés a Képviselő-testület 2018. évi munkarendjéről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban, szóban

7. Előterjesztés A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási
megállapodásának módosításának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban, szóban

8. Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzat elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban, Írásban

9. Előterjesztés 2018. évi Közbeszerzési Terv elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban, Írásban

10. Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

- 2018. évi Motoros Találkozó megrendezésével kapcsolatos kérelem megtárgyal’ a

Jászboldogháza, 2017. december 6.

ucs Lajos

~ lgármester

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



3. Nao~rend

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

Polgármesterétől

Beszámoló

a Közmunkaprogramban 2017. évben

végzett feladatokról

Jászboldogháza Község Önkonnányzata 201 ‘7-ben az alábbi közfoglalkoztatási programok
keretében foglalkoztatott dolgozókat.

1. Közúthálózat javítása

A program keretében 12 hónapon keresztül 7 Ri segédmunkás I Ni munkavezető
foglalkoztatásával lehetőség nyílit az önkormányzat kezelésében lévő szilárd burkolatú
úthálózat javítására.

A támogatás mértéke: 6.646.937.-Ft.

2. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

A program keretében t2 hónapon keresztül 14 Ri segédmunkás 1 Fő munkavezető
foglalkoztatásával lehetőség nyílt Jászbo ldogháza község önkormányzat tulajdonában álló
strandfűrdő területén az Új meleg vizes kismedence kivitelezésének befejezésére, illetve egy
Új szálláshely került építésre.

A támogatás mértéke: 26.999.844.-Ft.

3. Mezőgazdaság

Az önkormányzat 12 hónapon keresztül 8 tő közfoglalkoztatásával lehetőség nyílt a korábbi
években elkezdett mezőgazdasági program tovább folytatására. A közfoglalkoztatottak
végezték el a 2014 év végén telepített 2 hektáros — önkormányzati tűzifaellátást célzó —

energetikai fásítás növényápolási munkálatait is. A településen működő 200 Fős közkonyha
részére 3322 kg terményt sikerült megtermelni, ami mintegy 568.062.- Ft megtakarítást
jelentett az önkormányzat számára. Ezen felül 10.292 kg helyben termelt zöldség került



2 3. Napirend

kiosztásra a szociálisan rászorulók között 1.206.362.-Ft. értékbe, és az idei évben 191.565.-
forint bevétel keletkezett értékesítésből.

A programban az önkormányzat traktorjaira ás munkaeszközeire Új gumiabroncsokat
vásároltunk, illetve egy precíziós művelésre alkalmas kistraktort munkaeszközeivel
talajmaróval és szárzúzóval.

A támogatás mértéke: 14.399.919.-Ft.

Nyári diákmunka: 20l7.jÚlius 1-től- 2017. augusztus 31.-ig. 13 Fő foglalkoztatása

A támogatás mértéke: 973.878.-Ft.

Ifjúsági Garancia rendszer GINOP:

2017.03.13.-2017.09.14. 1 tő

20l7.03.15.-2017.07.31.-lfő

2017.06.1 5.-2007.09. 12.-lfő

A támogatás mértéke. 2.094.915.-Ft.

Közfogkilkoztatás Támogatás Bértámogatás Dologi Támogatott Érintett
mértéke forintban költség létszám létszám
forintban támogatás

forintban

Közúthálózat javítása 9.407.807 7.710.732 1.697.075 7 8

Helyi sajátos, strand 26.999.844 16.731.876 10.267.968 15 21

Mezőgazdaság 14.399.919 8.796.708 5.603.211 8 13

Nyári Diákmunka 973.878 973.878 0 13 13

GINOP 2.094.915 2.094.915 0 3 3

összesen 53.876.363 36308109 17.568.254 46 58

Jászboldogháza, 2017. december 7~

Szűcs Lajos

polgármester
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A program közvetlen költségeinek részletes kimutatása

. . . ‚ Elszárnolható ÁFA ..
‚ Elszamolni kivant Netto koitseg Osszesen

Sor Meny Netto nielinyiség (Ft) (%) (Ft) (Ft) Mindösszesen
sza Koltseg megnevezese nyisegi egységar (Ft)
iu egyseg (Ft) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 20t7 2018 2017 2018

l%unkaruha és egyéni védőeszköz költsége
I. munkavédelmi bakancs (munka-, védöbakanes) pár 5 970 15 0 89 550 0 27% 27% 24 179 0 113 729 0 113 729
2. munkavédelmi kesztyű pár 440 60 0 26 400 0 27% 27% 7 128 0 33 528 O 33 528
3. póló db I 100 27 0 29700 0 27% 27% 8019 0 37719 0 37719

lWnnkaruha és egyéni védőeszköz költsége öSszesen 145 650 0 39 326 0 184 976 0 l84 976

Beruházási költségek, kiadások
l.pveesöésidom db 405000 I 0 405000 0 27% 27% 109350 0 514350 0 514350
2. tartóbilines db 220000 I 0 220 000 0 27% 27% 59 400 0 279 400 0 279 400
3.elzárócsap db 115500 I 0 115500 0 27% 27% 31 185 0 146685 0 146685
4. nyomáscsökkentö szelep db 115500 I 0 115 500 0 27% 27% 31 185 0 146 685 0 146 685
5. golyósesap db 115500 I 0 115500 0 27% 27% 31 185 0 146685 0 146685
6. hengertolózár db 115500 I 0 115500 0 27% 27% 31 85 0 146685 0 146685
7. betonvas t 174 500 I 0 174 500 0 27% 27% 47115 0 221 615 0 221 615

~i fa fdrészárn m3 75 000 9 0 675 000 0 27% 27% 182 250 0 857 250 0 857 250
1 homok t 3 000 42 0 126 000 0 27% 27% 34 020 0 160 020 0 160 020
10. tetőcserép in2 I 800 t25 0 225 000 0 27% 27% 60 750 0 285 750 0 285 750
II. ragasztó kg 2 047 14 0 28 658 0 27% 27% 7 738 0 36 396 0 36 396
12. kültéri falfesték kg 3 000 23 0 69 000 0 27% 27% 18 630 0 87 630 0 87 630
13. liőszigetelt szendvicspanel m2 2 890 112 0 323 680 0 27% 27% 87 394 0 41 I 074 0 411 074
14. gipszkarlon db I 500 74 0 III 000 0 27% 27% 29 970 0 140 970 0 140 970
IS. esűesatorna in 820 130 0 106 600 0 27% 27% 28 782 0 135 382 0 135 382
16. nyílászáró db 41 000 6 0 246 000 0 27% 27% 66 420 0 312 420 0 312 420
17. z.saludeszka m3 19 800 I 0 19 800 0 27% 27% 5 346 0 25 146 0 25 146
18.eement 3000 83 0 249000 0 27% 27% 67230 0 316230 0 316230
19. oltottmész kg 260 231 0 60 060 0 27% 27% 16 216 0 76 276 0 76 276
20. beltéri falfcsték kg 3 000 23 0 69 000 0 27% 27% 18 630 0 87 630 0 87 630
21. benzin I 352 I 000 0 352000 0 0% 27% 0 0 352000 0 352000
22. szemeteszsák db 26 6000 0 156000 0 27% 27% 42 120 0 198 120 0 198 120
23. sóder m3 4000 28 0 112000 0 27% 27% 30240 0 142240 0 142240
24. padlólap m2 3 000 34 0 102 000 0 27% 27% 27 540 0 129 540 0 129 540

Beruházási költségek, kiadások összesen 4 292 298 0 1 063 881 0 5 356 179 0 5 356 179

~~yeb, a projektekben felmerülő költségek
I. mérnöki szolgállalás, egyéb egység 350 000 I 0 350 000 0 27% 27% 94 500 0 444 500 0 444 500
2. egyéb speciális szaképítés egység 150 000 I O 150 000 0 27% 27% 40 500 0 190 500 0 190 500
3. egyéb speciális szaképítés egység 52 000 I 0 52 000 0 27% 27% 14 040 0 66 040 0 66 040
4. egyéb speciális szaképítés egység 52 000 I 0 52 000 0 27% 27% 14 040 0 66 040 0 66 040
5. egyéb speciális szaképítés egység 460 000 I 0 460 000 0 27% 27% 124 200 0 584 200 0 584 200
6. egyéb speciális szaképítés egység 120 000 I 0 120 000 0 27% 27% 32 400 0 152 400 0 152 400
7. egyéb speciális szaképílés egység 180 000 1 0 180 000 0 27% 27% 48 600 0 228 600 0 228 600
8. egyéb speciális szaképítés egység 185 000 I 0 185 000 0 27% 27% 49 950 0 234 950 0 234 950

Kérelem azonosltó: 2016/16/1602/0068 Kérelem állapota: Miniszter elfogadott Nyomtatás időpontja: 2017.12.07 14:57



A program közvetlen költségeinek részletes kimutatása
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‘-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége
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‚ . . . . .. ‘ Elszán’olliató ÁFA ..Elszamolni kivant Netto koltseg Osszesen
Sor Meny: Nettó mennyiség (Ft) (%) (Ft) (Ft) Niindösszesen
sza Koltseg meglievezese nyisegi egysegar (Ft)
in egység (Ft) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

9. villanyszerelés egység 540 000 I 0 540 000 0 27% 27% ‚45 800 0 685 800 0 685 800
10. egyéb speciális szaképítés egység 350 000 I 0 350 000 0 27% 27% 94 500 0 444 500 0 444 500
II. egyéb speciális szaképítés egység 420 000 I 0 420 000 0 27% 27% 113 400 0 533 400 0 533 400
12. hatósági engedélyek egység 119 900 I 0 119 900 0 27% 27% 32 373 0 ‚52 273 0 152 273

Egyéb, a projektekbeo felmerülő költségek összesen 2 978 900 0 804 303 0 3 783 203 0 3 783 203

AlIT-n belül: Nagy értékű tárgyi eszköz költsége
‚ l.~szivattyú I db I 2020001 21 0 404000 0 27% 27% ‚09 080 0 513080 0 513080
AlIT-n belül: Nagy értékű tárgyi eszköz költsége összesen 404 000 0 109 080 ‘0 513 080 0 513 080

Mindösszesen: I I I 8 159 8481 01 I I 2 108 1201 01 10 267 9681 01 ‚0 267 968

7.

benzinmotoros lánertirész és tartozéka
betonkeveró és tartozékai
gyalugép és tartozéka
f~irógép

db
db
db
db

ÁIIT-n belül: Kis értékű tárgyi eszköz költsége összesen

109 000
60 000
30 000
30 000

27%
27%

13 500
29 430
16 200

8 100
8 100

91 530

38 100
38 100

430 530

* A foglalkoztathatósági szakvélemény költségét nem kell niegjelenlteni, amennyiben a közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel.

Kérelem azonosltó: 2016/16/1602/0068 Kérelem állapota: Miniszter elfogadott Nyomtatás időpontja: 2017.12.07 14:57 2
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Egyéb, a projektben felmerülő költségek között azonos nevű költség megnevezések szerepelnek mivel nem tudtuk beazonosítani a cikklistába szereplő tételekkel, Így az alábbiak
szerint részleteznénk a költségek megnevezését:

Egyéb, a irojektekben felmerülő költségek
1. mérnöki szolgáltatás, egyéb egység 350 000 1 0 350 000 0 27% 27% 94 500 0 444 500 0 444 500
2. vizkormányzó akna gépészeti szerelése egység 150 000 1 0 150 000 0 27% 27% 40 500 0 190 500 0 190 500
3. élményelem szivattyú gépészeti szerelése egység 52 000 1 0 52 000 0 27% 27% 14 040 0 66 040 0 66 040
4. vízforgató szivattyú gépészeti szerelése egység 52 000 1 0 52 000 0 27% 27% 14 040 0 66 040 0 66 040
5. gépház komplett gépészeti szerelése egység 460 000 1 0 460 000 0 27% 27% 124 200 0 584 200 0 584 200
6. szűrőtöltetek beépítése egység 120 000 1 0 120 000 0 27% 27% 32 400 0 152 400 0 152 400
‘7. rozsdamentes elemek gyártása, beépítése egység 180 000 1 0 180 000 0 27% 27% 48 600 0 228 600 0 228 600
8. hőcserélő beépitése egység 185 000 1 0 185 000 0 27% 27% 49 950 0 234 950 0 234 950
9. villanyszerelés egység 540 000 1 0 540 000 0 27% 27% 145 800 0 685 800 0 685 800

10. beüzemelés, beszabályozás, nyomáspróbák egység 350 000 1 0 350 000 0 27% 27% 94 500 0 444 500 0 444 500
11. egyéb speciális szaképítés egység 420 000 1 0 420 000 0 27% 27% 113 400 0 533 400 0 533 400
12. hatósági engedélyek egység 119 900 1 0 119 900 0 27% 27% 32 373 0 152 273 0 152 273

Egyéb, a projektekben felmerülő költségek összesen 2 978 900 0 804 303 0 3 783 203 0 3 783 203
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A program közvetlen költségeinek részletes kimutatésa

EI”nrnoIaul kavOni Neito kuba”0 ( IZIunn”uIbst” ÁrA Öusz”s””

on KuOtolo inog” ~ „:~ar tnco””y’arg őnerő (FI) (%) on) ~rt~non” tue
in rgs”eg (Fi) >

1010 2007 2016 2007 2016 2017 2006 2017 2006 2007

Miniakan éu’€dOnh&at ~48a,y4d6eozk6g
I a””inkavvdgiina kenty” par 640 90 62 720 0 27”» 27% 06 934 0 79 654
2 )aiaakav”dglmi bakanca {tannka vinlobakanca) par 00 359 0 02 000 0 27% 27% 22 356 0 005 056
3 poló db I 000 05 16500 0 27% 27% 4455 0 2095

._! 0 0 27% 27% 0 0
5 0 0 27% 27% 0 0
5 0 0 27”” 27% 0 0
7 0 0 27% 27% 0 0
S 0 0 27% 27% 0 0
9 0 0 27% 27% 0

00 0 0 27% 2?”” ‚3
II 0 0 27% 27% 0
12 0 0 27% 27% 0
03 0 0 27% 27%
04 0 27% 27% 0
05 0 27% 27% 0

Mnokn-isyidSrnIiáni» ~“6nl ‚a0dlcsak0goosnor” 16201 4374 0 20576

F”glolkonOathatóoűgi onIcvélemü~i~6lIo4g~ [ alkalom [ 0 0 0% 0% 0 0 0

iii~baj”rúsuaI kapcsolatos oIaolp” k610s”g
I 0 27% 27% 0 0 0
2 0 27% 27% 0 0
3 0 27% 27% 0 0
3 0 27aa 2?” 0 0 0
5 0 27% 27% 0 0 0
6 0 27% 27% 0 0 0

2 0 270” 27” 0 0 0
J 0 27% 27% 0 0 0

9 0 27”” 27% 0 0 0
00 0 27% 27% 0 0
00 0 27% 27% 0 0
02 0 0 27% 27% 0 0
2 0 0 27% 27% 0 0
14 0 0 27% 27% 0 0
2 0 0 27% 27% 0 0 0
Munkáboján8soaik”pcsol”tos n”IozáuO I»oIttOgöuneuno O O O 0 0
Munktsaálll(áu kobtuOze

I 0 0 27% 27% 0 0
2 0 0 27% 27% 0 0
3 0 0 27% 27””
4 0 O 27% 27””
5 0 0 27% 27% 0 0
J 0 0 27% 27% 0 0

7 0 0 27% 27%
5 0 0 27% 27% 0 0
9 0 0 27% 27% °...............

00 0 27% 27% 0 0 0
II 27% 27% 0 0 0
02 27% 27% 0 0
~3 27% 27% 0 0 0
04 27% 27% 0 0
05 27”» 27% 0 0 0

‚Ig”ukSsrá1111űs k000soge óiizn”ti 0 0 0
KIuOrlikO i6r~O esalola

I gwntabrsacs 66 09(00 0 702000 0 27”» 27% 092 240 0 904240 0
2 ogaoIÓIOnaIO dl, 75 000 7i~bo 0 27% 27% 20 250 0 95 250 0
3 k”snraklurinapkaaazkozni db (4 000 2 i?i~)0 0 27% 27% 45360 0 203 360 0
4 0 27% 27% 0 0 0 0
5 0 27% 27% 0 0 0 0
6 0 27% 27% 0 0 0

2 0 27”” 27% 0 0 0
5 0 27% 27% 0 0 0

J 0 27% 27% 0 0 0
10 0 27% 27% 0 0 0
II 0 27% 27% 0 0
2 0 0 27% 27% 0 0
03 0 0 27% 27% 0 0
04 0 0 27% 27% 00
‚5 0 0 27% 27% 0 00

Klikolel”6I i*g~. enklzögncuon 95500 0 35785 0 I 202 850
N~g érOékO iart,’ e”zIoOc

~ koorakior es onunkaguzlnoag’ 66 969 700 I 969700 0 27% 0% 260 00 0 I 23’ 509
2 0 0 27% 27% 0 0
3 0 27% 27% 0 0
4 27% 27% 0 0

.1 27% 27% ~ 0 0
6 27% 27”” 0 0 0

2 27% 27% 0 0 0
4 27% 27% 0 0 00
9 27% 27% 0 0 0

00 273” 27% 0 0 0
II 27% 27% 0 0 0
02 27% 27% 0 0 0
.!~ 270” 27% 0 0 0
04 0 0 27% 27% 0 0 0
05 0 27% 27% 0 0 0 0

N~~4r00lo0 tS”oa eiakkősaann” jZV700 0 260 809 0 I 230 5(9
tOemIiúaAuI k000s4ggb’ kl3d600k

I gacolaj (d””anlglaj) I 367 6 626 0 2430 742 0 0% 0% 0 0 2 431 742 0
2 pclrozaclyomvzaómag kg 6000 0 6000 0 27% 27% 620 0 7620 0
3 ojrgar6pavolüouag kg 2(00 I 0 2000 0 27% 27% 540 0 2540 0
4 0ol0oagyo~vgaomag kg 2000 0 0000 0 27% 27% 2700 0 12700 0
S sOaolOk’glonuag kg 3000 0 3000 0 27% 27% 610 0 3000 0
6 aOldbab vaaoonag kg 3 000 3 000 0 27% 27% 810 0 3 000 0

2 paraol’oaorn palanta lb 07 000 0 07000 0 27”, 27% 4 590 0 20 590 0
S kurgoasa v000gnano kg 200 600 020 000 0 27% 27% 32400 0 152400 0
9 uborka agloman. ouaapalan kg 7 000 04 000 0 27% 27% 3 780 0 07 700 0

00 p”prokavnao’nag kg 00000 I 00(00 0 27”” 27% 2700 0 02700 0
II luaguotinmag kg 48000 I 0 40000 0 27% 27% 02960 0 60960 0
02 naaglnij nelkülo 00k vatoniag kg I 500 I 500 0 27% 27% 405 0 0 905 0
l300oakanga” 0 0200 25 0 30000 0 27% 27% 0000 0 300(0 0
04 prnncoszgr kg 76000 0 0 76000 0 27% 27% 20520 0 96520 0
IS oao”Iraeyagggob kg 0400 501 10000 0 27% 27% 08900 0 88900 0

Ogndo8,da” k81006’ek. k”adű”okls”aneo 2842142 0 200 135 6 2 953 077

rlgama”ava. 10173107 1S;00 jjonboldoebjna_M000000dasjo_2117_.módIsaads.10ruhOnjnOudat000 600” onanhalop 3/4 nIdal
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A program közvetlen költségeinek részletes kimutatása
(‘ ~. H

. . . . Elszániolliató ÁFA ‘.
‚ Elszamolw kivaut Nelto koitseg Osszesen

Sor Meny— Netto niennyiség (Ft) (%) (Ft) (Ft) Mindösszesen
sn Koltseg rnegnevezese ilyisegi egysegar
iii egység (FL) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Mi” karuha és egyéni védőeszköz költsége
Lpóló db 050 8 0 8400 0 27% 27% 2268 0 10668 0 10668
2. tnunkavédelnii hakancs (munka-, ‚‘édőbakanes) pár 5 970 8 0 47 760 0 27% 27% 12 895 0 60 655 0 60 655
3. munkavédelmi kesztyű pár 434 30 0 13 020 0 27% 27% 3 515 0 16 535 0 6 535

NI’” karuha és egyéni védőeszköz költsége összese i 69 180 0 18 678 0 87 858 0 87 858

Afindüsszesen: I I I 1 3362801 üI I I 3607951 01 I 6970751 01 I 697075

Bert húzási költségek, kiadások
51 975

225 990
20 304
43 848

O
O
O
O
O

244 475
062 990

95 504
206 248

I 609217

O
O
O
O
O342 117

244 475
I 062 990

95 504
206 248

I 609217

I.
2.
3.
4.

cement
aszfalt
sóder
zúzottkö

Beruházási költségek, kiadások összeseil

q

m3

2
ló
4

500
740
700

I 400

77
50
16

116

O 192 500
837 000

75 200
162 400
267 100

O
O
O
O
O

27%
27%
27%
27%

27%
27%
27%
27%

* A foglalkoztathatósági szakvélemény költségét nem kell megjeleníteni, amennyiben a közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel.

Kérelem azonositó; 2016/16/1602/0066 Kérelem állapota; Miniszter elfogadott Nyomtatás időpontja; 2017.12.07 15:09
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Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal

Jecivzőiétől

Beszámoló

az önkormányzat adóügyi tevékenységéről

2017.

Az adóüqyi feladatok

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

Adókivetés

Az iparűzési adó bevallások leadásának határideje minden év május 31-e határidőig
385.-db bevallás érkezett, magánszemélyek kommunális-adó bevallás leadási
határideje az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül van
melyre ebben az évben 142 db változás érkezett. Gépjárműadó esetében a
bevallásadási kötelezettség 2003. Xli. 31-el megszűnt. 2004. I. 1-WI az adóhatóság a
gépjárműadót az Okmányiroda adatszolgáltatása alapján állapítja meg kivetéssel
melyben 432 db változás történt.
A gépjárműadó esetében 2013. január elsejétől a beszedett gépjárműadó 60 %-a a
Magyar Államkincstárhoz befizetendő, az adó 40 %-a marad az önkormányzatoknál.

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

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

Adóbefizetések

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



2 4. NaQirend

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

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

Adónem 2013.év 2014.év 2015. év. 2016. év 2007.
december
8.-ig

iparűzési adó 21.100 21.936 21.447 25.570 23.832
magánszemélyek kommunális adója 4.500 4.400 4.390 4.622 4.382
pótlék, bírság 400 209 55 82 42
gépjárműadó 9.700 4.420 4.000 4.505 4.231
összesen 35.700 30.965 29.892 35.517 32.865

Adóbehajtás

Az adóhátralékkal rendelkezőkről készült lista alapján fizetési felhívás kerül
kiküldésre, melyben tájékoztatást kap az adófizetésre kötelezett személy a hátralék
összegéről amely ebben az évben 114 db. volt.

