Jászboldogbáza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNOKETOL
12/20 15.
MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre
2015. december 16-án, szerdán délután 15,00 órára
AZ ÜLÉS HELYE: Küzsépháza Tanácskozó terme
Javasolt napirendi pont:

1.!

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

2.!

Előterjesztés az oktatási intézmény karbantartási feladatainak az ellátására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Orosz István Jászapáti Tankerület igazgatója

3.!

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

4.!

Előterjesztés a településrendezési terv elkészíttetésének megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban
—

5.!

Beszámoló a Közmunkaprogram 2015-ben elvégzett feladatairól
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban
—

6.!

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. évi municarendjére
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban
—

7.!

Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás megszűnése következtében
tulajdonközösség megszüntetésére és a társulási vagyon felosztására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban

létrejött

—

8.!

Előterjesztés önkormányzati feladat átadásáról szóló megállapodás megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
—

9.!

Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
Fogászati ellátással kapcsolatos kérelem
Kistérségi Turisztikai Egyesületbe történő belépésről
Támogatási kérelem megtárgyalása
Javaslat a Vasút utcai telek megvásárlására
Otthonteremtési támogatási kérelmek megtárgyalása
—

-

-

-

-

Jaszboldoghaza, 2015 december 10

—r
Szucs Lajos
polgannester

2.

„avtte.ncl.

Szolgáltatási szerződés
mely létrejött egrrés:rJl a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,
1051 Budapest, Nádor utca 32.
képviseletében eljáró Orosz István tankerületi igazgató megrendelő
(továbbiakban: Megrendelő)
nsúsr&ről
Jászboldogháza Községi Önkormányzat, képviseli: Szűcs Lajos polgármester
Székhelye: 5144 Jászboldogháza, Rikósi üt 27.
Adószám: I 5732S53-2-1 6
Törzsszám:732S57
Számlavezető pénzintézet: Jász Takarékszövetkezet
Bankszámla száma: 69500194-l 1026747-00000000
mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között,
-

együttes emlitésük esetén: Felek között, alulírt napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

I. A szerződés tárgya
1.1 Jelen szerződés alapján Szolgáltató elvállalja a Megrendelő által működtetett. Jászboldogházán
található. Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola
inuatlanjainak karban tartását.
Az ingatlanok:
5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos úti. (nagy iskola épület. kis iskola épüet)
5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor út 8. (tornaterem)
1.2 Szolgáltató köteles a Megrendelő által kirendelt kapcsolattartó’ al kérésének megfelelően ás
eg)eztet’e feladatait ellátni. Kapcsolattartó a mindenkori intézményvezető.
1.3 Szolgáltató feladatai különösen az alábbiak:
-

Hibaelhántás: azonnali beavatkozást igéi’) lő munka’ égzés. az életet ás vagy onbiztonságot
veszélyeztető. illetve a rendeltetésszerű ha6znalatot akadályozó meghibásodások soron kívüli
javítása. melyek különösen:
. csőrepedések. dugulások megszűntetése
. tetőbeázások javítása
. tantermekben ás közös használatú helyiségekben világítás biztosítása (izzócsere)
. füté’,i rendszer üzemképes állapotban tartása
. nyíláaárók üzemképes állapotban tartása
. egyeb. a napi müköd6t akadályozó hibaforrások me’zszüntetéqe

.)

—

—

Karbantartás: a rendeltetésszerű használatot közvetlenül nem befolyásoló. tervezhető és
ütemezhető javítási munkák elvégzése:
• fűtésrendszer feltöltése, légtelen ítése
.
ereszesatornák tisztántartása
.
hibalistában rögzített kisjavítási feladatok elvégzése
ln2atlan
.
.

—

fenntartási feladatok ellátása:
parkosított és zöldterületek gondozása
síkosság mentesítés (külső és belsőjárdák, parkolók)
—

—

Kapcsolattartás a megfelelő szakemberekkel. Amennyiben szükséges, külső szakipari segítség
igénybevétele.

Szakipari tevékenységnek minősül: magasépítési, szakipari és szerelőipari munkák, beleértve a gáz—és
központi fűtés szerelési, valamint elektromos javítási munkákat.
A karbantartási feladatkörbe tartozó, a napi működést nem akadályozó kisjavítási munkálatokat a
Megrendelő folyamatosan gyűjti (hibalista) és minden hét utolsó niunkanapján (amennyiben felmerül
ilyen jellegű probléma az adott héten) a Szolgáltató képviselőjének átadja.
A hibaelhárítási munkák megkezdésének időpontja: munkaidőben a bejelentéstől számított 2 órán
belül.
L4 A meghatározott havidíj feletti kiadás előzetes kötelezettségvállalás bejelentést igényel a
Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mindenkori
intézményvezetőjén keresztül. A kötelezettségvállalás feltétele a tételes költségkimutatás, mely
előzetesen részletezi a szükséges kiadásokat és Megrendelő döntését követően alátámasztja a
havidíjon felüli kiadás vállalását.
1.5 A szerződés nem terjed ki a külön jogszabályban meghatározott felülvizsgálatok elvégzésére és
dokumentációk elkészítésére (p1. érintésvéclelnii jegyzőkönyv, gázkazán szabványossági
felülvizsgálata, stb.).
2. A szerződés díja, hatályba lépése
Szolgáltatási díj: bruttó 50.000 Ft, azaz bruttó ötvenezer forint
Jelen szerződés 2015.09.01. napján lép hatályba.
A szerződés határozatlan időre szól.
Teljesítésigazoló: a Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
mindenkori intézményvezetője

.)

3. Teljesítési feltételek
A Szolgáltató kötelezettségei:
a.
b.

A Szolgáltató feladata a vállalt feladathoz szükséges gépek. eszközök, berendezések biztosítása.
A Szolgáltató vállalja, hog) feladatai ellátása során tudomására jutott információkat. üzleti titokként kezeli és
harmadik félnek’ nem adja át.
A Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelót minden rendellenességről vagy funkciózavanól. mel
veszélyezteti vállalt feladatainak végrehajtását. A szükséges intézkedésekrejavaslatot tesz.
A Szolgáltató vállalja, hogy feladatai ellátása során körültekintően Jár cl.
A Megrendelönél érvényben lévő mtlnka\ édelmi. biztonsági. valamint tűz — és vagyonvédelnii előírásokat a
Szolgáltató betartja.
Szükség esetén a Szolgáltató köteles biztosítani a minősilett védöeszközöket. A munkavédelmi eszközök
használatára vonatkozó elóirásokat köteles betartani.
A Szolgáltató klelösséget vállal a Megrendeló tulajdonában, vagyonkezelésében. vagyonhasználatáhan álló
ingatlan vagy ingó tárgyak tevékenységi körében bekövetkezett vagyoni károkért, illetve személyi károkért, tIe rajta
kívül álló okok miatt történt károkért t~lelósséget nem vállal. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja. hogy
tevékenysége során úgyjárt cl, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
Mindennemű káresetröl. rongálásról a Felek haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban, e—mail, fax
vagy tértivevényes ajánlott levélben értesítést küldenek.
A Szolgáltató alapvetően személyes teljesítésre kötelezett a Megrendelő felé. minden más esetben. különösen
vállalkozó/alvállalkozó igénybevételének esetén a Megrendelövel előzetesen egveztetni köteles.

c.
cl.
e.
f.
g.

h.

A Megrendelő kötelezettségei:
a.
b.

~~legre~~delö vállalja, bogy a tevéken)ség szerződésben meghatározott ellenértékét határidóhen megtizeti.
A Megrendelő nem érvényesíti kárát a Szolgáltatóval szemben azokban az esetekben, melyek a Megrendeló
hiányosságából t~kadnak, és/vagy amelyeket a Megrendelő dolgozói okoznak.
Kizátja a Szolgáltató kártérítési l~lelősségét a kö”etkezőkért:
A Megrendelő hibájából cl nem végzett vagy rosszul végzett munka.
Epitési hiba Vagy a Megrendelő herendezései által elöidézett kár miatt.

.~

c.
—

4. Fizetési feltételek
a.

Fizetés a szerződésben meghatározott feladatok és szolgáltatások igazolt teljesítését követően a Jelen
szerződésben meghatározott díj ellenében történik. A benyójtott, és a Megrendelő kapesolattartója által leigazolt
számlákat a Megrendelő 30 naptári napon belül. a Szolgáltató számlájára történő banki átutalással lizeti meg.
Számtázási név, elm: IKLIK 097004
1051 Budapest, Nádor utca 32.

b.

e.
d.

Amennyiben a számla összegét a Megrendelő a ü~ntiekhen megjelölt időpontig nem tizeti meg. a Szolgáltató a
teljesítésre írásban, e—mail. Q~x vagy tértivevénves ajánlott levélben l~elszólitja. majd a határidó eredménytelen
eltelte esetén, a Jegybanki alapkamattal növelt összeget kérheti a Megrendelőtől. Amennyiben a fentiek szerinti
felszólítás eredménytelen, ez fel jogosítja a Szolgáltatót a szerződés azonnali hatályó rendkívüli felmondására.
Azok az anyagi következmények, melyek Megrendelő késve érkező visszamondásából, erednek, szintén a
Megrendelőt terhelik.
A szolgáltatási dijon felül a Szotgáltatót költségtérítés nem illeti meg, a szolgáltatási díj az összes költséget
tartalmazza.
5. A szerződés módosítása

A Felek jelen szerződést közös megegvezéssel. iráshan módosíthatják. A szerződés bármely tartalmó mádosítása
aláírásával ellátva —a Jelen szerződésmellékletét képezi.

—-

a két Fél

4

6. Kölcsönös kötelezettségek
A Felek kijelentik. hogya közöttük jelen megállapodás alapján lbnnálló jogviszon’ alatt együttműködnek. a feladat
ellátásával kapcsolatban minden szükséges. lényeges intérmációt. adatot, dokumentációt közölnek, illetve átadnak
egymásnak.
A Felek kikötik, bogy a jogviszony fennállása alatt tudomásuki-a jutott üzleti és egyéb információt, adatot, amelynek titokban
maradásához valamelyik l~lnek lényeges. logos érdeke fűződik. megőrzik és azt harmadik személynek nem adják tovább.
7. A szerződés megszíínése
Bármelyik Fél jogosult rendes klmondással a szei-ződést megszüntetni, melynek Felmondási ideje: 30 nap.
Bármelyik Fél jogosult a szerződés azonnal hatállyal történő. indokolással ellálott rendkívüli Felmondására, amennyiben a
másik Fél szerződéses kötelezettségét vétkesen megszegi.
Vétkes kötelezettségszegésnek minősül különösen. de nem kizárólagosan:
Megrendelő részéről:
—
A szolgáltatási díj időben történő meglizelésének elmaradása. illetve a Szolgáltató felszólítására annak további
15 napon belüli nem teljesítése
Szolgáltató részéről:
—
A vállalt l~dadatok határidőre történő elvégzésének hiánya és a Megrendelő által biztosított póthatáridő
cl nut lasztása.
A hibás teljesítés Megrendeló általi felszőlítás ellenére történő kijavitásának elmulasztása.
A &lmondási jog nem érinti a Szolgáltatónak azt a jogát, bogy a későbbiekben esetlegesen kártérítés iránti igényét is
elöterjessze.
8. Egyéb rendelkezések
A Felek megállapodnak abban. hogy a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket elsősorban
egymás között, tárgyalás ótján rendezik. Ennek sikertelensége esetén — perértéktöl íUggöen - kikötik a Szolnoki Járásbiróság,
illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A Felek kikjezctt megállapodása alapján jelen szerződés 2 példányban készült.
E szerződésben nem szahál’ozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megklelő rendelkezései az iránvadók.
A Felek kijelentik. hogy Szolgáltató a jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást — mindkét fél kölcsönös jóváhagyásával
201 5.09.01—től a jelen szerződés aláirásának időpontjáig tartő időszakban ráutaló magatartással. lhlvamatosan végezte
Megrendelő számára. A Felek rögzítik. hogy a szolgáltatás nvújtásának ez utóbbi időszakra vonatkozó részletfeltételeit e
szerződés tartalmazza.

