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Készült: 2015. december 16-án Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Soros
ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti fZildszinti tanácskozó
termében.

Jelen vamiak: Joó-Kovács Balázs, Menyhárt Ernő, Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely, Vámosi Norbert —

képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Lakosság részéről: 3 fő

A polgármester köszönti a Képviselőket és a vendégeket. A polgármester megállapítja, hogy
Képviselőtestület összesen 7 főből áll, az ülésen jelen van 5 fő képviselő, Vámosi Norbert szólt, hogy

később érkezik, Kobela Margit részt vett a Szociális és Egészségügyi Bizottsági ülésen, de más
elfoglaltsága miatt el kellett memiie, nem vesz részt az ülésen.

A Képviselőtestületi ülés határozatképes.

Szűcs Lajos: Köszöntöm az üiésen Dr. Dobos Róbert Urat, a Jászberényi Járási Hivatal
hivatalvezetőjét. A hivatalvezető Ur szót kér, ezért javaslom, hogy a napirend előtt hallgassuk meg a
Jászberényben 2015. november 19-én megnyílt Kormányablak működésével kapcsolatos
tájékoztatóját, valamint ugyancsak jelen van Orosz István a Jászapáti Tankerület igazgatója, ezért
javaslom még, hogy az első és második napirendi pontot cseréljük fel. A napirendhez van-e más
javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás? Ha nincs más javaslat, akkor kérem, hogy az elhangzott
javaslat alapján szavazzunk. Majd átadom a szót Dr. Dobos Róbert hivatalvezető Urnak.

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

113/2015. (XII.16.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a napirend előtt Dr.
Dobos Róbert Urnak megadja a szót, és azután az első és második napirendet felcserélve, majd a

meghívóban kiadott napirendeket tárgyalja meg.

Határidő: 2015. december 16.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dobos Róbert: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt
jelenlévő Vendégek! Köszönöm, bogy a napirendi pontok tárgyalása előtt szót kaptam. A Jászberényi
Járáshoz tartozó települések Onkormányzati Képviselőit, a jelenlévőknek szeretnék beszámolni arról,
hogy a közelmúltban 2015. november 19-én egy jelentősebb részben hazai, kisebb részben pedig
Európai Uniós forrásokból finanszírozott több, mint 66 millió forintos beruházás eredményeként
hivatalosan is megnyílt a Jászberényi Kormányablak. Október közepe óta próbaüzem volt élesben,
kiváló eredményekkel. Az ügyfélfogadási idő több, mint heti tizennyolc és fél órával nőtt, a
körülmények huszonegyedik századiak. Erről a december hónapban megjelenő helyi újságban is
tájékoztatást kapnak a helyi lakosok, melyet ezúton is köszönök. A korábbi 423-hoz képest 86-tal
emelkedett az ügykörök száma. Rövid idő alatt inegtízszereződött a kormányablakban végzett ügyek,
és mára összesen 509 ügytípus azon ügyek száma, amelyek a kormányablakokban intézhetőek. 13
munkaállásból és kettő fotó bokszból álló ügyfélszolgálat áll rendelkezésre a Jászberény, Szabadság
tér 16 szám alatt. Az ügyfélszolgálati termek a földszinten vannak. A felújítást érintette az első emeleti
épületszárny, ahol a háttérirodák, ügykezelői irodák kerültek kialakításra. Sajnos a lift kialakítására
nem kerülhetett sor az épület sajátossága miatt. A korniányabiakokban intézhető ügyek több típusba
tartoznak, ezek között találhatók az azonnal intézhető ügyek, a saját hatáskörben intézhető ügyek, a
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közreműködő hatóságként intézhető ügyek, az irányító tájékoztatás nyújtása, valamint általános
tájékoztatás nyújtása hatáskörre és illetékességre tekintet nélkül a lakosságot érintő valamennyi ügy
tekintetében. Az átalakítás alatt álló ügyfélponton a 3 hónapos felújítási idő alatt bizonyára nem volt
könnyű, és adódhattak olyan helyzetek, amelyek a lakosság részére sem és az Ott dolgozóknak sem
volt egy komfortos helyzet az épület tetőterében elhelyezve. Ez annak érdekében történt, hogy a
felújítás ideje alatt ne kelljen bezárni. Egy napot kértünk, hogy az ügyfélfogadás szünetelj en, ezen
kívül minden egyes napon tudtuk biztosítani a szolgáltatást. Itt ki kell emelnem az ügyfelek türelmes,
és empatikus hozzáállását. Szeretném itt kérni a Polgármester Ur segítségét, hogy tolmácsolja a
jászboldogházai lakosok részére a köszönetünket, mert ez az időszak nem volt egyszerű,
különösképpen az időseknek. Meg kell említenem azt is, hogy az idősek voltak azok, akik könnyebben
élték meg az átállást, a fiatalabb ügyfeleknek ez nehezebben ment. Ennyiben kívántam összefoglalni a
kormányablak fejlesztésével történt eseményeket. Ez a harmadik kormányablak, mert korábban már
Jászárokszálláson, és Jászfényszarun már működtek. Most már a Jászberényi Járás három
kormányablakkal működik, melyet komoly sikernek és eredménynek tartom. Ezzel itt most erőteljes
szolgáltatás minőség javulás van. nyitva tartás tekintetében úgyszintén. Abban a szerencsés helyzetben
vagyok, hogy egy olyan hivatal élén dolgozhatok, ahol valamennyi, a járásban működő
önkormányzatnál maximális együttműködést, korrektséget és közös gondolkodást tapasztaltam az év
minden egyes napján. Ez igaz a Jegyző Urral történő együttműködésben és a lakossággal történő
együttműködésben is. Ez emberi és hivatalbeli kötelességem is, hogy megköszönjem ezt a példaértékű
hozzáállást. Köszönöm ezt még egyszer a Polgármester Urnak, és a Jegyző Urnak. Nem volt ez mindig
könnyű, mert sokszor rövid határidőkkel, összetett feladatokkal. Ezek alapvetően mindig korrektül,
problémamentesen történtek. Köszönöm a Képviselőtestület tagjainak, mert amikor döntéseket
hoznak, irányítják a község életét, mindenképpen szükséges az ilyen típusú hozzáállás a járás
irányában is, ahol az érdek közös, mert a lakosokért dolgozunk mindnyájan. Onök is a maguk
területén, mi is a magunk területén. Ezt tisztelettel szeretném megköszönni. A közelgő ünnepek
alkalmából Kellemes Karácsonyi ünnepeket, békés, boldog Uj esztendőt! Családtagjaiknak jó
egészséget, sikereket és boldogságot! A község önkormányzatának és a Képviselőtestületnek kívánom,
hogy legyenek sikeresek, és eredményesek a jövőben is. Kívánom ezt nemcsak hivatalvezetőként,
hanem magánemberként is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen a beszámolót. Van-e ehhez kapcsolódóan vélemény, kérdés,
hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor nekem volna személyes kérdésem. Tegnapi napon vettem
észre, hogy még az idén le fog járni a jogosítványom. Nagyon gyorsan próbáltam az internetek az
okmányirodában időpontot kérni. A környéken három helyen néztem. 2016. január közepére kaptam
volna. Valóban ennyire leterheltek az okmányirodák, hogy két hétre előre nincs időpont, vagy most az
ünnepek miatt lehet így?
Dr. Dobos Róbert: A három kormányablak, régi nevén okmányiroda heti ügyfélforgalma
Jászberényben 800 fő, Jászfényszarun 450 fő, és 350 Fő Jászárokszálláson. Jászberényben közel 45
működő autókereskedés van, és az igényeiket ki kell szolgálnunk, mert ugyanolyan ügyfelek.
Kialakítottunk nekik egy rendet, mert egyébként feltorlódna az ügyfélfogadás. A gépjármű
ügyintézésből való területe igen jelentős szakterülete a kormányablaknak. Szívesen segítünk. A
kormányablakban végzünk ügyfél elégedettségi vizsgálatot. En ezt látom. Ha bejön valaki, és úgy kér
sorszámot, akkor sorra kerül. Az internetes sorszám egy másik kategóriába tartozik. Régen még több
volt a várakozási idő, duplája.
Szűcs Laios: Köszönöm, de ha meg tudom oldani, akkor megoldom. Nem probléma ez, csak
meglepődtem rajta. Szolnokra kaptam időpontot a jövő hétre.
Köszönöm Hivatalvezető Urnak, hogy itt volt, és viszont kívánunk boldog ünnepeket az egész hivatal
munkatársainak, és mint inagánszemélynek is.

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

Szűcs Lajos: Az önkormányzatnak eddig nem volt állandó szerződése a Klebelsberg Központtal. Igy
végeztük eddig az iskola karbantartási, javítási feladatokat. Az erre az évre benyújtott számlánk nem
került elfogadásra, nem engedélyezték annak kifizetését. Ebből az alkalomból hívtam meg a mai
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Képviselőtestületi ülésre Orosz Istvánt a Jászapáti Tankerület igazgatóját, és Ilonka Zoltán iskola
igazgatót, és Fajka Jánosné igazgatóhelyettest, hogy tájékoztassanak, hogy mire számíthatunk, és
milyen megoldást javasolnak a probléma megoldására. Alapvetőnek tartjuk, hogy az oktatás, mint
közszolgáltatás működjön, és a lakosok, a gyermekek ne vegyék észre, ha bárkinek anyagi jellegű
problémája van. Akár kapunk rá megbízást, akár nem, de mint az épület tulajdonosa folyamatosan
figyelemmel kísérjük, és foglalkozunk az iskola működésével. Atadom a szót a meghívott vendégek
részére. ..