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

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

A felszólítást követően az adóhátralék rendezésének vizsgálata után, amennyiben a
felhívás eredménytelen, a végrehajtási eljárás meginditására került sor ebben az
évben 35 esetben

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



3 4. Napirend

Az adóügyi előadó egyéb feladatai

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

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

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

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

Az adók m6diára behaitandó köztartozások beszedése

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

Az adóügyi előadó által vezetett számlákról történő utalások

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

Zárási összesítő készítése

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

Jászboldogháza, 2017. december 7.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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1. 2010 Gyermekétkeztetési Alapítvány Gyermekétkeztetés 800.000 Nyertes
2. 2010 Közösség Szíve Játszótér-strand 1.500.000 Nyertes

~ 2010 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Mentőállomás kialakítása OMSZ-szel 44.000.000 Nyertes
. partnerségben

4. 2010 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Demo ePont 3.200.000 Nyertes
5. 2011 Vidékfejlesztési Minisztérium Illegális hulladéklerakók felszámolása 2.000.000 Nyertes
6. 2011 Bethlen Gábor Alap Határtalanul- erdélyi táboroztatás 1.200.000 Nyertes

~ 2011 Belügyminisztérium Iskolai nyílászárók cseréje 10.000.000 Nyertes
. iászalsószentgyörgygyel közösen

8. 2011 Vidékfejlesztési Minisztérium Parlagfűmentes település 245.000 Nyertes
9. 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Strandfejlesztés-kemping 8.500.000 Nyertes
10. 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Polgárőrség kamerarendszer fejlesztése 4.500.000 Nyertes
11. 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Falunap 2.800.000 Nyertes
12. 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Sportöltöző felújítása 3.200.000 Nyertes
13. 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Kotrógép beszerzése 8.000.000 Nyertes
14. 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Sportszerek beszerzése 700.000 Nyertes
15. 2012 Új Magyarország Vidékfejiesztési Program Tűzoltó eszközök beszerzése 800.000 Nyertes
16. 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Kerti gépek beszerzése 900.000 Nyertes
17. 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 20 Mountain bike beszerzése 800.000 Nyertes
18. 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Fellépési ruha beszerzése 650.000 Nyertes
19. 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Polgárőr robogók beszerzése 850.000 Nyertes

20 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program óvoda korszerűsítés 25.000.000 Nyertes~ Jászalsószentgyörgygyel közösen
21. 2012 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Homokos strandfocipálya 3.200.000 Nyertes

22 2012 Gyermekétkeztetési alapítvány Élelmiszersegély csomagok 800.000 Nyertes
. gyermekeknek

23 2012 Új Széchenyi Terv Innovatív iskolák fejlesztése 38.000.000 Nyertes~ Jászalsószentgyörgygyel közösen
24. 2012 Új Széchenyi Terv Egészségház felújítása 43.114.000 Nyertes
25. 2012 Új Széchenyi Terv Egészségre nevelő programok 8.081.000 Nyertes
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26. 2012 Új Széchenyi Terv Napelemes rendszer fejlesztése 5.364.000 Nyertes
27. 2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Közösségi nap, Strandnyitó rendezvény 2.000.000 Nyertes
28. 2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Polgárőrség eszközbeszerzései 10.000.000 Nyertes
29. 2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Strandfejlesztés 9.144.000 Nyertes
30. 2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Tűzoltóság eszközfejlesztése 5.000.000 Nyertes

31 2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Turisztikai tevékenység—Strandfejlesztés 9.844.000 Nyertesto

32 2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Turisztikai fejlesztés- Strandfejlesztés 9.998.000 Nyertes~ kemping

33. 2013 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Polgárőr mikrobusz beszerzése 12.700.000 Nyertes
34. 2015 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Ifjúsági Egyesület mikrobusz beszerzése 9.751.000 Nyertes
35. 2015 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Gyermekalapítvány mikrobusz beszerzése 9.751.000 Nyertes
36. 2016 Bethlen Gábor Alap Testvérkapcsolatok ápolása 500.000 Nyertes
37. 2016 Belügyminisztérium Sportcsarnok felújítása 19.912.442 Nyertes

38 2016 Emberi Erőforrások Minisztériuma Az önkéntesség első lépései a boldogházi 25.000.000 Nyertes~ fiatalokkal 1.0
39. 2016 Nemzeti egészség és sportpark program Sportpark kialakítás Jászboldogházán ? Beadott

40 2017 Vidékfejlesztés Operatív Program Jászboldogháza-Portelek út és traktor 115.390.000 Beadott~ Jászberény Város önkormányzatával

41 2017 Területfejlesztés Operatív Program Oktatási intézmények energetikai 110.000.000 Nyertes~ korszerűsítése
42. 2017 Belügyminisztérium Temető út felújítása 1.600.000 Beadott
43. 2017 Emberi Erőforrások Minisztériuma Művelődési ház- klubhelységek felújítása 20.000.000 Beadott
44. 2017 Vidékfejlesztés Operatív Program Piac és konyha felújítás 51.391.000 Beadott

~ 2017 Vidékfejlesztés Operatív Program LEADER térségek- Eszközök beszerzése 7.112.000 Beadott~ JKHK konzorciumával
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ELŐTERJESZTÉS

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2017. december 11-i ülésére

Tárgy: TAK és településkép védelmi rendelet elfogadása
Készítette: Kiszelovics Ildikó mb főépítész
Előterjesztő: Szűcs Lajos polgármester

Véleményező bizottság: Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi
LXXIV. törvény értelmében elkészíttette Jászboldogháza Község Településképi Arculati Kézikőnyvét
(továbbiakban: TAK) és településképi rendeletét (továbbiakban: Tkr.) a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) eljárási szabályai szerint.

A véleményezés és egyeztetés több lépcsőben történt. Először a lakosság és más partnerek előzetes
tájékoztatása történt meg a településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és a
településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet
készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati
rendelet szerint.

Ezzel egy időben a Rendelet szerinti adatszolgáltatási kérelmek feltöltésre kerültek a Lechner
Tudásközpont digitális egyeztető felületére. A beérkezett adatok felhasználásra kerültek a TAK és Tic.
készítésekor. A tervezetek lakossági és államigazgatási véleményeztetése megtörtént. Az
államigazgatási véleményezés szintén a Lechner Tudásbázis digitális egyeztető felületén kellett, hogy
történjen a Rendelet előírásai alapján.

A TAK feltöltése 2017. november03 - án, TIc. feltöltésre 2017. november 3 —án került sor.

A beérkezett vélemények szerint átdolgozott TAK és Tic. tervezetek jelen előteijesztés mellékletét
képezik. A partnerségi véleményeztetés keretein belül a lakosság részéről érkezett írásos észrevétel
alapján a kézikönyv javításra került.

A TAK és TIc készítője elkészítette a beérkezett vélemények kiértékelését. Az előterjesztési anyag
már a pontosított TAK - ot és Tkr-t tartalmazza.

A településképi arculati kézikönyvet a Képviselő-testületnek határozattal, a településképi rendeletet
önkormányzati rendelettel kell jóváhagynia. A TAK jóváhagyása meg kell, hogy előzze a Tic.
elfogadását. A jóváhagyott kézikönyvet és településképi rendeletet rövid, közérthető összefoglaló
kíséretében az önkormányzat honlapján közzé kell tenni 15 napon belül, valamint nyomtatásban az
önkormányzati hivatalban. Ezen túlmenően az elfogadott dokumentumokat az elfogadásról szóló
jegyzőkönyvvel együtt digitális formában meg kell küldeni, a Lechner Tudásközpontba, az állami
főépítész hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalba és a megyei kormányhivatal illetékes járási
építésügyi osztályának, vagy elérhetővé kell tenni a Rendelet 43/B. ~ (1) c) alpontja szerint.

Kérem a Bizottságot és a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a
kézikönyvet, valamint a rendelet fogadja el.

Jászboldogháza, 2017. december 11. .

polgármester
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../2017.( )
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 12. ~ (2]
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény 13.~ (1] bekezdés 1] pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva — a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.] Korm. rendelet 43/A b-ban biztosított
véleményezési jogkörében eljáró

- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Jász — Nagykun — Szolnok Megyei
( Kormányhivatal;

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság;
- Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter;
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága; valamint
- a partnerségi egyeztetés szabályai szerint bevont partnerek (teljes helyi lakosság,

érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek]
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

L Fejezet - Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya és alkalmazása

E rendelet célja Jászboldogháza Község sajátos településképének, jellegzetes
arculatának megőrzése, védelme és alakítása érdekében a helyi épített és természeti

( örökség meghatározása, a védetté nyilvánítás és védelem megszüntetés
szabályozása, a településképi szempontból meghatározó területek, a településképi
követelmények megállapítása és a településkép — érvényesítési eszközök
szabályozása.

2. Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:

1. Természetvédelemmel érintett terület: magasabb szintű jogszabály által
meghatározott, kihirdetett terület, közösségi védelem alatt állótermészeti
területek, ahol a természet védelme, a természeti környezet megőrzése elsődleges.
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II. Fejezet — A helyi védelem

3. A helyi védelem célja

(1) Az épített környezet fenntartása, a Jelen és a jövő nemzedékek számára való
megőrzése érdekében az önkormányzat a közigazgatási területén található kiemelkedő
építészeti, képzőművészeti és természeti értékeket helyi védelem alá helyezi.

(2) A helyi értékvédelem feladata a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti,
város- és utcaképi, építészeti, történeti, régészeti, képző- és iparművészeti, műszaki
ipartörténeti szempontból védelemre érdemes területek, épület-együttesek, építmények,
épületrészek, köz- és műtárgyak, növények vagy növény-együttesek számbavétele,
meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, valamint a nyilvánossággal történő
megismertetése.

4. A helyi védelem fajtái

(1) A helyi védelem területi vagy egyedi védelem lehet.

(2) A helyi területi védelem a helyi kialakult, meghatározó, értékes településképet és
egyes településrészt meghatározó valamely

a) közterületekkel határolt településszerkezetre
b) utcaképre
c) közterületekkel határolt településrészre
d) közparkra terjedhet ki.

(3) Az önkormányzat helyi területi védelem alá helyezi a 2. mellékletben felsorolt
területeket.

(4) A helyi egyedi védelem a jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti
arculatot, településkaraktert meghatározó valamely

a) építményre, építményrészletre vagy az alkalmazott anyaghasználatra,
tömegformálásra, homlokzati kialakításra,
b) táj- és kertépítészeti alkotásra, egyedi tájértékre, növényzetre,
c) szoborra, képzőművészeti alkotásra, utcabútorra, valamint
d) az a)-c) ponthoz kapcsolódóan az érintett földrészlet, telek egészére vagy részére
terjedhet ki.

(5) Az önkormányzat e rendeletben építészeti örökséget nem nyílvánít védetté.
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5. A helyt védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályai

5.~

(1] A helyi védettség alá helyezésről, annak megszűnéséről a Képviselő-testület dönt.

(2) A védetté nyilvánításhoz, annak megszüntetéséhez be kell szerezni a települési
főépítész véleményét.

(3) Helyi érték védetté nyilvánítására vagy a védelem törlésére bármely jogi vagy
természetes személy, településrendezési terv keretében vagy önállóan készített
örökségvédelmi hatástanulmány és önállóan készített értékvizsgálat is javaslatot
tehet, melyet a jegyzőnél kell benyújtani. A javaslatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a javasolt vagy érintett érték megnevezése,
( b) a javasolt vagy érintett érték helyének meghatározása (utca, házszám,

helyrajzi szám), egyértelműsítés érdekében szükség esetén helyszínrajzi
ábrázolással,

c) a javaslattevő természetes vagy jogi személy, ez utóbbi esetén annak
képviselőjének megnevezése, elérhetősége,

d) a javasolt vagy érintett érték fotódokumentációja, leírása, ismertetése,
e) a védelem fajtája,
f) a védetté nyilvánításra vagy a védelem megszüntetésére vonatkozó Javaslat

indoklása.

(4)A védetté nyilvánított helyi értékek nyilvántartása - e rendelet 2. melléklete
alapján — a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 23/D ~ a) —d) pontjain túl
tartalmazza a védetté nyilvánított helyi érték:

a) természeti értékét

b) fotókat.

(5) A védetté nyilvánított helyi értéket táblával meg kell jelölni. A tábla elhelyezéséről az
önkormányzat a jegyző útján gondoskodik, azt a tulajdonos és a használó tűrni köteles.

(6) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a védetté nyilvánított helyi érték
a) megsemmisül,
b) életveszélyessé válik, és az eredeti állapotba történő visszaállítása

aránytalanul magas költséggel járna, illetve növényegészségügyi szempontból
állapota visszafordíthatatlanul károsodik,

c) a védelem alapját képező értékei helyreállíthatatlanul elvesztek, vagy a
védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg,

(7) A védettség megszüntetésére irányuló kérelem melléklete az állapotrögzítő
dokumentáció, amely tartalmazza:
a) az érintett elem helyszínrajzát,
b) épület, vagy építmény esetén a felmérési tervet (alaprajz minden szintről,

metszetek, homlokzatok, műszaki leírás),
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c) természeti érték állapotát bemutató leírást, felmérési tervet
d) fotódokumentációt,

(8) A védettség megszüntetésére irányuló eljárásban a védetté nyilvánításra vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(9) A Képviselő — testület a védetté nyílvánításról, megszüntetésről szóló döntését a
települési főépítész véleményének figyelembe vételével hozza meg.

6. A helyi védett érték fenntartása
6.*

(1) A védetté nyilvánított helyi érték fenntartása a tulajdonos feladata, ő köteles az
érték jó karbantartásáról gondoskodni. Felújítás, korszerűsítés esetén a Jelen
rendeletben foglalt részletes előírásokat be kell tartani.

(2) A fennmaradás feltétele az eredeti rendeltetésnek megfelelő használat előtérbe
helyezése. A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti.

(3) A helyi védett érték tulajdonosa a tulajdonviszonyokban, a kezelőben és a
( használóban történt változásokat a jegyzőnek a változástól számított 30 napon belül

köteles írásban jelezni. Ennek elmaradása esetén a védett értékre önkormányzati
támogatás nem adható.

(4) A közterületen álló védett fák esetenként szükséges növényvédelméről, rendszeres
fenntartásáról az önkormányzat köteles gondoskodni.

III. Fejezet - A településképi szempontból meghatározó területek

7.A településszerkezet, településkarakter, tájkép! elem és
egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból
meghatározó területek lehatárolása

(1) A településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság
alapján a településképi szempontból meghatározó területek:

a.) központi településrész
b.) vasúton túli településrész

(2) A településképi szempontból meghatározó területek térképi lehatárolását Jelen
rendelet 1. melléklete tartalmazza.

IV. Fejezet - a településképi követelmények meghatározása

4



. 7. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó
területi és egyedi építészeti követelmények

7.5

(1) Új épületek építése, meglévő épületek héjazatának cseréje során nem megengedett
hullámpala, műanyag hullámlemez, trapézlemez, valamint a bitumenes hullám- és
zsindelyfedés alkalmazása.

(2] Lakóépületeknél zöld és kék tetőszín nem megengedett

8. Egyéb, általános területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti
követelmények

C
A helyi építési szabályzatban lakóterületnek nyílvánított területen új lakóépület építése

esetén csak magastető alkalmazása lehetséges.

9.Egyes sajátos berendezések, műtárgyak elhelyezése
9.5

(1] A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési
sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas terület a
külterület nem védett területei.

(2] A felszíni energiaellátás nyomvonalas építményei elhelyezésére a település teljes
igazgatási területe alkalmas.

(3) Ahol vezetékes hálózat megengedett ott Új vezeték földkábelben vagy meglévő
oszlopsoron vezethető, Új oszlopsor csak ellátatlan területek esetén építhető.

(4) A településkép szempontjából meghatározó területen a település ellátásához
szükséges közmű műtárgyak (transzformátor, kapcsolószekrény, elosztószekrény,
gáznyomás-szabályozó stb.] során takartan, közterületbe látványában kedvező
megjelenéssel helyezendő el.

(5) Természetvédelemmel érintett területeken
a) amennyiben műszakilag lehetséges, az energiaeflátást földkábellel kell biztosítani.
b] kültéri világítás csakbiztonsági szempontok (élet- vagyonvédelem stb) esetén, teljesen
ernyőzött, síkburás világító eszközzel lehetséges.
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10. Reklámok, reklámhordozók
1o.*

(I) Reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések
elhelyezése kizárólag információs vagy más célú berendezés igénybevételével
lehetséges.

(2) Információs vagy más célú berendezés kizárólag
a) az utasvárók 20,0 méteres körzetében közterületen,
b) közintézmények közhasználatra átadott területein,
c) közintézmények telekhatárától mért 20,0 méteren belül közterületen
telepíthető.

(3) Természetvédelemmel érintett területen reklámhordozó berendezések nem
( helyezhetők el.

11.Egyéb műszaki berendezések
11.*

(1] Közterületen új közművezetéket (vízellátás, szenny-, és csapadékvíz-elvezetés,
földgázvezetéket) csak terepszint alatti elhelyezéssel, míg közép- és
kisfeszültségű, valamint közvilágítási, táv- és egyéb hírközlő vezetékeket térszín
alatti, illetve légkábeles formában szabad létesíteni.

(2) A tervezett gáznyomás-szabályozók az épületek utcai homlokzatára nem
helyezhetők el. A berendezés a telkek előkertjében, udvarán, vagy az épület
alárendeltebb homlokzatára szerelhetők.

V. Fejezet - Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer

12.Helyi védelemmel érintett ingatlanok támogatási
rendszere

12.5

Helyi védelemmel kapcsolatos támogatási rendszer e rendeletben nem kerül
bevezetésre.

VI. Fejezet - Településkép-érvényesítési eszközök

13.A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai
konzultáció

13.5
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(1) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kötelező minden Olyan
építési tevékenység esetén, mely a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet hatálya alá esik és helyi védett, vagy
településképi szempontból meghatározó területen található.

(2) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció a települési főépítész,
annak hiányában a polgármester feladata.

(3) A településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt — az (1) bekezdésben
foglaltakon kívül - bármely természetes vagy Jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet írásban kezdeményezheti a főépítésznél, annak
hiányában a polgármesternél.

(4) A településkép-védelmi tájékoztatást és szakmai konzultációt legalább 8 nappal az
építési tevékenység megkezdése előtt, illetve a kérelem benyújtását követő 8 napon
belül le kell folytatni.

(5) A településkép-védelmi tájékoztatásról és szakmai konzultációról a főépítész,
illetve annak hiányában a polgármester emlékeztetőt készít.

(6) A településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció díjmentes.

14.A településképi véleményezési eljárás
14.~

E rendeletben településkép véleményezési eljárás nem kerül bevezetésre.

15.A településképi bejelentési eljárás
15.~

(1] Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni
a] a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti építési engedélyhez

nem kötött építési tevékenységeket megelőzően,
b] meglévő építmények rendeltetésének részleges vagy teljes megváltoztatása,

rendeltetési egység számának megváltoztatása esetén,
c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen információs vagy más célú

( berendezés elhelyezése, átalakítása, megváltoztatása esetén.
d] a teljes közigazgatási terület tekintetében reklámok, illetve hirdető

berendezések elhelyezése esetén.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés c) pontja szerinti információs vagy más célú

berendezések elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület használatára
szerződés csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a
bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott
kikötések figyelembevételével köthető.

(3) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a polgármesterhez benyújtott
bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú dokumentációt vagy a
dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni.

(4) A dokumentációnak — a bejelentés tárgyának megfelelően — a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben előírt munkarészeket kell tartalmaznia.
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(5) A polgármester a bejelentést követő, 15 napon belül kiadott hatósági határozatban,
az abban foglalt esetleges feltételek meghatározásával vagy anélkül — a
bejelentésben megnevezett építési tevékenységet, reklám, reklámhordozó
elhelyezését vagy rendeltetésváltást tudomásul veszi vagy megtiltja.

(6] A polgármester által kiadott igazolás érvényessége az igazolás kiállításának
dátumától számítva:
a) állandó építmény esetén végleges,
b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén legfeljebbl8ü nap,
c) reklámcélú hirdetmény és hirdető-berendezése — kivéve cégér — esetén

legfeljebb 2 év,
d) cégér, valamint cégjelző- és címjelző hirdetmények és hirdető-berendezései

esetén legfeljebb 5 év,
e) útbaigazító hirdetmény esetén legfeljebb 2 év.

16.A településképi kötelezés
16.5

C
A polgármester a településképi követelmények teljesítése érdekében e rendeletben
településképi kötelezést nem rendel el.

VII. Fejezet — Záró rendelkezések
17.5

(1]E rendelet 2017 napján lép hatályba.

(2] E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászboldogháza Községi
Önkormányzat Képviselő — testületének 5/2014. (111.14.) Jászboldogháza közpark és
zöldfetület helyi védelméről szóló Önkormányzati rendelete.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászboldogháza Község
Önkormányzata Képviselő - testületének a helyi építési szabályzatról szóló 14/2009.
(XlI.18.) Önkormányzati rendeletének:
a.) 13. 5(6) bekezdése
b.) 13. 5(9] bekezdés b], d) pontja
c.) 15. 5
d.) 16.5

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

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2017. hó nap.

Dr DinaiZbW”rt~
jegyző

(
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1. meílékleta .72017. (.)önkormányzatirendelethez

Telep (iMsr~szek

Településképi szempontból meghatározó területek

(

C

Központi lelepülésrész.

Vasúton túli lelopülésrúsz
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2. melléklet a .72017. ( ) önkormányzati rendelethez

A helyi védett területek jegyzéke, szakmai előírásai:

1) Jászboldogháza, Rákóczi üt 24., (hrsz: 315) közpark

A védelem Célja az 1970-cs években létesült a település meghatározó gyára előtti
díszpark megőrzése, a meglévő faállomány és növényegyüttes megőrzése és tudatos
fejlesztése. Ennek érdekében a növények szakszerű ápolása, kertészeti tervek alapján a
park fejlesztése, környezetbarát ismertetőtáblák és köztéri utcabútorok elhelyezése és
az egykori radiátorgyári miniállatkert emlékhelyének kialakítása.

2) Jászboldogbáza, Rákőezi Út 24., (hrsz: 316/1.) gyárterületen belüli zöldterület

A védelem Célja az 1970-es években alapított egykori Radal radiátorgyár telken belüli
zöldfelületének megőrzése, a zöldfelület fenntartása a meglévő faállomány és
növényegyüttes megőrzése és tudatos fejlesztése. Ennek érdekében a növények
szakszerű ápolása, kertészeti tervek alapján a park fejlesztése, környezetbarát
ismertetőtáblák és köztéri uteabútorok elhelyezése és az egykori radiátorgyári
miniállatkert emlékhelyének kialakítása.
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Határozati javaslat:
Tárgy: Jászboldogháza Településképi Arenlati Kézikönyv elfogadása
Jászboldogháza Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről
szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján — a község partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
ÖR rendeletében előírt egyeztetésben résztvevő partnerek, továbbá a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/212. (XI. 8.) Korm.
rendelet előírásai szerint, a Jász — Nagykun - Szolnok Megyei Epítész Kamara, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága és a Kulturális Orökség
Védelméért Felelős Miniszter véleményének kikérésével — megtárgyalta a településképi
rendeletet megalapozó a határozat mellékeltét képező „Jászboldogháza Településképi Arculati
Kézikönyv” megnevezésű dokumentumot és azt jóváhagyja.
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Településképi Arculati Kézikönyv—iászboldogháza

L BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ

„A szülőföld szálai örök összekötők
Q tájjal és a földdel, amiből űz ember lett,
és amivé lesz, és nem szakadhat elsoha”

(Fekete István)

Mindenkinek van egy település űz életében, amit űz
otthonának nevez, annak érez. Van akinek megadatik, (
hogy ez a hely a szülőhazája, más Úgy választja
magának. A hely, ahol élünk olyan kell, hogy legyen
ahova jó hazajönni, ahol jól érezzük magunkat. Nemcsak
attól otthonos egy település, mert ott élünk, hanem
attól, hogy olyan a környezetünk, a házak, utcák, terek,
közterületek, a település központja, hogyjó rágondolni,
hogyha máshol vagyunk vágyakazunk hazatérni.
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldoghóza

(

C

Mindenkinek szüksége van egy otthonra egy olyan épületben, amelynek közvetlen és tágabb környezete
megfelel az elvórósainak. Olyan helyre, ahova visszavonulhat a nyüzsgő váras zajától, ahol nopifeladatai
elvégzése után megpihenhet, ahol biztonságbon érezheti magót. Az erre való törekvés alakítja a
környezetet, teremti meg oz életkörülményeket.