Jászapáti, 2015. november 23.

Szolgáltató

Megrendelő

—ii—
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Számlaszárn: ÖNK-363/2015

Számla
eredeti

1 példány

-

Vevő neve, címe:

í5zám1~~0c5át6 neve, címe:
Jászboldogháza Községi Önkormányzat

KLIKK 097 004
1051 Budapest, Nádor u.32
Adószám: 15799658-2-41

5144 Jászboldogháza, Rákóczi u.27
Adószám: 15732853-2-16
Bankszámlaszám: 69500194-11026747

Fizetés módja

Teljesítés időpontja
2015.11.11.

átutalás

Sorszám
Vtsz1Szj

1.

I

Számla kelte

Fizetés határideje

2015.11.11.

2015.11.19.

Megnevezés
Mennyiség

Me.

Nettó egységár

Kedv.

Nettó érték

ÁFA

ÁFA érték

Bruttó érték

60 munkadij-Iskola
547

óra

55l,lSlFt

301496Ft

27

81 404Ft

382900Ft

IS74SFt

27

4252Ft

20000Ft

2 756 Ft

27

744 Ft

3 500 Ft

Összesen:

406 400 Ft

mellékelt számlarészletező alapján

2.

61 anyagktsg

5

m3

3 149,606Ft

mellékelt számlarészletező alapján

3.

szállítási ktsg.
~

2 755,906 Ft

~°

mellékelt számlarészletező alapján

Kérjük, bogy a számla kiegyenlítésekor hivatkozzon a számla számára.
ÁFA részletezése

Számlaérték ÁFA nélkül

ÁFA összeg

Szómlaérték ÁFA-val

27%

320 000 Ft

86 400 Ft

406 400 Ft

Összesen:

320 000 Ft

86 400 Ft

406 400 Ft

A számla végösszege 406 400 Ft
(négyszázhatezer.négyszázforin~

Jászboldogházi Mátyás Király Általános Isk.
2015.1-V1II.hóban elvégzett munkák
Hivatkozás/Ügyintéző: Kisádam Józsefné
V ‚~tn&hJ.

~Lí

(
~

k:-~

i~:

‘~

Oldal: 1/l
EPER pénzügyi rendszer SZ. 1.3 verzió. Fejlesztő: E-Szoftverfejlesztö Kft., www.e-szoftverfejleszto.hu
A szoftver megfelel ahatál osjogszabályoknak.

Számlarész{etező
2015-ben I- VIII. hóban elvégzett munkák a Jászboldogházi Mátyás Király Általános
Iskolában
Alkalmak
szama

‚

Megnevezes

‚

‚

Munkoora

„

Fa

Összes
munkaara
.

Udvar karban tartása:

Munkaóra
dija
‚.

700 Ft-/ára

fűnyírás

8

6

3

144

100 800

gallyazás, sövénynyírás

4

3

3

36

25 200

cserjeirtás

1

8

2

16

11200

földszállítás

1

5

1

5

3 500

gödörfeltöltés

1

10

2

20

14 000

területegyengetés, tömörítés

3

6

2

36

25 200

udvari játékok javítása, festése

4

6

4

96

67 200

8

2

3

48

33600

szemét, hulladék elszállítása

1

8

2

16

11 200

dugulás elhárítás (2 alkalommal)

2

4

2

16

11 200

zárjavítás

1

2

1

2

1400

kisiskola: beázás javitas
(kazánkémény környéke)
székek javítása (20 db, ülőlap le-és
felszerelés. eRyen~etés, heEesztés,
fűtőrendszer ellenőrzése (szivárgás
elhárítása, rendszerfeltöltés

2

5

3

30

21 000

4

6

3

72

50 400

1

5

2

10

7 000

547

382 900

Játék alatti homokos terület
.

.

.

.

.

karbantartasa (asas, gyomirtas)
Egyéb munkálatok:

Megnevezes
homok feltöltés

Mennyiség
3
(m)

Egységár

Szallitas; koitseg

Osszesen:

5

4000

3500

23500

Összesen:
Dátum:

)~

406 400

~ 14.

i’~

Teljesítést igazolja:

—G-

UTALVÁNYRENDELET
Kötelezettségvállalási és számla adatok:
Partnerkód:

Iktató szám:
Szerződésszám:

Jászboldogh&a Községi Őnkormányzat

Külső biz. Sz.:
ŐNK-363/2015
Megjegyzés: Iskola karbantartás: munkadij anyagköltség, szállítási

KötváH. biz. sz.:
Kötváll. Igénybejelentés:

költség

Bizonylat összege:
bankszámlaszám:
Programelem /
Űgyletkód

504/2015
2015.11.11

406 400 Ft
69500194-11026747-00000000
Kiemelt kötváll.
Bony. Esem.
Azonosító

Szervezeti egység

Szakfeladat
kód

Pénzforrás
kód

Bruttó összeg

097004

8520111

186994Ft

097004

8520211

2l9406Ft

Érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés:
Kérem, hogy a

ÖNK-363/2015

számla alapján

KLJK Jászapáti Tankerülete

szátnláról a

10045002-00331205-00000000
2015.

69500194-11026747-00000000
Fizetési mód:

átutalás

Fizetendő összeg:

406 400 Ft

számú

évi költségvetés terhére

számlára az alábbi tranzakciót hajtsa végre.

azaz

négyszázhatezer-négyszáz
forint

Tartalmilag és szakmailag ellenőriztem, a fenti összeggel érvényesítve.

:.

20~ 5.

év

no~ernber

érvényesítő

utalványozó
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4. melléklet
KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi bizonylat

I

504/2015

Iktatószám:
IGÉNYBEJELENTÉS

097004, Jászboldogháza

Igénylő szervezeti egység megnevezése:

neve:

.

.

Fajka Janosne
5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos utca 1.
elerhetosege:
‚

„‚

06 57/460-022

J Iskola karbantartás

Igénylés tárgyának a megnevezése:

I

Igénylés céljának a leírása, a műszaki tartalom meghatározása:

lsk&a karbantartás: munkadíj, anyagköltség, száflítási költség
időszak: 2015. január-augusztus
Fizetendő: 406 400 Ft

Kiadási előirányzat megjelölése:

Kötelezettségvállalás megvalósításának kezdési időpontja:

személy)

~ dologi

beruházás

[_J felújítás
várható
befejezési
dopont:

2015.11.11.

Kötelezettségvállaló neve:

OROSZ ISTVÁN

A kötelezettségvállalást

engedélyezem / NEM engedélyezem
(értelemszerűen aláhúz~6~T~~Kotelezettsegvallalas elutasitasanak indoka
~
r,
-y,
..

...

‚

.

.

.

..

.~

Datum Jaszboldoghaza, 2015 11 11

~

:

Kötelezettségvállalásra jogosult aláírása:

t’Z~

:

Kötelezettségvállaló által kijelölt szakmai teljesítést igazoló
neve: Ilonka Zoltán
beosztása: igazgató; szervezeti egysége: 097004 ~

—f-0_f

(

.

Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma (Forrás SQL):
Szerződés nyilvántartási száma:

-

2015
~

flfl-€..W’r)

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

Adókivetés
Az iparűzési adó bevallások leadásának határideje minden év május 31-e,
kommunális-adó bevallás leadási határideje az adókötelezettség keletkezését,
változását követő 15 napon belül van. Gépjárműadó esetében a bevallásadási
kötelezettség 2003. XII. 31-el megszűnt. 2004. I. 1-től az adóhatóság a gépjárműadót
az Okmányiroda adatszolgáltatása alapján állapítja meg kivetéssel.
A gépjárműadó esetében 2013. január elsejétől a beszedett gépjárműadó 60 %-a a
Magyar Allamkincstárhoz betizetendő, 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 rögzitése a számítógépes nyilvántartásban.
Adóbefizetések
Az adófizetések feldolgozása az adóügyi előadó által történik. A pénzintézettől
naponta beérkező számlakivonatok (adónemenként) ellenőrzésre kerülnek. A
kivonatokról számlakivonat-nyilvántartás készül. A tételes pénzforgalom és a
számlakivonat adatai közötti egyezőség megállapítása után történik a befizetések
lekönyvelése az adózók egyedi számláira.
Amennyiben a kivetett adóra a befizetés beérkezett, az adó lekönyvelésével lezárul a
folyamat. A betizetési 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

iparűzési adó
magánszemélyek kommunális adója
pótlék, bírság
gépjárműadó
összesen

2011. év

2012. év

2013.év

14.700
4.500
1.100
9.500
29.800

16.500
4.500
800
10.100
31.900

21.100
4.500
400
9.700
35.700

2014.év 2015.
december

21.936
4.400
209
4.420
30.965

9.-ig.
17.994
4.346
154
3.975
26.469

Adóbehajtás
Az adóhátralékkal rendelkezőkről készült lista alapján fizetési felhívás kerül
kiküldésre, melyben tájékoztatást kap az adófizetésre kötelezett személy a hátralék
összegéről.
Az végrehajtási eljárás lefolytatása céljából magánszemély esetében a lakóhely
szerinti, jogi szerv és egyéb szervezet esetében az illetékes állami adóhatósághoz
hátraléki kimutatás kerül megküldésre.
A gépjárműadóval rendelkező hátralékosok egy évet meghaladó gépjárműadó
tartozása esetében intézkedés történik az Okmányiroda felé a gépjármű forgalomból
való kivonására.
A felszólítást követően az adóhátralék rendezésének vizsgálata után, amennyiben a
felhívás eredménytelen, a végrehajtási eljárás megindítására kerül sor.
A bankszámlával rendelkező hátralékosok számlája ellen azonnali beszedési
megbízást, a munkahellyel rendelkezők esetében munkabérre irányuló fizetési letiltás
kibocsátása történik.
Amennyiben az eddig foganatosított intézkedések nem vezettek eredményre, Illetve
a hátralékosok bankszámlával, vagy munkabérrel nem rendelkeznek, akkor az adós
tulajdonában lévő ingatlan felkutatására kerül sor, amelyre jogosult az adóhatóság
végrehajtási, illetve jelzálog jogot bejegyeztetni. A hatályos végrehajtási törvény
alapján ingó dolgok végrehajtására is sor kerülhet.
Amennyiben az adózó nem rendelkezik lefoglalható ingó-és ingatlan vagyontárggyal,
valamint a végrehajtási eljárás nem jár eredménnyel, akkor az adótartozás 5 év alatt
évül el.

Az adóügyi előadó egyéb feladatai
-

-

-

-

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.
Pénzbírság 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 átutalásokról, befizetésekről, valamint a letiltás
eredménytelenségéről a szabálysértési hatóságot értesítjük.
A tartozás törlésre kerül, ha a szabálysértési hatóság a letiltást visszavonja.
-

-

Az adók módiára 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 végrehajtási eljárás lefolytatásához
szükséges adatokat, akkor az eljárást megindítjuk, ellenkező esetben a kimutató
szervnek hiánypótlásra visszaküldésre kerül. A végrehajtás eredményéről a kimutató
hatóság tájékoztatást kap.
Az 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 összesitő készítése
Az adószámlák adatairól minden negyedév végén zárási összesítő készül. A zárás
előkészítése során az adatok ellenőrzésére, egyezőségének megállapítására kerül
sor.
Jászboldogháza, 2015. december 9.
Dr. Dinai Zoltán
jegyző

4,4—

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

L

5000 Szolnok Karczag L. úti]. Uh.
Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52ij1/5
Tel/fax: 06/56 343 279

...~

.;.