Orosz István: Tisztelt Polgármester Ur! Tisztelt Jegyző Ur! Tisztelt Képviselőtestület! Orömmel
fogadtam a meghívást a mai ülésre. Az eddig eltelt idők alatt felhőtlen kapcsolat alakult ki az
önkormányzattal, és remélem, hogy a mai ülésen sikerül tisztázni a problémát, és a jó kapcsolat
továbbra is megmarad. Nehéz helyzetben vagyok, mert nem a tankerület nehézségei, problémái azok,
amelyek begyűrűznek a kettőnk közé. Sajnos a tankerületnek igen komoly problémái vannak, és ez az
önkormányzatokkal való kapcsolatokra is hatással van. Az előzőekben hallgatva a Járási Hivatal
működését, számomra is érdekes, Új információ volt benne. Jászboldogháza speciális helyzetben van,
mert a Jászberényi Járáshoz tartozik, de oktatás szempontjából mégis a Jászapáti Tankerülethez.
2012/2013 év fordulójakor, amikor átvette az állam az iskolákat, Jászboldogházai iskola, mint
tagintézménynek a Jászalsószentgyörgyi Ovoda volt a székhelye, és az akkori intézmények székhelye
szerint sorolta be az intézményeket a tankerülethez. A székhely meghatározta, hogy az intézményei
melyik tankerülethez tartozzanak. Ezért Tápiógyörgye, Jászboldogháza és Jászalsószentgyörgy
intézményei Jászapáti Tankerülethez kerültek. Speciális helyzettel rendelkezik a Jászapáti Tankerület,
mert van több járásból, több megyéből, és több régióból származó intézinényünk is. Jó az
együttműködés a járási hivatalokkal, hiszen az adatokat mindig időben, pontosan megkapjuk, pedig
nemcsak a Jászapáti Járási Hivataltól kell beszerezni a szükséges adatokat. A másik kapcsolódási
pont, hogy éppen holnapi napon lesz a Jászapáti Korámányablak ünnepéjes átadása. Közös cél az,
hogy ezzel is a Jászság fejlődjön, erősödjön. Annak idején, amikor átvettük az iskolákat, úgy indult el
az együttműködés, hogy nem változtattunk a kialakult helyzeten, és úgy döntöttünk, hogy a korábban
átvett, és helyben megszokott módon működtessük a továbbiakban is az iskolákat. Vegyük igénybe a
helyi erőforrásokat, a helybeli segítők, az önkormányzati alkalmazottak munkáját, hogy továbbra is
ugyanúgy segítsék az iskola működését. Most már vannak intézmények, ahol a karbantartási
munkálatokra a helyi önkormányzatokkal megkötöttük a karbantartásra vonatkozó együttműködési
szerződést. Fizetünk az elvégzett munkáért. Ezt a Kelbelsberg Intézményfenntartó Központ korábbi
elnöke jól kezelte, és kifejezetten javasolta. Aztán időközben történtek ott is a vezetésben személyi
változások, és mára már az a tapasztalat, hogy nehézkesebben mennek a szerződéskötések, akár a
kiadások teljesítése. Elmondhatom, hogy régi, és jó a kapcsolatom a Polgármester Urral, Jegyző Urral,
és az Alpolgármester Urral, és kellemetlen helyzetbe érzem magam, amikor nehéz anyagi helyzetben
nem olyan gördülékenyen megy az együttműködés. Sajnos most fizetési nehézségei vannak a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak. Megoldásokat kell közösen megtalálni. Mindig
megkaptam Jászboldogháza Onkormányzatától a kért segítséget. Orülök annak, hogy a nyári
időszakban az iskola felújítási munkálatait közösen rendbe tudtuk tenni. Azzal kapcsolatban
elmaradásaink nincsenek. Szeptember óta nehezebben mennek a dolgok. Sajtó hírek is erről szóltak.
Voltak személyi jellegű elmaradásaink,illetve a dologi kiadásokra is várhatóan decemberben kapunk
támogatást. Nem az elvégzett munkát vitatta a tankerületünk, hanem annak a szerződés formáját, nem
volt hozzá közös megállapodásunk, ezért javasoltam, hogy tegyük meg, hogy visszamenőleg
szeptember 1-től kössünk karbantartási feladatok végzésére szerződést, hogy az ilyen típusú
feladatokat, karbantartásokat az önkormányzat végezze el, illetve végeztesse el. Nyitott vagyok
bármelyik irányba, hozzájárulok ahhoz is, ha a Jászboldogházi Településfejlesztő KR végezze a
feladatot, ez annak a fliggvénye, hogy Onöknek hogyan a jó. Van egy cél, és összeg meghatározva a
megállapodásban. Javaslom, hogy egy kisebb értékű, de reálisan vállalható, és fizethető összegben
állapodjui* meg, hogy azt tudjuk majd tartani.
Tápiógyörgye Onkormányzata, mivel a lakosságszáma 3000 fő feletti, ezért élhetett azzal a
lehetőséggel, hogy kérhette a működtetési feladatok visszavételét, és ezt az államtól meg is kapta.
Szeptembertől, ha a szerződést Jászboldogháza Községi Ónkormányzatával megkötjük, akkor ezzel
párhuzamosan korábban megszüntetett szerződésről van szó, nincs olyan, hogy mások a feltételek,
mert az ottani szerződést is megszüntettük. Ott vagyonkezelési szerződés helyett vagyonhasználati
szerződés lépett életbe. Ott változott az önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
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közötti együttműködés. Tápiógyörgye Önkormányzata említette, hogy szeretnének átkerülni a
Nagykátai Járáshoz, és a Jászboldogházai iskolától leválni. Az átszervezés miniszteri döntést kíván, de
életképes együttműködést szétválasztani nem kellene, és nines olyan kormányzati szándék, hogy
növelni szeretnék az intézmények számát. En eddig is harcoltam, és a továbbiakban is fogok harcolni
annak érdekében, hogy a lehetőség szerint Tápiógyörgye iskolai intézménye maradjon meg, mert
szétválás esetén Jászboldogháza intézménye lenne a vesztes, inert kisebb létszámú, és leválás esetén
nehezebben tudna önállóan működni. A miniszteri állásfoglalás most is az, hogy a megye határok,
régió határok semmiben nem akadályozzák az intézmények együttműködését.
Javaslom, hogy kössük meg a karbantartásra vonatkozó együttműködési megállapodást, esetleg más
összeget, és más időpontra vonatkozó javaslatról is beszélhetünk.
Szűcs Lajos: Mindkettőnk részéről az a cél, hogy az iskola részére minél Jobb szolgáltatást
biztosítsunk a lakosságnak, a gyermekek részére. Erre együtt kell a megoldást keresnünk a
jogszabályok által alkotott módon. A szolgáltatási szerződéssel nincs semmilyen problémám. Egy a
probléma, hogy szeptember 1-től kezdődik. Ha visszatekintek erre az évre, akkor ebben az évben is,
mint eddig, teljes bizalommal, teljes erőfeszítéssel végeztük a feladatot. Eddig Úgy beszéltük meg,
hogy nyugodtan végezzük el a feladatot, majd nyújtsuk be a számlát, és akkor Ici lesz majd fizetve.
Benyújtásra került a számla, úgy mint azt megtettük előző évekbe is, és vissza jött, hogy nincs
visszaigazolva. En azt vártam volna, hogy az elvégzett munkát leigazolja a Tankerület, mint eddig. Ha
aztán azt mondja valaki, hogy csak két év múlva lesz kifizetve, akkor azt megértjük. De úgy
gondolom, bogy a számlán lévő munkát elvégeztük. Nem kirívó összegről beszélünk, 400.000,- Ft.
ról. Van-e értelme bármiről megállapodni?
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szerződésben vállalta a Caminus összegek kifizetését. Ez
egy esetben sem került kifizetésre. Most már bíróságon van az ügy. Nem a tankerület ellen mondom,
de Pócs János Országgyűlési Képviselő Urnak is minden alkalommal jelzem, hogy úgy látjuk, hogy a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem jól működik. Ámit elvállal, nem teljesíti. Nem kérünk
olyat, ami nincs aláírva a szerződésbe, és amit vállalt, az legyen kifizetve. Ki vagyunk szolgáltatva,
mert akár kapunk rá pénzt, akár nem, nelcünk kell elvégezni a feladatot, pld, hogy a gyerekek ne
fázzanak, nekünk kell megjavítani a fiitést, ha a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem küld
szerelőt. Fűtésnek tenni kell, nem ülhetnek a gyerekek 14 C fokban az iskolában. Amikor az
önkormányzat működtette az iskolát, olyat nem tehettünk volna meg, hogy a gyerekek hideg padba
ülnek az iskolába.
Orosz István: En sem szeretném, ha az eddigi jól működés elmenne egy rossz irányba. Ha valóban a
nyári időszakban történtek olyan munkák, akkor a szerződésben lévő dátumot is a nyári időszakra kell
tenni, hogy a számla elfogadható legyen.
Onkormányzat felé való tartozások ki vannak nekem is gyűjtve, pld. hulladékszállítási díj, tanulói
uszoda bérleti díj elmaradásunk is van. Alláspontom szerint a köztünk érvényben lévő szerződés
alapján ezt H kellett volna fIzetni, de a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ minden Caminusszal
kapcsolatos szerződést országosan vitatja. A fizetési meghagyást is vitatja. Viszont vannak olyan
dolgok amellyel kapcsolatosan a szerződés alapján meg tudunk egyezni, és a karbantartás az ilyen.
Igérem, hogy amint pénzünk van, a dologi elmaradások utalásra kerülnek az önkormányzat felé.
Caminusszal kapcsolatosan nem tudunk tovább lépni.
Szűcs Lajos: Elfogadható lenne a szerződésben a 2015. június 1. időpont?
Orosz István: Igen, az megfelelő lehet. Azt nem tudom ígérni, hogy azonnal kifizetésre kerül a számla,
de amint lehet, akkor utalni fogjuk.
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy így fogadjuk el a szerződés-tervezetet, azzal a módosítással, hogy a
szerződés 2015. június L —vel lépjen életbe. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás?
Dr. Pai, Béla: A kommunista világ nem bánt így az emberekkel, ahogyan az állam bánik most a
kistelepülésekkel. Ez attól is rosszabb, amit műveInek velünk. Ezt kérem, hogy tolmácsolja az állam
képviselői felé. Amikor a Klebeisberg Intézményfenntartó Központ átvette az iskola működtetését,
akkor is kérdeztem, hogy ha a tornaterem ablaka kiesik, és valaki megsérül, akkor ki lesz a felelős?
Már akkor is nagyon rossz állapotban voltak. Naponta gyerekek vannak ott, és különböző
rendezvények. Kit fognak felelősségre vonni, ha baleset történik? Engem nem, mert minden
alkalonmial elmondom. Ont, mint a Tankerület igazgatóját, vagy Polgármester Urat, vagy az
iskolaigazgatót vonják majd felelősségre? Köszönöm szépen.