Az élhető környezet megteremtése nemcsok az önkormányzat feladota. Mindenki hozzáteszi a saját
egyéniségét vágyait, életét Mindenki megmutatja, hogy számára mi az értékes, o szép, az élhető, ahol ő
szívesen lakik. És mindezt összhangba kell hozni a szobályok szerinti lehetőségekkel.

5



A kézikönyvet ojánljuk mindazok
figyelmébe akik építkezni,
felújítani, bővíteni szeretnének
és azoknak is akik csak
álmodoznak, vagy szeretnék
Jobban megismerni
környezetüket, és ajánijuk
azoknak is, akik érdeklődnek a
település irónt

hi Településképi Arculati Kézikönyv — iászboldogházo

A házak homlokzata, kerítése, rendezett kertje, a kerítések, közterűletek összképe
alkotja a település arculatát Ez a kézikönyv segítség szeretne lenni abban, hogy
mindenki mégJobban megismerje környezetét, felfedezze értékeit, és a megőrízenő
településképet A könyv ajánlásokat tortalmaz, hogy hogyan tudnánk településünk
arculatát megőrízni, még szebbé, jobbá, esztétikusobbá tenni környezetünket
lránymutatást od arro nézve, hogy az adott területen milyen épületet építsünk,
milyen legyen a kerítésünk, milyen színeket használJunk amivel az adott utcaképbe
illeszkedő épületet építhetünk.
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

(

(.

2. JÁSZBOLDOGHÁZA BEMUTATÁSA

ÁL TALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARL4KTER

Jászboldogháza Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati részén, a Jászsóg területén, Pest megye hatóróhoz
közelfekszik. A legközelebbi városok Szolnok (30 km), Újszósz (15 km) és Jászberény (25 km). A település
közúton a 3121 sz. Jánoshida —Jászboldogháza - Tópiószele országos mellékúton és a 3125 sz. Jászberény
— Jászboldoghóza országos mellékúton közelíthető meg. Jászboldogházán keresztül ha/ad a Szolnok-
Hatvan vasútvonal.

Talaja lösz és homok. A Zagyva és a Tápió folyók éppen csak érintik a község határát. Bedekovich Lőrinc
a XVI/i. század végén azt Ida róla; “Jász puszta Jász Berény Várassa Terrénumához dél felé kapcsolva
vagyon. Tanyákra felosztva használtatik a, földje termékeny, hajdan jász kopitányságnak lakó helye volt.”
A község vasútvonalon és közúton érhető el.

A jászság határán lévő település külterületét feldarabolják az áthaladó közlekedési utak, (régi ésjelenlegi
burkolt utak, nagyforgalmú földutak), a Szolnokot Hatvannal összekötő vasútvonal és a főként déli
határrészeken a sűrű csatornarendszer vonalas létesítményei.

A község kűlterületét délről a Tápió csatorna, keletről a Zagyva folyó és holtág kanyarulata határolja.

Jászboldogháza külterületérejellemző a hajdani életformát idéző tanyaviíág egy-egy megmaradt tanyája.
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A volt termelőszövetkezet
központi épülete a telepekkel
szerves egységben, de már
belterületen talá’ható, melynek
környezetrendezése
példaértékű.

Ut Településképi Arculoti Kézikönyv — iászboldogházo

A település határát közepes minőségű homokos löszös talajok borítják nagyrészt. A Jó
legelőket biztosító földek elsősorban a hagyományos állottartós kialakulásának kedveztek

Jászboldogháza külterületére jellemző a mezőgazdasági tájhasználat. Ezen belül o
hagyományokbál kifejlődött jóminőségű legelőkön a tejelő szarvosmarhotartás, amely
egykor meghatározta o település gazdálkodását a termelőszövetkezeten keresztül a
fejlődését. A település közvetlen szomszédságában található az egykor e tevékenységet
folytató nogykiterjedésű szarvasmarhotelep, a Központi major. A majort a Jakusi részen
hosszan elnyúló területen gépállomás egészíti ki.

(

(
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T&epülésképiArcuíoti Kézikbnyv—Jászboldogháza

A községtói délre nyúló Tápiólhatárrészéna burkolt útmentén több állattartó telep—Baranyi telep,
Tópió major— épületei láthatók.

-t’ L
~ I
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Településképi Arculoti Kézikönyv — Jászboldogháza

Erdőgazdasági területek elsősorban aZagyvafolyá mentén a település délkeleti hatórrészeiben találhatók.

Vízgazdálkodási területek Jászboldogháza keleti hotárán folyó Zagyva és hullámtere, valamint a déli
határrészen áthaladó, gátak közé szorított Tópió-csatorno. A község délnyugati területein a hajdani vizes-
mocsaras legelőket lecsapolták (így téve hosznosabbá) ezért sűrű csatorna és árokrendszer jellemzi a
Tápió-Nyilasok határrészt.

Jászboldogháza keleti-délkeleti hatóróban kanyargó Zagyva-folyót és a szászbereki külterülettel
szomszédos Zagyva-holtágot kísérő galériaerdő, ligetes facsopartok természeti és táji értékekben
egyaránt gazdag területek.

10

A külterületi területek nagy része mezőgazdasági szántó terület, melyeken
mezőgazdasági haszonnövényeket, kolószosokat, naproforgót termesztenek.



Telepuleskepi Arculati Kezikonyv — ioszboldoghaza ~~‚% ~„q.

Jászboldogháza bemutatásánál mindenképpen meg kell említeni ajászboldogházi strondfürdőt és a hozzá
kapcsolódó kempinget, melyre méltán büszke lehet a település.

“A belterületen megnőtt állattartás miatt, az ásott kutak vize elszennyeződött, így az okkari Községi
Tanács 1967-ben 567m mélységű kutat fúratott. A lakosság nagy meglepődésére melegvíz tőrt a felszínre.
Sokon a kifolyó cső végére elhelyezett kőböző ládában élvezték a meleg víz jótékony hatását. Olyon
népszerűségnek örvendett a feltörő víz, hogy az akkori tanács elhatározta: medencét épít. A lakosság
összefogásánok köszönhetően gyorsan elkészültek a munkálatokkal. Két medence épült, egy gyermek,
illetve egy 10X30 m-es nagy medence, és ezekkel a létesítményekkeí ajászboldogházi strandfürdő 1968.
augusztus 20.-án megnyitotta kapuit.

Akkoriban űz egész Jászság büszkesége volt a jászboldogházi strandfűrdő. A parkosítás egyszerre történt
az építéssel. Sok éven keresztül gond nélkül működött a strand, azonban 2006 -ban be kellett zárni a
vízforgató rendszer megvalásításáig. Pályázatiforrásbáí 2010 nyarára ismét kinyithatott a strand. Három
medence épült, melyből kettőt átépítettek. Egy feszített víztükrű nagy medence, egy gyermek medence és
egy 32°C-os ülő medence. A medencék a mai elvárásoknak megfelelnek, korszerű vízforgatós

( technológiával rendelkeznek. A strand parkosított, ligetes, fás területen helyezkedik el, melyhez
kapcsalódik a 2012-ben átadott korszerű kemping, valamint sportpályák, melyek fejlesztése az elmúlt
években is folytatódott szálláshelyek megvalósításávaL”

(

(Forrás: www.jaszboldoghaza.hu)
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

A telep ülésképre Jellemző, hogy közúton Jánoshida, vagy Tápiógyörgye felől közelíthető meg a település,
míg a vasúti megközelítés Szolnok és Hatvan felől tárja elénk a településképet. Tápiógyörgye felől a
külterületi mezőgazdasági területek között elérve a településtáblát először a templom sziluettje
bontakozik ki, mely kimagaslik a jellemzően földszintes családiházas környezetből.

A településre jellemző, hogy a
legmagasabb épület a templom és
még az intézmények földszint + I
emeletes magassága sem tagolja
magassági értelemben a települést. A
sok zöld felület, az utcafásítások mind
meghatározó elemei a
településképnek. Az intézmények a
templomhoz közel csoportosulnak,
térben kicsit távolabb a Rákóczi úton a
művelődési ház és könyvtár található.
A központi intézményekkel vegyes (
beépítésen túl a többi lakóutca
családiházas övezet. A település
kialakulásából, történetéből adódóan
egyenes vonalvezetésű, szabályos
utcahólózattal találkozunk.

Jászboldogháza népességszáma 2015-
ben IG7Sfő. Míg régebben a település
munkaképes korú lakosságának nagy
része a mezőgazdaságban és a helyi
radiátorgyórban dolgozott addig ma
ez a foglalkoztatási szerkezet
megváltozott. A munkaképeskorú
lakosság nagy része Jászberény
nagyobb üzemeiben, vagy Szolnokon a

szolgáltatásban, iparban dolgozik és továbbra is vannak mezőgazdasággal foglalkozók őstermelőként
vagy családi gazdálkodó ként. A településen oz infrastruktúra kiépült a vezetékes víz, villany és gáz minden (
háztartás számára elérhető. A burkolt utak aránya megyei szinten az átlagosnál Jobb, a település közúti
kapcsolata Jánoshidán keresztül Szolnokkal és Jászberénnyel biztosítja a megközelítési lehetőség, de Pest
megye is elérhető Tópiógyörgyén keresztül. A község alakulásának ésfejlődésénekmeghatározó tényezője
a Szolnok — Hatvan villamosított vasútvonal) mely a község kül- és belterüle tét kettészeli.

A kővetkező fejezetekben bepillantást nyerhetünk Jószboldoghóza épített és természeti örökségébe,
valamint o településen lévő jó példákból is ízelítőt kapunk. Az ajánlásokat a településen építeni, felújítani,
átalakítani vógyók Számára állítottuk össze.



Telepuleskep; Arculat: Kez’konyv — Jaszboldoghazo

3. ÖRÖKSÉG ÜNK

„Az építészet egyik szépsége az,
hogy minden alkalommal olyan,

mintha előlről kezdődne 02 élet.”
(Renza Piano)

“Régészeti leletekben főként a Csíkos nevű hatórrésze gazdag, ahol réz-, bronz-, szarmata- és
népvándarlás kori tárgyak kerültek elő. Különösen Jelentős volt a 251 síros avar temető feltárása.
A település nevét egy Mátyás korabelei oklevélen 1458-ban említik először, Boldoghaza néven. Majd
olvashatjuk Bódogház (1550), Boídogh Zallas (1567~, Boldagháza (1699), Jászbaldogháza (1960)
névalokokban is. Minden valószínűség szerint eredetileg is Jász település volt, erre utal a Boldogszállás
elnevezés is. Nevében a “Boldog” előtog az eddigi ismereteink szerint a “gazdag” személynévből

keletkezett a “-háza” utótag pedig a megtelepült életmódra utal. A hatvani szandzsák 1550-es
összeírásakor 26férfi lakost találtak a településen. 1567-ben pedig 14 gazda és 2 zsellércsalád lakta. Nem
tudni pontosan mikor pusztult el a falu, de a későbbi összeírásokban mór nem szerepel. Pusztulása előtt
Jelentős jószsági hely volt azután azonban csak legelőként, majdszállásföldkéntszolgált. 1667-ben említik
újra, mint Berényhez tartozó pusztát.
A redemptio idején (1745-ben) Boldogházáért a megvóltósi összegetiászberényfizette ki 8000 raJnaiforint
értékben.
Lakatlan volt 1746, 1766, 1799-ben is. Az 1828-as összeírás sem említ itt lakosokat A XVIII. században
gyakran lakatlan, s csak legelőként használják. 1852-ben mór ugyan vannak rajta tanyák, de állandó
lakossága még hiányzik. Csak az 1850-es években, a tagosítás befejezésekor szaporodott meg a lakosság
a pusztán. A változás csak az 1870-es évek után volt tapasztalható. A Hatvan -Szolnok közötti vasútvonal
megépülése (1873) kedvezően hatotta település fejlődésére. A lakosság számának növekedése egészen a
XX. század közepéig tartott sez afolyamat indította ela településtafejlődésútján. Kialakult a tanyavilóg
öt központban (Csíkos, Tápio’, Alsóboldogháza, Baldogháza, Sóshida), ahol iskolák, olvasókörök létesültek.
Ezeken a területeken 500 családi házban kb. 3000 ember élt Az itt lakók 1946-ban döntöttek arról, hagy
Boldogháza önállóvá válását kérik, melyet Július 1-Jei dátummal dr. Bibó lstvón engedélyezett

Ettől a kortól számítjuk település jelenkori történelmét.

Bedekovich L. megemlékezik pusztító tarnai árvizé ről és termékeny határáról, bár maga írja, hogy Berény
Baldogházán „nyulász”. Jeles állattartó hely volt azonban mindig, s a boldoghózi tanyai gazdák külföldre
is szállították jószágaikat “

(Forrás: Aadatok Szolnok megye történetéből)

A község megalakulása után is a szarvasmarha tartása maradt o legjövedelmezőbb ágazat s a
term előszövetkezetek is ezzel váltak országos hírűvé.

Már az 1960-as évek elején tervezték az öntözött legelők kiterjesztését
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldoghóza

A pósztorkodás legjelentősebb védőszentje Szent Vendel. A legenda szerint skót királyfikéntszületett, majd
letelepedett a Saar-vidéken, mint remete és pásztor. A Tholey-kolostor szerzetesei apátnak választották.
617-ben hunyt el, halálát is legendák övezik. Jellegzetesen népi szent, a pásztorok, juhászok, a parasztok,
a földművesek patrónusa, a mezők és állatok védőszentje. Kultusza hazánkban XVIII. században
honosodott meg. Ebben nagy szerepe volt a merinái juh gondozásával foglalkozó dél-német telepeseknek,
ak/k a XVIII. század végén vándoroltak be a magyar területekre.

A Vendel-tisztelet magyarországi meghonosodását támogatta a barokk kultúra és a katolikus egyház is.
Padányi Márton veszprémi püspök fordíttatta magyarra a szent életrajzát. A Vendel-tisztelet egyik
jellegzetes területe a Jászság.

14

Az Imrédy ut mentén áll az egyik Szent Vendel szabar, amit 1905-ben állítottak. Készítője magyar
juhászként ábrázolta, fekete bajusszal, középkori pásztarként, vállig érő hajjal, kezében juhászkampá.
Lábánál egy-egy birka fekszik.



Településképi Arculoti Kézikönyv — iászboldogházo

C

C

A peleiföldu’t mellett volt oz úri. tápióiSzent Vendel szobor. Csák Józsefjászberényi kőforagó mester
készítette. 1935-ben állították. Készítője fiatolként, pásztor öltözetben, irnára kulcsolt kézzel és
égre tekintő pillantóssalformálta meg.

- 1

A szobrot az önkormányzat és oz egyháztonács közös elhotározásuk alapján 2000-ben felújították,
és a község területén, az iskola előtti parkbon helyezték el.



Településképi Arculati Kézikönyv — .lászboldogháza

A harmadik szobor a csíkos! kövesúthoz áll közel. Ezt is 1935-ben állították és szentelték
fel. A szobor középkorú pásztort ábrázol, lábánál kos és egy onyajuh fekszik. Vendel

pásztorbotjára támaszkodik, keze imára kulcsolva, tekintete az égfelé néz.
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

(

Az egri egyházmegye püspöke, Barkóczy Ferenc 175~-ben harangot szentelt fel Szent Vendel tiszteletére
Jászszentondráson. 1755-ben készült el ajászberényiferences templom Szent Vendel oltára. A kultusz a
XIX. százod végén bontakozott ki, a Vendel társulatok megalakulásával. A társulatok alakulása is az
egyháznak köszönhető, de szerepe volt benne a német lovagrendnek is, mely székházát Jószberényben
helyezte el. Az útszéli Szent Vendel szobrok ekkor kezdtek megjelenni, erre az időre megnövekedett oz
állatállomány, és a népi juhtenyésztés Jelentősége.

A szent többféle ábrázolásban szerepel, p1. barátként, zarándokként, pásztorfiúként, apátként. Az
ábrázolásban néhány elem elmaradhatatlan, Ilyen a nyitott vagy csukott könyv, bot, vándorbot, kagyló,
rózsafüzér, korona, buzogány, pásztortáska, koboktök. Lábainál lehet marha, birka, sertés, vadászkürt,
táska. A legfontosabb kellék a juhászkampó, a XVII. századtól jelenik meg a szobornál, mint a juhászot
címere.

A Jászságban a szoboralakokat jászsági népviseletű Juhászként formálták meg. A Vendel szobrokat a
legelők szélére állították fel. A szobrokat leginkább fogadalomból emelték, a hagyomány szerint egy
valamikor pusztító dögvész megszűnésének emlékére. A szobrok gondozásárál általában építtetőjük, majd
leszármazottaik gondoskodtak. Ha nem volt utód, akkor a plébánián alapítvány szolgált a kiadásokra.
Jelenleg a Szent Vendel Társulatok híján az egyházközségi képviselőtanácsok vállalják Jel a szobrok
rendben tartását.

Az Alföldi településekre jellemzően Jászboldogházán is találunk kőkereszteket a külterületi területeken. A
keresztek egyrészt útmutotók voltak és jellemzően útkereszteződéseknél mutattak utat a vándoroknak,
másrésztsok helyen a települések határát is kereszttel jelezték. Sok keresztet hívők állíttotak, melyeknél
tábla hírdeti az állíták nevét A jászboldogházi határban is találkozhatunk kőkeresztekkei, köztük olyannal
is, amelyet példaértékűen felújítottok.

:
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találhatók.

18

Az elmúlt időszakban a településen több helyen állíttattak fel szoborfülkéket, melyek kőzterületeken
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

Jászboldogháza településtörténetének meghatározó tényezője volt o vasútvonal megépítése, ahogy oz a
Ill. Kotonaifelmérésen már lótszódik.

Ill. Kotonaifelmérés 1869—1887 (www. mopire.eu)

A község alakulásakormindössze 18 belterületi házat számoltak, mezőgazdoságból élt az egész település,
Csupán a vasútállomás foglalkoztatott néhány embert.

20
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A fiatal település önállóvá válása előtt épűlt a római katolikus templom, mely az Egri egyházmegye
igazgatása alá tartozik. A Szent Család tiszteletére felszentelt boldogházi Római Katolikus templom 1930-
ban épült és néhány éve újítottákfel.
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Településképi Arculati Kézikönyv — iászboldogháza

Jászberériy már 1872-ben határozatot hozott egy Iskola építésére a boldogházi tanyák között. 1895-ben a
Aorta! Márton ajándékozta telken építettek közköltséggel iskolát, de mert rossz földből vert vályogbál
készült 1897-ben már alapos javításra szorult, s csak 1899-ben lehetett betölteni a tanítói állást.

Az 1920-30-as években újabb tanyasi iskolákat építettek, s Igy 1950-ben már öt Iskola — Belterületi, Alsó —

Boldogházi, csíkosi, Sáshidi és Táplál Iskola - működött oz önállóvá vált de még mindig erősen szétszórt
településen. Ennyi volt még 1960-ban is, amikor 6 tanteremben 12 tanerő oktatott 282 gyermeket, akik
közül 100 külterületi iskolába járt.

Az egykori tanyasi iskolák és űz ott tanítók emlékére a közelmúltban a külterületi iskolák helyein
emlékhelyet állítottak.

22
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Az 1920-30-as években a tanyavilágban is alakultak egyesületek és körök, melyekjelentősebbiei Csíkos
Kutyinci Tanyai R.K. Olvasóegylet (1923-1949), Alsóboídogházi és Csíkos! Gazdakör (1931-1947).

A település építészetére nem voltak jellemzőek a tornúcos házak. Örőkségi értékként az Önkormányzat
által felújíttatott tájház és annak telkén lévő Jellemző állattartó és tárolá épületek mutatják be a
Jászboldoghózán a település önállóvá válásakor tipikus lakóházat és portát.

23
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TERMÉSZETVÉDELEM

Jászboldogháza örökségi értékeihez tartoznak a külterületi természetvédelemmel érintett területek.

Jászboldogháza külterületén kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési területek az Újszász
Jászboldogházi Gyepek nevet viselő európai közösségi jelentőségű területek. A külterület deli részén
Notura 2000 különleges madárvédelmi területek találhatók, m/g a külterület több területegységén
természeti terület került kijelölésre.

Az egyes, természetvédelmi szempontból értékes területegységek természetközeli jellege által
meghatározott tájkarakter és a Jellegzetes tájhasználat megőrzése fon tas.

24
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TelepülésképiArculatiKézikönyv—JásZbOldOgháza

RÉGÉSZET

„Jászboldogháza Jász-Nagykun-SzolnOk megye nyugati szélén fekszik, természetes élővizekkel, a
Zagyvóval és a Tápióvalcsupán a határszéleken érintkezik. Természetföldrajzilag a négyrésztájro tagolódó
Zagyva-medencében, az ún. dél-jászsági holacén teknőben fekszik. Nagy része az említett táj közepére

esik, agyagos és iszapos nedves térszíni lősz borítja. Tengerszint feletti magassága 87-92 m közé esik

Módszeres régészeti kutatás nem volt e területen, régészeti lelőhelyekről néhány véletlenszerű
bejelentésből, régi feljegyzésekből értesülhettünk. Ezekből tudjuk, hogy keleten a Zagyva menti sávot,
nyugaton pedig a Tópió-vidéket már az újkőkortól kezdődően (Kr. E. 5000-4000) birtokba vette az ember,
ezután bizonyos területei időről időre lakottá váltak.

A régi feljegyzések legjelentősebbike I-HId Viktor Régészeti Naplója. I-HId Viktor újsógíráként és amatőr
régészként tevékenykedett a XIX. század végén és a XX. század elején. Pontos feljegyzései, művészi rajzai
nyomán az általa gyűjtött leletek a szolnoki Damjanich János Múzeum régészeti gyűjteményének egyik
legértékesebb alkotórészét képezik.

A jelenlegi falu újkeletű ugyan, de okleveles források szólnak arról, hogy a XVI. században mór létezett
Maga a névadási mád korábbi, XIII. századi előzményt is sejtet Régészeti adatokkal az árpád-kori
előzmény egyelőre nem bizonyítható, mindenesetre bármelyik építkezésnél előfordulhatna e korai
megtelepedésre utaló leletek és jelenségek A XVII. században már elnéptelenedett pusztaként említik, a
XIX. század második felében kezd újra betelepülni, egészen 1946-ig, önállóvá válásáig a jászberényi hatór
része. Árpód-korifaluhelyet eddig csak a Zagyva partjáról ismerünk, melynek azonban semmi köze a mai
faluhoz.

Megelőző feltárást igényló lelőhelyek:

1. lelőhely, Csíkos-dűlő, Csíkos-Kutyina, Tetem-hát (Régen: Oláh-tanya): A falu határónak délkeleti részén,
Jászalsószentgyőrgytől délre, a Zagyva-parton. A régi térkép és helyszín rajz alapján jól azonosítható
lelőhelyen a XIX. század végétől kedődően jönnek elő leletek. A feljegyzések római kori építményekről,
feliratos, sírkőről valamint órpód-kori templom-alapról és temetőről szólnak

( 2. lelőhely. Csíkos-dűlő, (Régen: Fecske-tanya): A falu határának délkeleti részén, Jószalsószentgyörgytől
délre kb. 3 km-re a Zagyva-parton, a ma már nem létező Fecske-tan yánál újkőkori leleteket bronzkori,
népvádorlás kari avar síro kat találtak

3. lelőhely, Nag y-Kutyina: A falutól 0K-re, egykori Zagyva-meder keleti partján É-D-i irányú partvonulat
kiemelkdő részén újkőkori és késő bronzkori telepre utaló leletek

4. lelőhely,Csíkos-part:A falu délkeleti határán a Csíkos-csatorna (régen: Nagy-ér) déli partján, aZogyvától
nyugatra kb. I km-re Ny-K-i irányú magaslaton őskori szórványleletek.