‘a ~

e-mail: ~iszelovicsiIdiko~upcmaiI.hu

‘

~ -v,.
Jászboldogháza Község
Onkormányzata
Szűcs Lajos
Polgármester Ur részére
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Sz.: 27/ 2015.
5144 Jászboldo~háza
Rákóczi út 27.

Szolnok, 2015. november 30.

TárEv: Településrendezési terv
Tisztelt Polgármester Úr!
A településrendezési eszközökkel kapcsolatosan az elmúlt évben több jogszabályi változás
történt, melyek az Onök települését is érinthetik. Kérem, engedje meg, bogy röviden
tájékoztassam a változásokról és egyúttal felajánlom segítségemet településük fenti tárgyú
elképzeléseinek megvalósításához, a településrendezési eszközök új jogszabályoknak
megfelelő elkészítéséhez.
2013. január Ol-től a településrendezési eszközök véleményezése és a rendezési eszközök
köre, valamint tartalma is megváltozott.
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról ás a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési Sajátos jogintézményekről szabályozza a településrendezéssel, fejlesztéssel
kapcsolatos dokumentumokat, meghatározza a településrendezési eszközök egyeztetési
folyamatait.
A legfontosabb és minden települést érintő változás, hogy a jelenleg hatályos (az 1997. évi
LXXVIII. törvény és OTEK alapján készült) településrendezési tervek 2018. december 31-én
hatályukat vesztik. Ezen időpont után azok a települések, akik nem rendelkeznek a
314/2012’ (XL 8) Korm. rendelet szerint elkészített, egyeztetett, jóváhagyott és hatályba
léptetett településrendezési tervvel nem használhatják az addig hatályos tervüket.
Felhívom Jigyelmét, hogy azon települések akik 201& december 31-ig nem rendelkeznek fenti
jogszabálynak megfelelő Új rendezési tervvel fejlesztési elképzeléseiket nem tudják
megvalósítani ás a fejlesztésekhez kapcsolódó pályázatokon sem indulhatnak.
Tájékoztatom, hogy a teljes közigazgatási területre készülő új településrendezési terv
elkészítésének ideje ( a megrendeléstől a hatályba léptetésig) kb. másfél két év.
-

Kérem engedje meg, hogy kiemeljek néhány fontos jogszabályi változást a teljesség igénye
nélkül:
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Kiszelovlcs És Társa Teleptiléstervező Kit.
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5000 Szolnok Karczag L. (it 11. 111 1.
Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. 1115
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Az eddigi hiányt pótlóan meghatározza a jogszabály a településfejlesztési koncepció
(hosszútávú dokumentum) tartalmi követelményeit, mely a település nagyságának,
sajátosságának megfelelően bizonyos keretek között alakítható. A koncepció és az arra
épülő településrendezési eszköz része a megalapozó vizsgálat, melyet el kell készíteni
és a további módosítások esetén csak kiegészíteni, aktualizálni szükséges. Rögzíti a
jogszabály a koncepció egyeztetésének menetét, valamint a partnerségi egyeztetést.
A településfejlesztés része az integrált településfejlesztési stratégia (középtávú
dokumentum), melynek megléte egyes pályázatok beadásának feltétele.
Egyeztetésének menetét és módját szintén tartalmazza a jogszabály.
A településszerkezeti tervet legalább 10 évente áttekinteni, ellenőrizni kell és
döntésben rögzíteni, hogy azt továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,
módosítja, vagy újat készít, ugyanezen döntés szükséges a helyi építési szabályzatról
is 4 évente. A szerkezeti terv és a helyi építési szabályzat tartalmi, formai elemeiben is
számos változást hozott a jogszabály és a Kormány 90/2012. (1V26.) Korm. rendelete
az országos településrendezési és építési követelményelcről szóló 253/1997 (XJL2O.)
Korm. rendelet módosításáról.
Uj tervi elemként bekerült a telepítési tanulmányterv és beépítési terv fogalma.
Az egyéb településrendezési sajátos jogintézmények közé tartozik a településképi
véleményezési elj árás, melyet a település polgármestere folytathat le, mely eljárásról
az önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia. Szintén e körbe tartozik a településképi
bejelentési eljárás és a településképi kötelezés valamint a közterület alakítás.

Amennyiben igényt tart rá, több éves szakmai tapasztalattal, gyakorlattal és jogosultsággal
rendelkező sok éve együttdolgozó szaktervezői munkatársakkal vállaljuk teljes körűen
településrendezési, településfejlesztési eszközök készítését (településfejlesztési koncepció,
integrált településfejlesztési stratégia, teljes közigazgatási területre készítendő
településrendezési terv, településrendezési terv felülvizsgálatát digitális feldolgozással,
továbbá részterületre vonatkozó településrendezési terv módosítását).
Önkormányzati főépítészi tevékenységet is vállalok, melyhez referenciával és főépítészi
jogosultsági vizsgával rendelkezem.
Továbbra is meglévő településrendezési eszközeikkel kapcsolatos illetve egyéb
településrendezési kérdésekben ingyenes településrendezési szaktanácsadással segítem az
Onkormányzat munkáját.
Levelem mellékleteként tervezési munkáink referencia listáját csatolom, továbbá cégünkről
általános információk és letölthető településrendezési tervek (pdf formátumban) a www.
kiszelovicskft.hu, vagy a www.telepulesrendezes.hu honlapról elérhetők.
Tapasztalattal rendelkezünk a 314/2012. (XL 8.) Korm. rendelet szerinti településrendezési
terv készítésében, több folyamatban lévő tervezési munkánk van és az új jogszabály szerint
általunk készített jóváhagyott településrendezési tervi referenciánk is van.
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Tárgy: Ajánlat Jászboldogháza község teljes közigazgatási terültére vonatkozó Új
településrendezési terv elkészítésére digitális feldolgozással

Tisztelt Polgármester Ur!
Megtisztelő felkérésüket megköszönve, levelem mellékleteként elküldöm Jászbo ldogháza
Község teljes közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési terv digitális
feldolgozással történő elkészítésére vonatkozó árajánlatunkat.
Az árajánlat összeállítása a Kormány 314/2012. (XL 8) Korm. rendelete a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközö&ől~
valamint emies településrendezési Sajátos jogintézményekről továbbá a Kormány 90/2012.
(IV 26.) Korm. rendelete az Országos Településrendezési és Epítési Követelményekről szóló
253/1997. (XII 20) Kormány rendelet módosításáról a vonatkozó hatályos jogszabályok és
kapcsolódó egyéb jogszabályok követelményei alapján, az abban foglalt tartalmi
követelmények szerint készült.
A tervezési ajánlat a teljes közigazgatási területre készülő új, minden kapcsolódó
munkarészeket (örökségvédelmi hatástanulmány, környezeti értékelés) tartalmazó
településrendezési tervre vonatkozik. Az árajánlat tartalmazza a településfejlesztési koncepció
elkészítését, azonban az integrált településfejlesztési stratégia nem része az árajánlatnak.
Az ütemezés az Onkormányzat igénye szerint változtatható.
A településrendezési terv készítésének idejére önkormányzati fóépítész megbízása szükséges,
akinek megbízási díját jelen árajánlat nem tartalmazza.
Részletes ajánlatunkat a kísérőlevélhez mellékelve küldjük. Kérjük annak elbírálását, és
döntésükről szíves értesítésüket.
Tisztelettel:

KISZELOVICS ÉS TÁRSA
TeIepüléSte~zo Kít.
~

9~5~216
~Q~O19

~

Kiszelovics Ildikó
vezető településtervező

Jászboldogháza Község Településrendezési terv Árajánlat
-

Kiszelovies és Társa Tclcpülésten’cző Kft.
5000 SzolnokKarczagL. Út 11.1/Il.
Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. „A” ép. II/S
Tel/fax: 56/343-279
e-mail: kiszelovicsi1diko@upcmai1.hu
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ÁR4JÁNLAT JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG TELJES KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉRE KÉSZÜLŐ ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK
KÉSZÍTÉSÉRE DIGITÁLIS FELDOLGOZÁSSAL
Jászboldogháza Község teljes közigazgatási területre vonatkozó településrendezési eszközeinek elkészítésére
vonatkozó árajánlatot a Kormány 314/2012. 9G. 8) Korm. rendelete a települásfejlesztási koncepcióról~ az
integrált települásfejlesztási stratágiáról ás a települásrendezási eszközökró’?, valamin’ eres települásrendezási
sajátosjogintázznányekrái (továbbiakban: Rendelet,) valamin’ a Kormány 90/2012. (‘IV 26.) Korn;. rendelete az
Országos Települásrendezási ás Epítási Követelniányekrói szóló 253/1997. (X1L20.) Kormány rendelet
módosításáról továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályok és kapcsolódó egyéb jogszabályok követelményei
alapján állítottuk össze.

A településrendezési terv elkészítésére vonatkozó
részletezem:
)‘

ajánlatunkat az alábbiak szerint

Tervezési feladat:
Jászboldogháza Község teljes közigazgatási területre vonatkozó új településrendezési
ten készítése digitális feldolgozással, a jogszabály szerint kapcsolódó
munkarészekkel.

A településrendezési tervdokumentáció tartalma:
1.

Megalapozó vizsgálatok

A Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott tartaloim~al készül a megalapozó vizsgálat,
mely a további településrendezési eszközök része.
Felhasználásra és beépítésre kerül a jelenleg hatályos településrendezési terv vizsgálati része.
A vizsgálatban többek között településhálózati összefüggések, területrendezési tervekkel való
összefüggések, a település társadalma, demográfia, település gazdasága, településtörténet,
lakásgazdálkodás, intézmények, természeti ás táji adottságok, védett ás védendő területek,
zöldfelület, épített környezet, területfelhasználás, telekstruktúra, önkormányzati tulajdon,
épített környezet értékei, közlekedés, közművek, energia, környezetvédelem stb. vizsgálata
történik. A megalapozó vizsgálat jogosultsággal rendelkező szakági tervezők
közreműködésével készül.
2.

Településfejlesztési koncepció

A fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító dokumentumban a település Képviselőtestületének, lakosságának, a fejlesztésben érdekelt gazdasági társaságoknak, civil és
társadalmi szervezeteknek településfej lesztési elképzelései kerülnek kidolgozásra.
Á Kormány 314/2012. (XL 8.) Korin. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes

Jászboldogháza Község Településrendezési terv Árajánlat
-
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Kiszelovies és Társa Településtervező Kft.
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településrendezési Sajátos jogintézményekről
meghatározott tartalommal készül.

szóló

rendelet

2.

sz.

mellékletében

Tartalmazza a település jövőképét, a településfejlesztési elveket, a célokat SWOT
analízissel, az átfogó fejlesztést és a részcélokat, kiinduló adatokat a további
tervezéshez,
valamint a megvalósítás eszközeit és azok nyomonkövetését.

-

A településfejlesztési koncepcióhoz elkészül a kulturális örökségvédehti hatástanulmány a
4/2003. 11.20. NKOM rendelet szerint régész szakértő bevonásával.
A településfejlesztési koncepció jogszabályban meghatározott egyeztetése és elfogadása.
3.