118

Szűcs Lajos: Az önkormányzat az elmúlt években is több alkalommal pályázott a tornacsarnok
felújításra, sajnos sikertelenül. Most is szeretnénk az oktatási intézményeinkre felújítási tervet
készítetni, és ha a pályázati kiírások megjelennek, újból benyújtjuk a pályázatot. Pályáznunk kell, ha
azt akarjuk, hogy működjön a jövőben is, mert sajnos nem bízhatunk abban, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ felújítja. Vannak olyan feladatok, amelyek még váratnak magukra. Mi
nem ezt vártuk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól, de ez több állami intézményre, cégre el
tudjuk mondani. Az önkormányzat sem kapott elég finanszírozást a működéshez, de ezt nem tehettük
meg.
Orosz István: A vagyonkezelési megállapodás alapján vagyonkezelésbe történtek átadásra az
intézmények. Mi az amit az önkormányzatnak kell elvégezni, és mit az állanmak. Az állanmak
állagmegóvó feladata van, hogyne romoljon tovább. Nem 2013. január 1-től kezdve romlik az épület,
mert nem költünk rá. Igyekszik a tankerület a lehetőségeihez képest mindig elvégezni a szükséges
feladatot. Sajnos olyan tanicerületet kaptam, ahol nagyon sok olyan intézmény van, amely felújításra
szoruló épület van. Voltak olyan épületek, ahol a felújítás során a tulajdonossal együtt, mint
társkivitelezőként végeztünk felújítást. (Jászapáti) De ilyen kezdeményezés volt a nyár folyamán a
Polgármester Urral történt megállapodás alapján az iskola nyáron történt felújítása, amit már
említettünk. Szerettük volna tovább folytatni (földszinti tanterem), ami szinte balesetveszélyes. Tudok
a tanterem gondjairól, amivel kapcsolatosan évek óta próbál az önkormányzat pályázni, mert
rendszeresen, mint vagyonkezelő, ezt támogatom. Csak sajnos ezzel még nem haladtunk tovább.
Baleset esetén ki vállalja majd a felelősséget?! A megoldandó feladatokról tudunk, de mindent nem
tudtunk teljesíteni. Egy folyamat indult el, apránként, de lassan haladunk. A közeljövőben lesznek
pályázatok.1. Iskolaközpontok létrehozása, 2. Javítási munkálatokra, fejlesztésekre, 3. Informatikai
fejlesztés. Ezekből sem szeretnénk kimaradni. Maximálisan szeretnénk kihasználni a pályázati
forrásokat. Ezt mindig támogatom. Gyors megoldásra sajnos nem számíthatunk. A kirívó, sürgős
helyzeteket jelezni kell, és azt megoldjuk.

Időközben megérkezett az ülésre Vámosi Norbert képviselő 16.00 órakor megérkezett az ülésre,
ezért a Képviselőtestület 6 fővel folytatja tovább a munkát.

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Átadom a szót az Igazgató úrnak.
Ilonka Zoltán: Megerősíthetem azt, amit Polgármester Ur mondott, mert bármilyen kéréssel
fordulhattunk az önkormányzathoz, mindig segítettek, a szakemberek azonnal végezték a feladatot, és
azonnal elhárították a meghibásodást. Ha ilyen esetekben szakembert kellene hívnunk, akkor egyes
esetekben napokig szünetet rendelhetnénk el. Azért mondom ezt örömmel, mert van tapasztalatom e
téren, és örülök, hogy itt az önkormányzat azonnal segít, ha kell. Ezért ezt nagyon szépen köszönjük,
mert ezzel nagymértékben hozzájárulnak az oktatás zavartalan működéséhez. A fűtési rendszer elavult,
a radiátorok cserére szorulnak. A lyukas radiátorokat megjavíttatjuk, hogy tartalék mindig legyen. A
Tankerületi Igazgató Urat is megértem, mert a keze sokszor meg van kötve, de biztos vagyok benne,
hogy O is mindent megtesz, hogy az oktatás a lehető legjobban menyjen. Valahogyan
kompromisszumot kell kötni, és meg kell állapodni. Örülnék, ha a szerződés megkötésre kerülne, mert
az önkormányzat bármikor kérjük, mindent elvégez, amire szükségünk van.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Amennyiben több vélemény, kérdés, hozzászólás nincs, kérem, hogy
szavazzunk az előzőekben tett javaslat alapján.

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

114/2015. (Xll.l6.) Képviselőtestületi Határozat
Az oktatási intézmény karbantartási feladatainak ellátásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászboldogházi Mátyás Király
Altalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ingatlanjainak karbantartására vonatkozóan szerződést

kíván kötni a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal.
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A szerződés hatályba lépési ideje: 2015. június 1.

A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, bogy a szolgáltatási szerződést írja alá.

Határidő: azonnal
Felelős: Szűcs Lajos — polgánnester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

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

Jászboldogházi Mátyás Király Altalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola — Ilonka Zoltán igazgató
Klebelesberg Intézményfenntartó Központ — Jászapáti Tankerülete Orosz István igazgató

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen vendégeinknek, bogy elfogadták a meghívást, és tájékoztattak
bennünket. Attól függetlenül, hogy ki működtetni az iskolát, Úgy gondolom, bogy kötelesek vagyunk
foglalkozni a problémákkal, hisz mindannyian azért dolgozunk, hogy minél jobb szolgáltatást
biztosítsunk. Ezennel meghívok mindenkit, az iskola pedagógusait a 2015. december 18-án 17.00
órakor rendezendő önkormányzati dolgozók és az önkormányzati képviselők részére szervezett
karácsonyi vacsorára. Köszönöm az együttműködést és mindenkinek kívánok a családjával együtt
eltöltött békés, boldog karácsonyi ünnepeket.
Orosz István: Köszönöm szépen a meghívás. Orülök, hogy meg tudtunk egyezni, és remélem, bogy ez
jól fog működni. Eddigiekben is az volt a véleményem, és Igazgató Ur tájékoztatása alapján
tudomásom van róla, hogy az önkormányzattól mindig megkapta az iskola a maximális segítséget.
Ezért én is köszönettel tartozok. A dolgozóink részére mi is kis karácsonyi csomaggal köszönjük meg
az éves munkát. Nekünk sok közösséggel kell a kapcsolatot koordinálni, de örülök, hogy itt helyben is
megkapják az önkormányzattól a törődést, hiszen itt helyben a településen élők alkotnak egy
közösséget. Lehet, hogy sűrűbbre kellene tenni a személyes találkozást, hogy az időközben felmerült
gondokat megbeszéljük, és a vitás kérdéseket időben rendezzük. Köszönöm szépen a karácsonyi jó
kívánságokat, és hasonlókat kívánok mindenjelenlévőnek.

Orosz István és a vendégek elmentek az ülésről.
A polgármester 5 perc szünetet rendelt cl, majd folytatódott az ülés tovább.

2. Nanirend
1.! Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről

Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

Szűcs Lajos: December hónapban megtörtént a műszaki átadása a Jászsági Ivóvízminőség-javító
projektnck, és a Regio-Kom Kft. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos beruházásának, mely az Új
gépjárművek beszerzését, a hulladékudvarok kialakítását, illetve a súlymérésen alapuló Új, hulladék
elszállítási rendszer kialakítását tartalmazza. Uniós támogatású projektekről van szó. Mindkét
projektnek megtörtént a műszaki átadása, de több hiánypótlásra van szükség, és amit még teljesíteni
kell a kivitelezőknek. Előre láthatólag fél éven belül fognak befejeződni ezek a beruházások, illetve
beindulni a szolgáltatás.

.. November végén két napot töltöttek a településünkön: Jaworze testvértelepülés polgármestere,
akit elkísért az iskola igazgatónője és 5 cseh polgármester. Olyan kistelepülési
településvezetők jöttek el hozzánk, akik régóta jó kapcsolatot ápolnak Jaworzevel. A látogatás
során megtekintették településünket, és a jövőbeni együttműködési lehetőségekről tárgyaltunk.
Szeretnénk közösen pályázni európai uniós támogatásokra. A legfőbb kapcsolódási területek
az oktatási intézmények és a civil szervezetek lehetnek. 2016. márciusban újra folytatjuk az
egyeztetéseket. Célunk, hogy a nyáron közös gyermektábort szervezzünk. Köszönöm, hogy a
Képviselőtestület tagjai részt vettek a közös ebéden.
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- Azt az információt kaptam, hogy a Sportegyesület nem teljesíti a jogszabályi kötelezettségeit,
és ezért különböző ügyészségi, bírósági vizsgálatokra került sor. Nincs róla tudomásom, hogy
hol tart a vizsgálat. Aggódom azért, hogy az egyesület vezetősége így működteti az
egyesületet. Ha nem szabályosan működnek, akkor nem érdekel, hogy mi lesz a csapattal, és
az Wi csapattal, de aggódom azért a 4-5 utánpótlás csoportért, hogy mi lesz velük, mert
különböző programokra benevezett az egyesület, tudja —e majd teljesíteni? Sportegyesület
nélkül vannak olyan támogatási formák, amelyek nem szerezhetők meg. Két év alatt nem
tudott az egyesület azért tenni valamit, hogy TAO-s pénzt kapjon. Ez vállalkozói társasági
adóból adható támogatási forma. Ugyanakkor az a legkönnyebb, hogy kérünk az
önkormányzattól támogatást. El kell gondolkodnunk azon, hogy a jövőben hogyan
támogatjuk majd a Sportegyesületet?! Minden egyesületre vonatkozik, hogy a jól működés
érdekében az előírt jogszabályokat be kell tartani.

- December 7-én az önkormányzat nevében köszöntöttük a településen lévő 3 év alatti
gyermekeket, akik részére egy mikulás ünnepséget szerveztünk az iskolai ebédlőbe.

Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről,
intézkedésekről. Van-e vélemény, kérdés, hozzászólás?

Dr. Pap Béla alpolEármester: 2015. december 15-én vettem részt a Regio-Kom Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás soros ülésén Jászberényben, ahol tájékoztató hangzott el a REGIO-KOM Térségi
Hulladékszállítási Nonprofit Kit és a Regio-Kom Térségi Konununális Szolgáltató Kit feladat
ellátásának fejlesztése és működése tárgyában.
A szemetes kukák chippelése megtörtént annak, aki kitette az ingatlana elé a kukát. Kiküldték az
azonosításhoz szükséges vonalkódokat, melyet mindenkinek magának kellett felragasztani a szemetes
kukákra, de küldtek mellé egy levelet, mely tartalmazza, hogy ha valakinek valamilyen kérdése lenne,
akkor hívhat két telefonszámot, amelyiken a Polgármesteri Hivatal portásfülke száma van, illetve a
Járási Hivatal telefonszáma. Amennyiben felveszi valaki a telefont, a telefonszámokon a kérdésekre
tájékoztatást adni nem tudnak. A zsákos szemetet már nem viszik el. Ezt már próbaüzemnek nevezik.
2016-ban változik a Hulladékszállítási törvény. Nem lesz súlymérés. Olyan fejlesztésre, beruházásra
költöttünk, amelyet majd nem tudunk hasznosítani.
Szűcs Ger~elv: A kuka ürítésekor a szemetet szétszórják. Mi ennek az oka?
Szűcs Lajos: Hétfőnként, amikor végeznek, mi járműveI megyünk a hulladékszállító jármű után, mert
szétszórják a szemetet, és szedjük össze, amit otthagytak.

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

115/2015. (XII.16.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt
eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.

Határidő: 2015. november 23.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

3. Napirend
Beszámoló az önkormányzat adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében
tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról.
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző
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Szűcs Lajos: Az önkormányzat adóügyi tevékenységéről szóló beszámolót a Képviselőtestület
megkapta. Kívánja-e Jegyző Úr kiegészíteni? Van-e vélemény, kérdés, hozzászólás?
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás nem volt.
Amennyiben nem, akkor javaslom a beszámoló elfogadását, kérem, hogy szavazzunk.