3. lelőhely. Nagy-Kutyina: A falutól 0K-re, egykori Zagyva-meder keleti partján É-D-i irányú partvonulat
kiemelkdő részén újkőkori és késő bronzkori telepre utaló leletek.

5. lelőhely, Nagy-Kutyina: A Zagyva egykori medréből kialakított csatornától keletre húzódó, Ny-K-i irányú
partszegélyen szarmata telepre utaló leletek.
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4. Ielőhely,Csíkos-part:A falu délkeleti határán a Csíkos-csatorna (régen: Nagy-ér) déli partján, aZagyvától
nyugatra kb. I km-re Ny-K-i irányú magaslaton őskori szórvónyleletek.

7. lelőhely. Csíkos-dűlő: A falutól délkeletre 4-5 km-re, a Szolnok-Hatvan vasúttál K-re 250, a közúttól 120
m-re a vasútat keresztező Csíkos-csatorna északi partján késő bronzkori gávai és római kori szarmata
telepre utaló leletek.

9. lelőhely, Mán yi-dűlő: A fautól K-re kb. 3 km-re, közel a jánoshidai határhoz, földút és csatorna által
bezárt nyugati szögletben, É-D-i irányú magaslaton újkőkori és szarmata szórványleletek.

13. lelőhely, Tápio’-dűlő: A falutól délre kb. 2 km-re, a bevezető műút és a Csíkos-csatorna által közrezárt
háromszög alakú vizenyős rét délkeleti partján, DNy-ÉK-i irányú magasloton, annak is a legkiemelekedőbb
DNy-i pontján jellegtelen őskori szárványleletek.

15. lelőhely, Mán yi-dűlő: A falutól délre kb. 1,5 km-re, a vasúttál 100-150 m-re Ny-ra É-D-i irányú
magasloton szórványos őskori leletek.

28. lelőhely, Koncsik-dűlő: A falutól Ny-ta, kb. 2 km-re, a tápiógyörgyei határ közelében, a Csíkos-
csatornába torkolló, egykorifolyómederben működő csatorna nagy kanyarulatának belső, K-i részén Ny- (
K-i irányú dombháton újkőkori, késő bronzkori és római kori szormata telepre utaló leletek.

29. lelőhely, Koncsik-dűlő: A falutól Ny-ra, kb. 2 km-re, a tápiógyörgyei határ közelében, a Csíkos-
csatornába torkolló, egykorifolyómederben működő csatorna nagy konyorulatánakkülső, K-i részén ONy
ÉK-i irányú dombháton újkőkori telepre utaló leletek.

30. lelőhely, Csíkos-dűlő, Csíkos-csatorna (régen: Nagy-ér) -Dart: A falu délkeleti hatóránál,
Jászalsászentgyörgytől délre kb. 4 km-re, ahol a régi Nagy-ér, ma Csíkos-csatorna a Zagyvába torkollik, o
csatorna kanyarulatávol átfogottmagasloton, az északi parton szórványos újkőkori leletek”

(Forrás: Örökségvédelmi Hatástanulmány, Dr. Csányi Marietta)
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ
EL TÉRŐ I’AR’4KTERŰ TERÜLETEK LEHA TÁROLÁSA

Jászboldogháza alapítása történetéből, te/epülésszerkezetéből adódóan történelmi településrész nem Jött
létre. Az eltérő karakterű településrészt valójában ajellemző beépítési mód és a telekosztások időbelise’ge
hatórozza meg.

Jászboldagháza történelmének, településszerkezetének egyik legbefolyásolóbb tényezője a vasútvonal. Ez
a vasútvonal osztja két részre a települést. A régebbi településrész a vasútállomás mögötti részen alakult
ki, jellemzően egyenes és derékszögű utcacsatlakozósokkal kialakított mérnöki tervek szerint
megvalósított településrészként. A településrészen a központi rész intézményekkel vegyes beépítése
mellett családiházas beépítéssel találkozunk. Zömében az 1950-1970-es évek kackaházai épültek, és
utólagos telekmegosztások, vagy lebontott régebbi épületek helyén elszórtan tetőtérbeépítéses nagyobb
méretű családiházak is megtalálhatók.

A vasúton túli településrész későbbi kialakítása, meghatárazó területe a radiátargyár vasútvonal melletti
gyáregysége, mely a kézikönyv készítésekor nem üzemel. A gyáregység melletti, mögötti területeken
vegyesebb a beépítés itt már jellemzően nyeregtetős tetőtérbeépítéses épületek vannak, de megtalálható
a lapostetős egy emeletes társasházas része, mely az 1970-es évek elején országszerte a várasiasadás, a
várasias életmód térhódítósa idején alakult ki. A területen az épületek átlag életkorát tekintvefiatalabb
az épületállomány és ez a rész a gyártelepet eltekintve tiszta lakóterület.

Jászboldogházán a régen Oly elterjedt tanyavilág mára eltűnt, még egy-két lakott tanya található a
külterületen, azonban a régi szétszórt tanyavilág megszűnt, így a lakóterületek jellemzően a belterületre
koncentrálódnak.

A tényleges lakóterület
falusias és a település
központjában az
intézményterületekkel
telepűlésközpant
jellegű.
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KÖZPONTI TELEPÜLÉSRÉSZ

A központi településrész településszerkezetére Jellemző az egymással párhuzamos és egymásra merőleges
utcák A teíekszerkezet eltérő, néhány utcán széles, de kismélységű telkek alakultak ki, míg a telkek nagy
részének utcafrontja kisebb és mélysége nagyobb. Jellemzően a településrészen aldalhatáranállo’,
előkertes a beépítés.

Utcákon belül az előkert méretek azonosak’ Az utcák rendezettek, a közterületek növényzettel
beültetettek, gondazottak. A lakóterületen Jellemzően sátartetős kockaházak vannak, de beékelődve a
folyamatos átépítés, ÚJ épület építés, telekmegasztás miatt tetőtér beépítéses utcára merőleges gerincű
nyeregtetős épületekkel is találkozunk.
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A lakó területeken lóbazatos, áttört kerítésrnezőkkel épültek a kerítések, melyek utcán belül
azonos magasságúak, igy rendezett, egységes utcakép Jön létre.

4

29

Egyes utcaszakaszokon csak sátortetős kockaházak alkotnak utcaképet jellemzően azonos előkerttel és
közel azonos épületmagassággal, tetőhajlásszőggel.
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A település ezen településrészén találhatóak az Intézmények, az Iskola, óvoda, községháza, templom
térben egymáshoz közel helyezkedik el, szépen felújított, karbantartott épületek, az Iskola és templom
előtti park gondozott, rendezett, utcabútorokkal, szobrokkol, évelő és egynyóri virágokkal beültetett.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a központi településrészen a kialakulthaz igazodva oldalhatáronálló
beépítést kell alkalmazni, és a szomszédos telkeken lévő lakóházakhoz igazodva, az utcoszakaszrajellemző
tetőhajlásszöggel és tetőformával építsünk épületet

Amennyiben az utcakép vegyes, egymás mellett több tipusú épület megtalálható, akkor szakember
segítségével keressük meg azokat a paramétereket amelyek azonosak és azt ml is igyekezzünk követni.
Amennyiben azonos építési vonal alakult ki utcán belül, akkor arra a vonalra építsünk, és így az azonos
előkert az azonos beépítési vonal rendezettséget mutat.

30



Településképi Arculati Kézikönyv —Jászboldogháza

Jászboldogházán a házak elengedhetetlen tartozék a tároló, mely a kerti szerszámok, a termények
tárolására szolgáL Régebben nagy hagyománya volt a belterületi állattortásnak, azonban ma ez már
visszaszoruló ban van. Javasolt a tárolók, a kiegészítő épületrészekfőépülettel együtt tervezése, mert így
összhangban, esztétikusan megvalósulhat a telek beépítése. Ugyanez igaz a kerítésekre is melyek a
lakóházzal együtt egységet képeznek. Figyeljük meg a településen a kerítések já példáit és ozokhaz
hasonló, lehetőleg áttört kerítést építsünk. Az áttört kerítés kertünk átszellőzést biztosít, valamint a kert
szépségeit megmutatja’
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VASÚTON TÚL! TELEPÜLÉSRÉSZ

Jászboldogháza településszerkezetét, belterületét meghatározza a vasútvonal, mely két kijelölt ponton
biztosít szintbeni átkelést a te/epülésrészek között. A vasúton túli terület később épült Ici, itt az
épületállomány fiatalobb, ezen a részen bontással nem kell számolni, hanem jellemzően új építés, vagy
meglévő épület korszerűsítése, útépítése várhotó. A településrészen vegyes a beépítés, de míg o központi
részen a kockohúzak vanno túlsúlyban, oddig itt inkább az utcára merőleges gerincű épületek vannak
nogyobb számban, de még szépszúmmal találunk kockohúzat is.

32

Ezen a részen több modern, újabban épült nagy alapterületű épület épült.

Javoso/juk a jellemző utcoszokaszon a környékbeli beépítéshez illeszkedő épület elhelyezést oz
oldalhatáron álló beépítési módot tartsuk meg, vagy nagyon széles telek esetén oz építési helyen belül
építsűnk szobadonállóan. Mind épületmagasság, mind tetőhajlásszög tekintetében próbáljunk illeszkedni
o környezethez.



Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET - KÜL TER ÜLET

Jászboldogházán Jellemzően a beépítésre nem szánt területek a külterületi egybefüggő mezőgazdasági
területek, melyet állattartó majorok, erdősávok szabdalnak és tesznek egyedivé.
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Az Alföldi településekhez hasonlóan Jászboldoghózán is nagy a kűlterület, ahol Jellemző a mezőgazdaság!
területhasznólat és nagy egybefüggő legelőterületek vannak.
A gyep területek egy része Notura 2000 természetmegőrzési terület

Jászboldogháza külterületének védett természeti területe a kiemelt Jelentőségű különleges
természetmegőrzési terület az Ó/szász - Jászboldogházi gyepek területe. A területen a természetvédelem
érdekei az elsődlegesek, Így kiemelt figyelmet kellfordítani az élőhely megőrzésre, a biológiai sokféleség
(biodiverzitás) megőrzésére.



Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldoghóza

KÜL TERÜLETI MAJOROK

állattartó telep is található, mely
folytatva az egykori hagyományt a
megtermelt mezőgazdasági
haszonnövényekre alapozva
nagyüzemi óllattartássalfoglalkozik.

: Jászboldogházán több külterületi
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jószboldoghúza

5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉG! FORMÁLASÁRA
VONA TKOZÓ AJÁNLÁSOK

5.1. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

A kézikönyv fejezete segítség szeretne lenni,
megfogalmazva a belterület sakszinűségét, de

mégis egységes településképét ajánlóst próbál
adni arra, hogy hogyan őrízhetjük meg
Jászboldogháza hangulatát, hogyan erősíthetjük
a kialakult hagyományokat hogyan újíthatjukfel
ajellemzőstílusjegyeket megtartva az épületeket

és hogyan építhetünk modern, környezetbeillő,
nem hivalkadó épületet.

Jelenleg a településarculat kiegyensúlyozott,
harmonikus, környezet és látványramboló
építészeti megoldás nincs. Javasoijuk, hogy
megtartva az eddigi környezetalakításból a jó
példákat, felújításnál az értékőrzésre,
hagyomónyteremtésre, illeszkedésre figyelve
tegyük még szebbé a környezetet legyen még
harmonikusabb, látványosabb az utcakép.
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jószboldogháza

A településközpont településrészen megállapíthatjuk, hogy oldalhatáronálló beépítés alakult ki. Általában
kockaházakot építenek, de beékelődve egy-egy bontással, vagy telekmegosztással felszabaduló telken
utcára merőleges nagyobb méretű tetőtérbeépítéses családi házak épültek. Nem javasolhatá a zártsorú
vagy ikres beépités, mert túlzottan zárttó válna az utcakép és a hagyományos rendet megtörné. Az
oldalhatáronállá telepítés kedvez a telekhasználatnak, a lakáépületet természetes növénysávval
elválasztva a hátsákert gazdálkadósra alkalmassá válik.

A nagy szélességű telkeken ügyeljünk a telek beépítésére, a melléképítmény elhelyezésére, az utcakép
farmálósára, Javasoljuk, hogy utcán belül egységes, azonos lábazottal és azonos magassággal épület
áttört kerítés kerüljön elhelyezésre.

TELEPŰLÉSKÖZPONT TELEPÜLÉSRÉSZ

TELEPÍTÉS

Az előkert méretek jellemzően utcán belül azonosak, melyeket javasolt továbbra is megtartani, mert így
egy rendezett településkép alakul ki.

(
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Telepuleskep, Arculat; Kez’konyv — Jaszboldoghaza

ÉPÜLETMAGASSÁG

Jászboldogháza központi településrészén a tényleges intézményekkel váltakozó központi területen túl
egyes utcaszakaszokon hasonló épületmagasságokkal találkozunk, a településrészre a földszintes
kockaház és a földszint + tetőrbeépitéses családiházok ajellemzők.

A meglévő épületek közé, mellé hasonló épületmagasságot javaslunk, mert a túl magas épület megtörné
az utcaképet, túl hivalkodó lenne és esetlegesen a szomszéd telek benapozottságát is korlátozná.

Új épület építése esetén a különböző
~ épületmagasságú szomszédos

‘‚~‘~ épületeknél vegyük igénybe szakember
segítségét, aki az átépülés lehetőségét
megvizsgálva az illeszkedés elvét
követve tanácsot az ajál megválasztott
épületmagasság tekintetében.

a
TETŐHAJLÁSSZÖG

Jászboldoghóza központi településrészén a tetőhajlásszög csak egyes utca szakaszokon egyforma,
azonban jellemzően egymáshoz közel szűk tartományban mozog a hajlásszög. Nem jellemző a lopostető
és a túl összetett tetőidom, javasoljuk továbbra
is megőrizni ezt a településképet, a meglévő
épületek közé a meglévőhöz igazodó
tetőhajlásszög illik. A magastetős épületek
építése nemcsak településképi szempontból, de
a hagyományok őrzése miatt is javasolt
továbbá a magastető alatt kialakuló padlástér 55°
táraláhely is lehet vagy esetlegesen egy ~
későbbi tetőtérbeépítést is lehetővé tesz.

A településrészen nem elterjedt a túl alacsony ‚ ‘77’ O~
és a túl meredek, alpesi tetőhajlás. Javasolt
ennek a tendenciónok megőrzése.



Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

TETŐFORMA

A településközpont településrészen a tetőforma jellemzően a sátortető ás beékelődve nyeregtető utcára
merőlegesen és ennek kontyolt változatai is megjelennek. Nem alakult ki túl összetett tetőforma, így a
lapostetővei együtt ezt a típust ne válasszák

Kívánatos az Uleszkedés vizsgálata, az adott utcaszakasz jellemző tetőforrnájának meghatározása ás
ahhoz valá igazodás.

Amennyiben az utcarészleten sátortetős épülete ál/nak, akkor oda modernebb köntösben újragondolva
hasonló kerüljön és kerüljük a túl szabdalt, tördelt tetőformát.

O

eqt
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Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és

2/3-ad áttört résszel

Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza 4
ANYA GHASZNÁLA T, SZÍNVILÁ G

A településrészen jellemzően elütő színű sötétebb lábazat, világosabb pasztell színű falazat alakult ki, nem
egyforma színekkel, de hasonló színvilággol. Kerüljük a túl élénk, rikító színek használatát.

Vt

Anyaghasználot tekintetében jellemzően a vakolt, nemesvakolottal kivitelezett, vagy kőporazott fal, a
természetes, notur cserép ajellemző. Kerüljük afém anyagok, a kirívó színek, afém héjazat alkalmazását

KERÍTÉS

Jászbaldagházán jellemzően épített lábazatos, áttört kerítésmezős kerítések alakultak ki. Kerüljük a
teljesen zárt, falazott kerítés építését, mert nemjellemző a településre, és mindaz átláthatóság, mindaz
átszellőzés szempontjából nem kívánatos.

b~a a

A fa/szerű, zárt kerítések nem elfogadhatók
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jószboldogháza

VASÚTON TÚLI TELEPÜLÉSRÉSZ

TELEPÍTÉS

A területrészen a telepítés oldalhotáronálló, egyforma előkertekkel.

ÉPÜLETMAGASSÁG

A településrészen hasonló épületmagasságokkal
találkozunk, a földszint + tetőrbeépítéses ház a
Jellemző, melyek mellett földszintes kockaház és
földszintes modernebb, nagy alapterületű, összetett
alaprajzú épület is fellelhető. A meglévő épületek
közé, mellé hasonló épületmagasságot Jovaslunk,
mert a túl magas épület megtörné oz utcaképet, túl
hivalkodó lenne és esetlegesen a szomszéd telek
benopozottságát is korlátozná.

40
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Tejepűlésképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

(

TETŐHAJLÁSSZŐG

A településrészen űZ Új építésű
tetőtérbeépítéses házaknúl a
tetőhajlásszög közel egyforma, ugyanez
igaz a sótortetős épületekre is. Utcán belül
többféle tetőhajlásszöggel is találkozunk, a
tórsasházas rész kivételével nem Jellemző a
lapostető. Javasaljuk továbbra is megőrízni
ezt a telepűlésképet, a meglévő épületek
közé a meglévőhöz igazodó tetőhajlásszög
illik. A magastetős épületek építése
nemcsak településképi szempontból, de a
hagyományok őrzése miatt is javasolt.

Amennyiben alacsonyabb hajlússzögű
tetővel szeretnének építkezni, javasaljuk a
még be nem épített peremrézeken az
építkezést, ahol ilyen Jellegű épületek
alkothatnak utcaképet.

TETŐFORMA

A vasúton túli településrészen a tetőforma az új épületeknél utcára merőleges nyeregtető. A még meglévő
régebbi lakó hózak sátartetősek, a legújabbak között pedig összetett tetőidom is előfordul.

Utcaszakaszon belül igyekezzünk alkalmazkodni a mór kialakult építési rendhez.

Összetett tetőidomot csak az újonnan beépülő utcáknál építsünk, a már kialkult utcaképeket próbóljuk
megőrízni.

4? V.
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

ANYA GHASZNÁLA T, SZÍNVILÁG

A településrészen jellemzően elütő színű sötétebb lábazat, leggyakrabban barna színben és világosabb
pasztell szín& többféle színezésű falazat alakult ki, nem egyforma színekkel, de hasonló színvilággal.
Kerüljük a túl élénk, rikító színek használatát. Amennyiben erőteljesebb színt szeretnénk alkalmazni azt
csak díszítőjelleggel, nyíláskeretezések, homlokzati motívumok díszítésére használjuk és akkoris ügyeljünk
az alap és kiegészítő szín harmoniójára és kettőnél több színt ne alkalmazzunk, mert zavarossá,
túldíszítetté válik az épület.

Anyaghasználat tekintetében

a~’t jellemzően a nemesvakolattal
~ kivitelezett, vagy kőporozott fal,

a természetes, natur cserép a
jellemző. Kerüljük a fém
anyagok, a kirívó színek, a fém
héjazat alkalmazását.

KERÍTÉS

A településrészen az áttört kerítés a jellemző, amit továbbra is meg kel! őrízni. Kerüljük a teljesen zárt,
falazott kerítés építését

Az áttört kerítés láttatni engedi a kert szépségeit és megmutatja az épületet, ugyanakkor megfelelő
szellőzést is biztosít

‚

OhiX
Afalszerű, zárt kerítések nem elfogadhatók
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászbaldogháza

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TER ÜLETEK, VALAMINT BEÉKELŐDŐ
MAJOR ÉS GAZDASÁGI TERÜLETEK

TELEPÍTÉS

Szabadonólló, vagy majorszerűen csoportosított mezőgazdasági építmények elhelyezését javasoljuk
illeszkedve a meglévő telepítéshez.

4~ X
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X
43



ÉPÜLETMAGASSÁG

TETŐHAJLÁSSZÖG

Tetőhajlásszög tekintetében nem javasoljuk a lapostető alkalmazását és a meglévő, hagyományosan a
tájba illesztett épületek tetőhajlásszögéhez igazodjunk.

Telepuleskep; Arculat; Kez~konyv — Jaszboldoghaza

Az építmények megengedett legnagyobb magassága a kialakult hagyományoknak megfelelő legyen, mely
alól kivételt képeznek a mezőgazdasági üzemi területeken létesülő technológiai építmények. Ezen
építmények esetében az épület falazata, tetőzete tükröződő felülettel lehetőleg ne készüljön.

~
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Telepűlésképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

TETŐFORMA

Az egyszerű nyeregtetős
kerüljük, mert tájidegen.

épületek illeszkednek az alföldi tájba. Az összetett tetőidomot, a manzard tetőt

ANYA GHASZNÁLA T, SZÍNVILÁG

Tájképet zavaró építménynek számítanak és nemjavasoljuk elhelyezni azokat az építmények, melyek a táj
alapvetően hagyományos jellegével szemben erősen modern, Ipari mezőgazdasági karaktert hordoznak,
a hagyományos tájalkotó elemektől, a tájból erőteljesen elütnek.

A tájtól idegen az élénk színűrefestett homlokzotú épület, az élénk színek alkalmazása, a hagyományostól
eltérő színű tetőfedő anyagok használata, ezért lehetőleg kerüljük ezeket.

Javasolt az épületek homlokzati képében afehér, vagy a tájban hagyományosan alkalmazott világos színű
homlokzati megjelenés.

A héjazat anyaga elsősorban égetett cserép legyen. A héjazat színének vólasszuk a cserépszínű, barna vagy
szürke színárnyalatat.
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

ÉPÜLETRÉSZLETEK

Jászboldogházán tekintettel a település történetére, településszerkezetére, épületállamányára, en egész
településre mutatjuk be a részleteket.

TORNÁCOK, SZÉLFOGÓK, TERASZOK

Jászbaldogházán nem találkozunk több mint száz éves tipikus, tornácos lakóházzaL Jellemzően
alapításakor is tornác nélküli házak épületek, melynek legszebb példája a tájház.

A régi épületeknél a bejárat előtt alakítottak ki egy kisebb nyitott előteret, mely tervezve és építve az
épülettel egyszerre történt, így a tetőt előtető módjára a bejárat fölött meghosszabbították,
alátámasztásul pedig falazott négyszögletes oszlopot építettek. Sok esetben ez az előtér nyitott volt az
udvar felé, de gyakran ezt kerítés szerű elválasztással lerekesztették.
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4Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogházo

Jászboldogháza Igen elterjedt, tipikus kockoházainál a széifogá, előtér biztosította a bejárat és a kert
kapcsolatát. Jellemzően a lakáhúz oldalánúl vagy előlre az utcofront felé vagy oldalra került kialokításra.
Minden esetben fedett a házzal egyszerre tervezett, épített szélfogák alakultak ki.

C

(
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldagháza

Az utóbbi években hozzáépített nagyobb teraszak kezdtek elterjedni, melyek funkciója már nem a
szélfogás, a kinti és benti térelhatárolása, hanem a kert felé történő nyitás, egy beszélgetős, pihenős rész
kialakítása.



