




Rendelet - tervezet 
 
 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2021 (…….) számú rendelete 
 az egészségügyi alapellátásról  szóló 8/2016. (IX.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról  

 

A rendelet Preabullumának szövege az alábbiakra módosul: 

„Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§.(1) bekezdés 4. pontjában, valamint az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 
egészségügyi alapellátási körzetekről a következőket rendeli el:” 

A rendelet a következő 6.§-al egészül ki: 

6.§: 

Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében 
látja el.  

Az ügyeleti ellátás szerződött partnere: Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 
Az ügyeleti ellátás helye: 5100 Jászberény, Thököly út 13. 
 
A fogorvosi ügyeleti ellátás szerződött partnere: Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 
A fogorvosi ügyeleti ellátás helye: 5000 Szolnok, Móra Ferenc út 9. 
 

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Jászboldogháza, 2021. 

 

 

Szűcs Lajos      Kiss Csaba 
polgármester      aljegyző 
 



        3. napirend 
Jászboldogháza Községi Önkormányzata 

2022. évi belső ellenőrzési terve 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. §-a szerint az 
államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal 
történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az 
államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere 
keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is. 
 
Az önkormányzat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011.(XI.31.) Korm. rendelet 31. §-a, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint összeállított éves ellenőrzési 
tervet fogalmazza meg: 
 
A belső ellenőrzés tervezésének bemutatása 
 
A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv 
vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók 
figyelembevételével és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani 
és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, 
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 
 
Az Áht. 70. § (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer keretén belül 
működő bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső 
szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását 
vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője 
részére. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében 
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött 
szervezetirányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a 
jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési 
bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, továbbá az eszközökkel és 
forrásokkal való gazdálkodás folyamatát. 
 
A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső ellenőrzési 
tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és információs 
rendszerét fenyegető kockázatokat, a pénzügyi és működési adatok megbízhatósága és 
zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a 
törvények, a szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén.  
 
A belső ellenőrzés a 2022. évi munkatervét, kockázatelemzés alapján készítette el, figyelembe 
véve a 370/2011. (XII. 31) Kormányrendeletben foglaltakat, továbbá a Belső Ellenőri 
Kézikönyv előírásait, és a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normáit, amely 
szerint felmérésre kerültek (kockázatelemzés) a költségvetési szervek tevékenységét érintő, 
gazdálkodási folyamatában rejlő kockázatok. A kockázatelemzés felmérésével, a felső vezetés 
javaslatával, az ellenőri fókusz kialakításával, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával, 
minősítésével, valamint az ellenőrzési tapasztalatok figyelembevételével lett meghatározva az 
ellenőrizendő folyamat, és az ellenőrzés célja, majd ezek alapján került sor az éves 
tervjavaslat elkészítésére. 



 
Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, kockázatelemzések 
 
Az éves ellenőrzési tervet megalapozó: 

- kockázatelemzések elvégzésének időpontja(i):  
2021. november 12-től 2021. november 15-ig. 

 
Az elvégzett kockázatelemzés rövid összefoglalása 
 
A belső ellenőrzés az éves terv összeállításánál figyelembe vette: 

 az önkormányzatot érintő gazdálkodási tevékenységet, a polgármesteri hivatal 
gazdálkodását, továbbá az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési 
szerveknél ellátandó tevékenységeket, 

 a helyi önkormányzat működését, könyvvezetési kötelezettségét, 
 a közbeszerzésről szóló törvényt, és a helyi Közbeszerzési Szabályzat előírásait, a 

közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását, 
 a korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumait. 

A belső ellenőrzés fókuszában a folyamatosan változó számviteli és gazdálkodási 
szabályozók szakszerű alkalmazásának vizsgálata áll, különös tekintettel az átalakulásokra. 
Az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok jelentős változása, a megváltozott 
jogszabályi környezetben készített költségvetés végrehajtása az irányadó törvények alapján 
komoly szakmai feladatot jelent, és a szabályszerű működést alapozza meg. A belsőellenőrzés 
hozzásegíthet a helyes gyakorlat kialakításához.   
 
A belső ellenőrzés fontos feladata a potenciális hibák megelőzése érdekében, hogy a 
megjelenő új, illetve jelentős mértékben módosuló jogszabályok értelmezéséhez egységes 
végrehajtásához segítséget nyújtson, együttműködve az ellenőrzött költségvetési, illetve 
egyéb szervezettel. 
 
Az önkormányzatnál a belső ellenőrzést külső szolgáltató megbízási szerződés alapján látja el.  
 
A kockázatelemzés eredménye 
 
A 2022. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez a kockázatelemzés elkészült. A 
kockázatelemzés alapján sor került a folyamatok megértésére, a kockázatok azonosítására, a 
kockázatelemzés eredményének megállapítására. 
 