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

116/2015. (XII. 16.) Képviselőtestületi Határozat
Az önkormányzat adóügyi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat adóügyi
tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében tett intézkedésekről és az adóbevételek

felhasználásáról szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző

4. Napirend
Előterjesztés a településrendezési terv elkészíttetésének megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: Jogszabályi előírás alapján meg kellene bíznunk egy céget, hogy Új településrendezési
tervet készíttessünic, mert két év múlva a jelenleg hatályos településrendezési terv le fog járni, és
hatályát veszti. A rendezési terv elkészítési ideje a megbízástól számítva 2 év. Jegyző úr 3 cégtől kért
árajánlatot a terv elkészítésére, de nem tudom javasolni a terv elkészíttetését, mert nem látom rá a
fedezetet. Az előző rendezési tervet pályázati támogatásból készítettük. Mi történik akkor, ha nem
tudjuk teljesíteni, és nem készül el a terv?
Dr. Dinai Zoltán: Minden építéssel kapcsolatos munka leáll. Az építési hatóság nem tud engedélyeket
kiadni. Nem tud az önkormányzat pályázni. Az új jogszabály alapján az önkormányzatoknak
főépítészt kell megbízni. Javaslom, hogy várjuk meg a jövő évi költségvetés készítését, és még akkor
is tud dönteni a Képviselőtestület. Két évre szét lehet osztani a terv elkészítésének a költségét.
Szűcs Lajos: Nem tudom javasolni a terv elkészíttetését. Ha valamilyen pályázati forrást látunk a
megvalósításához, akkor újra a Képviselőtestület elé terjesszük. Van-e más vélemény, kérdés,
hozzászólás?
Vélemény, kérdés, hozzászólás nem volt.

5. Napirend
Beszámoló a Közmunkaprogram 2015-ben elvégzett feladatairól
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Szeretnék köszönetet mondani Joó-Kovács Balázs alpolgármesternek, aki egész évben
irányította az önkormányzat közmunkaprogramjait, napi szinten foglalkozott a munkafolyamatok, és
az alkalmazott dolgozók irányításával. A jövőben is folytatnunk kell, és törekednünk az önkormányzat
részére minél kedvezőbben megvalósítani. Van-e vélemény, kérdés, hozzászólás?
Joó-Kovács Balázs: A programok befejezése felé tartunk. A terezett munkálatokkal időben
megvagyunk. Hátra van még az energia erdőben lévő fák felmetszése, hogy ne bokrosodjanak el a fák,
hanem szép törzset hozzanak. Köszönöm szépen a szót.
Szűcs Laios: Köszönöm szépen. Amennyiben több hozzászólás nincs, a beszámolót elfogadásra
javaslom, és kérem, hogy szavazzunk.

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

117/2015. (XII.16.) Képviselőtestületi Határozat
A Közmunkaprogram 2015. évben elvégzett feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról
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Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat Közmunkaprogram 2015.
évben elvégzett feladatairól szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző

6. Napirend
Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. évi municarendjére
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A Képviselőtestület 2016. évi munkarendjéről szóló javaslatot írásban megkapta a
Képviselőtestület. Szóban nem kívánom kiegészíteni. Van-e az írásos anyaghoz kérdés, vélemény
vagy hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor az írásbeli anyagot elfogadásra javaslom, és kérem, hogy
szavazzunk.

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

118/2015. (XII. 16.) Képviselőtestületi Határozat
A Képviselőtestület 2016. évi munkatervéről

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a Képviselőtestület 2016. évi niunkatervét
elfogadta. (A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán—jegyző
Képviselőtestület tagjai

7. Napirend
Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás megszűnése következtében létrejött
tulajdonközősség megszüntetésére és a társulási vagyon felosztására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A napirendi ponttal kapcsolatosan több alkalommal tárgyaltunk. A határozati javaslat
mellékletét képezik a kimutatások. 372.085,- Ft. 321.000,- Ft., összesen: 693.085,- Ft. illeti meg
Jászboldogháza Község Onkormányzatát. Ezek az összegek 2010. évben kerültek meghatározásra, de
még nem minden önkormányzat fogadta el. Javaslom a Jászsági Többcélú Társulás tulajdonközösség
megszüntetésére tett határozati javaslat elfogadását. Van-e az írásos anyaghoz kérdés, vélemény vagy
hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

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

119/2015. (XII. 16.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászsági Többcélú Társulás megszűnése következtében létrejött tulajdonközösség megszüntetéséről

1. A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXLX. 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.
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2. A Képviselő-testület az 1. Pont szerinti a megszűnt Társulás —jelenleg közös tulajdonban lévő
— vagyonának felosztásáról rendelkező jelen határozat 1. mellékletét képező
tulajdonközösség megszüntetéséről szóló megállapodást elfogadja és
felhatalmazza Jászboldogháza Polgármesterét a megállapodás Jászboldogháza Községi
Önkormányzat képviseletében történő aláírására.

Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester (a megállapodás aláírása vonatkozásában)

3. A Képviselő-testület a Mötv. 107. *-ban meghatározott jogkörében eljárva a megszűnt
Társulás Titkárságának vagyona (a továbbiakban: Titkársági vagyon) feletti
tulajdonjog Jászboldogháza Községi Onkormányzatot megillető részarányának a
Jászberény Városi Orikormányzat (székhely: 5100 Jászberény, adószám: 15732671-2-16,
képviseli: Dr. Szabó Tamás polgármester) részére 693.085,-Ft. értékben történő átruházásáról
dönt.

4. A Képviselő-testület a 3. pont szerinti Titkársági vagyon visszterhes átruházásáról
adásvételi szerződést köt és felhatalmazza Ja’szboldogháza Polgármesterét Szűcs Lajost
a szerződés Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviseletében történő aláírására.

Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester (a szerződés aláírása vonatkozásában)

Er ről:
Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sasné Szöllősi Anita —pénzügyi ügyintéző
Városi Onkormányzat — Dr. Szabó Tamás polgármester
Ira (tár

értesül.

8. Napirend
Előterjesztés önkormányzati feladat átadásáról szóló megállapodás megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Itt az előző Képviselőtestületi ülésen tárgyalt, a Jászboldogházi Településfejlesztő Kit
részére önkormányzati feladat átadásáról van szó. A feladat átadásáról szóló szerződés tervezetét
Jegyző Ur elkészítette. 2016. január 1-től az önkormányzat anyagbeszerzéseit a Jászboldogházi
Településfejlesztő Kft. végezze el. Az önkormányzat és intézményei (pld.konyha, karbantartás, stb.)és
az üzemanyag nem tartozik bele. Ez éves szinten 12-14 millió forint.
Javaslatom, hogy a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. által számlákkal igazolt
anyagbeszerzéseket 5 %-os növelt értéken vásárolja meg az önkormányzat. Van-e a javaslathoz, illetve
a szerződés tervezethez kérdés, vélemény vagy hozzászólás? Ameimyiben nincs, kérem, hogy
szavazzunk.

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

120/2015. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat
Onkormányzati feladat átadásáról szóló szerződés elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzata úgy döntött, hogy 2016. január 1-től az előterjesztés
inellékletét képező szerződés szerint az önkormányzat anyag és eszközbeszerzéseinek feladatát átadja
a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. részére.
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A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert a szerződés aláírásával.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

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

Onkormányzat htézményvezetői
Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. — Vadkerti Tivadar ügyvezető

Irattár

9. Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

- Fogászati eHátással kapcsolatos kérelem

Szűcs Lajos: Jánoshidán a fogorvos nyugdíjba vonulása miatt a fogászati ellátás átmenetileg nem
biztosított. 2016. január 1-től a Veszely Dentál BT-vel kívánnak szerződést kötni a fogászati ellátásra.
Jánosbida Községi Onkormányzata azzal a kéréssel keresett meg, hogy átmeneti megoldásként
szeretnék Jászboldogháza rendelőjébe a Jánoshidai betegeket, meghatározott rendelési időben ellátni.
Ehhez kéri az önkormányzat, hogy az önkormányzat járuljon hozzá, hogy a fogorvos Jánoshidai
betegeket ellásson.
Ez önkormányzatunknak nem jelent, vagy nagyon kevés rezsi növekedést, mert rendelési időben látják
el a jánoshidai betegeket’ Javaslom, hogy havi 20.000,- Ft-os bérleti díjat kérjük Jánoshida Község
Önkormányzatától a rendelő használatáért. Van-e a kérelemmel kapcsolatosan kérdés, vélemény vagy
hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.

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

121/2015. (Xli. 16.) Képviselő-testületi határozat
Fogászati ellátás helyének biztosítása

Jászboldogliáza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Jánoshida Községi
Onkormányzat kérését és az alábbi döntést hozta.
A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy 2016’ január 1-től Jánoshida település betegeit a
településen működő fogorvosi rendelőben (5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 21.)a Veszely Dentál Bt.
ellássa, melyért 20.000,- Ft./hó, azaz Húszezer forint/hó bérleti díjat állapít meg.

A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy az ügyben eljárjon.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester,

Határozatról értesül:

Szücs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sasné Szőllősi Anita — pénzügyi előadó
Jánosbida Községi Onkormányzat — Eszes Béla polgármester,
Jánoshida Községi Onkormányzat - Dr. Voller Angéla jegyző
Irattár
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Szűcs Lajos: A Veszely Dental Bt. részéről Dr. Veszely András fogorvos kéri a Képviselőtestület
engedélyezését, hogy a fogászati ellátás üzemeltetője a Veszely Dental Bt. helyett a Veszely Vital
Fogorvosi Kft. legyen. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, javaslom a
Fogorvos Ur kérését.

A képviselőtestület 6 16 jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

122/2015. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat
Fogászati ellátással kapcsolatos kérelemről

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
fogászati ellátás üzemeltetője Veszely Vital Fogorvosi Kfl. (5000 Szolnok, Dózsa György út 20.)
legyen.

Határidő: 2015. december31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
dr. Veszely András fogorvos

- Kistérségi Turisztikai Egyesületbe történő belépésről

Szűcs Lajos: Jászok Földjén Turisztikai Egyesület 10 éve működik. Eddig nem voltunk az egyesület
tagja. Jászberény Városi Onkormányzatának kezdeményezésére az a kérés, hogy a Jászsági
önkormányzatok lépjenek be az egyesületbe, hogy közös turisztikai célú pályázatokon tudjunk részt
venni. Az egyesületbe 5,- Ft/lakos az éves tagdíj’ Ha vállalkozó vagy magánszemély szeretne belépni,
akkor az egyesületi tagdíj 2400,- Ft/év. Van-e kérdés, vélemény vagy hozzászólás? Amennyiben
nincs, kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fójelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

123 2015. (XII. 16.) Képviselő-testületi határozat
Jászok Földjén Turisztikai Egyesülete történő belépésről

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, bogy az önkormányzat 2016.
január 1 -től be kíván lépni a Jászok Földjén Turisztikai Egyesületbe, és vállalja az 5,- Ft/lakos év
tagdíj megfizetését, valamint részt kíván venni a közös pályázatokban.