(

Településképi Arculoti Kézikönyv — Jászboídogháza

6’.
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Településképi Arculati Kézikönyv— Jószboldogháza

Helyi jellegzetességként a kiülős teraszok mérete egyre nagyobb lett és akár baráti
összejövetelek helyszíne is lehet és egy űdülős, pihenős jelleg kezd kialakulni.
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TelepWésképi Arculati Kézikönyv — Jószboldogháza

51

Javasolt a ház bejáratánál, mintegy
zsilipszerűen szélfogót, teraszt vagy
tornácot kialakítani ami mintegy
átmenet a kinti térből a benti tér felé. Az
épület bejáratánál egy átmeneti zánát
képez, így elkerölhetjük a belső tér
hirtelen lehülését télen és ugyanennek
jótékony hatása nyáron is érződik,
amikor a forróság nem árad be a
lakásba.



Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

AJTÓK, ABLAKOK

Sokszor mondják az ablak a húz „szeme”. Elképzelhetetlen a ház ablak nélkül amely egyszerre Jelenti a
világosságot, afényt, a kapcsolatot a külvilággal. Az ablakok isfejlődéstörténeten rnentekót, az idők alatt
sokat változtak.

A tipikus kockaházaknál háromszárnyú ablakok voltak, melyeket az utóbbi időben fokozatosa lecserélnek,
jellemzően kétszárnyú fa Vagy műanyag ablakra. A modernebb épülettipusnál az ablakszárnyak is
megnövekedtek, jellemzően kétszárnyúak.

Az épületek megjelenésétés hangulatát a nyulászárák nagyban befolyásolják. A zárt, tömörépülettömeget
ezzel nyitjuk meg, ez teremt kapcsolatot a külvilággal.

Régebben a barna, vagy natur felületkezelt fa nyílászárák voltak elterjedve, majd egy időben fehér
nyilászárók épületek be.

Javasoljuk a ház tömegéhez és színvilágáhaz megválasztani a nyílászáró színét, mert Igy egy harmonikus
külső hamlokzat alakul ki. Az utca homlokzatan érdemes a sötétítés és napvédés mádját is jól
megválasztani, mert egy- egy spaletta, redőny, zsalugáter a ház dísze lehet

Jászboldogháza egyik legrégebbi épülete a tájház, melynek osztott nyílászárái még eredetiek.
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Településképi Arcukiti Kézikönyv — Jószboldoghóza

Közintézményeknél általában háromszórnyú nyílászárát építettek, melyeket j&íernzően az energetikai
programoknak mára műanyagra cserélték ki.

Kedveltek a kétszórnyú nyílászárók, melyeket általában oz ablakkeretezések tesznek egyedivé.
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

Az árnyékolás Jól megválasztott kiegészítői nemcsak funkcióban, de homlokzati elemként
lehetnek díszítőek, esztétikusok. Igyekezzünk a redőnyök, rolók, spaletták színét a külső
homlokzathoz megválasztani.



Településképi Arculoti Kézikönyv — Jászboldoghóza
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Településképi Arculoti Kézikönyv — Jászboldogháza

Az ajtók a külvilág felé nyitják meg a házat ugyanakkor a magánszférát le is zárják. Sokszor
hamlokzatokon ajtókkal nem találkozunk, csak a bejárati kapu enged be az udvarra és sok esetben hátulról
a kert felé nyílik a bejárat A kapu egyszerre elválaszt és beenged, szimbolikus jelentésű

‚!

‚‘

I
L1

A tájház ajtója még eredeti
üvegosztásokkal, az előszobára
jellemző ajtók melletti
ablakszárnyakkal.

a belátás megakadályozására gyakran domború, vagyA bejárati ajtók általában üvegbetétesek, de
sötétített üveggel készülnek.

F
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza
Á’

HOMLOKZA TKÉPZÉS, ANYA GHASZNÁLA T

A kockaházaknál a kőporozás Vagy nemesvakolat terjedt el. Jászboldogházán vegyes paszteles színekkel
találkozunk, kedvelik a törtfehér vagy sárgás, drappos, rázsaszínes szín vUágot. A modernebb épületek
jellemzően sárgás színűek.

Javasoljuk a visszafogott színvilág alkalmazását, kerüljük a túl erős, rikítá színek használatát
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza
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aTelepülésképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

RÉSZLETEK

Az épületek díszei, értékei a részletek, melyek egy-egy ablakkeretezést, vagy éppen nyílászáró részletet,
oromzati deszkát tetőfedést, téglakötést jelentenek. Ezek nélkül a részletek közül az épület egy lenne a
sok közül, de ezek az apró díszítések teszik igazán egyedivé a házakat.

Jászboldogházán jellemzően az egyedi ács és asztalosmunkót részletgozdagsága kiemelendő, melyek a
modernebb épületeknek is egyediséget, különleges hangulatot adnak.

(
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldoghóza
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

(

KERÍTÉSEK

A kerítésekiászboldogházán sokfélék, azonban utcán belül magasságuk közel azonos és áttört kivitelűek.
Anyaghasználat szerint találkozunk fémkerítéssel, falazott vagy beton lábazatú fémkerítéssel, de
megfigyelhetünk olyan kerítést ahol a beton lábazatot és oszlopok közét fa pallók töltik ki. Kerítésünk
lehetőleg áttört, az épülethez illő színvilágú és a szomszédos kerítésekhez alkalmazkodó magasságú
legyen.
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T&epWésképi Arculati Kézikönyv — Jászboldoghúza
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Településképi Arcukiti Kézikönyv — iúszboldoghóza
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Településképi Arcuíoti Kézikönyv — Jószboldoghóza
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

(

KERTEK

A belterületen Jellemző a kertművelés. A csak kertes csalódihózakból álló településen a húz
elengedhetetlen tartazékai a kertek. Jászboldogházán jellemzően előkertes családiházak épültek, és az
épület előtti előkerteket esztétikusan virágzó növényekkel vagy örökzöldekkel ültetik be.

A kertek egy része pihenőkert, füvesítéssel, néhány bokorral, cserJével.

A kertek másik nagy típusa a konyhakert, mely a család számára a mindennapok zöldségeit, gyümölcseit
biztosítja, valamint eqyes helyeken az aldalkertekben szőlőlugasokat telepítettek.

Jászboldagházán Jellemző, hogy a telek egy elkerített részén a mezőgazdasági gépek, járművek vannak.
Sok helyen ez a rész esztétikusan élő sövénnyel, vagy tuJákkal, esetleg egyéb növényzettel elválasztott.

Kertünk művelésénél törekedJünk a harmóniára, legyen esztétikus, rendezett a kert kialakítása.
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Településképi Arcuksti Kézikönyv — Jószb&dogháza

(

rt. .
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Településképi Arcukiti Kézikönyv — Jószboídogháza

(

(
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Településképi Arat/üti Kézikönyv — Jászboldogháza
4’
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

52. KÖZTERÜLETEK TELEP ÜLÉSKÉPI ŰTMUTL4TÓJJI

UTCÁK, TEREK

Jászboldogháza utcáit járva találkozunk az épületelhelyezéssel, megfigyelhetjük a jellemző beépítési
mádot, oz épületmagasságokat a homlokzatok sokféleségét A közterületek tervezésekor is
alkalmazkodjunk a meglévő adottsúgokhoz, jellemző homlokzatmagassá ghoz, tetőformához. A rendezett
utcakép a település dísze. Nagyon fontos a gondozott utcák, terek látványo, mert ettől élhető és szerethető
egy település. Gondosan válogassuk ki és úpoljuk az utcákon, tereken lévő növényzetet, mert ez egyúttal
űz ott lakák környezetük iránti igényességét is Jelenti.
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Településképi Arculati Kézikönyv — Júszboldogháza

Kedves sz;’nfolt a közterület! pad előtt elhelyezett begonia beültetés és örökzöldek.

(

Ötletekkel, apró odafigyeléssel a házak előtti közterület szemet gyönyörködtetővé tehető.
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Telepűlésképi Arculati Kézikönyv — iászbaidogházo

(

A Rókóczi úton lévő Szép közterületi beültetés gondosan válogatott évelő és egynyári
növényei tavosztól őszig virágoznak és kellemes környezetet biztosítanak.



Településképi Arculati Kézikönyv — Júszboldogháza

Az utcofásitások, útnienti növényzetek meghatározzák at utca hangulatát, megjelenését

... —
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldoghóza J~iS

Ötletes megoldás a közterületre elhelyezett természetes növénytartó színes beültetése.
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Teíepülésképi Arculoti Kézikönyv — Jászboldogháza
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Településkép! Arculati Kézikönyv — Jászboldoghóza

A virógokkal és örökzöidekkeí beültetett utcaképekjelíernzőek Jászboldogháza lakóutcóira.
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TeíepüJésképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

(

A ház előtti üdvözlőláda beültetése vendégcsalogató.

Egy — egy ízlésesen beültetett közterület! virágláda, rendezett zőldfelület teljesen
megváltoztatja az utca, a teresedés képét és rendezett településképet eredményez.



Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

(

6. JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK, .

KERÍTÉSEK, KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK

ÉPÜLETEK

Azokat az épületeket soroljuk a teljesség igénye nélkül a jó példák közé, ahol a homlokzati arányok, az
utcaképbe Ulesztés, a nem rikító szinhasználot, a rendezett előkert és közterület, valamint kerítés egysége
egy hormonikus, rendezett képet mutat

Bizonyára több épületnél vonnak olyan apró részletek, melyeket mégfinomítvo szebbé, harmonikusabbó
tehető o településkép.

Jászboldogházán megállapíthatjuk, hogy általában rendezettek az utcoképek, a házak nagy többsége
önmagában is [gén yes, gondozott, karbantartott Apróbb odafigyeléssel, jó ötletekkel még szebbé és
vonzóbbá tehető a településkép.

A bemutatott épületek a sok szépen karbantartott, utcaképbe illeszkedő épület közül kerültek
kivólasztásra és mind színviláguk, mind megjelenésük, környezetrendezésük példaértékű, ezért külön —

külön nem méltatjuk az épületeket, mert afenti általános leírás mindegyikre érvényes.
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldaghóza

—

A harmonikus megjelenést nagyban befolyásolják a kerítés — ház egységes színvilága és harmonikus
megjelenése. Jó példa, ha a ház homlokzati szín világa visszaköszön a kerítésen.

~fl3~ i~r~
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

79

A Szép virágos környezet, a rendezett telek és utca nagymértékben hozzájárul az épület harmonikus,
ízléses megjelenéséhez.
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Településképi Arculati Kézikönyv— Jászboldoghóza

A modern épületek környezetrendezése kiemel/az érdekes megjelenésű épületeket

: 1:
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Településképi Arculoti Kézikönyv — Jászboldogháza

A poszteles, visszafogott színvilág környezetbe illő megjelenésűvé teszi az épületet.
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Településképi Arculoti Kézikönyv — Jászboldogháza

(
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Telepuleskep; Arcuíati Kez;konyv — Jaszboldoghaza

7. JÓ PÉLDÁK: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK,
REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK

Jászboldoghúzún a sajátos építményfajtákhoz soroljuk a reklámhordozó kat, a közterületi
hirdetőfelületeket.

Ugyancsak ide soroljuk azokat az építményeket, melyek a településre jellemzők, a teíepűléske’phez
tortoznak.

cc]

~ C1

‚~_~___3a. L

Jászboldoghóza üdvözlőtáblája egyszerű, természetes anyagú.
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Településképi Arculoti Kézikönyv — Jászboldogháza
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Telep Wéskép1 Arculati Kézikönyv — iószbcldogháza
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Településképi Arcukiti Kézikönyv — JászboldQgháza
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

Természetes hatású a fából készült, szépen megmunkált buszmegálló, melynek színével,
anyagával, stílusávol harmonizál a hulladékgyűjtő edényzet.

87’

A településen szép közterület! utcobútorokkal is találkozunk. A pad a kovácsoltvas és fa
ötvözete, nemcsak mutatós, de használat! értéke is Jelentős.



Településképi Arculat! Kézikönyv — Jószboldoghóza

Az óvoda címtóblája ötletes és környezetbeillő, tükrözi az intézmény nevét, nem hivalkodó,
de figyelenifelhívó módon.

(.

.4
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Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

A településen még
fellelhetők a régi
kukoricagórék, melyek
egykor minden portán
megtalálhatók voltak,
mára viszont már
eltűntek az udvarakból.

A település közterülete egy-egy Jól megválasztott utcabútorral, díszkúttal, emlékművel
szebbé, otthonosabbá, egyedivé tehető. Űgyeljünk arra, hogy a közterületi utcabútorok is
jellegükben, anyagukban, színükben hasonlók legyenek, mert így biztosítottá válik az
összhang.
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Va;
PM Településképi Arculati Kézikönyv — Jászboldogháza

A település közelmúltban átadott mentőállornásán elhelyezett napelem nem képez utcoképi elemet és a
tető szépségét hagyja érvényesülni, ugyanakkor funkcióját betölti.

Parabola antennát amennyiben Műszaki lehetőség engedi ne oz utcai homlokzatra tegyünk, igyekezzünk
takarva az oldal, vagy hátsó falra helyezni és a klíma kültéri egysége elheíyezésénél is ezt az elvet kövessük.

Jászboldogháza településarculatának megőrzése során vegyükfigyelembe a meglévő épített és természeti
értékeket, azok környezetét melyek meghatározzák a településképet.

Új épület építése vagy felújítás során javasoljuk a kézikönyv átlapozását és a jellegzetes karakterek

megőrzését az utcakép figyelembevételét és oz építészeti ajánlások megfontolását.

90

A településen még nem elterjedt a napelem, azonban pályázati és egyéb lehetőségek alapján telepítésénél
igyekezzünk az épület nem utcafronti tetőfelületére tenni és lehetőség szerint ne az egész tetőfelületet
borítsuk be.



Telepuleskepi Arci.? lot: Kezikonyv — Jaszboldoghaza

Megrendelő:
Jászboldoghóza Község Önkormányzat Képviselő — testülete

Készítette:
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

Kiszelovics Ildikó településmérnök, városépítési, vórosgazdasógi szakmérnök

Főépftész:
Kiszelovics Ildikó

Felhasznált Irodalom:

- Jászboldogháza Község honlapja
Adatok Szolnok Megye Történetéből (Szolnok Megyei Levéltár kiadványa)

Hatályos településrendezési terv vizsgálati és alátámasztó munkorésze
(Tervező: Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.)

- Helyi értékvédelmi vizsgálat
TAK egyeztető felület építészeti útmutató óbrái (Lechner Tudásközpant)

- Magyarszéphely minta településképi arculati kézikönyv

A fényképfelvételek:
2017. július - augusztus hónapban készültek

Készült:
2017. augusztus — november hó
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6. Napirend

Jászboldogháza Községi Onkormányzat
Képviseló’-testületének

2018. évi munkaterve

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzata alapján 2017. évi munkatervét az alábbiakban határozza meg:

I.
Az önkormányzat mnnkatervének alapja

Az önkormányzat alapvető feladatait

— Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
— az önkormányzat Képviselő-testülete feladatait és hatáskörét megállapító törvények,
— az Európai Unió hatályos j ogszabályai szabta követelmények,
— az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata,
— az önkormányzat eiklusprogramja,
— az önkormányzat által vállalt kötelezettségek
határozzák meg.

„.

A Képviselő-testület ülésén

1. A végrehajtásért felelős személyek beszámolnak a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatai végrehajtásáról.

2. A Polgármester beszámol a Képviselő-testület két ülése közötti időszakban tett
intézkedéseiről, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről és tájékoztatást ad a fontosabb
eseményekről.

3. Az önkormányzati bizottságok Elnökei beszámolnak a Képviselő-testület által átruházott
hatáskörben hozott döntéseikről.

4. A Jegyző tájékoztatást ad az önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő jogszabályokról, a
hatósági munka fontosabb eseményeiről.



6. Napirend

„.

A Képviselő-testület üléseinek tervezett időpontjai és napirendjei

2018. február 12. 15.00 óra

1. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi pénzügyi tervének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

2018. március 19. 15.00 óra

1. Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadásáról
Előadó: jegyző

2. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Jászberényi Rendőrkapitányság Vezetője

3. Beszámoló a település tűz elleni védekezéséről, műszaki mentésről, és a tűzoltóságról, a többször
módosított 1996. évi XXXI. Tv. 30. ~ (5) bekezdése alapján
Előadó: Katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető

2018. május 28. 15.00 óra

1. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
szóló beszámoló és a zárszámadási önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előadó: polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: jegyző

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat esaládgondozója

3. Belső ellenőrzési beszámoló
Előadó: jegyző

2018. szeptember 17. 15.00 óra

1. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
megtárgyalására
Előadó: polgármester

2. Előterjesztés 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozás megtárgyalására
Előadó: polgármester

3. Tájékoztató a Strandflirdő 2017. évi működéséről
Előadó: polgármester

2018. november 19. 15.00 óra
L Előterjesztés belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Előadó: jegyző
3. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet —tervezet megtárgyalására

Előadó: jegyző
4. Bursa pályázatok elbírálásáról

Előadó: polgármester



6. Napirend

2018. december 10. 15.00 óra

1. Beszámoló fejlesztésekről, pályázatokról 2018. évben
Előadó: polgármester

2. Beszámoló a Közmunkaprogram 2018-ban elvégzett feladatairól
Előadó: polgármester

3. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése
érdekében tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról.

Előadó: jegyző
4. Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. évi munkarendjéről

Előadó: polgármester
Iv.

Szervezési feladatok

A napirendi pontok előadói részére a munkatervi kivonatot meg kell küldeni és a testület ülése előtt 30
nappal meg kell keresni a napirend előkészítésével kapcsolatban.

Felelős: polgármester

Jászboldogháza, 2017. december 6.

A munkatervet kapják:
1. Képviselő-testület tagjai H.
2. Önkormányzati Bizottságok nem képviselő tagjai H.
3. Költségvetési szervek vezetői H.
4. Napirendi pontok előadói

Szűcs Lajos
polgármester
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<igaz~atas~zarank.t-onIine.hu>, Zaránk czgazdalkodas@zarank.t_onIine.hu>,
Jánoshida czpoI~armester~janoshida hu>, Jászalsószentgyörgy
‚zhivata~~jaszaIsoszentgyorgy.hu>, Jászárokszállás <titkarsag.ph~jaszarokszaI!as.hu>,
Jászdózsa <UtkarsaR@iaszdozsa.hu>, Jászladány <po!Rarmester~iaszIadany.hu>,
Pusztamonostor <pmpoIgm~inviteI.hu>. Tarnaörs <polgarmester~tarnaors.hu>,
Tarnaszentmiklós <rjolg.hiv.tmiklos@dunaweb.hu>, Tenk qoIgarmesterc~tenk.hu>,
Jásztelek Tóth Nóra <noryl23@freemai!.hu>, Erdőtelek2 ‘forgacsj.ne~gmaiI.com>,
Jászfelsőszentgyörgy2 <ze!enaine@~inviteI.hu>

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr I

A REGIO—KOM Társulás 2017. november 24-i ülésén újból módosította a

2017.12.06. 11:12

FwcI: larsulasi meg~I1apodás möciositás

Társulási megállapodást, melyet a települések testületeinek is meg kell
erősítenie, el kell fogadnia.

Mellékelten küldjük önöknek a határozathoz szükséges minta
előterjesztést, valamint az alátámasztó dokumentumokat.

Kérjük, hogy a határozatokat az ezévi utolsó testületi ülésén hozzák meg
és küldjék meg a határozatot részünkre.

Tisztelettel: Hegyi István

REGIO-KOM Társulás



Kivonat a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulási Tanácsának 2017.
november 24. napján tartott üléséről

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak
31/2017.(XI.24.) számú Társulási Tanács határozata
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának
módosítása tárgyában

1. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa az alábbiak
szerint elfogadja a társulási megállapodás módosítását:

A Társulás elfogadja Heves Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott 171/2017.
(X.l 1.) számú határozatot, ás vállalja ezen település vonatkozásában a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény 33. *~ 34. * és 36. *-a alapján ellátandó kötelező önkormányzati
feladat ellátását 2018. január 1. napjától.

2.! A társulási megállapodás „INTÉZMÉNY, MÁS SZERVEZET KÖZÖS
FENNTARTASARA VONATKOZO RESZLETES RENDELKEZESEK” fejezet 1. pontja az
alábbiak szerint módosul;

„l. A Társulás nem tart femi intézményt ás nem alapít önálló szervezetet. Gazdasági
társaságot viszont ha jogszabály másként nem rendelkezik feladatai ellátásával
összefüggésben alapíthat, vagy gazdasági társaságban vagyoni részesedést (üzletrészt)
szerezhet.”

Szavazati arány;
25 igen szavazat O nem O tartózkodás

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szabó Tamás elnök

Erről értesül: a határozatban érintettek

Dr. Szabó Tamás
Elnök s.k.

A kivonat hiteléül;

Jászberény, 2017. november 24.

Dókáné Csányi Csilla
Jegyzőkönyvvezető



Tisztelt Polgármester Asszony / Úr részére!

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Tanácsa 2017. november 24. napján tartott
ülésén határozatot hozott a társulási megállapodás módosítása tárgyában.

Mellékelem a Társulás 31/2017. (Xl.24.) számú tanácsi határozat kivonatot, mely határozatot a
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosításáról
hozott az alábbi indokok alapján:

• Az új hulladékgazdálkodási rendszer (integráció) kialakítása érdekében Heves Városi
Önkormányzat Képviselő testülete 171/2017. (X.11.) számú határozatában, a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. 5, 34. 5 ás 36. 5-a alapján ellátandó
kötelező önkormányzati feladata ellátását és a kapcsolódó hatáskör gyakorlását
2018. január 1-i hatállyal átruházta a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulásra (továbbiakban:Társulás).

Ugyancsak az integráció megvalósítása érdekében szükségessé vált a társulási
megállapodás „INTÉZMÉNY, MÁS SZERVEZET KÖZÖS FEN NTARTÁSÁRA VONATKOZÓ
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK” fejezet kiegészítése az alábbiak szerint (a kiegészítés
dőlt betűvel jelölve):
„1. A Társulás nem tart fenn intézményt és nem alapít önálló szervezetet. Gazdasági
társaságot viszont — ha jogszabály másként nem rendelkezik — feladatai ellátásával
összefüggésben alapíthat, vagy gazdasági társaságban vagyoni részesedést
(üzletrészt) szerezhet.”

A fentieknek megfelelően elkészített társulási megállapodás módosítás tervezete megküldésre került
minden társulási tagnak, a Társulási Tanács pedig 2017. november 24. napján tartott ülésén elfogadta
a Társulási megállapodás módosítását az alábbiak szerint:

1. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás újabb tagja átruházta a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 33. 5, 34. 5 ás 36. 5-a
alapján ellátandó hulladékszállítás- ás gyűjtés feladat ás hatáskörét a Társulásra,
amely változást a Társulás átvezette a társulási megállapodáson az alábbiak szerint:

A TÁRSULÁS TAGJAI ÁLTAL A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTF FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

3. Azon társulási tag önkormányzatok, akik a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását
szolgáló létesítmény létesítésére és működtetésére irányuló kötelező önkormányzati
feladatot a társulásra ruházták:

s.SzÁM TAG NEVE TAG SZÉKHELYE TAG KÉPVISELŐJE
Alattyán Községi 5142 Ala ttyán, Szent István Koczkás Gábor Mátyás1 Önkormányzat téri. polgármester

Jánoshida Községi
2 5143 Jánoshida, Fő ót 28. Eszes 8éla polgármester

Önkormányzat



Jászágó Községi Mozsár Lászlóné
3 5124 Jászágó, Kókai L. téri.