Településszerkezeti ten-’

A képviselőtestületi határozattal jóváhagyott településfejlesztési koncepció alapján a
Településszerkezeti Tervet a hatályos jogszabályi környezet figyelembevételével készítjük el,
a jelenleg hatályos településszerkezeti terv figyelembevételével.
A jóváhagyott településfejlesztési koncepeióval összhangban a település fejlesztési irányainak
meghatározása. A magasabb szintű tervekkel való egyezőség biztosításának
figyelembevételével az egyes területrészek felhasználási módjának meghatározása,
figyelembe véve a jelenleg hatályos településrendezési tervet. A területfelhasználási
változással érintett területek lehatárolása, a változó területfelhasználások számszaki
kimutatása.
A településszerkezeti terv készítése során figyelembe vesszük a jelenleg hatályos szerkezeti
tervben jelölt és már megvalósult fejlesztéseket.
A település működéséhez szükséges műszaki inf~astruktúra eleminek a település szerkezetét
meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, mind a településszerkezeti tervben, mind az
alátámasztó munkarészekben.
Az Új jogszabályok miatt Új településszerkezeti tervlap és leírás készül.
A településszerkezeti terv jóváhagyandó munkarészei:
Településszerkezeti tervlap elkészítése digitális feldolgozással
Településszerkezeti terv leírás elkészítése
-

-

A településszerkezeti terv kötelező szakági alátámasztó munkarészei:
településrendezési alátámasztó leírás
tájrendezési javaslat
kömyezetalakítási javaslat
közlekedési javaslat, keresztmetszetekkel, csomóponti vázlattal
víziközmű javaslat (kül- és belterületi vízrendezés, szennyvízelvezetés, vízellátás)
energiaközmű javaslat (elektromos energia, gázenergia)
hírközlési javaslat
-

-

-

-

-

-

Jászboldogháza Község Településrendezési terv Árajániat
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Egyéb munkarészek:
Változások (beavatkozások és ütemezések)
A település területi mérlege
Külön jogszabályok szerint:
biológiai aktivitásérték meghatározása
magasabbrendű tervekhez való igazodás munkarésze
2/2005 (1.1 1.) Korm. Rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatása
-

-

A fejlesztések lehatárolásának elősegítése érdekében külön tervlapon feldolgozásra és
ábrázolásra kerül az önkormányzati törzsvagyon.
A településszerkezetit terv készítése kiegészül külön munkarészben feldolgozva a magasabb
szintű tervekkel való igazodás munkarésszel. Kidolgozásra kerül az Országos
Területrendezési Tervben és a Megyei Területrendezési tervben szereplő, a település
közigazgatási területét érintő területfelhasználási térségek lehatárolása.
A lehatárolt térségi övezetek külön térképi ábrázolása és a településszerkezeti tervlapon
történő ábrázolása.
A településszerkezeti terven a területegységek beazonosítható módon történő lehatárolása.
A beépítésre szánt területfelhasználási egységekre vonatkozóan a beépítési
sűrűség
meghatározása.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
fóldrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KVvM rendelet alapján az egyes helyrajzi számok
kigyűjtése és a településszerkezeti terven, valamint a szakági alátámasztó tervlapon történő
ábrázolása.
A 18/2010. (V.13.) NFGM rendelettel módosított 9/2007. (IV.3.) OTM rendelet alapján a
biológiai aktivitásérték meghatározása a területfelhasználási változással érintett területekre
vonatkozóan, és az ezen területre vonatkozó megállapítások érvényre juttatása a HESZ
készítése során.
Helyi értékvédelmi vizsgálat felülvizsgálata, melyben mind az épített művi, mind a természeti
értékek vonatkozásában.
A településszerkezeti terv készítése során többszöri egyeztetés a Főépítésszel, és igény szerint
a Bizottsággal és a Képviselő testülettel.
—

—

4.

Helyi építési szabályzat és szabályozási terv

A helyi építési szabályzat az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító
és biztosító települési önkon~ányzati rendelet-tervezet elkészítése. Az egyes építési
övezetekben és övezetekben az építés helyi rendjének, feltételének meghatározása.
A rendeletalkotás során a jelenleg hatályos településrendezési tervben szereplő építési övezeti
és övezeti paraméterek figyelembevétele, azok módosítása a kialakult és tervezett állapot
figyelembe vételével.

Jászboldogháza Község Településrendezési terv Árajánlat
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Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
5000 Szolnok Karczag L. úti 1. 1/11.
IL~5

Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. „A” ép.
Tel/fax: 56/343-279
e-mail: kiszelovicsildiko@upcmail.hu
‚v’v”.kiszdovicskftI,u

Szöveges munkarésze:
Rajzi munkarésze:

Helyi Építési Szabályzat (H.É.SZ.)
szabályozási tervlapok digitális feldolgozással

Alátámasztó munkarészek:

Helyi értékvédelmi vizsgálat (felhasználva a település
meglévő értékvédelmi vizsgálatát)
Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítése,
véglegesítése

Feldolgozás technikai részletei
A település teljes közigazgatási területére készülő digitális településrendezési terv a
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft tulajdonában lévő jogtiszta Autodesk Map 3D
szoftverrel készül.
Az elkészített Szabályozási terv ingyenesen letölthető és használható különböző DWG
wiever programokkal megtekinthető, nagyítható, nyomtatható, alkalmazható és használható,
melyet a digitális állománnyal együtt CD adathordozón biztosítunk a település részére.
—

—

Az Önkormányzat részére ingyenesen használható dwg fáj~f’ormátum olvasására képes
program kerül átadásra, mellyel a ten’ használható ~nagyítás, keresés, nézegetés,), de nem
módosítható.

Az árajánlat nem tartalmazza:
-

hiteles, digitális alaptérkép beszerzési költségét
szükség esetén talajmechanikai, vízügyi szakvéleményt
integrált településfejlesztési stratégia készítését

Egyeztetési szakasz:
A településrendezési terv módosításának egyeztetése a tervezőtől rnggetlen, a 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet által meghatározott.
Javasolt tervezési határidők:
A szerzödéskötés és az alaptérkép 2016. január 15. -ig történő megkötése illetve átadása
esetén (fenti határidő módosulása a részhatáridőket befolyásolja):
-

-

Megalapozó vizsgálatok:
Településfejlesztési koncepció:
Településszerkezeti Terv elkészítésének határideje;
Helyi Epítési Szabályzat (H.E.SZ.) és Szabályozási
Terv elkészítésének határideje;

2016. június 30.
2016. szeptember ii
2017. január 15.
201 Z április 30.

Jászboldogháza Község Településrendezési terv Árajánlat
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Kiszelovies és Társa Településtervező Kft.
5000 Szolnok Karezag L. Út 11. 1/11.
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A tervezési határidő nem tartalmazza az egyeztetési eljárások idejét, az a megjelölt határidőn
felül értendő, eljárási rendje és ideje törvény által meghatározott.

Teliesítési határidő:
-

Településrendezési terv várható jóváhagyása:

2017. november 30.

Tetyezési dii:
5. 950.000,- Ft (ötmillió

—

kilencszázötvenezerforint,)+ Áfa

amely ár tartalmazza az alábbi példányszámokat:
-

-

-

-

munkafázisonként 3 példány teljes dokumentum a Település részére (1 példány
nyomtatott, 2 példány ed-adathordozón)
egyeztetésben résztvevő szervek részére megfelelő példányszámban összeállított
tervdokumentáció digitális adathordozón, szükség esetén papíron
jóváhagyáshoz a település által igényelt példányszámú dokumentáció
3 példány jóváhagyott tervdokumentáció a település részére, megfelelő példányszámú
ten’dokumentáció digitális adathordozón az egyeztetésben résztvevő szervek részére
—

—

Javasolt yénzüpyi üternezés:
Á pénzügyi ütemezés az Önkormányzat igénye szerint változtatható.
1. Megalapozó vizsgálatok, 2016. június 30.
1.600.000.- Ft ± Áfa
2. Településfejlesztési koncepció készítése,
2016. szeptember 15.
400.000.- Ft +Afa
4. Településszerkezeti Terv készítése, 2017. január 15.
1.600.000.- Ft ± Afa
5. Helyi Epítési Szabályzat (H.E.SZ.) és
Szabályozási Terv készítése, 2017. április 30.:
800.000.- Ft ± Afa
6. Véleményezési tervdokumentáció átadásakor:
600.000.- Ft ± Afa
7. Végső szakmai vél. összeállított dok. átadásakor:
500.000.- Ft + Afa
8. Településrendezési terv jóváhagyásra történő átadásakor: 450.000.- Ft ± Afa
5. 950.000.- Ft + Áfa

Összegzés:

A tervezési folyamat során a bizottsági üléseken, Képviselő —testületi ülésen biztosítjuk a
részvételt.
TER VEZÉJI JOGOSULTSÁGOK:

Jászboldogháza Község Településrendezési terv Árajánlat
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Kiszelovies és Társa Településtervező Kft.
5000 Szolnok Karczag L. űt 11.1/Il.
Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. „A” ép. 11/5
Tel/fax: 56/343-279
e-mail: kiszelovicsildiko@upcmail.hu
‚vww.kiszclovicskít.bu

Vezető településrendező tervezőként korlátozás nélkül jogosult vagyok településrendezési
eszközök készítésére. Szakági tervező munkatársaim a 104/2006 (IV.28.) Korm. Rendelet 2.
sz. mellékletében felsorolt a településrendezési tervek szakági alátámasztó munkarészek
elkészítésére jogosító névjegyzékszámmal rendelkeznek.

Cégünkről általános lnformációk és letölthető településrendezési tervek (pdf formátumban) a
WWW. kiszelovicskfLhu, vagy a ‘vww.t&enulcsrendezes.hu honlapról elérhetők.

Szolnok, 2015. december 09.
KISZELOVICS ÉS TÁRSA
TelepüIéSte~9Zo Kft.

.