Határidő: 2015. december31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó

Jászok Földjén Turisztikai Egyesület

Szűcs Lajos: Köszönöm a részvételt, a nyílt ülést bezárom, és zárt ülésen folytatjuk tovább a
Képviselőtestületi ülést.

Kmf.

(Szűcs Lajos) (Dr. mai Zoltán
polgármester jegyző



Jászboldogháza 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: Küzségháza Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pont:
1.1 Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről

Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

2.! Előterjesztés az oktatási intézmény karbantartási feladatainak az eHátására
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. Dinai Zoltán jegyző - írásban

4.! Előterjesztés a telepűlésrendezési 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 munkarendjére
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban

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

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

Szucs Lajos
polgármester
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Szolgáltatási szerződés

mely létrejött egnés:rőI a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,

1051 Budapest, Nádor utca 32.
képviseletében eljáró Orosz István tankerületi igazgató megrendelő
(továbbiakban: Megrendelő)

‚mJsrés:ről

Jászboldogliáza Községi Önkormányzat, képviseli: Szűcs Lajos polgármester
Székhelye: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
Adószám: 15732853-2-16
Törzsszám :732857
Számlavezető pénz nézet: Jász - Takarékszövetkezet
Bankszámla száma: 69500194-11026747-00000000

mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) között,

együttes említésük esetén: Felek között, alulirt napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya

1.1 Jelen szerződés alapján Szolgáltató elvállalja a Megrendelő által működtetett. Jászboldogházán
található. Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
ingatlar~ainak karban tartását.

Az ingatlanok:
5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos Út 1. (nagy iskola épület, kis iskola épüet)
5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor út 8. (tornaterem)

1.2 Szolgáltató köteles a Megrendelő által kirendelt kapcsolattartóval kérésének megfelelően és
egyeztetve feladatait ellátni. Kapcsolattartó a mindenkori intézményvezető.

1.3 Szolgáltató feladatai különösen az alábbiak:

- Hibaelháritás: azonnali bea’atkozást igén’lő Imlnka’égzés. az életet és vagyonbiztonságot
‚eszelye7teto. illetve a rendeltetésszerű hasznalatot akadályozó meghibásodások soron kívüli
javítása, melyek különösen:

. csörepedesek. dugulások megszűntetése

. tetőheázasokja’ ítása

. tantermekben és közös használatú helyiségekben világítás biztosítása (‚izzócsere)

. fűtési rendszer üzemképes állapotban tartása

. nyílászárók üzemképes állapotban tartása

. eg)éb. a napi muködést akadályozó hibaforrások megszűntetése
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- Karbantartás: a rendeltetésszerű használatot közvetlenül nem befolyásoló. tervezhető és
(iteniezhető javítási munkák elvégzése:

• fűtésrenclszer feltöltése. légtelenítése
o ereszcsatornák tisztántartása

. hibalistában rögzített kisjavítási feladatok elvégzése

- Ingatlan — fenntartási feladatok ellátása:
• parkosított ás zöldterűletek gondozása
. síkosság — nientesítés (külső ás belsőjárdák. parkolók)

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

Szakipari tevékenységnek minősül: magasépítési, szakipari és szerelőipari munkák, beleértve a gáz— ás
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 munkanapján (amennyiben felmerül
ilyen jellegű probléma az adott héten) a Szolgáltató képviselőjének átadja.

A hibaelhárítási munkák megkezdésének időpontja: munkaidőben a bejelentéstől számított 2 órán
belül.

.4 A meghatározott havidíj feletti kiadás előzetes kötelezettségvállalás bejeientést igényel a
Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola ás Alapfokú Művészeti Iskola mindenkori
intézinényvezetőjén 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. érintésvédelmi 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 ás Alapfokú Művészeti Iskola
mindenkori intézményvezetője
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3. Teljesítési feltételek

A Szolgáltató kötelezettségei:

a. A Szolgáltató feladata a vállalt feladathoz szükséges gépek, eszközök, berendezések biztosítása.
b. A Szolgáltató vállalja. hogy feladatai ellátása során tudomására jutott információkat. Üzleti titokként kezeli és

harmadik Félnek, nem adja át.
e. A Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja a Nlegrendelőt minden rendellenességröl vagy l’unkciózavarról. mclv

veszélyezteti vállalt feladatainak végrehajtását. A szükséges intézkedésekre javaslatot tesz.
d. A Szolgáltató vállalja. hogy feladatai ellátása során körültekintően jár cl.
e. A Megrendelónél érvényben lévő munkavédelmi. biztonsági. valamint tűz — és vag’ onvédelmi előírásokat a

Szolgáltató betartja.
f. Szükség esetén a Szolgáltató köteles hiztositani a minösitett védöeszközöket. A munkavédelmi eszközök

használatára vonatkozó előírásokat köteles betartani.
g. A Szolgáltató felelősséget vállal a Megrendelő tulajdonában, vagyonkezelésében. vagyonhasználatában álló

ingatlan vagy ingó tárgyak tevékenységi körében bekövetkezett vagyoni károkért, illetve személyi károkért, de rajta
kívül álló okok miatt történt károkért felelősséget nem vállal. Mentestil a felelösség alól. ha bizonyítja. hogy
tevékenysége során úgyjárt cl, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
Mindennemű káresetröl. rongálásról a Felek haladéktalanul, de legkésóhh 2 munkanapon belül írásban, e—mail, fax
vagy tértivevényes ajánlott levélben értesítést küldenek.

Ii. A Szolgáltató alapvetően személyes teljesítésre kötelezett a Megrendeló felé. minden más esetben. különösen
vállalkozó/alvállalkozó igénybevételének esetén a Megrendelővel elözetesen egveztetní köteles.

A Megrendelő kötelezettségei:

a. A Megrendelő vállalja, hogy a tevéken) ség szerződésben meghalározott ellenértékét határidőhen megfizeti.
b. A Megrendelö nem érvényesíti kárát a Szolgáltatóval szemben azokban az esetekben. melyek a Megrendelő

hiányosságából fakadnak. és/vagy amelyeket a Megrendelő dolgozói okoznak.
c. Kizátja a Szolgáltató kártérítési felelósségét a kö”etkezőkért:

- A Megrendelő hibájából cl nem végzett vagy rosszul végzett munka.
- Epítési hiba vagy a Megrendelő berendezései által előidézett kár miatt.

4. Fizetési feltételek

a. Fizetés a szerzódésben meghatározotl feladatok és szolgáltatások igazolt teljesítését követően a jelen
szerződésben meghatározott díj ellenében történik. A benyújtott, és a Megrendelő kapesolattartója által leigazolt
számlákat a Megrendelő 30 naptári napon belül. a Szolgáltató számlájára történő banki átutalással lizeti meg.

Számlázási név, cím: KLII{ 097004
tOM Budapest, Nádor utca 32.

h. Amennyiben a számla összegét a Megrendelő a l’entiekhen megjelölt idöpontig nem l5zeti meg. a Szolgáltató a
teljesítésre írásban, e—mail. Q~x vagy tértivevén’ es ajánlott levélben felszólítja. majd a határidő eredménytelen
eltelte esetén, a jegybanki alapkamattal növelt összeget kérheti a Megrende lőtöl. Amennyiben a fentiek szerinti
felszólítás eredménytelen, ez feljogosítja a Szolgáltatót a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására.

e. Azok az anyagi következmények, melyek Megrendelő késve érkező visszamondásából. erednek, szintén a
M egrendelőt terhelik.

d. .4 szolgáltatási díjon felül a Szolgáltatót kőltségtérítés nem illeti meg. a szolgáltatási díj az összes költséget
tartalmazza.

5. A szerződés módosítása

A Felek jelen szerződést közös megegvezéssel. írásban módosilhalják. A szerződés bármely tartalmú módosítása —- a két Fél
aláírásával ellátva — ajelen szerződés mellékletét képezi.
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6. Kölcsönös kötelezettségek

A Felek kijelentik. hogy a közöttük jelen megállapodás alapján Fennálló jogviszon alatt együttmüködnek. a Feladat
ellátásával kapcsolatban minden szükséges, lényeges információt. adatot, dokunientációt közölnek, illetve átadnak
egymásnak.

A Felek kikötik, hegy a jogviszonv fennállása alatt wdomásukra jutott Üzleti és egyéb információt, adatot. amelynek titokban
maradósához valamelyik l~lnek léineges. jogos érdeke Fiződik. megőrzik ős azt harmadik személynek nem adják tovább.

7. Á szerződés megszűnése

Bármelyik Fél jogosult rendes t’elmondóssal a szerződést megszüntetni. melynek &lmondási ideje: 30 nap.
Bármelyik Fél jogosult a szerződés azonnal hatállyal történő. indokolással ellátott rendkívüli felmondására. amennyiben a
másik Fél szerződéses kötelezettségét vétkesen megszegi.

Vétkes kötelezettségszegésnek minősül különösen. tIe nem kizárólagosan:
Megrendelö részéről:

— A szolgáltatási díj időben történö megtizetésének elmaradása. illetve a Szolgáltató felsz6lítására annak további
15 napon belüli nem teljesítése

Szolgáltató részéről:
— Á vállalt lUadatuk határidőre történö elvégzésének hiánya és a Megrendelő által biztosított póthatáridő

elnut lasztása.
- Á hibás teljesítés Megrendelő általi Felszólítás ellenére történő kijavitásának elmulasztása.

A felmondási jog nem érinti a Szolgáltatónak azt a jogát. hogva későbbiekben esetlegesen kártérítés iránti igényét is
elöterjcssze.

8. Egyéb rendelkezések

A Felek megállapodnak abban. bogy a jelen szerződés tel jesitésével kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket elsősorban
egymás között, tárgyalás útján rendezik. Ennek sikertelensége esetén — perértéktöl Püggően - kikötik a Szolnoki Járásbiróság,
illetve a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

A Felek kií~jezett megállapodása alapján jelen szerződés 2 példányban készült.

E szerződésben nem szahál~ozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezései az iránvadők.

Á Felek kijelentik, bogy Szolgáltató ajelen szerződésben meghatározott szolgáltatást — mindkét fél kölcsönös jóváhagyásával
201 5.09.Ol—től a jelen szerződés aláirásának időpontjáig tartő időszakban ráutaló magatartással. Folyamatosan \égezte
Megrendelő számára. A Felek rögzítik. bogy a szolgáltatás nvújtásának ez utóbbi időszakra vonatkozó részletfeltéleleit e
szerződés tartalmazza.