Önkormányzat polgármester
Jászalsószentgyörgy Községi 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő Szarvák Imre4

Önkormányzat út 53/a. polgármester
Jászapáti Városi 5130 Jászapáti, Dr. Farkas Ferenc

5
Önkormányzat Szlovencsák Imre üt 2. polgármester

Jászárokszállós Városi 5123 Jászárokszállás, Árpád Gergely Zoltán
6 Önkormányzat téri. polgármester

Jászberény Városi 5100 Jászberény, Lehel vezér Dr. Szabó Tamás7
Önkormányzat tér 18. polgármester

Jászboldogháza Községi 5144 Jászboldogháza, Rákáczi
8 Szűcs Lajos polgármesterÖnkormányzat út 27.

9 Jászdózsa Községi 5122 Jászdázsa, Szent Mihály Dr. Szerencsés István
Önkormányzat téri. polgármester

Jászfeisőszentgyörgy Községi 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő Zelenai Tibor Károlyné10
Önkormányzat üt 272. polgármester

Jászivány Községi
11 5135 Jászivány, Fő ót 4. Tari András polgármester

Önkormányzat
Jászjákáh alma Községi Terjéki Tünde

12 5121 Jászjákóhalma, Fő út 27.
Önkormányzat polgármester

Lukácsi György13 Jászkisér Városi Önkormányzat 5137 Jászkisér, Fő üt 7.
polgármester

Jászladány Nogyközségi Bertalanné Drávucz14 5055 Jászladány, Hősök tere
Önkormányzat Katalin polgármester
Jászszen tan drás Községi 5136 Jászszentandrás, Rákóczi Banka Ferencis

Önkormányzat út 94. polgármester
Jásztelek Községi 5141 Jásztelek, Szabadság út

16 Táth Nára polgármester
Önkormányzat 71.

Pusztamonostor Községi 5125 Pusztamonostor,
17 Sári Ferenc polgármester

Önkormányzat Szabadság út 74.
Gönczi Mihály18 Átány Községi Önkormányzat 3371 Átány, Rákáczi út 60.

polgármester
Boconád Községi 3368 Boconád, Szabadság tér

19 Kis István polgármester
Önkormányzat 1.

Erdőtelek Községi Forgács Jánosné
20 3358 Erdőteiek, Fő út 105.

Önkormányzat polgármester
Pető László György21 Erk Községi Önkormányzat 3295 ErIc, Főtéri.

22 Heves Városi Önkormányzat 3360 Heves, Erzsébet tér2.
polgármester

Hevesvezekény Községi 3383 Hevesvezekény, Táth Éva23
Önkormányzat Alkotmány út 2. polgármester

24 Kömlő Községi Önkormányzat 3372 Kömlő, Fő út26. Turá Tamás polgármester
25 Pély Községi Önkormányzat 3381 Pély, Fő út 165. An Norman polgármester

26 3369 Tarnabod, Kossuth tér 7. Pető Zoltán polgármester

Tornaőrs Községi Almádiiános27 3294 Tarnoörs, Erzsébet út 13.
Önkormányzat polgármester

Tarnaszentmiklós Községi 3382 Tarnaszentmikiós, Fő üt Buda Sándorné
28

Önkormányzat 29. polgármester
Tarnazsadány Községi 3283 Tarnazsadány, Kossuth

29
Önkormányzat út 17.

30 Tenk Községi Önkormányzat 3359 Tenk, Fő út 58.

Tiszanána Községi Dr. Tóth József31 3385 Tiszanána, Fő üt 108/1.
Önkormányzat polgármester

2



I 3293 Visznek, Szabadság út
~ 32 Visznek Községi Önkormányzat I I Fodor János polgármesI 63. I

~ 33 ZaránkKözségiÖnkormányzat 3296Zaránk,Főút2l. HCsintalan lswán
potgárm ester

Jelen pont szerinti módosítás 2018. januári, napján lép hatályba.

2. A REGJO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának
„INTÉZM ÉNY, MÁS SZERVEZET KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES
RENDELKEZÉSEK” című fejezete 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. A Társulás nem tart fenn intézményt és nem alapít önálló szervezetet. Gazdasági
társaságot viszont — ha jogszabály másként nem rendelkezik — feladatai ellátásával
összefüggésben alapíthat, vagy gazdasági társaságban vagyoni részesedést (üzletrészt)
szerezhet.”

Kérem, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. ~ (2)
bekezdése alapján a mellékelt — a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt — Társulási
megállapodást a Képviselő-testület minősített többséggel meghozott határozatával szíveskedjenek
jóváhagyni és ezen határozat legalább egy eredeti példányát a társulás elnökének címezve a társulás
5100 Jászberény, Lehel vezér tér i8. szám alatti székhelyére Dókáné Csányi Csilla részére
szíveskedjenek eljuttatni.

A képviselő-testület részére az alábbi tartalommal javasoljuk a jóváhagyó határozatot meghozni:

Kőzségi/Nagyközségi/Városi Önkormányzat

/2017. ( ) számú Képviselő-testületi határozat
a REGIC-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodásának elfogadásáról

Községi/Nagyközségi/Városi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 88. ~ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM
Tersegi Kommunal~s Szolgaltato Tarsulasnak a modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt
Tarsulasi Megallapodasat a Tarsulas, Tanacs 2017 november 24 napjan hozott 31/2017 (Xl 24)
számú határozatával jáváhagyott tartalommal - a mellékelt írásbeli előterjesztés szerint - elfogadja
és jóváhagyja. Az önkormányzat felhatalmazza a Társulás Elnökét az egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága (5002
Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló
szervezet felé történő benyújtására, míg a KNORR és Társai Ügyvédi Irodát (5100 Jászberény, Dózsa
Gy. út 31.) a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásban jogi képviselet ellátására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

Jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás részére.

Határidő: 2017. december
Felelős: polgármester,,

3



Tisztelettel tájékoztatom Polgármester Asszonyt/Urat hogy a Társulási Tanács döntése értelmében
. .... . ....az egyseges szerkezetbe foglalt Tarsulasi Megallapodas alairasara~

napjáig bármely munkanapon 8:00 órától 16:00 óráig Jászberény Város Önkormányzatának Jogi és
Önkormányzati Irodájában (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) biztosítunk lehetőséget.

Azon Polgármesterek, akiknek egyéb elfoglaltságuk miatt az aláírás időpontja nem megfelelő, kérem,
szíveskedjenek ezt jelezni Dókáné Csányi Csilla részére a gesztor önkormányzat Jogi és
Önkormányzati Irodájában, hogy más úton megoldást találjanak a társulási megállapodás aláírására.

Jászberény, 2017. november

Tisztelettel:

Dr. Szabó Tamás Elnök
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁST

MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás (5100 Jászberény, Lehel vezér tér
18.) a Társulási Tanács 31/2017. (XI.24.) számú határozata alapján az alábbi módosítást (a
módosítás dőlt, vastagított betűvel szedve) hajtja végre a társulási megállapodáson:

1. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás újabb tagja átruházta a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 33. 5, 34. * és 36. 5-a
alapján ellátandó hulladékszállítás- és gyűjtés feladat és hatáskörét a Társulásra,
amely változást a Társulás átvezette a társulási megállapodáson az alábbiak szerint:

A TÁRSULÁS TAGJAI ÁLTAL A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

3. Azon társulási tag önkormányzatok, akik a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását
szolgáló létesítmény létesítésére és működtetésére irányuló kötelező önkormányzati
feladatot a társulásra rub ázták:

S.SZÁM TAG NEVE TAG SZÉKHELYE TAG KÉPVISELŐJE
Alottyán Kö2ségi 5142 Alottyán, Szent István Koczkás Gábor Mátyás1

Önkormányzat téri. polgármester
Jánoshida Községi

2 5143 Jánoshido, Fő űt 28. Eszes Béla polgármester
Önkormányzat

Jászágó Községi Mozsár Lászláné
3 5124 Jászágó, Kókoi L. téri. olgármester

Önkormányzot p
Jászalsószentgyörgy Községi 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő Szarvák Imre4

Önkormúnyzot út 53/o. polgármester

5 Jászapáti Városi 5130 Jászopáti, Dr. Farkos Ferenc
Önkormányzat Szlovencsák Imre út2. polgármester

Jászárokszáílás Városi 5123 Jászárokszállás, Árpád Gergely Zoltán
E

Önkormányzot téri. polgármester

7 Jászberény Városi 5100 Jászberény, Lehel vezér Dr. Szobó Tomás
Önkormányzat tér 18. polgármester

8 Jászboldogháza Községi 5144 Jászboldogháza, Rákáczi Szűcs Lajos polgármesterÖnkormányzat út 27.
9 Jászdózsa Községi 5122 Jászdázso, Szent Mihály Dr. Szerencsés István



Önkormányzat téri. polgármester
Jászfelsőszentgyörgy Községi 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő Zelenai Tibor Károlyné

10
Önkormányzat út272. polgármester

Jásiivány Községi
11 5135 Jászivány, Fő üt 4. Tari András polgármester

Önkormányzat
Jászjákóhalma Községi Terjéki Tünde

12 5121 Jászjáko’halma, Fő üt 27.
Önkormányzat polgármester

Lukácsi György13 Jászkisér Városi Önkormányzat 5137 Jászkisér, Fő üt 7.
polgármester

Jászladány Nagyközségi Bertalanné Drávucz14 5055 Jászladány, Hősök tereÖnkormányzat Katalin polgármester
Jászszentandrás Községi 5136 Jászszentandrás, Rákóczi Banka Ferenc

15
Önkormányzat út 94. polgármester

Jásztelek Községi 5141 Jásztelek, Szabadság üt
16 Táth Náro polgármester

Önkormányzat 71.
Pusztamonostor Községi 5125 Pusztamonostar,

17 Sári Ferenc polgármester
Önkormányzat Szabadság út 74.

Gönczi Mihály18 Átány Községi Önkormányzat 3371 Átány, Rákáczi út 60.
polgármester

Boconád Községi 3368 Baconád, Szabadság tér
19 Kis István polgármesterÖnkormányzat 1.

Erdőtelek Községi Forgács Jánosné
20 3358 Erdőtelek, Főút 105.Önkormányzat polgármester

Pető Lászlá György21 Erk Községi Önkormányzat 3295 Erk, Főtéri.
polgármester

Sveiczer Sándor Péter22 Heves Városi önkormányzat 3360 Heves, Erzsébet tér 2.
polgármester

Hevesvezekény Községi 3383 Hevesvezekény, Táth Éva
23

Önkormányzat Alkotmány út2. polgármester
24 Kömlő Községi Önkormányzat 3372 Kömlő, Fő út 26. Turá Tamás polgármester
25 Pély Községi Önkormányzat 3381 Pély, Fő ót 165. An Norman polgármester

Tarn abad Községi
26 3369 Tarnabod, Kossuth tér 7. Pető Zoltán polgármesterÖnkormányzat

Tarnaörs Községi Almádiiános
27 3294 Tarnaörs, Erzsébet út 13.

Önkormányzat polgármester
Tarnaszentmiklo’s Községi 3382 Tarnaszentmiklás, Főút Buda Sándorné28

Önkormányzat 29. polgármester
Tarnazsadány Községi 3283 Tarnazsadány, Kossuth29 Dobi István polgármesterÖnkormányzat üt 17.

Szopká Tamás30 Tenk Községi Önkormányzat 3359 Tenk, Fő út 58.
polgármester

31 Tiszanána Községi 3385 Tiszanána, Fő üt 108/1. Dr. Táth JázsefÖnkormányzat polgármester
3293 Visznek, Szabadság út32 Visznek Községi Önkormányzat Fodor János polgármester

63.
Csintalan István33 Zaránk Községi Önkormányzat 3296 Zaránk, Fő út 21.

polgármester

Jelen pont szerinti módosítás 2018. január 1. napján lép hatályba.



2. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának
„INTÉZMÉNY, MÁS SZERVEZET KÖZÖS FENNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES
RENDELKEZÉSEK” című fejezete 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. A Társulás nem tart fenn intézményt és nem alapít önálló szervezetet. Gazdasági
társaságot viszont — ha jogszabály másként nem rendelkezik — feladatai ellátásával
összefüggésben alapíthat, vagy gazdasági társaságban vagyoni részesedést (üzletrészt)
szerezhet.”

Jelen társulási megállapodást módosító okiratban foglaltakon kívül a társulási megállapodás
rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Megállapodó felek a fentieket közös akaratukból fogadták el és írták alá.

Kelt, Jászberény

. TAG ALÁÍRÁSA KÉPVISELŐTESTÜLETI
TAG KEPVISELOJE . .

HATAROZAT SZAMA

Koczkás Gábor
polgármester

Eszes Béla
polgármester

Mozsár Lászláné
polgármester

Szarvák Imre
polgármester

Farkas Ferenc
polgármester

Gergely Zoltán
polgármester

Dr. Szabó Tamás
polgármester

Szűcs Lajos
polgármester



TAG KÉPVISELŐJE TAG ALÁÍRÁSA KÉPVISELŐTESTÜLETI
HATÁROZAT SZÁMA

Dr. Szerencsés István
polgármester

Zelenai Tiborné
polgármester

Tari András
polgármester

Terjéki Tünde
polgármester

Lukácsi György
polgármester

Bertalanné Drávucz
Katalin polgármester

Szabó László
polgármester

Tóth Nóra
polgármester

Sári Ferenc
polgármester

Gönczi Mihály
polgármester

Kis István
polgármester

Forgács Jánosné
polgármester

Pető László
polgármester

Sveiczer Sándor
polgármester

Tóth Éva polgármester

Turó Tamás
polgármester

An Norman
polgármester



TAG KÉPVISELŐJE TAG ALÁÍRÁSA KÉPVISELŐTESTÜLETI
HATÁROZAT SZÁMA

Pető Zoltán
polgármester

Almádi János
polgármester

Buda Sándorné
polgármester

Dobi István
polgármester

Szopkó Tamás
polgármester

Dr. Tóth József
polgármester

Fodor János
polgármester

Csintalan István
polgármester
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AtöLlsfoEtvssttdsÉNeeAsáJávA,fssvtaeshÉsÉeetFavtTtLel

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

REOIO-KO9A Térségi Kommaanálisszolgáltaló Társulás

ATAAOUL4SHO5 véső (jA7UI(OZASKSATéASULASI MEOÁÚLAAOOASPELMONOA3IJIAX RÉSZlETES
SzAEALY~AZEIA2AMaASRENDIEATAS5UL4SM6O0ZONÉ56ESFIÉN.., ~ a

C,atlnoaz E

Mezszjs A
r&vazyésmezszssd,e.. 9
Teysdgá eésze’yme~zűAé
Az dszdmrJds rendje so

A TÁASLILASI TaliAm MOXÖDÉIÉRE VONATtOZÓ SIAEALIOIE .‚‚.. .„ ~‚_‚ .‚...‚.‚. 10

sr~nutás Eu,ElaőnzÉnÉnEK RENOSE _~‚ .~‚.‚_ 142

Aozáseíogjlóbfzotzsáp 142

arőzeyznydó .‚ 14

Ad,Aelle,&zés 143

ATAtSULASEAOI pooaAaJeozrATonmMÉLv ALXALMAZA3ÁI4AK FtLTtOtLtI 540

lNlÍZMdtáY, MéSSZetteEFT tözÖn penNrggrAsézevoelAlaeozóRÉozLnTes RenoELtEjete .150

Egységes szerkezetben

(a 2003. szeptember 13. napján, a 2003. november 21. napján a 34, 35/2003. lxIii.) sz.
határozattal, a 2005. október 17. napján a 10/2005.jX.17.j sz. hntározallal, a 2000. szeptember
19. napján a 10/2006. (IX.19.j sz. határozattal, a 2006. n member 23. napján, a 23/2006.(tl.23.j
sz. határozattal, a 2003, január 31, napján a 3/2003.11.31.) sz. határozattal, a 2009. május 21.
napján a 50/2009. lV.21.l sz. határozattal, all /2009,(Vl, 29.) határozattal, a 47/2010. (311.10.),
az 1/2011. 11.21.1 számú határozattal, a 17/2011. (V.20.) számá határozattal, a 27/2011. (11(16.1
számú Társulási határozattal, a 6/2012. 11.27.1 számú határozattal, a 14/2013. (X.2,) számú
határozattal, a 20/2013. ltII,12,l számú határozattal, a 11/2014. lV.26.( számá társuláni
határozattal, a 23/2014, (tI.26.), a 21/2016, 11(11.16.1 ás 22/2016.(XlI.16.( számá társuláni
határozattal, majd a as/loll. (Xl.24.) számú társai látI határozattal médonitva)

Oldal: 3120
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A Társuló terékeaaséyésvkjdleee.Jzydifdue Ina
teaskádéal teal nn3
Aáeylrósze’e InA
eá,>izd,zrvszéköel
id,yéló,ze,vezzeeö
.4 Tátva rmdbbieélJ& 154
ele&t,ée 175
A rárzaló guzddilsodóae 17a
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P RAEA M B U LU M

társulánt az 1.1 pontban felsorolt önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990, éei
t)Y. törvényben és a helyi önkerzeárygszok társtlásairót és együttmúködéséről szóló 1697. évi
cxxiv. törvény (a továbbiakban: Ttv.( 16. ja alapján iogi személyiséggel rnndelkezá
lársuljsként hozzák létre,

A tagok nlőtt ismnrt, hogy az Earópai Unió társfanansz irozás keretében a stmktuuj hA alapskból
támogatásban részesiti a tagorszátaint k meghatározott rágiólt.

Az 1.) pontban mng(elöll jászsági és hnvesi önkormányzatok lánztelnk határában a 090/2.
helyrajzi számú ietetlanokon megépitendá regionális telepálésiszilárdhulladák lerakó
megvaldeltásásak közös tebonyollaánána, megépítésére án haiznositésdra, a teráletákös
mllködá szeméttelepek rekultivázlójára t ársulta k.

A társulás tagjaI z saját közigazgatási teuolnaukön balul keletkező szilárd telepalési hulladék
ártalmatiznllását szolgáló lélnsitmény létesltésére én máködtetésáre, a telepálének korábbI
sznmáttelepninek reksitháclójára és a hulladékknznlésl közszoigáltatás mán réizfeladanaisak
Igyájnés, szállítás, áztalmatlasltás) ósszehangoldsdra kötötték e szerződést, amely terv
végrnhajlánábz n kiemelten érdekeltek sz érintett települések önkormányzataL

A feladalokat olyan magas nvlszaki, technikai szinvonalon és a környezntet védő rendszerben
klvúnják múkódtenni, amely a xxI. izázad infraitrnskturúlis rendszerében is biztonnágot nyújt
mind a térség természeles ésépltett környezene, mind a térsétben élá lakosság számára.

A tártulás irényitó szerve a társalás céljaisak megvalótalása érdekében pályázatokat nyújthat
be, amelyekhen meghatározott pályázaticélta taeok közösenvulósinják meg.

ATÁI5SULAS NEVE ÉS SZÉKNELYEn

1, ATársulán elneveaése: 90610-tOM Térségi Kommanjl~ SaolgáhatóTársalát

2. A Társulás székhelye: 5100 Jánzberény, Lehel vezértéy 2e.

tS5M4 TAO NEVE

1 rtAiteáa, Kézsési
özkzemáey,as

iásnshláa Kansé3l
cakn,nánynat

Jánaágóeánnégi
öskteeánytal

Jásaáreknaállánlá,nsl
öskezmásysat

aánzk,réső Vorná
Oeknrmányant

lönzbnláeghána (Aznési
önbermásezat

n Jásadáasa leöandgl
önitsemúnyzat

Jáufernástonleyörgv
Kátséai önbesnánetat

lúulAáse (tzséel
ö,sh errs ás Azaz

12 zaujéköhalma ea,súgl
Ös k nem ás os an

TAO széiaattyt TAO leÉpvaieLóJE

na41 élaityá,, Oaenslsssú a lé, 1. Máteás

alas zásnnhida, Fő dl 25 rues eM, págásmeúee

MIt sár Id aIde A
pnlgd,se ester

t,areáö irs,,
pélgásnsste,

1,zes Lajos peleáenzvster

Sr. Sze,ssenén István
pslgássesl,e

tIat Jásaeelsőszmlms,ee. FAjt ~ lele,a [Tab,, Ká’slasé
pslgú,esenlet

east Jásnia dry, Főút 4, TarI ‚la,ézán paígárnenle,

tnt lósajákóhulnas PA dIll. Teejdis, lásd’
pslgám, est,,

‘ Ihsnr 90 y 2 As’ peelza ‚szunn látkas u,ulsss
AKS,ssaad Suászútai lEssuI ‚aún~sdótJjélveuLjazlazjáo
(lire *n,’aLshlv,A,,z’l.sa’An,S,szala,vr,s/’Allln,zm (A’ II
nSa (to. lnns.LslLls,.1.xs.llu,a „lip iú,ozzL, IA,TstZ(l I “~s, IiI 1.15 ~((t.l,~jy ansI.
zKllsSnerLznlsjt~vssjMosai15t,tlaltszd,ásslkdl,ne5Jíbyjta,d.

A TÁASUA.4S TA GIAINAKNE lIE És 2ÉKHEL YE, LAxossÁGsZÁMAz

tl2e Jasaagá. Edkai L. töe a.

tászalsdszeetgyyzzy taeláC i004 Jásealndnnestgyárty, Pu át el/a.

ön~srmá,ezat

zásaapállIjíssi
Onbeenasyzat

Porban Psresn
pzlgámosler

Aesgely Zsinór
pnleárr, enter

o,.00aháTa,nán
polgá„ ester

eszi tiazapánl, te. taleseenák bele dl

1123 iáaA,akstéllús, Árpád lé’ 1,

Ibm Jásabe,ésa, Lehelvenér nér 10.

5344 túubáldzgl,áaa. eábáui út 27.

5122 iáaádzsk alert MíhálA tAr 1.

3. törzakösovi azonoeiló szám: 576734

4. adószám: 15576732-2-16

5. KSH statisztikaiszá miel: 15576732-7514322-16

6. A társalás jegállása: A társtlás a helyi önkormányzatok táesalásalról és
etyáttmáköáésóról szóló 1997. évi C20t10/. törvény (a továbblzkban: táriuljai tör,ésyl
ala gját létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező tá rstlás, amelynek múködásére ‘— a

Magyarország helyi öakoemáuyzatalrót szóló 2012. évi CLXXXIII törvény (a
továbbiakban: Mötv.( ás hálás lörééayben foglaltak nzenint — a költségvetési szemek
gazdálkodásárz vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

‘AJMItS 91(1 palej’ szesnéa látl,a’u,alam

Jászkisér lá,eó
Öeke,más0sat

Id ula ád Sr Pa a ty ha I ségi
öeknrm Anya at

5157 zásekíné,, FE ‚lel.

loan Jásalaóásp, Hásakter,

zos,az,ntasd,js Ká,sésr ~ tásznaontandvás, eák&al áz M.
11 önbeonásyzat

Laká”lop&gy
poieárTn enter

eetsalasséoeáezu
Katalin pelgármeater

5,akd Láséá pelgúem,sle,

lueyz opaklak,snárzszáeál



Jásatelek Ikonégi
öeka’máeizal

5141 ásotelek, 5nahadsá~ Út 71.
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535415 TAO NEVE TAO LAKOISÁGS2d5dA
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3171 Átásy Rák/al Út so.