Tisztelettel:

‚

5000 Szo~nOk
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SzafltO
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vezető településtervező
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Beszámoló a Közmunkaprogram 2015-ben elvégzett feladatairól

Jászboldogháza Község Önkormányzata 2015-ben az alábbi közfoglalkoztatási programok
keretében foglalkoztatott dolgozókat.
Start Közmunkaprogram keretében március 1-től 2016. február 29.-ig négy program
keretében 45 fót foglalkoztat.
A közfoglalkoztatottak négy programban dolgoznak
Jászboldogháza bel-és külterületén egyaránt.
1. Illegális hulladéklerakók felszámolása
A program keretében 12 hónapon keresztül 11 fó foglalkoztatásával lehetőség nyílik a
település külterületén az illegális hulladéklerakó helyek felszámolására. Annak ellenére, hogy
a településen működik a hulladék elszállítására közszolgáltatás, és évente két alkalommal
lomtalanítási akciót is szerveznek, Sajnos a szomszédos településekről mivel jól
megközelíthető a lakosok egy része nem rendeltetésszerűen, hanem szabálysértő módon,
illegális hulladéklerakóként használja a külterületi mezőgazdasági fóldutaknál lévő
területeket, árkokat, csatornákat. A munkavégzés során felszámolnák és folyamatosan
karbantartanák a település külterületi utak mentén az illegálisan lerakott szemetet. Az illegális
hulladéklerakókon található hulladék nagy része lakossági kommunális hulladékbó 1
(konzerves dobozok, PET palackok, nylon zacskók, egyéb csomagoló anyagok, műanyag és
fémhulladék) áll. Környezetünk tisztaságának megőrzése mindannyiunk érdeke és
felelőssége, ezért önkormányzatunknak célja az illegális hulladéklerakók felszámolása, a
felszedett hulladékok elszállítása, és ezzel kapcsolatos megelőző tevékenység végzése.
A támogatás mértéke: 14.519.856.-Ft.
2. Mezőgazdasági utak rendbetétele
A program során 12 hónapon keresztül 11 közfoglalkoztatásával lehetőség nyílik az
önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági külterületi utak rendbetételére. Az
elhasználódott állapotban lévő mezőgazdasági külterületi utak rendbetétele, azok
állagmegóvása hatalmas mennyiségű munkát igényel. Számos helyen az utak szinte
járhatatlanná váltak. A program során folyamatosan több ütemben a mezőgazdasági utak
rendbetételével sokat segítenénk a gazdáknak földjeik megközelítésében. Az utak járhatóbbá
tételének érdekében gréderezéssel a mély kigödrölések földdel való betömítésével, a benőtt
cserjék irtásával. Téli hónapokban, illetve illetve ha az időjárás nem engedi a mezőgazdasági
utakon a fóldmunkák végzését, akkor a járható szilárdburkolatú mezőgazdasági utak mentén
az útszéli fák gallyazása, korhadt fák kivágása összegyűjtése, közintézményekhez és tűzifának
való betárolása, útpadkák karbantartása. A program során várhatóan nagy földmennyiség
mozgatása várható, melyhez billenős nagy teherbírású pótkocsi beszerzését szeretnénk
megvalósítani.
A támogatás mértéke: 14.519.983.-Ft.
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3. Helyi sajátossápokra épülő közfoplalkoztatás
Elképzeléseink szerint jelen pályázati támogatásból Jászboldogháza község önkormányzat
tulajdonában álló strandMrdő területén lehetőség lenne strandröplabda pálya kialakítására. Igy
a futball mellett röplabda pálya is üzemeUietne. A település lakosainak jogos igénye, hogy ne
csak focizni lehessen. A szabadidösport lehetőségeinek kiszélesedése mellett lehetővé válik a
környékbeli települések bevonásával bajnokságok lebonyolítására. Az iskola közel
helyezkedik el a testnevelés órák és tömegsport foglalkozások lehetőségei nagymértékben
javulnának. A 11 hónap alatt 11 lő foglalkoztatásával lehetőség lenne a pálya megépítésére,
karbantartására, a stranditirdő területének gondozása, parkosítása, szociális helyiségek
karbantartására.
A támogatás mértéke: 13.309.811.-Ft.
4. Mező2azdasáp
Az önkormányzat a korábbi 2014. márciusától 2015. januárig tartó programban 12 fő
közfoglalkoztatásával mezőgazdasági startmunka-program keretében fóliasátras és szántóföldi
növényeket termesztett, melyet a mostani programban segítségével tovább szeretnénk
folytatni 12 hónapon keresztül 12 lő közfoglalkoztatásával. Továbbá a közfoglalkoztatottak
végeznék el a 2014 év végén telepített 2 hektáros önkormányzati tűzifaellátást célzó
energetikai fásítás növényápolási munkálatait is. A 2014-es évben a településen működő 200
fős közkonyha éves zöldségszükségletének a 21%-át (800 kg zöldséget) sikerült megtermelni,
ami mintegy 185.000 Ft megtakarítást jelentett az önkonnányzat számára. Ezen felül 1750 kg
helyben termelt zöldség került kiosztásra a szociálisan rászorulók között. A szántóföldön és a
fóliasátorban megtermelt zöldségeket továbbra is a közétkeztetésben, illetve a konyha igényén
felül megmaradt terményeket a szociálisan rászorultak támogatására használnák fel. Továbbá
ebben a programban szeretnék az önkormányzat mezőgazdasági termeléshez szükséges gép
és eszközparkját is bővíteni ( szivattyú, öntözőrendszer), melyek egyrészt a termésbiztonságot
hivatottak növelni, másrészt a mezőgazdasági munkák időben történő elvégzéséhez
elengedhetetlenek. Az idei programban új elemként jelenik meg az őshonos gyümölcsfák
telepítése is, amelyek segítségével már nem csak saját zöldséget, hanem saját gyümölcsöt is
tudna termelni a közkonyhára az önkorn~ányzat. A 2015-ös évre célul tűztük ki, hogy a
közkonyha zöldségszükségletének 50%-át helyben, helyi munkaerővel, környezetbarát
hivatalosan nem minősített, de bio
módszerekkel megtermelt zöldséggel elégítsük ki.
Számításaink szerint ez körülbelül 400.000 Ft éves megtakarítást jelenthet az önkormányzat
számára, miközben &issebb, egészségesebb és az elmaradó hosszú közúti szállítás miatt
kevesebb környezetterhelést okozó idényzöldségek kerülhetnek a helyi óvodások, iskolások
és vendégétkezők tányérjára. Az energetikai fásítás folyamatos, gondos ápolásának
eredményeként pedig néhány éven belül az önkormányzat fosszilisenergia-függősége, ezáltal
pedig az üvegházgáz-kibocsátása is csökkenhet.
—

—

—

—

—

—

—

—

támogatás mértéke: 15.839.659.-Ft.
Szociális közfoglalkoztatás: 2015. április l5.-től- augusztus 31.-ig 3fő foglalkoztatása.
támogatás mértéke: 1.335.042.-Ft.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2015. július 7.-től-20l5. október 31.-ig 5 Fő
foglalkoztatása.

3

támogatás mértéke: 1.738.255.-Ft.
Nyári diákmunka: 2015.július 1-től- 2015. augusztus 31.-ig.
támogatás mértéke: 600.078.-Ft.
Közfoglalkoztatós

Támogatás
mértéke
forintban

Bértámogatás
forintban

Dologi
költség
támogatás
forintban

Támogatott
létszám

Illegális hulladéklerakók
felszámolása

14.519.856

11.967.084

2.552.772

11

27

Mezőgazdasági utak
rendbetétele

14.519.983

11.967.084

2.552.899

11

26

Helyi sajátos, strand

13.309.811

10.969.827

2.339.984

11

21

Mezőgazdaság

15.839.659

13.349.244

2.490.415

12

25

Szociális

1.335.042

1.335.042

0

3

5

Hosszabb időtartamú

1.738.255

1.738.255

0

5

12

600.078

600.078

0

3

6

61.862.684

51.926.614

9.936.070

56

122

Nyári diákmunka
összesen

Jászboldogháza, 2015. december 9.

Szűcs Lajos
polgántester

Érintett
létszám

6. Napirend

Jászboldogháza Községi Onkorm ányzat
Képviselő-testületének

2016. évi munkaterve

—

6. Napirend
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti
Szabályzata alapján 2016. évi munkatervét az alábbiakban határozza meg:

és

Működési

I.
Az önkormányzat munkatervének 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 jogszabályai szabta követelmények,
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata,
az önkormányzat ciklusprogramja,
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.
IH.
A Képviselő-testület üléseinek tervezett időpontjai és napirendjei
2016. február 15. 15.00 óra
I. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi pénzügyi tervének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

2016. március 21. 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 nientésről, és a tűzoltóságról, a többször
módosított 1996. évi XXXI. Tv. 30. ~ (5) bekezdése alapján
Előadó: Katasztrófavédehni kirendeltség-vezető
2016. május 16. 15.00 óra
1. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
szóló beszámoló és a zárszámadási önkormányzati rendelet elfogadásáról
Előadó: polgármester
—

6. Napirend

2. Előterjesztés az önkormányzat gyermekjó léti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: jegyző
Kobela Margit JTT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója
3. Belső ellenőrzési beszámoló
Előadó: jegyző
4. Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, csoportok szakmai és pénzügyi beszámolója a 2015.
ős évről
Előadó: polgármester
2016. szeptember 12. 15.00 óra
1. Tájékoztató a Strandfürdő 2016. évi működéséről
Előadó: polgármester
2. Előterjesztés 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozás megtárgyalására
Előadó: polgármester
2016. november 21. 15.00 óra
1. Előterjesztés belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Előadó: jegyző
2. Bursa pályázatok elbírálásáról
Előadó: polgármester
2016. december 12. 15.00 óra
1. Beszámoló fejlesztésekről, pályázatokról 2016. évben
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a Közmunkaprogram 201 6-ban elvégzett feladatairól
Előadó: polgármester
3. Beszámoló az önkormányzat adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében tett
intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról.
Előadó: jegyző
4. Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. évi munkarendjéről
Előadó: polgármester

w

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, 2015. december 10.
A munkatervet kapják:
1. Képviselő-testület tagjai H.
2. Onkormányzati Bizottságok nem képviselő tagjai H.
3. Költségvetési szervek vezetői H.
4. Napirendi pontok előadói
Szűcs Lajos
polgármester

—
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Mi.

Települési Önkormányzat
Székhely szerinti

2.4.
~1Zb~ ~

Tárgy: tulajdonközösség megszüntetése, társulási vagyon felosztása
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Mellékelten megküldöm a Jászsági Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) megszűnése következtében a
Társulás volt tagönkormányzatai, valamint Visznek Községi Önkormányzat között létrejött tulajdonközösség
megszüntetése céljából készített megállapodást, mellékleteit, valamint a települési önkormányzatok képviselőtestületei által elfogadandó határozati javaslat mintát, amely képviselő-testület általi elfogadás esetén
megfelelő alapját képezheti a tulajdonközösség megszüntetésének.
A megállapodással kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:
A Társulás 2013.06.30. napjával mondta ki a megszűnését. Az érintett önkormányzatok között
akarategyezés hiányában vagyonfelosztás nem történt, ezért a Társulás vagyona tekintetében
2013.07.01. napjával közös tulajdon jött létre. A közös tulajdon azóta is fennáll. A mellékelt
megállapodás alapján
elfogadás esetén
a tulajdonközösséget 2016.01.01. napjával lehet
megszüntetni a 2013.06.30. napjával elkészített vagyonmérleg szerint. A Társulás megszűnése és a
tulajdonközösség megszüntetése közötti időszakra vonatkozó pénzügyi-számviteli, vagyon
nyilvántartási feladatokat a települések 2016.01.01-vel végeznék el. (A közös tulajdon 2015.12.31-én
még fennáll, tehát a 2015. év pénzügyi zárásakor a pénzügyi-számviteli tételeket változatlanul az
eddigi
tulajdonostársak között egyenlő arányban megosztott
formában kell hozni a
könyvekben!)
A mellékelt megállapodás a Társulás megszűntetésekor a tagönkormányzatok által képviselt
vagyonfelosztási elve mentén készült, azaz a célvagyon a feladatellátás helye, illetve a feladatot ellátó
települési önkormányzat szerint kerül(ne) megosztásra a volt tagönkormányzatok között, az ún.
titicársági vagyon tekintetében pedig Jászberény Városi Önkormányzat vételi szándékát továbbra is
fenntartja.
—

—

—

Tájékoztatom arról, hogy a mellékelt megállapodás a Jászberény Városi Önkormányzat jogi képviseletében
közreműködő ügyvédi irodának is megküldésre került felülvizsgálat céljából. Az jogi képviselő álláspontja
szerint a megállapodás rendelkezései jogszabályszerűek, a megállapodás a tulajdonközösség végérvényes
megszüntetésének és a megszüntetés miatt szükséges vagyonmozgásoknak a megfelelő jogalapot ad, így ebben
a formában javasolja annak elfogadását és aláírását.
Felhívom a T. Cím figyelmét arra, hogy a tulajdonostársak és a közös tulajdon tárgyát képező vagyoni kör
„nagy” száma az életvitelszerű használat, a közfeladatok ellátása során valamennyi érintett települési
önkormányzat számára döntési nehézségeket okoz, ezért az egyes önkormányzatok által jelenleg is ellátásra
kerülő közfeladatokhoz kapcsolódó jelenleg közös tulajdonban lévő vagyonelemek feletti tulajdonjog a
feladatot ellátó önkormányzat által történő kizárólagos gyakorlására érdekében szükséges és fontos a
tulajdonközösség mielőbbi megszüntetése.