.lászapáti, 2015. november 23.

Szolgáltató ~vlegrendelő

_il—
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Számlaszám: ÖNK-363/2015

Számla
eredeti - 1 példány

Számlakibocsátó neve, címe: Vevő neve, címe:

Fizetés módja Teljesítés időpontja
átutalás 2015.11.1 1. 2015.11.11.

EPER pénzügyi rendszer SZ. 1.3 verzió. Fejlesztő: E-Szoftverfejlesztő Kft., www.e-szoftverfejlesztobu
A szoftver megfelel a hat~yos jogszabályoknak.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat IU.JKK 097 004

5144 Jászboldogháza, Rákóczi u.27 1051 Budapest, Nádor u.32
Adászám: 15732853-2-16 Adószám: 15799658-2-41
Bankszámlaszám: 69500194-11026747

Számla kelte I Fizetés határideje
20 15.11.19.

Sorszám Megnevezés

Vtsz/Szj Mennyiség Me. Nettó egységár Kedv. Nettó érték ÁFA ÁFA érték Bruttó érték

1. 60 munkadíj-Iskola

547 óra 551,l8lFt 301496Ft 27 81404Ft 382900Ft

mellékelt számlarészletező alapján

2. 61 anyagktsg

5 m3 3 149,606Ft 15748Ft 27 4252Ft 20000Ft

mellékelt számlarészletezö alapján

3. szállítási ktsg.

I a1~bo 2 755,906 Ft 2 756 Ft 27 744 Ft 3 500 Ft

mellékelt számlarészletező alapján

Összesen: 406 400 Ft

Kérjük, hogy a számla kiegyenlítésekor hivatkozzon a számla Számára.

r ÁFA részletezése Számlaérték ÁFA nélkül ÁFA összeg Számlaérték 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
(né~százhatezer-ne’gyszázforirn)

Jászboldogházi Mátyás Király Általános Isk.
2015 .1-VIII hóban elvégzett munkák

Hivatkozás/ügyintéző: Kisádam JózseMé .

~ .~. L~ :

Oldal: l/l



Számlarész!etező

2015-ben I-VIII. hóban elvégzett munkák a Jászboldogházi Mátyás Király Általános
Iskolában

Alkalmak ‚ „ Összes Munkaára
Megnevezes ‚ Munkaora Fa . ‚.

szama munkaora dija

Udvar karbantartása: 700 Ft-Jóra

fűnyírás 8 6 3 144 100 800

gallyazás, sövénynyírás 4 3 3 36 25 200

cserjeirtás 1 8 2 16 11200

föídszállítás 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

Játék alatti homokos terület
‚ ‚ ‚ . ‚ 8 2 3 48 33600karbantartasa (asas, gyomirtas)

Egyéb munkálatok:

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 javítás 2 5 3 30 21 000
(kazánkéménv környéke)
székek Javítása (20 db, ülőlap le-és 4 6 3 72 50 400
felszerelés, eEyenRetés, hegesztés,
fűtőrendszer ellenőrzése (szivárgás 1 2 10 7 000
elhárítása, rendszerfeltöltés

547 382900

Mennyiség ..

Megnevezes 3 Egysegár Szailitas~ koitseg Osszesen:
(m)

homok feltöltés 5 4000 3500 23500

Összesen: 406 400

Dátum: ~ ~ ~ ~‘~‘ Teljesítést igazolja:

—G--



UTALVÁNYRENDELET

Kötelezettségvállalási és számla adatok: Iktatászám:

Partnerkód: Jászboldogháza Községi Önkormányzat Szerződésszám:

Külső biz. Sz.: ÖNK-363/2o15 KötváH. biz. sz.: 504/2015
Megjegyzés: lskohkarbantartás:munkadij,anyagköltség,szállitási Kötváll. Igénybejelentés: 2015.11.11
költség

Bizonylat összege: 406 400 Ft

bankszánilaszám: 69500194-11026747-00000000

Kiemelt kötváll.Programelem / Szakfeladat Pénzforrás
Bony. Esem. Szervezeti egység Bruttó összegÜgyletkód kód kód

Azonosító

097004 8520111 186994Ft

097004 8520211 2l9406Ft

Érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés:

Kérem, hogy a ÖNK-363/20 15 számla alapján 10045002-00331205-00000000 számú

KLIK Jászapáti Tankerülete számláról a 2015. évi költségvetés terhére

69500194-l 1026747-00000000 száinlára az alábbi tranzakciót hajtsa végre.

Fizetési mód: átutalás

Fizetendő összeg: 406 400 Ft azaz négyszázhatezer-négyszáz
forü~t

Tartalmilag és szakmailag ellenőriztem, a fenti összeggel érvényesítve.

igÁzgató ( . ~. érvénye~ítő utalványozó ellenjegyző

2015. év november hónap 11. nap

— 7—



4. melléklet

KLEBELSBERG )NTÉZMÉNYFENNTÁRTÓ KÖZPONT
Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi bizonylat

Iktatószám: I 504/2015 I
IGÉNYBEJELENTÉS

Igénylő szervezeti egység megnevezése: 097004, Jászbolciogháza I

neve:
Fajka Janosne

‚ „‚ 5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos utca 1.elerhetosege: 06 57/460-022

lgénylés tárgyának a megnevezése: Iskola karbantartás I
Igénylés céljának a leírása, a műszaki tartalom meghatározása:

Iskola karbantartás: munkadíj, anyagköltség, szállítási költség
időszak: 2015. január-augusztus
Fizetendő: 406 400 Ft

Kiadási előirányzat megjelölése: személyi ~ dologi

beruházás Li felújítás

várható 201
Kötelezettségvállalás megvalósításának kezdési időpontja: 2015.11.11. befejezési

idopont: .1 .

Kötelezettségvállaló neve: OROSZ SWAN

A kötelezettségvállalást engedélyezem / NEM engedélyezem
(értelemszerűen aláhúz~i3~~~

Kotelezettsegvallalas elutasitasanak indoka \ —~ ~. ~

*r ~
t~
$~

Datum Jaszboldoghaza 2015 11 11

Kötelezettségvállalásra jogosult aláírása:

Kötelezettségvállaló által kijelölt szakmai teljesítést igazoló
neve: Ilonka Zoltán ‘ /
beosztása: Igazgató; szervezeti egysége: 097004 / . ~‘-~

Kötelezettségvállalás nyilvántartási száma (Forrás SQL):

Szerződés nyilvántartási száma:
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Beszámoló az önkormányzat adóügyi tevékenységéről

Az adóügyi feladatok

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

Adókivetés
Az iparűzési adó bevallások leadásának határideje minden év május 31-e,
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 befizetendő, az adó 40 %-a marad az önkormányzatoknál.

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

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

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

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



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

Adónem 2011. év 2012. év 2013.év 2014.év 2015.
december
9.-ig.

iparűzési adó 14.700 16.500 21. 100 21.936 17.994
magánszemélyek kommunális adója 4.500 4.500 4.500 4.400 4.346
pótlék, bírság 1.100 800 400 209 154

gépjárműadó 9.500 10.100 9.700 4.420 3.975
összesen 29.800 31.900 35.700 30.965 26.469

Adóbehaitás

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 adóüpyi előadó egyéb feladatai

- Adóigazolások, vagyoni bizonyítványok kiállítása:
Az adózó kérelmére annak igazolására, hogy rendelkezik-e adótartozással,
adáigazolás 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 Ietiltás
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 adáügyi előadó minden adófajtára (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési
adó, gépjárműadó stb.) számlákat vezetnek. Az adóbeszedési számlákról az
utalások a költségvetési elszámolási számla javára történnek minden hónap 10.
napjáig.
Az idegen bevételek elszámolási számláról a behajtásra kimutatott tartozásra
teljesített befizetések utalásra kerülnek a kimutató szerv felé.

Zárási összesítő készítése

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

Jászboldogháza, 2015. december 9.
Dr. Dinai Zoltán

jegyző
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TárRv: 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, hogy röviden
tájékoztassam a változásokról és egyúttal felajánlom segítségemet településük fenti tárgyú
elképzeléseinek megvalósításához, a településrendezési eszközök Új jogszabályoknak
megfelelő elkészítéséhez.

2013. január Ol-töl a településrendezési eszközök véleményezése és a rendezési eszközök
köre, valamint tartalma is megváltozott.

A 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koneepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és 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. (XI. 8) Korm. rendelet szerint elkészített, egyeztetett, jóváhagyott és hatályba
léptetett településrendezési tervvel nem használhatják az addig hatályos tervüket.

Felhívom Jigyelmét, hogy azon települések akik 2018. december 31-ig nem rendelkeznekfenti
jogszabálynak megfelelő Új rendezési tervvel fejlesztési elképzeléseiket nem tudják
megyalósítani és a fejlesztésekhez kapcsolódó pályázatokon sem indulhatnak

Táj ékoztatom, hogy a teljes közigazgatási területre készülő Új településrendezési terv
elkészítésének ideje ( a megrendeléstöl a hatályba léptetésig) kb. másfél - két év.

Kérem engedje meg, hogy kiemeljek néhány fontos jogszabályi változást a teljesség igénye
nélkül:
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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. (IV.26.) Korm. rendelete
az országos településrendezési és építési követelniényekről szóló 253/1997 (XII. 20.)
Korm. rendelet módosításáróL

• Új tervi elemként bekerült a telepítési tanulmányterv és beépítési terv fogalma.
. Az egyéb településrendezési sajátos jogintézmények közé tartozik a településképi

véleményezési elj ásás, 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 egytittdolgozó 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.teleputesrendezes.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.

r417 2



Kiszclovics és Társa Településtervező Kft.

5000 Szolnok Karczag L. üt 11. I/il.
Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52,4” ép. IllS.

Tel/fax: 56/343-279
e-mail: kiszelovicsildiko@upcmail.hu

wwwkiszelovjcskftI,u

Jászboldogháza Község
Onkormányzata
Szűcs Lajos
Polgármester Ur részére Sz.: 19! 2015.

5144 Jászboldo~háza
Rákóczi űt 27. Szolnok, 2015. december 09.

Tárgy: Ajánlat Jászboldogháza község teljes közigazgatási terültére vonatkozó új
településrendezési terv elkészítésére digitális feldolgozással

Tisztelt Polgármester Ur!

Megtisztelő felkérésüket megköszönve, levelem mellékleteként elküldöm Jászboldogháza
Község teljes közigazgatási területére vonatkozó új településrendezési terv digitális
feldolgozással történő elkészítésére vonatkozó árajánlatunkat.

Az árajánlat összeállítása a Kormány 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelete a települásfejlesztési
koncepcióról, az integrált települásfejlesztási stratégiáról ás a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési Sajátos jogintézményekről továbbá a Kormány 90/2012.
(IV. 26.) Korni. rendelete az Országos Településrendezési ás 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 ~5építész megbízása szükséges,
akinek megbízási díját jelen árajánlat nem tartalmazza.