3750 Ersőtelek, FŐ Út 105~

Hevemenekersy E Eoségi ~ aesetrseacké fly, Aikctnrasy ól Z
23 önknnnsn~;r

26 Tarnflkud EsedgiÖn teem ónyna I

27 rersaflrscsos/gt
öskormóv92at

Tannasoontrrsiklós Karsogi
Ölkceredsylat

Tarnantaőány Ksnsági
Ön knrm a

Tent Kőrrági oltnTetit FŐÚt 55,
Önskeresónyoat

115555559 East/zr
Öt k on n, án 5nat

Visit ek C Ens égi
32 önkcrmánysal

Znránk Köoos% 3156 Zarátk, F6 Út 21.
öisutrnányaat

Átánylaoséoi
k es re án 67a1

Ossosádsőonéul
ÖskcrmÚnyzal

Ersatelek Sans/el
ft hoes áayzat

Hoses Városi
12 öukcemánvtst

24 KŐthis Kannógl
Öskotmátatac

Tarnuosd EStI/el
26 önnkceniányoan

23 Tartnaars Ohoségi
dnkorm ár, pat

26 Tarna,nennnlhlós 6605/51
On k cc Sr an mat

29 Tarnansadáse Chin/el
önkcomsnynar

30 TenkCöisó~i
Önkormányzat

ilonaná rao/sI//t
Öskotmónyzal

32 Visolrrhl4nséei
Öakcgrnásyeat

za ‚55k X Iii fi/gr

Ötkeemán0tat

Pets Lásdó OyŐtgv
polgálnn enter

1555545 Váro/
Öt tore ányzat

lássdónta Kant/el 210056
Ön t os re ás yn at

lásalertáseenneysrey
Xöusé/t&rketmányzat

Jisnivátyoöosé/t
fekoms arson St

zógjükóhalma lEts/el
12 Ö’rkoemdnynat

lástklsés Város
örkorsrányaat

Jásoladá to lsagekönn/gl
Ö,skorsesóa3tal

sáoslzentandrán KErt/el
Önk to rn án ~t at

Jásatelek 6605661
Önkormányzat

‚ Psssrtsn,nssecrcőrs//
Önkormányzat

„ Pssztnssmooór Kizsőer 0125 Pusntamor000r, lnabadnáe Út 74. l/tI Ferenc pógármester
Öoturmönyzat

3350 locenád, lnokaósóe téri.

Átárylzons/gI
ónkurrrán’nat

Sranáó Kötséni
Öykrrer,ktysal

Eróalelrk KErn/zr
Öskeemónytot

21 Irk 65054/t Örknrnráryoat 3253 Irk, P4 l/ti.

22 örkonmánynal 0360 Meccs Err,öketl/r2.

OSereaJM[hÚly
yelgárnnestee

Kiorstaáoi ycigárm ester

Ftrgáns Jánnsré
pclgüntroster

AlattyátOőts4l 2103(5
‚ Öskrererórr5lat

lárltkióz ISIs/II 353256
2 Örkesniásasan

Jásaáed KEos/gi 70655
ónksOItsösWaL

Úásaaln/sientgy5agy Költő/t 355015
Öen~oemásyzat

605555

702356

2700756

3735(5

lánzórekszalrás ‚55,059
6 Öskeemánytat

‚ Jőszbe,/s1tVőseő
önk cern ős 0t at

Iásobo[ősgháza 6655660
6th ra es án nat

Steluer aárróte F/Icr
porgárre ester

Tóth Ssa p n/eá mrest en

24 3772 KSrrsIS, Fa Út 35, Taró Tamás pnrgárnrestu

25 Főtt~ Önksrrrtőnytat 3351 Pély, FI Út 161. /sr Nareean pcteáessenter

a3snTarrrakod, Kossuth lé, 7. PetS Zoltán polgármester

3204 Tarnohos. Eroséket ól 13, 53565; Sass
polgátter ester

3002 TarnasoensnTrlós, Fő Út 30. lu/a lárdonné
poreS ‚m ester

OlolTamatsa davy Kossuth III’. Dobi István polgármester

In tptó Tant ás
pslgó ens ester

301511 stat/no, Fő I Or. Tóth 56usd
porgorm ester

3293 V/fleck, Stakadsőg s2t 63. rn/ce Soron polgármester

Cs is t ala s Is tItán
For5ő~ester
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1n3t16

30065

3m7 [5

5467 rő

561456

3109(6

361666

751556
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ATÁRSULÁSTAGJAI ÁLTAL A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTI FELADAT- ÉS HATA KÖOÖK3

1. Tórsalás a hultadékról stÚló 2012. /el 00045V. törvény (a továbbiolrbas: HE.) 36. 5.0
szerint a telegflőst szilárd ks/la//k áosatrnotlanltását szolgáló létesltrnény létesltésére 61
mű~dtelÚoc’ret~tyu1ó kötelerő önkormányzati feladatot látja el ésoz igy megvalósult
lótesitenényrnű ködtetóse során sz ártalmatlasttás /tjáoak megállapitására lrényttló
önkormányzati hatáikört gyakorolja,

2. A Társulás a HI. 33,j’ábon és 34.f’óban fogtatatonak megfelelően és as MáS. 67. f’s
alapját ellátja mináaaon logjalnak (erG Int/es hetet kező telepütési sriljrd hulladékok
begyűjtését és a 51650MM Térségi Regionális llultadéklerakába 1516 tróllitását mint
közszolgáltatásl feladatot, amely lagok a kötelező önkormányzati feladat ellátását
határozattal a társulást3 V/zsák. A feladatok ellenéttdkéről a tárulás tagjai egymással
egyeztetnek, azt a társ” lási tanács ülésén megvitatják, és oat egységesen alkalmaaaálz.

3. Azon edesufdsi tog önkormdzyzorok, akik a települési szilárd ktal(zdék drtolonotlosirósót
szolgáló féteshmésy létesieésére ás mékódtetésére irányuló kötelező ónkormásyzorá
frfodotnt a rámuláaro rnháoták:

135/jő TAO NEs/E TM LHS<0nSÁOIZÁMA

1407(0

133356

3025(6

21 Irk X4tsógl öskor,eőoitat 60955

10753(5

23 lEts/si sas es

lnón es

25 P/[recezn/gl Ötnkotmasytat 139056

22814

3035 es

50016

131750

020356

210550

1123 es

43616

12,/M TAGi/E” rAoceelgesegns TAGIÉPWSEL6JE

I Alottpás 15006/t öotneltsÚerolt 5141.átnttyóe, Sarat urad’ e/t gxzkÚsodkotMáty/s

2 $2451/eanklda. F//tIe. Enact fl/topalpármester

3 .sdoadpd Káaa/ pü Öskermdsyeoe 5324 Jáneág/, cókas L 1/ri. 4/sos/s cásilás/

4 sásosIsÚsitasloySrzsrKázaáni Süsóióanlndsoentgo,&gy,F/ . .Öaöeeai/susoat Út 53/» ~°~‘~“ torte poáparmeater

5 .4/soot/el VáronlÖske’snányaae 5h3026000pol’ Or. zzimeatsöá Futkos FeressoImre” i.

~ Jásrócoknaáláo V/toni sllsiduaárouaa/Oás,árpÚde& Oerneloazoltáaöaharmdsyzar 2. tale/smelter

~ Jáseber/us1e Váron’ aiülidazbes’/ey, teasel urmér 0’ Szokó rondoÖoioresósyoat t/rio, eoloá’mester
JdoukrJ/oyhÚaoKSooégS Si44iászkddapa,Úoo, B/s/ta! Sot Lola. paty/emestee

~ jóoa/Úoso gaas//t 5122 jász/ássos Szene kgá,áiy Or. Saeeenas/t toe/sÖakoeasásusoat n/ri, poledeesettee

a~ .ldsafelafszeatyyárgp Katz/ge Slilidsofeluősoeseoyaeoy FŐ Zeleaoálikotlároljss/Örkormán Fast óe27a

~ ~°~‘~Z~Ztr a:ssjn‘sah Sep. rftse4. roníAeáeáspaogármeoer

~ J~fl/O4/6tdl5t0K/fl/5Ú 3222 Jássjdaáo aSsna, ej ól 27. Teri/S Tan/e peipörmmte’

13 s/izOm /a Vároauörkemtde>sar SJaljásskío/r, FŐÚt?.

24 ~tZ°°~° 5013 5ásolo/ós~, i/ül/s tere Őe,lo!oeréoeensüa golds

~ iásasoeatoaá’án Kása//t sisejóaaszertnnd’/s, 5/séta! saokó Lóoztópaloáemesser

10 .1/satelek lőn//t öekormdeneaoe 5141 .l/oaeetek, SoaRs/s/s Út Táras fl/ta palndrmesler

‘Mans, IS 3. P304 fatr’n 551151 na’ut,tsu4,tasialan’
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ATÁRSUI,45 IDŐTARTMJIA5

1. A Társulásban résztvevő önkormányzatok leépviselő’lestllezeisek döntésével a társulás
határozatlan időre alakul. FE sz időtartam pilyázat esetén nem lehet rövidebb a
támogatási urerződén megvzűnésénete időpontjánál.

AICÖLTSÉGEK VISELÉSÉNEK ARÁNYA, És TEUESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEIt

1. A tagok által fizetendő hozzájárulás mértékéről a TársulásI Tanács évente, a tárgyét
oktéber 31, napjáig határoz. A társult tagok hozzálárulánának alapji a tárgyéyre
vonatkozó költségvetési tönsényben norma ásza alapjául meghatározott Izkonnágszém.

2. A hozzáiámtást at erről szőlő dönlést követő éti ma~tcii5 31. napjáIg kell as
önkormányzatoknak a társulás számláló m teljesíteni,

° Tsí, ti. tel fenét 5k a 8. I t~5 lsslzzdin di lvskn naznes kszslvzö urtilass
~lVsstv 93 08 gasrjnnzenen laszlező rasalsss
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5. A Társulási Tanácn at Eltökség előte,jesstése alapján a fizetési kötelezettségét nem
teljesitő önkormá nyzalokjtal szembes—ezen tárta lásI megállapodásban foglalt
felhatalmazás alapi án—azonnali beszedési meghlzás klbtcsájtásárs intétkedhel.°

4, Az önkormányzatok által a fejlestlén, beruházás voratkozásában vállalt firelési
kötelezettség nem neljesitése esetén a td rsu lás székhelye steri nti Vagy a tarts láá
megőllapodásbat meghatárotont önkormányzat (a továbbiakban: ssékhely
önkormányzatI a fizetési halársdőt követő ES. naptól a fizetési kötnletettvéget nem
teljesilő önkormányzat általa pénzforgalmi stolgálnatójának adott felhatalmazás alapján
hesredéti megbízás betyújtására jteostlt. Ha a székhely önkornvsnyzat tem tesz eleget
a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségétek, ágy a lársuláil tanács éi székhely
önkormányzat ktelöléséről dönthet, a melyet egydltal felhatalmaz errs, hogy a korábbi
székhely önkormányzat ellen a korábbi székhely önteormányzat által a pénzforgalmi
srolgálnatójásak adott felhalslmazás alapján bestedési megbizánt nyújtson be,8

A TÁRSULÁSHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS És A TÁIISULÁSI MEGÁLLAPWÁS FtLMONDASÁNAI(
RÉSZLtTES SZABÁLYAI, AZ ElSZÁMOLÁS 0ENDIE ATÁItSULÁS MEGSZŰNÉSE ESETÉNn

Csatlakozán

E. A Társulás tárt, ahhoz más önkermányzatok sem csallakothatnak

Megnzőnés

rérmlda megszűnése
E, A társulás megszűnik, ha a társulás valamennyi tagja Iminden képviselőtestületI

elhalározte a társulás megszű nését, illetve ha htróság kimondja a társulás runogsző nését.
A társulás megizlnésének Idmondásával a társulás valamennyi tartozása és követelése
lejáritá válik, A társulás lattogásairak rendezése ntán a megmaradt vagyont a társulás
tagjai között a hozzájánalánok arátyábat kell felosztani.

2. A társulás megsző nésének kimondása után az 5 tőgá elnökség feladata a társulás
megszúnésével összefüggő feladatok ellátása, az elszámtlési ellátás lefofytatása. fgy
kilönösen’.

a,) elkészíti a túrsulástagjai által befizetett hotzájáruláuok kimatatátán,

b.l elkésziti a társulásvagyonáról a klmntatánt, irgé és inzatlan vagyontárgyainakjegyzékén,

c.) érvényesiti a társa/ás követeléseit és renden tartozásait,

d.l intézkedik a társulás számlájának lezárásáról,

‘ht,stv 93 19 postjn snorens la7salozss urtalsm
‘Mstv 93 In taebnsvránneavbzlezsiarslvm
‘Islets 1916393 1176318 sszsjzrzeeirsá lSSles’álzrsalans
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e.l bejelenti a társulán megszznéuét e helyi önkormányzatok felett törvényességi
felügyeletet gyakoriö szervezetnek és a tdrsulást nyileánla rtó szervezetnek, illetve a társulás
számláját vezető pénzintézettek,

LI a rendelkezésre állé vagyon feiosttásáröl javaslatot Illetve elszámolási zárémérleget
kéuzit, amelyet a társeláti tanács elé lerjesztjáváhagyásvégett.

g.l A zárémérleg iővákagyúsa ut ánalá rsalásl tanács at elszámolási ellátást befejezettnek
syilsá thtja.

Tngnégavaszonymegnzűnéae
E. A tagsági jogviszosy megszűnik közös mezegyezéssel, a társulási megállapodás

felmozdánával vagy a társslásbél történő kizárássaL

2. A tagsági viszony közös megegyezéssel bármikor megozantethető, amely eljárásnak
azonban meg kell felelnie az Mölv. 00.0151 bekezdésében foglalt rendelkezéseknek

E. A társulási megállapodás felmondása — ha at sem sz Mötv. 09. * 121 bekezdése szerini
töztérlk — a naptárI év utolsó napjára Iehelséges, feltéve, hogy a felmondással élő tag
képviselatestülete — misősztetl többséggel — a felmondásrdl ozélá döntést legalább 6
(azaz hati hárappal korábban meghozta és a lá rsulás többi tagjával in közölte.

4. A felmondást a társulási tanőcse inökségéher kell benyújtani, melyhez mellékelsl kell a
képviselő’testalet határozatát is.

5. A tagsági viszony megszűnik kjzárássai, amennyiben a társulás tagisinak több minta fele
minősilett többséggel hozott halározatávalaua peiri év utolsó napjával fontos okból
kizária a társnldsból azt a képviselő’tesnülelet, amely a megállapodásban foglalt
kölelezettségének isynétet felhivásra határidőben nem tett eleget.

Az eászdnnoids rendje
E. A társulásbál kilépő taggal elkelT szémolnL A lag az elszámolás során az általa teljesztest

vagyoni hozzájárulás kIadására tatthat Igényt.

2. A vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását legfeljebb négy évre cl lehet
halasztani, ha annak természetben nöztőnő kiadása veszélyeztetné a iogi személyiséggel
rendelkező társulás kálelező feladatának ellálásil, Ebben az esetben atá rsulds kivált
tagját . a jogi személyIséggel rendelkező tá rsulásnal kötött izerződés alapján . használati
dij illeti meg.

3. Tdrsulás megstűn éte etc ténavagyonál ‘ eltérő megállapodás hiányábzn-aná rsalás
tagjai között kell felosztani olyan arányban, ahogyan a tagok a társaság vagyonö hoz
hozzájinatak.

ATÁRSULÁSI TANÁCS MŰl<öOÉSéRt VONATKOZÓSZABÁj,YOK°

1. A társulás dönténhozé szerve a lársuláni tanács, mely
mindenkori pslgármestereihől áll.

a társult önkormányzatok

2. ATársnalás feladatkörébe tartozó ügyekben döntést csak a TársrzlásiTanács hozhat.

1. A Tdrsnlad Tanácsa lését szükség szerint de évente legalább kén alkalommal irdsban
össze kell hInni. Ag ösnzehlvásézt az elnak felelős, at elnök a kadályoztatása esetén az
ülés összehlvésárél elnökhelyelten gondoskodik Össze kell hlvnl a társulás alátét akkor
ik ha a Társulás bármely tagja—napirend megjelölésével — Indltványozza, Illetve a helyi
önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet vezetője
kezdeményezi.

4. A Társulási Tanács hatáskörébe tartozik at igyrend, közbeszerzési ozsbőlyzat, feleljsségi
rend, és a Kbt. által megklnánt szervezet bizottságI létrehozása, az éves msnka prozram
és költségvetés, azok teljesitéséről szóló beszámoló eifogadásu és mInden mái olyan
felzdat vagy hatdskör, melyetlogniabály igy Irelő.

S. A Társulási Tanács tagjai évente beszámolnak ké pvinelő-testületelsek a tanácsban
séggett nevékenységükről.sn

e, Az elnük és az elnök helyettensh a Tanács Üléseit alkalmanként feivállna vereuk At
ölésekról jegyzőköngysel kell felvenni a tömény és az zgyrend szerinti alaki és nartalmi
kellékekleel, Az ülésről felvett jegyzőhöspvet tizenöt napon belül meg hell kildeni helyi
önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős stem lszntvezetl részére.

7. ATdrsulásiTasácsö léseire aanácshozásijoggal meghlvhntök:

a. az országgyűlési képviselők,

iv. a mr’nisztériamol~ területi állami szervezetek képvinelői,

c. társult önkormányzatok sza kemizerel,

d. valamint a tárgyalt témában közremőbödni tadó mirdee mazán., ésjtgi személy,
akik meghivásával az eluökség egyetért.

g. A társult önkormányzatok a társnzlüs céljai megvalésitására menkabizoltságokat
hozhatnak létre an üzyrend által meghand rotors feladat’ és hatáskörrel. Az egyes
mankabizottságok munkájába ina kság szerint be bell vonni lársulálban résztvevő
önkermányaatok szakembereit és szahértőkel,

9. A TársulásI Tanács hatá rozatkéyes, h aazonatn gok több mist fele jelei est,

tl,tztt’ eKöl2slvlzzdúeadsatO l$,e es IC pznozaz.znrttanzzlszáz, t.rátáséayltl$snszlzaizsezílszn
ízzyldataslsnlzigiölanziarn

MinIs 90 III rarasa emit es lznlslezo rzrtalvm
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1O.A döntés általában egysgezr5 szótöbbséggel történik ahol minden tagnak 1 egy)
azaeaeata eat. A társulás énsényet döntéséhec a Jelen társalási metáilapodásban
meghatáeozottszámá, de legalább annyi tag Igen szavazata no kséges, a mely
meghaladja a lelen lévő tagok seavaaa talnak a felén ás az állatuk képviselt települések
lakosöágssá mának egyharmadát.

11, Szavazni saeméC~esea, vagy a társulás tagial által irásba n meghatalmazots helyettes
képviselő étián lehet,

12. tgyhangú —valamennyi tag részvételével meghozott ás a tagok képviselőtenrüteti
határozata in alapuló — döntés saü kséges: A Táesulás megszüntetéséhez.

11. Minősitelt—2/3-os—többségu’ saavazatseü kséges:

a. a Társulás Ogyeendjések elfogadásáhoe ás módosltásáhon,

b. a Közbeszeezési Szabályzat etfogadásához do módosításához

c. a társttási megállapodás módosításához.

d. a Táesuiás tisztvisetői (Eltölt, ginötdtelyettesek, elnökségi ásszámvizsgátó
bizottsági tagok) megválasztásáhog,

e. t tagok hozzáiáruiase (hefizeténe) mértékének meghatározátáhon,

L a tagságiviszony kizárással tőrtéeő megszüntetéséhez

g. belső ellenőrzés fetáttításáhon, vagy valamely tagöskormányzat belső ellenőrzési

sseivezetések megbieánáhor, toed hbá

h. minden olyan táesu iáá hand rozat meghozataiához amely a társulásban céget vevő

gag önkormányaalvak képvinatő-testületei mindegyikére sorsatkooóat döntési

kötelezettséget ketetkegtet

A társul ás érvényes minősített szótöbbségű dönténéhezajelen társulási
megállapodásban meghatározott számú, de legalább anayl lag igen ssava~ ra ssükséges,
amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatása k kétharmadát ás az áitait
képviselt teigpslések lakesságszámának több minta felét

14. A Társatáé Tanács működésére vonatkozó további szabályokat a Tórsuijsi Tanács
Ogyreadje tartalmazza.
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ATÁRSUL4S ELLENŐRZéSÉNeK RENDJE1’

Aszámetzsgótd bfroozodg~
1. A Társuláé Tanács a pénzügyi felhasznál ás elzeső tzésére a társulás tagjainak

polgármentereiből 3 tagú számvizsgálá bizottságot választ, mely ügyegnájég maga
határozza meg. A soámvizsgáló bizottság tagi ama k megbtzttá na an án kormányzati
választásolna,on igazodva S éves ősogórorogg Időre szál,

2. A számnizsgáló bizottság jetgntése nélkül a Társulási Tanács a pénzügyi fethasznátásrái
uvótójetentést érdemben aem tázgyaihatja.

3. Aszámvizsgáló bizottságba sz elnökséget adó települések képviselői nem detegáihatók.

4, A számvizsgátó bizottság logosuit a társulás irataiha betekinteni, a társulás mgnkájávat
kapcsolatban feleitágositánt kérni akár az esetlegesen eljáró belső ellenőrzési
saetvegettői is, a társulás ülésein részt vgtni.

Számatzvedló blzoedsógglnőke: Arlflormota (pélyt potgórm eater)

Szómsfzagdlóblzoltsáo foglal: or. Sze,eacadsőadvóo (járzdósaoypolgárrnnearet’)

Szopká Tomáz (tenktpolgámsezoer)

Kőnryevfzagóló°’
1. A Társulási Tanács köt~vvizsgálót/köggvrvlztgátő uzensegetet biz mag arm, bogy a

köeyüvizsgálati szabályok ás stasdardok szerint a társulás gazdálkodását vagyonát,
működését évről évye megvinsgália ás caditália. A kösywiosgátót a költségvetéá dv
végéig— illetőleg annakvizagátara befeieatéig—rerjedő időszakra kell legalább megbizni.

eelaóelletsómds
1. A Társulási Tanács halárnzhat bármely tagönkormányzat bgisá nllenö rzésl szerve pete

megbirárirót, illetve önálló heiiő ellenőrzési szervezet fetáilitásárót.

ATÁRSuLÁSnAN FOGLALKDZTATOtT SztMÉL~ ALKALMAZÁSÁNAK FELTÉTELEIt’

1. A Társulás nem tort fenn intézményt és sem atapit önálló szervezetet.

“Mats 90 lii poujsszaérü lasrzteasla,Ula,st
“tOts vs. )tS pacaausuntee taralneáumlsvv

Mats 93 III panáu santess la,v!nastanalam
‘klan 93 (7 vonta, sunnen kst,lnza ü,sta,n,
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INTÉZMÉNY, MÁS SZERVEZET KÖZÖS FENNTARTÁS4MA VONATKOZÓ RÉSZLETES
N EN DE LX EZÉS E

1. A Társulás sem tart fenn intézményt és nem atapit önálló uzen,ezetet. Gazdasági
társaságot viszont — ha Jogszabály másként nem rendulkealk — feladataI ellátásával
összefüggésben alaptlhat, vogy gordozdgl Eórsozágöot, vagyona révzeaegfézg (Ozlelrészt)
szerezhet

MINDAZ, AMIBtN A KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK MÉG MEGÁLLAPODTAK

ATdrsuaésazekágazaty, elapoei’dkeny’sdglbesaroldao dskenetányzotifaakriéjuz

Alnpzelndkensvségi besorolda:

Ájleeel,dzzgnésiszgkágozvr

332100 Nem veszélyes hulladék kezelést, árrgkssantgvílásu

Kermáaysazifaakciék szentI:

013300 Más szerv részére végzett péaz’igyt-gazdálkedási, éaemeleeléak egyéb
azeegálla cárok

031020 mete veszélyes (lelepWdsi) hnladdk ésszeEeodö,ek eáregagáuo, eikümvtteft
begyűjtése, szállkáno, ála’ekáso

051040 téem vesze’la’ea hasloddk kezeí/se, árgelv,olloglféso

A Társulás teedkeoységének jellege, jegáilása

A társulás péngágyi-gaidasági feladatait a Jássberény Város Önkormányzat
PolgármestEri Hivatal látja el.