Mindezek figyelembe vételével kérem a T. Címet, hogy a mellékelt
Jászberény Városi Önkormányzat
részéről képviselő-testület általi elfogadásra javasolt megállapodás képviselő-testület által történő tárgyalása
és elfogadása érdekében intézkedni szíveskedjen, és we elfogadásról hozott határozatot a megállapodás
aláírásának előkészítése érdekében Jászberény Városi Önkormányzat részére megküldeni szíveskedjen
legkésőbb 2015. december 20. napjáig.
—

—

—

—

Tájékoztatom továbbá arról, hogy a megállapodás aláírására annak valamennyi tulajdonostárs (19 települési
önkormányzat) által képviselő-testületi ülésen történő megtárgyalását követően kerülhet sor, ezért az aláírás
időben elhúzódhat. Elfogadott és aláírt megállapodás esetén a szükséges pénzügyi-számviteli (nyilvántartási)
feladatok elvégzése az érintett önkormányzatok részére megküldésre kerülő tájékoztatás szerint történhet meg.
Tájékoztatásként megküldésre kerül a Társulás 2013. évi pénzügyi elszámolásának és a tulajdonközösség
megszüntetésének pénzügyi összesítő kimutatása, amely az érintett önkormányzatokat megillető (folyósításra
kerülő) pénzeszköz, illetve terhelő fizetési kötelezettségek összesítését tartalmazza jogcímenkénti bontásban.
Tájékoztatom, hogy ezen kimutatás nem képezi a képviselő-testület által elfogadásra javasolt dokumentáció
részét. Tekintettel a tulajdonközösség megszüntetésének időpontjára, a tényleges pénzügyi elszámolásra
(érintett önkormányzatok részére történő kiutalás I részéről történő befizetés) a tulajdonközösség
megszüntetéséről szóló megállapodás aláírását követően, várhatóan 2016. január 1. után kerülhet sor, ennek
figyelembe vételével a kimutatásban megjelölt tételeket megfelelő jogcím szerint a 2016. évi költségvetés
tervezésekor javasolt figyelembe venni.
—

—

Segítő közreműködését előre is köszönöm.
Jászberény, 2015. november 23.
Tisztelettel:
Dr. Szabó Tamás polgármester megbízásából eljárva:
Kiss József s.k.
irodavezető
Erről:
1. Alattyán Község Onkormányzata Alattyán
2. Jánoshida Községi Onkormányzat Jánoshida;
3. Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzat Jászalsószentgyörgy
4. Jászapáti Városi Önkormányzat Jászapáti
5. Jászágó Községi Onkormányzat Jászágó
6. Jászárokszállás Város Önkormányzata Jászárokszállás
7. Jászboldogháza Községi Önkormányzat Jászboldogháza
8. Jászdózsa Községi Ünkormányzat Jászdózsa
9. Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Jászfelsőszentgyörgy
10. Jászfényszaru Város Onkormányzata Jászfényszaru
11. Jászivány Községi Önkormányzat Jászivány
12. Jászjákóhalma Községi Önkormányzat Jászjákóhahna
13. Jászkisér Város Önkormányzata Jászkisér
14. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Jászladány
15. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Jászszentandrás
16. Jásztelek Községi Onkormányzat Jásztelek
17. Pusztamonostor Község Ónkormányzata Pusztamonostor
18. Visznek Községi Onkormányzat Visznek
19. Irattár helyben
értesül
..

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

HATÁROZATI JAVASLAT MINTA!
~telepulesz,) Oniconnanyzat Kepv’selo-testuletenek
.. ../2015. (....) határozata
A Jászsági Többcélú Társulás megszűnése következtében létrejött tulajdonközösség
megszüntetéséről
1

A (telepulesi) Onkormanyzat Kepviselo-testulete (a tovabbiakban Kepviselo
testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. *-ban meghatározott jogkörében eljárva, a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:78. *-a,
és 5:80. *-a alapján a Jászsági Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2013.
június 30. napján történt megszűnését követően keletkezett tulajdonközösség
2016. január 1. napjával történő megszüntetéséhez hozzájárul.

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti a megszűnt Társulás
jelenleg közös
tulajdonban lévő
vagyonának felosztásáról rendelkező jelen határozat 1.
mellekietet
kepezo
tulajdonkozosseg
megszunteteserol
szolo
megallapodast elfogadj a es felhatalmazza (telepules nev) Polgarmesteret a
megállapodás (települést) Onkormányzat képviseletében történő aláírására.
—

—

Határidő: 2016. január 31.
Felelos
(polgarmester neve)
vonatkozásában)
3

polgarmester

(a

megallapodas

alairasa

A Kepviselo-testulet a Motv 107 ~-ban meghatarozott jogkoreben cljarva, (Itt
szukseges a telepules vagyonrendeletere hivatkozni, amennyiben tartalmaz
rendelkezest visszterhes vagyonatruhazasra) bekezdes alapjan a megszunt Tarsulas
Titkárságának vagyona (a továbbiakban: Titkársági vagyon) feletti
tulajdonjog (telepulesi) Onkormanyzatot megilleto reszaranyanak a
Jászberény Városi Onkormányzat (székhely: 5100 Jászberény, adószám: 157326712-16, kepviseli Dr Szabo Tamas polgarmester) reszere (telepulesi onkormanyzatot
megillető ertek a tulajdonkozosseget megszuntető megallapodas melleklete szerint)
Ft értéken történő átruházásáról dönt.
....-
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A Kepviselo-testulet a (Vagyonrendelet hivatkozas, amennyiben relevans 9 alapjan a
3 pont szermti Titkarsagi vagyon visszterhes atruhazasarol adasveteli szerzodest
kot es felhatalmazza (telepules nev) Polgarmesteret a szerzodes (telepulesi)
Önkormányzat képviseletében történő aláírására.
Határidő: 2016.január 31.
Felelős:
(polgármester neve) polgármester (a szerződés aláírása vonatkozásában)

Erről:
(Ertelemszerűen kitöltendő!)
értesül.
(település), 2015
(polgátin ester ;; eve) s.k.
polgármester
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A ‘Jászsági Többeélú Társulás pénzügyi és vagyoni elszámolásának összesitője

JászságiTőbbeélú
Társulás
onkoizatat

Jászberény Városi
Önkormányzat által
megvásárolandó

A Jászsági Többc élű
Társulás 2013 évi
beszáinolójában szereplő A tagönkormányzatok Önkormányzat Önkormányzat
pénzügyi elszámolás
általmárbeflzetett(+)
részére
részéről

Á közösségi
közlekedés fejlesztése
projekt elszámolás
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(100%)
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465 216