Részletes ajánlatunkat a kísérőlevélhez mellékelve küldjük. Kérjük annak elbírálását, és
döntésükről szíves értesítésüket.

Tisztelettel: K~SZELOVICS ÉS TIkRSA
Tetep(HéSt5r~z° kit.

5OO~1 5zo~nok~ 51n16 i~i 52. fl/S.
~ c,~3~’-2iS
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Kiszelovics Ildikó
vezető településtervező

Jászbo Idogháza Község Településrendezési terv - Árajánlat
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ÁR&JÁNLAT JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG TELJES KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLETÉRE KÉSZÜLŐ ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK

KÉSZÍTÉSÉRE DIGITÁLIS FELDOLGOZÁSSAL

Jászboldogháza Község teljes közigazgatási terüleü~e vonatkozó településrendezési eszközeinek elkészítésére
vonatkozó árajánlatot a Kormány 314/2012. ~fl&) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról ás a településrendezési eszközö&ó’l, valamint e~’es településrendezési
sajátos jogintézményekró’l (továbbiakban: Rendelet) valamint a Kormány 90/2012. (‘IV.26.) Korm. rendelete az
Országos Településrendezési ás Epítési Követelményekró’l szóló 253/1997. (X1J.20.) Kormány rendelet
módosításáról továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályok és kapcsolódó egyéb jogszabályok követelményei
alapján állítottuk össze.

A településrendezési terv elkészítésére vonatkozó ajánlatunkat az alábbiak szerint
részletezem:

~ Tervezési feladat:

Jászboldogháza Község teljes közigazgatási területre vonatkozó új településrendezési
terv készítése digitális feldolgozással, a jogszabály szerint kapcsolódó
munkarószekkeJ.

A telei,ülésrendezési tervdokumentáció tartalma:

1. Megalapozó vizsgálatok

A Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott tartalonunal 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 és táji adottságok, védett és 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 Képviselő-
testületének, lakosságának, a fejlesztésben érdekelt gazdasági társaságoknak, civil és
társadalmi szervezeteknek településfejlesztési elképzelései kerülnek kidolgozásra.

A Kormány 314/2012. (XI.8.) Korin. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiái-ól és a települési-e ndezési eszközö ki-ó’?, valamint egyes

Jászboldogháza Község Településrendezési terv - Árajánlat
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településrendezési sajátos jogintézniényekről szóló rendelet 2. sz. mellékletében
meghatározott tartalommal készül.

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 kulturáhs örökségvédelmi hatástanulmány a
4/2003. 11.20. NKOM rendelet szerint régész szakértő bevonásával.

A településfejlesztési koncepció jogszabályban meghatározott egyeztetése és elfogadása.

3. Településszerkezeti terv

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 koncepcióval összhangban a település fejlesztési irányainak
meghatározása. A magasabb szintű tervekkel való egyezőség biztosításának
figyelembevételével az egyes területrészek felhasználási módj ának meghatározása,
figyelembe véve a jelenleg hatályos településrendezési tervet. A területfelhasználási
változással érintett területek lebatárolása, a változó területfelhasználások számszaki
kirnutatása.
A településszerkezeti terv készítése során figyelembe vesszük a jelenleg hatályos szerkezeti
tervben jelölt és már megvalósult fejlesztéseket.

A település működéséhez szükséges műszaki iri&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 murikarészei:
- Településszerkezeti tervlap elkészítése digitális feldolgozással
- Településszerkezeti terv leírás elkészítése

A településszerkezeti terv kötelező szakági alátámasztó munkarészei:
- településrendezési alátámasztó leírás
- tájrendezési javaslat
- környezetalakítási 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 - Árajánlat

3.



. Kiszelovies és Társa Településtervező Kft.

~j~ii 5000 Szoinok Karezag L. Út 11. 1/11.
Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. „A” ép. 11J5

Tel/fax: 56/343-279
e-mail: kiszelovicsildiko@upcmail.hu

‚v’v”.kiszelovicskíl.hu

Egyéb munkarészek:
Változások (beavatkozások és ütemezések)
A település területi mérlege

Külön jogszabályok szerint:
- biológiai aktivitásérték meghatározása
- magasabbrendű tervekhez való igazodás munkarésze
- 2/2005 (1.11.) 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
földrészletekről szóló 14/2010. (V.1 1.) 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 értékvédehni 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 önkonnányzati 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
—48--

4.



Kiszelovies és Társa Településtervező Kft.

5000 Szolnok Karczag L. Út 11.1/11.
Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. ‚4” ép. 11J5

Tel/fax: 56/343-279
e-mail: kiszelovicsiIdiko~upcmail.hu

www kiszelovicsk ft. hu

Szöveges munkarésze: Helyi Építési Szabályzat (H.É.SZ.)
Rajzi munkarésze: szabályozási tervlapok digitális feldolgozással

Alátámasztó munkarészek: Helyi értékvédelmi vizsgálat (felhasználva a település
meglévő értékvédelmi vizsgálatát)
Kulturális örökség-védelmi hatástanuhnány kiegészítése,
véglegesítése

Feldolgozás techujJad részletei

A település teljes közigazgatási területére készülő digitális településrendezési terv a
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft tulajdonában lévő jogtiszta Autodesk Map 3D
szof~verrel 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 dng fájlformátum olvasására képes
program kerül átadásra, mellyel a terv 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

E2yeztetési szakasz:

A településrendezési terv módosításának egyeztetése a tervezőtől független, a 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet által meghatározott.

Javasolt tervezési határidők:

A szerződéskötés és az alaptérkép 2016. január 15. -ig történő megkötése illetve átadása
esetén (fenti határidő módosulása a részhatáridőket befolyásolja):

- Megalapozó vizsgálatok: 2016. június 30.
- Településfejlesztési koncepció: 2016. szeptember 15.
- Településszerkezeti Terv elkészítésének határideje: 201 7. január 15.
- Helyi Epítési Szabályzat (H.E.SZ.) és Szabályozási

Terv elkészítésének határideje: 2017. április 30.

Jászboldogháza Község Településrendezési terv - Árajánlat
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Kiszelovies és Társa Településtervező Kft.

5000 Szolnok Karczag L. út 11.1/il.
Iroda; 5000 Szolnok, Száigó körút 52. „A” ép. 1115

Tel/fax; 56/343-279
e-mail; kiszelovicsildiko@upcmail.hu

www.kisze]oviesk Ii.hu

A tervezési határidő nem tartalmazza az egyeztetési eljárások idejét, az a megjelölt határidőn
felül értendő, eljárási rendje és ideje törvény által meghatározott.

Teljesítés! határidő:

- Településrendezési terv várható jóváhagyása: 2017. november 30.

Tervezési díj:

5. 950.000,- Ft (ötmillió — kilencszázötvenezerforinQ+ Alu

amely ár tartalmazza az alábbi példányszámokat:

- munkafázisonként 3 példány teljes dokumentum a Település részére (I 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

tervdokumentáció digitális adathordozón az egyeztetésben résztvevő szervek részére

Javasolt pénzüzvi ütemezés:

A 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

Összegzés: 5. 950.000.- Ft + Áfa

A tervezési folyamat során a bizottsági üléseken, Képviselő —testületi ülésen biztosítjuk a
részvételt.

TER VEZŐI JOGOSULTSÁGOK:

Jászboldogháza Község Településrendezési terv - Árajánlat
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Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

5000 Szolnok Karezag L. Út 11. 1/11.
Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52,4” ép. 11/5

Tel/fax: 56/343-279
e-mail: kiszelovicsildiko@upcmail.hu

w w w .kiszclovi csk íj. hu

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 információk és letölthető településrendezési tervek (pdf formátumban) a
www. kiszelovicskü.bu, vagy a www.t&lepulesrendezes.hu honlapról elérhetők.

Szolnok, 2015. december 09.

KISZELOVICS ÉS TÁRSA
Tisztelettel: Te1epü1éSt&~8ZO Kft.

5000 Szolnok 5~3ntÓkt 5~.l
Mosz&m~ 1~33~S’r o

— ~Z Z ~ Oi0~1 9 ~ )0101
‚ ~‘‘ K~síelovics Ildikó

ügyvezető
vezető településtervező

Jászboldogháza Község Településrendezési terv - Árajánlat
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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 f6t foglalkoztat. A közfoglalkoztatottak négy programban dolgoznak
Jászboldogháza bel-és külterületén egyaránt.

1. IHegátis hulladéklerakók felszámolása

A program keretében 12 hónapon keresztül 11 Fő 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 földutaknál 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 hulladékból
(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 fóldmennyiség
mozgatása várható, melyhez billenős nagy teherbírású pótkocsi beszerzését szeretnénk
megvalósítani.

A támogatás mértéke: 14.519.983.-Ft.
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3. Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás

Elképzeléseink szerint Jelen pályázati támogatásból Jászboldogháza község önkormányzat
tulajdonában álló strandiUrdő területén lehetőség lenne strandröplabda pálya kialakítására. Igy
a tütball mellett röplabda pálya is üzemelhetne. A település lakosainak jogos igénye, hogy ne
csak focizni lehessen. A szabadidősport 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 fö foglalkoztatásával lehetőség lenne a pálya megépítésére,
karbantartására, a strandiürdő területének gondozása, parkosítása, szociális helyiségek
karbantartására.

A támogatás mértéke: 13.309.811.-Ft.

4. Mezőgazdaság

Az önkormányzat a korábbi — 2014. márciusától 2015. januárig tartó — programban 12 fé
közfoglalkoztatásával mezőgazdasági startmunka-program keretében fó liasátras és szántóföldi
növényeket termesztett, melyet a mostani programban segítségével tovább szeretnénk
folytatni 12 hónapon keresztül 12 fó 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
fZ5s közkonyha éves zöldségszükségletének a 21%-át (800 kg zöldséget) sikerült megtermelni,
ami mintegy 185.000 Ft megtakarítást jelentett az önkormányzat 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 önkormányzat. 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 fo sszilisenergia-fhggősége, ezáltal
pedig az üvegházgáz-kibocsátása is csökkenhet.

támogatás mértéke: 15.839.659.-Ft.

Szociális közfoglalkoztatás: 2015. április l5.-től- augusztus 31.-ig 3fó foglalkoztatása.

támogatás mértéke: 1.335.042.-Ft.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: 2015. július 7.-től-2015. október 31.-ig 5 fő
foglalkoztatása.
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támogatás mértéke: 1.738.255.-Ft.

Nyári diákmunka: 201 5.július 1 -től- 2015. augusztus 31.-ig.

támogatás mértéke: 600.078.-Ft.