A kockázatelemzés alapján felállított prioritások a belső ellenőrzési terv összeállításánál 
figyelembevételre kerültek, miszerint a magas kockázatú területek a lehető leghamarabb 
kerüljenek ellenőrzésre és a következő 2 évben minden területre kerüljön sor. 
 
A kockázatelemzés eredményét az 1. számú melléklet tartalmazza. A kockázatelemzés 
prioritásainak figyelembevételével elkészített 2022. évi belső ellenőrzési terv az ellenőrzés 
időszükségletével a 2. számú mellékletben található. 
 
Szolnok, 2021. november 16. 
 
         Illyésné Nagy Terézia 
        belső ellenőrzési vezető 



Előzetes vezetői jóváhagyás időpontja: 2021. november 17. 
 
 
 
 
       Jóváhagyta:    Kiss Csaba 
            aljegyző 
 
 
 
 
Záradék: 
 
A 2022. évi belső ellenőrzési tervet Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete ……../2021. (………) számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 
 
 
 
 
          Szűcs Lajos 
          polgármester 
 
 



Jászboldogháza Községi Önkormányzat     1. számú melléklet 
 
 

Azonosított kockázati tényezők és értékelésük 
 
 
Kockázat leírása Hatás Bekövetkezési 

valószínűség 
Kockázat 

A központi költségvetési támogatások 
igénylésének, elszámolásának rendje az 
óvodával kapcsolatban 

közepes közepes közepes 

A pénzügyi és számviteli szabályzatok 
teljes körűsége  

magas magas magas 

A strand működése magas magas magas 
Pénzkezelés, számviteli bizonylatok 
kezelése, bankszámla forgalom 
lebonyolításának rendje  

magas alacsony közepes 

Európai Uniós pályázat pénzügyi 
elszámolása 

közepes alacsony közepes 

Közbeszerzés lebonyolítása közepes alacsony közepes 
Vagyonkezelés, tárgyi eszközök 
nyilvántartása 

magas magas magas 

A konyha működése közepes közepes közepes 
A megállapított települési támogatások 
dokumentáltsága 

magas magas magas 

 
A normatíva igénylést és elszámolást megalapozó feladatmutatók ellenőrzése az óvoda 
esetében 2020. évben megtörtént, ezért minősítettük közepes kockázatúnak.  
A pénzügyi és számviteli szabályzatok teljeskörű megléte azért jelent kockázatot, mivel 
folyamatosan változnak a jogszabályok és követésük, a belső kontrollrendszerbe történő 
beépítésük nagyon fontos, ezért magas kockázatúnak ítéljük. 
A strand működésének vizsgálata magas kockázatúnak minősül, mivel a felújítás után 2014. 
évben volt ellenőrizve. 
Pénzkezelés, számviteli bizonylatok ellenőrzése. Bankszámla forgalom lebonyolításának 
rendje közepes kockázatú. 
Európai Uniós pályázat pénzügyi elszámolásának ellenőrzése nem releváns, ezért közepes 
kockázatú.  
Közbeszerzés lebonyolításának ellenőrzése közepes kockázatot képvisel. 
Az önkormányzati vagyon kezelése, hasznosítása, a tárgyi eszközök nyilvántartása magas 
kockázatot képvisel a nagyságrendje miatt. 
A konyha működésének ellenőrzése 2021. évben történt, ezért közepes kockázatú. 
A megállapított települési támogatások dokumentáltságának ellenőrzése javasolt, mivel még 
nem volt ellenőrizve, ezért magas kockázatú. 
 
Szolnok, 2021. november 16. 
 
 
 
        Illyésné Nagy Terézia 
       belső ellenőrzési vezető 



 
         2. számú melléklet 
 
 

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terve 
 

1. A megállapított települési támogatások dokumentáltságának ellenőrzése  
 
Cél: annak megállapítása, hogy a települési támogatások dokumentáltsága megfelel-e a 
Szociális rendelet előírásainak, valamint a kifizetett segélyek összehasonlító elemzése két év 
azonos időszakában. 
 
Tárgy: települési támogatások fajtánként 5 db, határozatok, jegyzőkönyvek, rendelet, 
nyilvántartások 
 
Időszak: 2020. január 1- 2021. december 31. 
 