Jánoshida

576 973

2530355

-

2723000

Jászágó

157117

135 745

-

575 000

Jászalsószentgy,

805 528

2 360 688

Jászapáti

1 985 770

Jászárokszállás

I 758531

630 000

Jászberény

384328

-

364 862

-

559 000

3 725 216

-

5 237 221

I 073 000
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1 704 783

1 461 000

4 924 314

-

6323237

19445000

25768237

-

321 000

693 085

-
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Jászboldogháza

372085

Jászdózsa
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-

317 000

1 735289

-

Jászfelsőszentgy.
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I 042 560

-

I 308 000

146 308

-

Jászfényszaru

I 267 457

4 309 246

I 340 000

6 916 703

-

86278

65000

243971

-

Jászivány

92693

Jászjákóhalma

665 502

266000

931 502

-

Jászkisér

1 242 257

410 000

1 652 257

-

Jászladány

I 279 071

535 000

1 814 071

-

Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás

2 817 000

2 817 000

-

Jászszentandrás

554 184

377 000

931 184

-

Jásztelek

359376

I 155000

I 514376

-

Pusztamonostor

356 965

Visznek

655 636
-

Összesen

12 842 204

Jászberény

5 960 816

Titkársági vagyon
összesen

18 803 020

25 946 307

-

I 432 000

-

-

1417000

-

21 422 000
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647 000

62 858 694

2 001 183

1. melléklet

MEGÁLLAPODÁS
tulajdonközösség megszüntetésérói
amely létrejött a Jászsági Többeélú Társulás volt tagönkormányzatai, Így
Alattyán Község Önkormányzata
(székhely: 5142 Alattyán, Szent István tér 1., törzsszám: 732802, adószám: 15732808-2-16, képviseli:
Koczkás Gábor Mátyás polgármester, bankszámlaszám: 69501 l02-10500972-00000000)
Jánoshida Községi Önkormányzat
(székhely: 5143 Jánoshida, Fő utca 28., törzsszám: 732813, adószám: 15732815-2-16, képviseli: Eszes
Béla polgármester, bankszámlaszám: 11745035-15409584)
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
(székhely: 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53a., törzsszám: 732824, adószám: 15732822-2-16,
képviseli: Szarvák Imre polgármester, bankszámlaszám: 11745035-15409601)
Jászapáti Városi Önkormányzat
(székhely: 5130 Jászapáti, dr. Szlovencsák Imre út 2., törzsszám: 732835, adószám: 15732839-2-16,
képviseli: Farkas Ferenc polgármester, bankszámlaszám: 69400427-19093583-00000000)
Jászágó Községi Önkormányzat
(székhely: 5124 Jászágó, Kókai László tér 1., törzsszám: 412528, adószám: 15412524-2-16, képviseli:
Mozsár Lászlóné polgármester, bankszámlaszám: 11745121-15412524)
Jászárokszállás Város Önkormányzata
(székhely: 5123 Jászárokszállás, Arpád tér 1., törzsszám: 732846, adószám: 15732846-2-16, képviseli:
Gergely Zoltán polgármester, bankszámlaszám: 11745121-15409656)
Jászberény Városi Önkormányzat
(székhely: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18., törzsszám: 732671, adószám: 15732671-2-16,
képviseli: Dr. Szabó Tamás polgármester, bankszámlaszám: 11745035-15408442)
Jászboldogháza Községi Önkormányzat
(székhely: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27., törzsszám: 732857, adószám: 15732853-2-16,
képviseli: Szíícs Lajos polgármester, bankszámlaszám: 69500194-11026747-00000000)
Jászdózsa Községi Önkormányzat
(székhely: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1., törzsszám: 732868, adószám: 15732860-2-16,
képviseli: Dr. Szerencsés István polgármester, bankszámlaszám: 11745035-15409704)
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
(székhely: 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 57., törzsszám: 733184, adószám: 15733184-2-16, képviseli:
Zelenai Tibor Károlyné polgármester, bankszámlaszám: 69500125-11023074-00000000)
Jászfényszaru Város Önkormányzata
(székhely: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., törzsszám: 732879, adószám: 15732877-2-16, képviseli:
Győriné Dr. Czeglédi Mária Márta polgármester, bankszámlaszám: 11745035-15409728)
Jászivány Községi Önkormányzat
(székhely: 5135 Jászivány, Fő űt 4., tőrzsszám: 412584, adószám: 15412586-1-16), képviseli: Tari
András polgármester, bankszámlaszám: 11745114-15412586)
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.Jászjákóhalma Községi Önkormányzat
(székhely: 5121 Jászjákóhalma, Fő út 27., törzsszám: 732880, adószám: 15732884-2-16, képviseli:
Terjéki Tünde polgármester, bankszámlaszám: 11745035-15409742)
Jászkisér Város Önkormányzata
(székhely: 5137 Jászkisér, Fő út 7., törzsszám: 732891, adószám: 15732891-2-16, képviseli: Pintér
Ferenc polgármester, bankszámlaszám: 11745114-15409766)
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
(székhely: 5055 Jászladány, Hősök tere 6., tőrzsszám: 732901, adószánt 15732901-2-16, képviseli:
Drávucz Katalin polgármester, bankszámlaszám: 10700309-45128301-51100005)
Jászszentandrás Községi Önkormányzat
(székhely: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94., törzsszám: 409810, adószám: 15409814-2-16,
képviseli: Banka Ferenc polgármester, bankszámlaszám: 11745114-15409814)
Jásztelek Községi Önkormányzat
(székhely: 5141 Jásztelek, Szabadság út 71., törzsszám: 733173, adószám: 15733177-2-16, képviseli:
Tóth Nóra polgármester, bankszámlaszám: 11745035-15412108)
Pusztamonostor Községi Önkormányzat
(székhely: 5125 Pusztamonostor, Szabadság utca 74., törzsszám: 412540, adószám: 15412548-2-16,
képviseli: Sári Ferenc polgármester, bankszámlaszám: 11745035-15412548)
(a továbbiakban együtt: volt tagönkormányzatok)
Visznek Községi Önkormányzat
(székhely: 3293 Visznek, Szabadság út 63., törzsszám: 378923, adószám: 15378929-2-10, képviseli:
Fodor János polgármester, bankszánilaszám: 11739030-15378929)
(a volt tagönkormányzatokkal együtt a továbbiakban: Felek) között az alulírt helyen és napon az alábbi
feltételekkel:
PREAMBUL UM
Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló 2011. évi cLXXXJXtön’ény (a továbbiakban: Mötv.) IV
fejezetének hatályba lépése alapján a többcélú kistérségi társulások hatályos társulási megállapodásai
felülvizsgálatra kerültek. A Jászsági Többeélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) ezen felülvizsgálat
következtében a 8/2013. űL 7.) számú társulási határozatában döntött a Társulás 2013. június 30.
napi hatállyal történő megszüntetésérőL
Mivel a niegszűnéskor a Társulás vagyonánakfelosztása a volt tagönkormányzatok között azok egyező
akaratnyilvánításának hiánya miatt nem történt meg, ezért akkor vagyonfelosztási szerződés nem jött
létre. A volt tagönkorniányzatok, valamint a Társulás által megvalósított beruházások egy részében
érintett Visznek Községi Onkormányzat között tulajdonközösség keletkezett és a Társulás
intézményeinek eszközei, a Társulás belső kezelésű feladataihoz kapcsolódó eszközök, a Társulás
Titkárságának vagyona (a továbbiakban: Titkársági vagyon) (a továbbiakban együtt: Társulás
vagyona) 2013. július 1-jével a volt tagönkorinányzatok közös tulajdonába került. Ezen
tulajdonközösség azóta fennálL
A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás e’fogadásával a fennálló tulajdonközösséget a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény (a továbbiakban: Pit) rendelkezései alapján megszüntetik
és a Társulás vagyonát érintő vagyonrendezést pótoűák.
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A Társulás megszüntetésekor a vagyon felosztásának az elve az volt, hogy a közfeladatok és a
közszolgáltatások ellátását biztosító vagyon ~‘célvagyon,) az alapító önkormányzatok a feladatellátás
helye, illetve a feladatot ellátó települési önkormányzat szerint kerüüön niegosztásra a volt
tagönkormányzatok között, a Társulás Titkárságának vagyona pedig .Jászberény Városi Onkormányzat
(a továbbiakban: JVO) részére kerü(jön visszterhesen átruházásra.
Jelen megállapodás ezen elv Jigyelembe vételével készült, Jigyelemmel arra, hogy a megállapodás
e[fogadása nélküi, ténylegesen is ennek megfelelően kerültek a volt tagönkormányzatokhoz az egyes
vagyontárgyalc
Á Felek rögzítik, hogy a pénzügyi záróbeszámolót e~fogadták, mely alapján elvégzik a pénzügyi
elszámolást. Felek rögzítik továbbá, hogy jelen vagyonmegosztás alapját az egyes célvagyoni kör
leltározása során felvett vagyon képezi, amelyet a korábban e~fogadásra került pénzügyi
záró beszámoló nem tartalmaz.
Á Felek jelen megállapodás aláírásával a Társulás vagyonát érintő tulajdonközösség megszüntetését
2016. januári, hatállyalfogadják cl az alábbiak szerint:
Al Általános rendelkezések
1. A Felek rögzítik, hogy a Társulás intézményeinek eszközei, a Társulás belső kezelésű feladataihoz
kapcsolódó eszközei, a Titkársági vagyon 2013. július 1-jével
a vagyonfelosztási szerződés
hiányában egyenlő arányban a volt tagönkormányzatok tulajdonába került.
—

—

2. A Felek jelen megállapodása alapján a jogutód nélkül megszűnt Társulás vagyonát 2013. június 30.
napjával elkészített vagyonmérleg alapján a társulási megállapodásban foglalt elvek figyelembe
vételével
egymás között részben természetben (térítésmentesen), részben visszterhes
vagyonátruházás útján megosztják.
—

—

3. A Felek rögzítik, bogy jelen megállapodással történő tulajdonközösség megszüntetése kiterjed a
megszűnt Társulás használatába adott, a vagyonmegosztással érintett, és a vagyonátruházással érintett
célvagyoni körre. Az egyes célvagyoni körben érintett települési önkormányzatokat a 1-3. függelék
tartalmazza.
4. A Felek a Társulás megszűnésekor az egyes feladatok ellátásában résztvevő önkormányzatok által a
Társulás használatába adott célvagyonával kapcsolatban a következőket rögzítik:
a. A használatra átengedett eszközök a tulajdonos települési önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képezik.
b. A használat megszűnésével a használatába adott célvagyon a Társulás megszűnésekor
természetben 2013. július 1. nappal visszakerült a 1. függelék szerinti tulajdonos települési
önkormányzathoz, amelyet a tulajdonos települési önkormányzat használatába visszavett.
c. A tulajdonos települési önkormányzat kijelenti, hogy jelen megállapodás tárgyát képező
használatba visszavett eszközök vonatkozásában a Felekkel szemben semminemű további
igénye nincs, követeléseit teljes mértékben kielégítettnek tekinti.
S. A Felek a Társulás megszűnésekor vagyonmegosztással érintett célvagyonnal kapcsolatban a
következőket rögzítik:
a. A Felek megállapodnak abban, hogy a vagyomnegosztással érintett célvagyoni kör
mellékletek szerinti tulajdoni hányada térítésmentesen a 2. tiiggelék szerinti érintett települési
önkormányzatok tulajdonába kerül, amelyet az érintett települési önkormányzatok elfogadnak
és tulajdonba vesznek.
b. A tulajdont szerző települési önkormányzatok közötti tulajdonosi jogosultságok
lakosságszám aránya alapján az őket megillető hányadrészek között oszlanak meg.
c. A tulajdonostársak joga egynemű, minden tulajdonostárs joga kiterjed az egész vagyonra,
annak minden vonatkozására, de csak a meghatározott hányad erejéig.
—

—
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d. A tulajdont szerző települési önkormányzat köteles a meghatározott eszközöket változatlan
üinkcióval üzemeltetni, amelyre jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal.
e. A vagyomnegosztással nem érintett települési önkormányzatok kijelentik, hogy a tulajdont
szerző települési önkormányzatokkal szemben a vagyonmegosztással érintett célvagyonnal
kapcsolatban semmi nemű további igényük, követelésük nincs.
—

—

6. A Felek a Társulás megszűnésekor vagyonátruházással érintett célvagyonnal kapcsolatban a
következőket rögzítik:
a. A Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonátrüházással érintett célvagyoni kör mellékletek
szerinti tulajdoni hányada térítésmentesen a 3. függelék szerinti érintett települési
önkormányzat tulajdonába kerül, amelyet az érintett települési önkormányzat elfogad és
tulajdonba vesznek.
b. A tulajdont szerző települési önkormányzat köteles a meghatározott eszközöket változatlan
funkcióval üzemeltetni, amelyre jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal.
c. A vagyonátruházással nem érintett települési önkormányzatok kijelentik, hogy a tulajdont
szerző települési önkormányzatokkal szemben a vagyonátruházással érintett célvagyonnal
kapcsolatban semmi nemű további igényük, követelésük nincs.
—

—

7. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás elfogadását, illetve aláírását követően a
vagyonmozgást könyveiben 2016. január 1. nappal átvezetik az alábbiak szerint:
a. Jelen megállapodás tárgyát képező eszközök esetében az értékcsökkenés közös tulajdonba
kerülését megelőző elszámolásának utolsó időpontja 2013. június 30.
b. A Felek a Társulás megszűnését követően közös tulajdonba került vagyon egyenlő arányban
nyilvántartásba vett vagyonrészeket,
mérlegtételeket 2016. január
1. nappal
nyilvántartásaikból lcivezetik.
c. A Felek a jelen megállapodással elfogadott tulajdonközösség megszüntetése következtében a
mellékletek szerint tulajdonba került vagyonelemeket, mérlegtételeket 2016. január 1. nappal
nyilvántartásaikba bevezetik, és gondoskodnak az államháztartás vonatkozó jogszabályi
rendelkezései szerint szükséges pénzügyi-számviteli, és vagyon-nyilvántartási feladatok
ellátásáról.
—

—

B/ Társulás intézményei eszközeinek rendezése
8. A Felek megállapítják, hogy a korábbi Jászsági Támogató Szolgálat 2013. június 30-i
fordulónappal felvett leltárában szereplő valamennyi eszköz célvagyon, ezért a 2013. július l-jével
JVO fenntartásába került intézmény eszközei JVO tulajdonába kerülnek a III. a. melléklet szerint.
9. A Felek megállapítják, hogy a korábbi Jászsági Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (a
továbbiakban: JEPSZ) 2012. december 31-i fordulónappal felvett leltárában szereplő valamennyi
eszköz célvagyon.
a. A JVO-tól a Társulás által 2007. évben használatba átvett induló eszközei természetben JVO
részére visszaadásra kerültek-jelen megállapodás A! 4. pontban rögzített rendelkezései alapján.
Ii A közös intézményi feladat ellátás során beszerzett eszközök a III. b. melléklet szerint a
feladatot ellátó JVO tulajdonába kerülnek jelen megállapodás A/ 6. pont rögzített
rendelkezései alapján.
c. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján a Társulás és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KIK) a JEPSZ vagyonának
használata tárgyában ingyenes vagyonhasználati szerződést kötött, amelybe jogutódként az
érintett önkormányzatok léptek.
..