M’lködéiit.rűkEe

. Az alapitátagoktelepütéss közigazgatási határa.

OavEéal,vzá szerv vetve
. ttűiO’fOM Térségi Kommunális SzolgáltatóTársalásTársulásl Tanácsa

oő,téskozá saevvszdláeelye:
. Slooiászbgrény, Lehelvezértér II.

DövEdobaad szerv vezetője

. Társulási Tanéco Elnöke

A Társalás good be~ edljob feledzeok

1. Az érintett térség közös érdekű fetadatalnak tárnulát útján való megvaiósitási
lehetőségeinek feltárása,

“toSses 9307 revs, stem kssrleaáraeelam

2. egyezletett iavaslaotk kidolgozásu, a szükséges információk bizlositása az
ögkormányzatok közös érdekű lelestősebbdöntéseire,

3. A társtlástagjainak területén azállali hulladékok gytjtése, giszáilitása, ártalmattanöása.

4. Az Európai Unió által — a célok megvalóétásu érdekében — kstt pályázatokon való
részvétel.

S. Helyi erőforrások kotcettráltfelhausuáiáua a köves cétoketérése érdekében,

6. Külső pénzügyi források bevotásu,

7, A feladatok integrálásátakfelaál[aláua, megvalósítása.

0. Társulás tagjaltak területén a kümmaválin szilárd hulladék tyéjoéséeek, elhelyezésének
és árta Imatitnitásá nak a megotdáva.

Ennek keretében a Társulás projeksie eredményeként
- kialaldtja a házi komposzsálásfeitételeit,
— kialaldija at ‚ijralsassnáiatj központokat és működteti azokat,
‘ az ömlesztett hatladék gyűjtés már csupát at án. masudák kieiladéksu oesáed ki amit

a jásztelki halladékkeeeiő kögpovekav Ilerakóbanl szervesanyag-csökkentést it
megvalósteó mechav [kai-biológiai eiökeaeiést vaiósitanak meg,

‘ a pályáaao keretében jászberény, Jászórokszállán, Hoses éu jáseladány településeken
épülő Huitaáékudvarokbaa va lósija meg a sselektőv lsul[adékgyű(lést az eddig Is
működtelettgyűjtősaigelek átlát ésazái házhoz merá szelekllv gyűjtéssull,

- kiaigidtásm kerül a zöldhulladék gyűjtése ás komposztálásu a városuk kertvárosi
övezeteiben ás a nagyobb településeket,

- sásstelken a huiiadékkegelő központban Idépitésre kerül az áj mechaaíkai-bltlégiai
keielőügem, ahol a szétválaszlolt hulladékhól az án. köttyű fsukció eaetgetikal
kaszsosil áscé Ijából külsőégetőműbe kerül.

Társult tagok mggáihpodsak abban ás kötelezettséget vállaltak arm, bogy a projekt
eredményeként a Társulás tulajdonába éu keseidsébe került essköaökről ás létesitményekről a
mvgvalőnuláoe követően eszköztistát készitenek, amely a Társulási megállapodás
elválaszthatallas mellékletétfogja képezul.
Ennek érdekébea:

. A regioeátiv kommunális huttadéklesukó létrehozása pészüEli feltéteteirek
megteremtése,

. A lesukó helyének meghatározása, a terület tula(dtnjogú nak megoverzése,

‘ A larakó tervezéai des engedélyezési el(árásánaklefolylatásu,

. A kivitelező kiválauzüásu kösbeuoersési eljárás lefolytatásőval,

. A haliadéklerakó megéplttetése,

. A lesukó üsemettetése,
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. A lerakó bővltésételt rekultivációjának megoldása, Arársnlásé.e társult tan gakleapmoloars
A Társulásban a települési érdekek képviseletét —azegyenjogúságésmeltérendelzzég

. A szenselett hslladékgyújnéz én szállinás biztositása, tiszteletben tartásával - a települési önkormányzatok polgármesterei látják el. A társuló

önkormányzatok alá rsulás működését egyebek mellett az alábbia k szerint segitik elő:
. A társulásban lévő tagok éráekeiaek összehangolása an Információk cseréjének

biztoátása, valamint a Társulás céljait szolgáló Intézményrendszer kiépitése, . a társa lás feladatköré be tartozó ügyekkel kapcsolatos dönténtervezeteket

rendetetalkotás a hulladék gyűjtésére, szállinására, a szállitó leijelölésérelatársu lásnal
. Javaslattétel sz egységes sgeménssá llínási dij megisatározásáza,

egyeztetik, a döntésekről a nársslást énleslnik,
. A Társulás tagjaizakterélelén meglévő személtelepek rekaithációja.

.aTársu lás feladatkörébe ternogó, helyben keletkező ügyekben a njrsualást tájékozlalják, a
Ebnőkség szükséges adatokat ás Információkat a társulás rendelkezésére bocsátják,
A Társulás mintáját a Társulási Tanács ülése közölni időszakban S tagú elnökség sgenseoi,
koordisálja. At elnökséget — amelynek egy elnöke és két elnökhelyettese van— a Társulási a a társulás működéséhez jhetysziss tátgyalások, tanácaltogűsok, szenylék, stbl szükséges
Tasácsvátaszlja meg a társulás taujalsak pülgársnestereiből. Az elnökség tagjainak megbizanása feltételeket megteremnilt
an öskormányzati válaszlásokhoz Igazodsa S éves határozott Időre azé?. Az elnökség

. a társulás munkáját adatszolgállanással seglnik.
megbizatása az önkormányzati választások napjánat megszűnik, Az önkormányzani választásokat
követő 6 hónapon belül Új elnökséget kell sálaaztani, A leköszönő elnökség eneek ATársulás
megtönénnéig a halaszthatatlan dönnések meghozatalában, illetve as ilyen intézkedések

a feledatkörébe tartozó ügyekben a társulás tagjai felé szolgáltató, tanácsadóentegténeléhen ‚ügyeivő elnök.égkénr köteles részt venni.
tesékenységet végez, igy ldilönösena testületi etőtetjesztések előkészitéséhen segitségetnyájl,

Atársulást an Elnök képessetz infürműciót agotgűltal,

A tórsu?ásghsőke: or. Szabó Tamás ‘ minden én március 31-ig Iráson éztékelést késnit munkájáról, a társult önkormányzatok
részére,

sknökhótgse: Forkosegreoc
- minden év október 31-ig Irásban tájékoztatja an Önkormányzatokat a következő évben

Elnökhelyettese: Or. Tótániózmf
várható huljadékszállitási dij méttékéről. A dijképzés sorá naTáesu láss hüliüdékgazdálkodási

Lakó csá György projektje költség-haszon elemzés/ben használt dijszintek alkalmazására törekszik

SvekzerSdndorpéEer - minden öv november 30-ig Iránban tájékoztatja az öskormányza tokat a következő érben
fizetendő társulási hozsájámlán mértékéről,

A Táranaláu guzddlendósen
1, A Térsalás a társult tagok hozzájárulásából, pályázatok Útján elayent pássösszegekbőt, a Zörá rendelkezések

hslladáklerakó működletéséből származó bérleti dijakból, különböző szervezetektől
kapott támogatásokból, adományokból és künksét célra, illetve felhasználásra átveut A társuló önkormányzatok a társulás működése során felmerülő vitás kérdéseken egymás között

kötelesek egyeztetni, ennek eredménytelensége esetén fordulnak a birósighoz,pénzeszközökből gazdálkodik

2, A Társulás átadstt vagyontárggyal sem eendelkeák,5’ tgyéb, st nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törsén’ekönmzről szóló zütan. évi IV. törvény,
salsmint a Magyarország helyi önkormányzanairót szóló 2011. évi CLSO(5l5. tömény szabályai an

3, A Társalás elkülönitett bankszámláeal rendelkezik, A társulás pénzének kezelésével és izátyazlók
felhasználásával összefüggő gundálkodánl és pénztürgalmi feladatokat az Elnökség látja
el. A megéllapodó felek a fentieket közösakaranukból fogadták el és itták alá.

Kelt, űánnbzrény4. A társulás részéről slalványozásra az elnök önállóan, ön napot meghaladó
akazlályoztatása esetén a két elnökhelyettes együttesen jogosult

5kfátv 53 tIn psss~a sznésaá isirloza un.slsan
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TAO ieőpvmetőie TAo S5LÁltMA efPvlsetőtutOLsln TAO eőpvgttőae TAO Au.AltAzA eépvoEtŐTrsTossnH6TÁRAT5ZÁJáA HATA50zAT5ZÁMA

esakőt oábm stesol Mihály
psleőementee volgásm alter

Cues eéa elniuzsón
enlgőssessee poleásns enter

Munuáe Láuté,6 Fmuóa sátsme
gsleártsester vsleám „1cr

Szemét Imre Pete Láudé
pslgárro enter pslgásnienler

Farkas resent teelmer sásdnr
paleöesrentee Péter nsieármenn.z

Oergnly snlnűs Téri, gsa
esleássenner nzlgöne easer

sr.zuabőTassán Taróranán

pnleám eszer vsleátn esser

salon Lazes Ni II srmaa
poleűreeestee psleártn euler

or. seeresz.éu lands Pesgaaltős
ezizőneenser vulgóm mIss

zelenal nbnrsé Anrádi dunn
polgárseester vnlgárm enter

Tari ksősán susia tőnémté
pslgánt enter velgarseestee

Teri/Ii tünde snLl I enőn

esleármenter naleárm ester

Lubőol Oystgy lzepké Tamás
pelgárva cues pelgdmennt

sertalastéoe/Iuzn Or. Téthűéusel
0-stalin pslnarmesrrr gslránn’ cuter

Szabó László vedu- sáson
psrgárm eater pelsómnester

Teds Néra Cnlttaraslutuás
eslzarneentee vslgósm enter

sass Peeevz
pulgásneuee
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat

5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

Közbeszerzési Szabályzat

A Szabályzat célja az Önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárások eljárási és
felelősségi rendjének meghatározása, mely az Önkormányzat működésével összefüggő
árubeszerzésekre, építési beruházásokra és szolgáltatás megrendelésekre vonatkozik. A
Szabályzat célja továbbá, hogy rögzítse Jászboldogháza Községi Önkormányzat
közbeszerzéseivel kapcsolatos feladatokat, fogalmakat valamint a felelősségi rendet.

Általános rendelkezések

1.) A Szabályzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénnyel (továbbiakban: Kbt.)
összhangban szabályozza az Önkormányzat feladatellátásához szükséges és a közbeszerzési
törvény hatálya alá tartozó árubeszerzések, építési beruházások és szolgáltatás
megrendelések, építési vagy szolgáltatási koncesszió megfelelő minőségben, időben és
anyagi feltételek mellett történő beszerzését biztosító szerződés(ek) előkészítését, az
igényeket legjobban kielégítő szerződő fél versenyhelyzetben történő kiválasztását.
2.) A szabályzat hatálya kiterjed minden olyan — az Önkormányzat működésével szorosan
összefüggő — közbeszerzési szerződés (árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás
megrendelés), valamint az építési vagy szolgáltatási koncesszió Kbt. szerinti megkötésére,
amelyek vonatkozásában az 1. pontban megjelölt jogszabály közbeszerzési eljárás
lefolytatását írja elő, továbbá ha a közbeszerzési értékhatárok azt kötelezővé teszik.
3.) A beszerzés tervezési rendje: minden év március 31. napjáig az elfogadott költségvetés
alapján a tervezett beszerzéseket, az éves beruházásokat is magában foglaló éves összesített
közbeszerzési tervet kell készíteni, amely tartalmazza az adott évben tervezett
közbeszerzéseket.
A közbeszerzési tervben rögzíteni kell:
- a tervezett közbeszerzéseket,
- annak éves költségvetési előirányzatát és ütemezését,
- a központosított közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló beszerzéseket,
- a közbeszerzési eljárás fajtáját,
- a közbeszerzési eljárás tervezett megindításának idejét,
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- az egyes közbeszerzések tervezett megvalósítási határidejét.
A közbeszerzési terv elkészítéséért a polgármester felelős.
4.) A közbeszerzési tervet 5 évig meg kell őrizni.

A közbeszerzési érték és az értékhatárok meghatározására vonatkozó szabályok

1.) Közbeszerzési értékhatárként a Kbt.-ben, valamint a mindenkori költségvetési törvényben
meghatározott értékhatárokat kell figyelembe venni.
2.) A közbeszerzés értékének meghatározására a Kbt. szabályai az irányadóak.

Ill.
A közbeszerzési eljárás lefolytatásának rendje

1.) Az Önkormányzat közbeszerzési feladatainak előkészítése, szervezése és megvalósítása, a
közbeszerzési eljárások lefolytatása a polgármester feladata.
2.) A közbeszerzési eljárás előkészítésében, a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és
dokumentáció összeállításában — figyelemmel a Kbt. 27. * (3) bekezdésében foglaltakra —

részt vesznek a következő személyek:
- a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzés tárgya szerint érintett hivatali
munkatársa
- jegyző
-jogi szakértő
- a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízott külső közbeszerzési szakértő,
akik az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívást, valamint a dokumentációt és a kiegészítő
iratokat aláírják, aláírásukkal igazolva, hogy azok tartalmával egyetértenek.
3.) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálására legalább 3 fős bírálóbizottság alakul,
melynek tagjait az adott közbeszerzési eljárásra figyelemmel a polgármester hívja meg a
bizottsági ülésekre.
A bírálóbizottság tagjai:
- a jogi szakértelmet biztosító személy: Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori
jegyzője
- pénzügyi szakértelmet biztosító személy: Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi
előadója
- a Kbt. 27. * (3) bekezdésének megfelelő közbeszerzés tárgya szerinti szakmai
szakértelemmel rendelkező külső szakértők,
- a Kbt. 27. * (3) bekezdésének megfelelő közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező
külső szakértők, vagyis a közbeszerzési eljárás lebonyolítását végző felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó által delegált szakemberek,
- a Kbt. 27. * (3) bekezdésének megfelelő pénzügyi szakértelemmel rendelkező külső
szakértők,
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- a Jegyző által megbízott, tanácskozási Joggal rendelkező szakemberek.
A Kbt. 27. ~-ának (3) bekezdésében megjelölt esetben a „felelő akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó” közbeszerzési eljárásba történő bevonásáért a polgármester felelős.
4.) A közbeszerzési eljárás megkezdésének feltétele a fedezet rendelkezésre állása, melyet a
polgármester kötetes ellenőrizni.
5.) Az ajánlati/ajánlattételi/részvételi felhívás összeállítása a polgármester feladata.
A polgármester felelős a felhívás:
- tartalmának teljes körűségéért,
- közzététele/megkütdése előtt az eljárás és annak jogszerűsége megvizsgálásáért,
- a közzétételért/megküldésért.
6.) A közbeszerzési dokumentumok teljes körű elkészitéséért és a Kbt.-nek megfelelő
hozzáférhetővé tételéért, valamint közzétételéért a polgármester felelős.
7.) A polgármester felelős:
- a felhíváshoz Illetve a dokumentációhoz/kiegészítő iratokhoz kapcsolódó kiegészítő
tájékoztatás elkészítéséért,
- amennyiben a kiegészítő tájékoztatás konzultáció formájában történik, az arról készült
jegyzőkönyv elkészítéséért.
8.) Abban az esetben, ha a felhívásban ajánlati biztosíték adásához tett kötve az ajánlattétel,
és azt a Kbt. 54. *-ának megfelelően vissza kell fizetni, az időben történő visszafizetésért a
polgármester a felelős.
9.) A benyújtott ajánlatokat azok felbontásáig a benyújtás helyén biztonságosan kelt őrizni
úgy, hogy azok az ajánlattételi határidő lejárta előtt ne kerülhessenek felbontásra.
10.) Az ajánlatok felbontását a közbeszerzési eljárás előkészítésében részt vevő személyek
végzik.
11.) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásáról, ismertetéséről a közbeszerzési
eljárás előkészítésében részt vevő személyek jegyzőkönyvet kötelesek felvenni.
Ajegyzőkönyvnek tartalmaznia kell legalább:
- az ajánlat/részvételi jelentkezés felbontásának helyét, idejét,
- az ajánlatot/részvételi jelentkezést felbontó személy(ek) nevét,
- az ajánlattevők/részvétetre jelentkezők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét),
- valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok
alapján értékelésre kerülnek,
- az ajánlatokra/részvételi jelentkezésekre vonatkozó egyéb különleges körülményeket,
- adott esetben a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét
- az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket felbontók aláírását.
12.) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásáról készült jegyzőkönyvet öt napon belül
meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek/részvételre jelentkezőnek. Az ajánlatok/részvételi
jelentkezések felbontásárót készült jegyzőkönyv elküldéséért a polgármester felelős.
13.) Amennyiben szükséges, a hiánypótlásra történő felhívás elkészítéséért és az
érintettekhez való eljuttatásáért a polgármester felelős.
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14.) Ha az ajánlatban számítási hiba van, annak javítása és az erről szóló tájékoztatás
megküldése az érintettek felé a polgármester feladata.
15.) Ha az ajánlatban aránytalanul alacsony ár vagy egyéb aránytalan vállalás szerepel, az
indokolás/tájékoztatás kérés elkészítése, valamint az érintettekhez való eljuttatása a
polgármester feladata.
16.) Az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket a közbeszerzési eljárás előkészítésében részt
vevő személyek a felhívásban valamint a dokumentációban és a kiegészítő iratokban
foglaltaknak megfelelően a legrövidebb időn belül kötelesek értékelni, valamint a
bírálóbizottság részére előterjesztést készíteni.
A bírálóbizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyhez csatolni kell a tagok
indoklással ellátott bírálati lapjait. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a döntéshozó részére
a döntési javaslatot.
17.) A közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala a Képviselő-testület feladata.
18.) Amennyiben az ajánlattevő/részvételre jelentkező kizárására, ajánlatának/részvételi
jelentkezésének érvénytelenné nyilvánítására kerül sor, őt erről a döntést követő 3
munkanapon belül írásban tájékoztatni kell. Az erről szóló írásos tájékoztató elkészítéséért,
az érdekeltekhez való eljuttatásáért a polgármester felelős.
19.) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor a külön jogszabályban
meghatározott minta szerinti összegzést kell készíteni az ajánlatokról. Az eljárás vagy eljárási
szakasz eredményét — megjelölve az eljárás nyertes ajánlattevőjét, az eljárás további
szakaszába ajánlattételre felhívott részvételre jelentkezőket (adott esetben), továbbá (adott
esetben) a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőt — vagy eredménytelenségét tartalmazó
összegezés elkészítéséért, valamint megküldéséért és a Közbeszerzési Adatbázisban történő
közzétételért a polgármester a felelős.
20.) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót legkésőbb a szerződéskötést, vagy az eljárás
eredménytelenné nyilvánításáról vagy a szerződéskötés megtagadásáról szóló ajánlatkérői
döntést követő 10 munkanapon belül, külön jogszabályban meghatározott minta szerinti
hirdetményben kell megküldeni közzétételre. A hirdetmény közzétételre való megküldéséért
a polgármester felelős.
21.) A költségvetési év végén az éves közbeszerzésekről a külön jogszabályban
meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést kell készíteni, melyet az ott előírt
határidőig a Közbeszerzési Adatbázisban közzé kell tenni. Az éves statisztikai összegezés
elkészítéséért, és közzétételéért a polgármester felelős.
22.) A szerződést a polgármester köti meg a közbeszerzési eljárás nyertesével — a Képviselő
testület döntésével zárult eljárások esetében is — a szerződéskötésre vonatkozó előírások
betartásával. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép — és az összegezésben megjelölésre
került, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kell megkötni a szerződést.
23.) Amennyiben a megkötött szerződés — Kbt. szabályainak megfelelő — módosítása
szükségessé válik, külön jogszabályban meghatározott minta szerinti hirdetményt kell
közzétenni. A hirdetmény közzétételre való megküldéséért a polgármester felelős.
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24.) A Kbt. 142. g-ának megfelelően a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
ellenőrzéséért és dokumentálásáért a polgármesterfelelős.
A szerződés teljesítésére vonatkozó, a Kbt. 43. ~(1) bekezdésének f) pontja szerinti adatok
Közbeszerzési Adatbázisban történő közzétételéért a polgármesterfelelős.

lv.
A közbeszerzések ellenőrzése

1.) A közbeszerzési eljárások rendszeres ellenőrzése a Belső Ellenőrzés hatáskörébe tartozik.
Az ellenőrzés során különös gondot kell fordítani a szabályszerűségre, az elbírálás
szempontjainak előkészítésére, és azok érvényesítésére az elbírálás során.
2.) Amennyiben a közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozik és ezzel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indul, arról a polgármester
haladéktalanul tájékoztatja a Képviselő-testületet.
3.) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban keletkezett összes
iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésével kapcsolatos
összes iratot a szerződés teljesítésétől számított 5 évig meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel
kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább 5
évig kell megőrizni.
4.) A közbeszerzési eljárás előkészítésében részt vevő személyeknek, a bírálóbizottság
tagjainak, és a döntéshozónak a közbeszerzési eljárásba való bekapcsolódásakor
összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tennie.

VI.
Záró rendelkezések

Jelen szabályzatot a Képviselő-testület a .../2017. (Xl ) számú KT határozattal fogadta el,
azzal, hogy 201 napján lép hatályba, továbbá a hatályba lépést követően
megindult közbeszerzési eljárásokra kell alkalmazni.

Jászboldogháza, 2017. december 6.

Szűcs Lajos
polgármester
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

Sorszám A beszerzés A beszerzés Becsült érték (buttó) A hirdetmény Tervezett A Döntéshozó
megnevezése tárgya: megjelenítésének eljárás közbeszerzési

tervezett típusa eljárás fajtája
időpontj a

TOP-3.2.1-l5- „Komplex 98.550 095,- 2018. I. Kbt. III. Hirdetmény Képviselőtestület
JN1-2016- energetikai fejlesztés Ft negyedév rész 115. ~ közzététele
00009 ajászboldogházi (1) nélküli

közintézményekben,, bekezdés Kbt. III. rész
ll5.~(l)
bekezdés

Jászboldogháza, 2017. december 6.

Szűcs Lajos
polgármester

Összesített Közbeszerzési terv
2018.



Határozati javaslat 9. Napirend
Kivonat Jaszboldoghaza Kozseg’ Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek 2017 december 11-
én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2017 (XII 11 ) sz hatarozata

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervéről

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászboldoghéza Községi
Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervét, az alábbiak szerint fogadja el:

Tervezett eljárástípus

aa~:~~
„Komplex energetikai fejlesztés Kbt. III. rész 115. * (1) bekezdés 2018. I. negyedév

a jászboldogházi
közi ntézm é nyekbe n.”

TQP-3.2. 1-15-iN 1-2016-00009

~S~gEt~ta~aa
A Képviselő testület megbízza Szűcs Lajos polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési
tervnek az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján
való közzétételről.

Határidő: azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester

Erről értesülnek:

1.) Szűcs Lajos polgármester Helyben
2.) Képviselő-testület tagjai Helyben
3.) Közbeszerzési Hatóság Honlapon Keresztül
4.) Irattár Helyben

A közbeszerzés tárgya Eljárás tervezett megindítása