Azonosított kockázati tényezők: 

- A rendszer nem megfelelő kialakításában rejlő kockázatok 
- Vonatkozó jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok 
- Szabályozatlanságból eredő kockázatok 

 
Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés 
 
Módszere: tételes 
 
Az ellenőrzés ütemezése és ellenőrzendő területek: 
  Jászboldogháza Községi Önkormányzat 

2022. III. negyedév 
 

Erőforrás szükséglet:  5 nap 
 
 
 



          4. napirend 
 
 
Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal 
                  Jegyzője 
5141 Jásztelek, Szabadság út 71. 
Tel: 06-57/562051, Fax: 06-57/562050 
E-mail: jegyzo@jasztelek.hu; jegyzo@jaszboldoghaza.hu; 
 
   

Előterjesztés 
 

A Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság 
vagyonkezelésében lévő Jászboldogháza 528; 513; 431; 457/2; 475/5; 366/1 helyrajzi 
számokon felvett, kivett csatorna megnevezésű, ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának 

ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról. 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Fenti ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.) pontjában meghatározott településfejlesztés, 
településrendezés feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és a 
„Jászboldogháza A1 jelű főgyűjtő csatorna kapacitás fejlesztése I. ütem” célra kívánja 
felhasználni. 

 
Kérem a Képviselő testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozzon határozatot!  
 
 
 
Jászboldogháza, 2021. november 17. 

 
 
 
 

 Kiss Csaba 
aljegyző 



(ingatlan igénylése esetén) 

 

KIVONAT 

 

… (Község / Város / Megyei Jogú Város) Önkormányzatának … … …-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 

…/… . (… . … .) Kt. / Kgy. számú határozat 

 

1. … (Község / Város / Megyei Jogú Város) Önkormányzatának Képviselő-testülete / 
Közgyűlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak 
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) 
pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a 
Magyar Állam tulajdonában (és a ……… vagyonkezelésében) lévő ………(település, 
cím) …… helyrajzi számon felvett, ………… megnevezésű, ......... területű ingatlan 
…/… tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés … .) pontjában / pontjaiban meghatározott 
………… feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és …………. célra 
kívánja felhasználni. 
 
konkrét felhasználási cél meghatározása:  

pl. helytörténeti gyűjtemény elhelyezése és működtetése céljára kívánja felhasználni / 
az Önkormányzat parkolás, illetve gyalogosforgalom lehetőségét kívánja biztosítani a 
területen. Az ingatlan természetben jelenleg is közterületként funkcionál. / 
önkormányzati bérlakásként kívánja használni. / a település területén hajléktalanná 
vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás 
megelőzésének biztosítására kívánja használni. / a szociálisan rászorult személyek 
lakáshoz jutásának elősegítése céljára kívánja használni. / önkormányzati irodák, 
tervtár kialakítása céljára kívánja felhasználni. / szabadidő parkot kíván kialakítani a 
területen. / az ingatlan mellett lévő út szélesítése, az út mellett szikkasztó árok 
kiépítése, valamint közterület, közpark, piac kialakítása céljára kívánja használni. / 
stb.  

(Megjegyzés: a Mötv-n kívül más jogszabályra való hivatkozás is elfogadható, 
amennyiben az rögzíti az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát, amelynek 
elősegítésére igénylik az ingatlant. A felhasználási célt pontosan, a segítendő feladattól 
elkülönítve kell meghatározni.) 



(ingatlan igénylése esetén) 

 

3. … (Község / Város / Megyei Jogú Város) Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás 
érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 
 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) 
védettség alatt.  
 
vagy 
 
Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan (örökségvédelmi / 
természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt áll, és az ingatlan 
önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez kapcsolódó 
kötelezettségek megtartását és teljesítését. 
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a ………(település, cím) 
…… hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 
során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 
megtegyen. 
 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a ………(település, cím) 
…… hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 
 

Erről értesülnek: 

K.m.f. 
 

 

 polgármester jegyző 

 

A kivonat hiteles: 

(dátum) 

 

 

 

(Amennyiben a testületi döntés a jogszabályban előírt alaki-tartalmi kellékeknek megfelel, úgy az természetesen 
más tartalommal és formában is meghozható! A tulajdonba adás érdekében felmerülő költség az értékbecslés 
díja is!) 



          5. napirend 
 
 
 
 
 
Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal 
                  Jegyzője 
5141 Jásztelek, Szabadság út 71. 
Tel: 06-57/562051, Fax: 06-57/562050 
E-mail: jegyzo@jasztelek.hu; jegyzo@jaszboldoghaza.hu; 
 
   

Előterjesztés 
 

Jászboldogháza, Kossuth u. 3. szám alatti /”kis iskola”/ Önkormányzati lakás bérletének 
meghosszabbítására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Berczeli Ildikó /Jászberény, 1979.02.24./ Jászboldogháza, Széchenyi út 2. szám alatti lakos 
azzal a kéréssel fordult hivatalunkhoz, hogy a 2021. január 26-án kelt, határozott idejű 
lakásbérleti szerződésüket 2022. április 1-ig hosszabbítsuk meg, mivel az általuk vásárolt ház 
még lakhatásra nem alkalmas. 
 
Kérem a Képviselő testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a szerződés módosítását 
fogadja el!  
 
 
 
 
Jászboldogháza, 2021. november 17. 

 
 
 
 

Kiss Csaba 
aljegyző 