10. A Felek megállapítják, hogy a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. június
30-i fordulónappal felvett leltárában szereplő valamennyi eszköz célvagyon.
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a. Az intézmény önkormányzatoktól használatba átvett induló eszközei, továbbá a csatlakozó
önkormányzatok eszközei tennészetben az érintett önkormányzatok részére visszaadásra
kerültek jelen megállapodás N 4. pontban rögzített rendelkezései alapján.
b. A közös intézményi feladat ellátás során beszerzett eszközök a feladat ellátásban résztvevő
érintett önkormányzatok közös tulajdonába kerülnek a II. a. melléklet szerint jelen
megállapodás AJ 5. pontban rögzített rendelkezései alapján.
11. A Felek megállapítják, hogy a korábbi Jászsági Köznevelési Intézmény (a továbbiakban: SKI)
2012. december 31. fordulónappal felvett leltárában szereplő valamennyi eszköz célvagyon.
a. Az intézmény önkormányzatoktól használatba átvett induló eszközei, továbbá a csatlakozó
önkormányzatok eszközei természetben az érintett önkormányzatok részére visszaadásra
kerültek jelen megállapodás N 4. pontban rögzített rendelkezései alapján.
b. A közös intézményi feladat ellátás során az általános iskolai tagintézmények részére beszerzett
eszközök, beleértve a TIOP pályázat informatikai eszközbeszerzései az érintett
önkormányzatok tulajdonába kerülnek a III. c és HI. d. melléklet szerint jelen megállapodás
AJ 6. pontban rögzített rendelkezései alapján.
c. A JKJ központi irányítási munkaszervezetének működtetéséhez beszerzett eszközök III. m.
melléklet szerint JVO tulajdonába kerülnek jelen megállapodás A/ 6. pontban rögzített
rendelkezései alapján.
d. A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján a Társulás és a KIK a JEl
vagyonának használata tárgyában ingyenes vagyonhasználati szerződést kötött, amelybe
jogutódként az érintett önkormányzatok léptek.
12. A Felek megállapítják, hogy a korábbi Jászsági Óvodai Intézmény 2012. december 31.
fordulónappal felvett leltárában szereplő valamennyi eszköz célvagyon.
a. Az intézmény önkormányzatoktól használatba átvett induló eszközei, továbbá a csatlakozó
önkormányzatok eszközei természetben az érintett önkormányzatok részére visszaadásra
kerültek jelen megállapodás AJ 4. pontban rögzített rendelkezései alapján.
b. A közös intézményi feladatellátás során az óvodai tagintézmények részére beszerzett eszközök
az érintett önkormányzatok tulajdonába kerül a HI. a. melléklet szerint jelen megállapodás N
6. pontban rögzített rendelkezései alapján.
Cl Társulás belső kezelésű feladataihoz kapcsolódó eszközök rendezése
13. A Felek rögzítik, hogy az ÉAOP 3.1.4/A-09-2010-0002 azonosítószámú Közösségi közlekedés
fejlesztése a Jászságban c. projekt (a továbbiakban: Projekt) kapcsán létrejött vagyonelemekre külön
vagyonrendezési megállapodást kötöttek.
14. A Felek rögzítik, hogy Projekt elkülönített IVÖ által kezelt fizetési számlájának egyenlege
2015. november 20. napján 25.946.307.- Ft. A pénzügyi beszámolóban jóváhagyott 24.281.138- Ft és
a Társulás megszűnését követően érkezett 1.665.169.- Ft egyéb bevétel jelen megállapodás IH. e.
melléklet szerinti megosztásban kerül folyósításra a Projektben érintett települési önkormányzatok
részére, amelyet követően a Felek hozzájárulnak a NO által kezelt elkülönített alszámla
megszüntetéséhez.
—

15. A Felek megállapodnak abban, hogy az általános iskolai infrastrukturális felújítás 2013. június
30-i fordulónappal felvett leltárában szereplő állomány, eszköz célvagyon. A közös beruházás során
beszerzett eszközök a III. f. melléklet szerinti megosztásban az érintett települési önkormányzatok
tulajdonába kerülnek jelen megállapodás N 6. pontban rögzített rendelkezései alapján.
16. A Felek megállapodnak abban, hogy az óvodai infrastrukturális felújítás 2013. június 30-i
fordulónappal felvett Icltárában szereplő állomány, eszköz célvagyon. A közös beruházás során
beszerzett eszközök a III. g. melléklet szerinti megosztásban az érintett települési önkormányzatok
tulajdonába kerülnek jelen megállapodás N 6. pontban rögzített rendelkezései alapján.
5

17. A Felek megáflapodnak abban, hogy a CADSES táblák beszerzése 2013. június 30-i
fordulónappal felvett leltárában szereplő állomány, eszköz célvagyon. A közös beruházás során
beszerzett eszközök a m. h. melléklet szerinti megosztásban az érintett települési önkormányzatok
tulajdonába kerülnek jelen megállapodás N 6. pontban rögzített rendelkezései alapján.
18. A Felek megállapítják, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatáshoz beszerzett
készülékek, adóberendezés 2013. június 30-i fordulónappal felvett leltárában szereplő állomány,
eszköz célvagyon. Felek megállapodnak abban, hogy a közös beruházás során beszerzett eszközök a
m. j. melléklet szerinti megosztásban NO tulajdonába kerülnek jelen megállapodás N 6. pontban
rögzített rendelkezései alapján.
19. A Felek megállapítják, hogy az orvosi ügyelet eszközei 2013. június 30-i fordulónappal felvett
leltárában szereplő állomány, eszköz célvagyon. A közös beruházás során beszerzett eszközök a III. i.
melléklet szerinti megosztásban a központi ügyeletet biztosító települési önkormányzatok tulajdonába
kerülnek jelen megállapodás N 6. pontban rögzített rendelkezései alapján.
20. A Felek megállapítják, hogy a bűnmegelőzési program eszközei 2013. június 30-i fordulónappal
felvett leltárában szereplő állomány, eszköz célvagyon. A közös beruházás során beszerzett eszközök
a IH. k. melléklet szerinti megosztásban az érintett települési önkormányzatok tulajdonába kerülnek
jelen megállapodás N 6. pontban rögzített rendelkezései alapján.
21. A Felek megállapítják, hogy az utcanév táblák program eszközei 2013. június 30-i
fordulónappal felvett leltárában szereplő állomány, eszköz célvagyon. A közös beruházás során
beszerzett eszközök a IH. I. melléklet szerinti inegosztásban az érintett települési önkormányzatok
tulajdonába kerülnek jelen megállapodás N 6. pontban rögzített rendelkezései alapján.

Dl A Titkársági vagyon rendezése
22. A volt tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Titkárság 2013. március 31-i fordulónappal felvett,
majd a JVO által 2013. június 30-ával aktualizált leltárában szereplő vagyona NO-hoz került.
a. A volt tagönkormányzatok megállapodása szerint a Jászberényi Polgármesteri Hivatal
állományába került dolgozók által használt eszközök, a feladatellátáshoz szükséges eszközök
térítésmentesen NO tulajdonába kerülnek az I. melléklet szerint.
b. A volt tagönkormányzatok megállapodnak abban, hogy az I. mellékletben szereplő eszközöket
a Társulás megszűnésekor meghatározott érték 100%-án visszterhesen átruházzák a NO
részére. Az ellenértékbe a NO-t lakosságszám arányában megillető összeg nem számít bele.
A Felek a visszterhes vagyonátruházásról külön adásvételi szerződést kötnek.
FI Egyéb rendelkezések
23. A Felek tudnak arról, hogy a jelen megállapodásból eredő, vagy azzal kapcsolatos bármely
jogvitájuk eldöntésére a Társulás megszűnését követően a pertárgy értékétől tUggően, a Jászberényi
Járásbíróság vagy a Szolnoki Törvényszék illetékes.
24. Jelen megállapodás aláírásával a Felek végérvényesen kijelentik, hogy egymással szemben a
tulajdonközösségből eredően semminemű további igényük nincs, követeléseiket teljes mértékben
kielégítettnek tekintik.

25. A Felek a jelen megállapodásban egymásnak nyújtott szolgáltatásokat egymással arányban állónak
tartják, ezért jelen megállapodásnak bármely indokkal történő megtámadásáról kölcsönösen ás
visszavonhatatlanul lemondanak.
26. A Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás aláírásához szükséges felhatalmazással
rendelkeznek.
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27. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben különösen a Ptk. és az Mötv. vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
28. Jelen megállapodás 38 eredeti példányban készült, amelyből minden aláíró felet 2 példány illet
meg.
Jelen megáHapodást a Felek képviselői elolvasás és megmagyarázás után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

zÁit~uÉK
Jelen megállapodást
1. Alattyán Község Onkormányzatának Képviselő-testülete
/2015. (...) határozatával,
2. Jánoshida Községi Onkormányzat Képviselő-testülete ..../2015. (...) határozatával,
3. Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzat Képviselő-testülete
/2015. (...) határozatával,
4. Jászapáti Városi Onkormányzat Képviselő-testülete
/2015. (...) határozatával,
5. Jászágó Községi Onkormányzat Képviselő-testülete /2015. (...) határozatával,
6. Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
/20 15. (...) határozatával,
7. Jászberény Városi Onkormányzat Képviselő-testülete
/20 15. (...) határozatával,
8. Jászboldogháza Község Onkormányzatának Képviselő-testülete
/2015. (...) határozatával,
9. Jászdózsa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete
/2015. (...) határozatával,
10. Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
/20 15. (...) határozatával,
11. Jászfényszaru Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
/2015. (...) határozatával,
12. Jászivány Községi Onkormányzat Képviselő-testülete
/2015. (...) határozatával,
13. Jászjákóhalma Községi Onkormányzat Képviselő-testülete
/2015. (...) határozatával,
14. Jászkisér Város Onkormányzatának Képviselő-testülete
/2015. (...) határozatával,
15. Jászladány Nagyközségi Onkormányzat Képviselő-testülete
/2015. (...) határozatával,
16. Jászszentandrás Községi Onkormányzat Képviselő-testülete
/2015. (...) határozatával,
17. Jásztelek Községi Onkormányzat Képviselő-testülete
/20 15. (...) határozatával,
18. Pusztamonostor Községi Onkormányzat Képviselő-testülete
/2015. (...) határozatával,
19. Visznek Községi Onkormányzat Képviselő-testülete
/20 15. (...) határozatával
fogadta el és 2016. január 1. napján lép hatályba.
Jászberény, 2015

hó. ...nap

Alattyán Község Önkormányzata
képviseli: Koczkás Gábor Mátyás polgármester

Jánoshida Községi Önkormányzat
képviseli: Eszes Béla polgármester

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
képviseli: Szarvák Imre polgármester

Jászapáti Városi Önkormányzat
képviseli: Farkas Ferenc polgármester

—
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Jászágó Községi Önkormányzat
képviseli: Mozsár Istvánné polgármester

Jászárokszállás Város Önkormányzata
képviseli: Gergely Zoltán polgármester

Jászberény Városi Önkormányzat
képviseli: Dr. Szabó Tamás polgármester

Jászboldogháza Község Önkormányzata
képviseli: Szűcs Lajos polgármester

Jászdózsa Községi Önkormányzat
képviseli: Dr. Szerencsés István polgármester

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
képviseli: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Jászfényszaru Város Önkormányzata
képviseli: Győriné Dr. Czeglédi Mária Márta
polgármester

Jászivány Községi Önkormányzat
képviseli: Tari András polgármester

Jászjákóhalma Községi Önkormányzat
képviseli: Terjéki Tünde polgármester

Jászkisér Város Önkormányzata
képviseli: Pintér Ferenc polgármester

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
képviseli: Drávucz Katalin polgármester

Jászszentandrás Községi Önkormányzat
képviseli: Banka Ferenc polgármester

Jásztelek Községi Önkormányzat
képviseli: Tóth Nóra polgármester

Pusztamonostor Község Önkormányzata
képviseli: Sári Ferenc polgármester

Visznek Községi Önkormányzat
képviseli: Fodor János polgármester
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