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

forintban

Illegális hulladéklerakók 14.519.856 11.967.084 2.552.772 11 27
felszámolása

Mezőgazdasági utak 14.519.983 11.967.084 2.552.899 11 26
rendbetétele

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

Nyári diákmunka 600.078 600.078 0 3 6

összesen 61.862.684 51.926.614 9.936.070 56 122

Jászboldogháza, 2015. december 9.

Szűcs Lajos

polgármester
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Jászboldogháza Községi Onkonnányzat
Képviselő-testületének

2016. évi munkaterve



6. Napirend

Jászboldogháza Községi önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési
Szabályzata alapján 2016. évi munkatervét az alábbiakban határozza meg:

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 kőzötti 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.

„.

A Képviselő-testület iiléseinek tervezett időpontjai és napirendjei

2016. február 15. 15.00 óra

1. 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 mentésről, és a tűzoltóságról, a többször
módosított 1996. évi XXXI. Tv. 30. ~ (5) bekezdése alapján
Előadó: Katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető

2016. május 23. 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
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2. Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak eHátásáról
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 20 15-
ös évről

Előadó: polgármester

2016. szeptember 12. 15.00 óra

1. Tájékoztató a Strandrnrdő 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 2016-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
Iv.

Szervezési feladatok

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

Felelős: polgármester

Jászboldogháza, 2015. december 10.

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

Szűcs Lajos
polgármester



— 3v—



~T

JÁSZBERÉNYI
POLGÁRMESTERI HIVATAL C-

KÖZGAZDASÁGI IRODA
Reg. number: QMS-667 15

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. Tel.: 57505-700 Fax: 57 505-713
Honlap: wivw.jaszbereny. hu E-mail: közgazdasagicd4jaszbereny.hu

Ikt.sz.: PHJ4’769-10 2015.
‘)A~J~ P’k. tij.

Települési Önkormányzat
Székhely szerinti

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 Onkormányzat között létrejött tulajdonközösség
megszüntetése céljából készített megállapodást, mellékleteit, valamint a települési önkormányzatok képviselő-
testületei által elfogadandó határozati javaslat mintát, amely képviselő-testület általi elfogadás esetén
megfelelő alapját képezheti a tu lajdonközösség megszüntetésének.

A megállapodással kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:
A Társulás 2013.06.30. napjával mondta M 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.
titkársági 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 ás a megszüntetés miatt szükséges vagyonmozgásoknak a megfelelő jogalapot ad, így ebben
a formában javasolja annak elfogadását és aláírását.

Felhivom 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 az e1fo~adásróI hozott határozatot .— a me2állayodás
aláírásának előkészítése érdekében — Jászberény Városi Önkormányzat részére mepküldeni szíveskedjen
leEkésőbb 2015. december 20. napjái2.

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.

Táiékoztatásként 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 jogeímenkénti 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 / 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 jogeím 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. Áiattyán Község Onkormányzata — Alattyán
2. Jánoshida Községi Önkormányzat — Jánoshida;
3. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat — Jászalsószentgyörgy
4. Jászapáti Városi Onkormányzat — Jászapáti
5. Jászágó Községi Önkormányzat — Jászágó
6. Jászárokszállás Város Önkormányzata — Jászárokszállás
7. Jászboldogháza Községi Onkormányzat — Jászboldogháza
8. Jászdózsa Községi Önkormányzat — Jászdózsa
9. Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat — Jászfelsőszentgyörgy
10. Jászfényszaru Város Önkormányzata — Jászfényszaru
11. Jászivány Községi Onkormányzat — Jászivány
12. Jászjákóhalma Községi Onkormányzat — Jászjákóhalma
13. Jászkisér Város Onkormányzata — Jászkisér
14. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat — Jászladány
15. Jászszentandrás Községi Önkormányzat — Jászszentandrás
16. Jásztelek Községi Önkormányzat — Jásztelek
17. Pusztamonostor Község Önkormányzata — Pusztamonostor
18. Visznek Községi Onkormányzat — Visznek
19. Jrattár — helyben

értesül.



HATÁROZATI JAVASLAT MINTA!

(‘telepulési,) Onkormanyzat Kepviselo-testuletenek
.. ../2015. (....) határozata
A Jászsági Többeélú Társulás megszűnése következtében létrejött tulajdonközösség
megszüntetéséró’l

I 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.
mellekletet kepezo tulajdonkozosseg megszunteteserol szolo
megallapodast elfogadja es felhatalmazza (telepules nev) Polgarmesteret a
megállapodás (települést) Önkormányzat képviseletében történő aláírására.

Határidő: 2016. január 31.
Felelos (polgarmestet neve) polgarmester (a megallapodas alairasa

vonatkozásában)

3. A Képviselő-testület a Mötv. 107. ~-ban meghatározott jogkörében eljárva, (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 reszaianyanak a
Jászberény Városi Onkormányzat (székhely: 5100 Jászberény, aclószám: 15732671-
2-16, kepviseli Dr Szabo Tamas polgarmester) reszere (telepulesi onkormanyzatot
megillető ertek a tulajdonkozosseget megszuntető megallapodas mellekiete szerint)
. . .. - Ft értéken történő átruházásáról dönt.

4 A Kepviselo-testulet a (Vagyonrendelet hivatkozas, amennyiben relevans9 alapjan a
3 pont szermti Titkarsagi vagyon visszterhes atruhazasarol adasveteli szerzodest
kot es felhatalmazza (telepules nev) Polgarmesteret a szerzodes (telepulest)
Önkormányzat képviseletében történő aláírására.

Határidő: 2016.január 31.
Felelős: (polgármester neve) polgármester (a szerződés aláírása vonatkozásában)

Erről:
(Ertelemszerűen kitöltendő!)

értesül.

(település), 2015

(polgárut ester neve) s.k.
polgármester
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A Jászsági Többcélú Társulás pénzügyi és vagyoni elszámolásának összesítője

Ajászsági löbbeélú I I
Jászberény Varosi A közösségi Társulás 2013’ ~ I ..

Jászaá~ Tob&élú me~ásáro]~d6 pwje~ elszámolás pé~~ e~zámolás áitai ~ be~zetett (+31 ~szé~
Qnkormányzat által közlekedés fejlesztése beszámolójában szereplo A tagönkormInyzatok~ Önkormányzat Onkormányzat

Társulás
onkormányzataz közös vagyon értéke tagönkormányzatokna tagönkonnányzatoknak Idutalt (-)összegek összeg összeg

ütkársági osztatlan soit a szerint vagy a FIT által már Juutalandó ~ndö

(100%) k yisszajáró összeg kiutalandó Illetve I I
befi7etendli (~1’~7eQ

Alattyán 465216 - 630000 -

Jánoshida 576 973
2530355 - 2723000 384328 -

Jászágó 157 117 135745 - 575000 647000 364862 -

Jászalsószentgy. 805 528 2 360 688 559 000 3 725 216 -

Jászapáti 1 985 770 5 237 221 1 073 000 8 295 991 -

Jászárokszállás I 758 531 1 704 783 I 461 000 4 924 314 -

Jászberény 6323237 19445000 25768237 -

Jászboldogháza 372 085 321 000 693 085 -

Jászdózsa 491 731 1 560 558 - 317 000 I 735 289 -

Jászfelsőszentgy. 411 748 I 042 560 - 1 308 000 146 308 -

Jászfényszaru 1 267 457 4 309 246 1 340 000 6 916 703 -

Jászivány 92693 86278 65000 243971 -

Jászjákóhalma 665 502 266 000 931 502 -

Jászldsér 1 242 257 410 000 1 652 257 -

Jászladány 1279071 535000 1814071 -

Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás 2 817 000 2 817 000 -

Jászszentandrás 554 184 377000 931 184 -

Jásztelek 359376 I 155000 1 514376 -

Pusztamonostor 356 965 655 636 - I 432 000 -

Visznek - - 1417000 -

Összesen 12 842 204 25 946 307 21 422 000 647 000 62 858 694 2 001 183

Jászberény 5 960 816

Titkársági vagyon
Összesen 18803020



1. meHéklet

MEGÁLLAPODÁS
tulajdonközösség megszüntetéséről

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: 69501102-10500972-00000000)

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 üt 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)

Jászárokszáflás Város Önkormányzata
(székhely: 5123 Jászárokszállás, Árpád 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: Szűcs 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 üt 57., törzsszám: 733184, adószám: 15733184-2-16, képviseli:
Zelenai Tibor Károlyné polgármester, bankszámlaszám: 69500125-11023074-00000000)

Jászfényszarn 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 üt 4., törzsszám: 412584, adószám: 15412586-1-16), képviseli: Tari
András polgármester, bankszámlaszám: 11745114-15412586)

1



Jászjákóhalma Községi Önkormányzat
(székhely: 5121 Jászjákóhalma, Fő űt 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., törzsszám: 732901, adószám: 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 alulirt helyen és napon az alábbi
feltételekkel:

PREAMB UL UM

Magyarország helyi önkormányzatairól szó ló 2011. évi CLXXXIX törvény (a továbbiakban: Mötv.) IV
fejezetének hatályba lépése alapján a többcélú kistérségi társulások hatályos társulási inegállapodásai
felülvizsgálatra kerültek. A Jászsági Többeélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) ezen felülvizsgálat
következtében a 8/2 013. (II. 7.) számú társulási határozatában döntött a Társulás 2013. június 30.
napi hatállyal történő megszüntetéséről.

Mivel a megszűnéskor a Társulás vagyonánakfelosztása a volt tagönkormányzatok között azok egyező
akaratnyilvánításának hiánya miatt nem történt meg, ezért akkor vagyonfelosztási szerződés nem jött
létre. A volt tagönkormányzatok, valamint a Társulás által megvalósított beruházások egy részében
érintett Visznek Községi Onkormányzat között tulajdonközösség keletkezett és a Társulás
intézinényeinek 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 tagönkormányzatok közös tulajdonába került. Ezen
tulajdonközösség azóta fennáll.

A Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás elfogadásával a fennálló tulajdonközösséget a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján megszüntetik
és a Társulás vagyonát érintő vagyonrendezést pótolják
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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 kerüljön inegosztásra a volt
tagönkormányzatok között, a Társulás Titkárságának vagyona pedig Jászberény Városi Onkormányzat
(a továbbiakban: JVO,) részére kerüljön visszterhesen átruházásra.

Jelen megállapodás ezen elv jigyelembe vételével készült, jigyelemmel arra, hogy a megállapodás
elfogadása nélkül, ténylegesen is ennek megfelelően kerültek a volt tagönkormányzatokhoz az egyes
vagyontárgyak.

A Felek rögzítik, hogy a pénzügyi záróbeszámolót elfogadták, 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 elfogadásra került pénzügyi
záróbeszámoló nem tartalmaz.

A Felek jelen megállapodás aláírásával a Társulás vagyonát érintő tulajdonközösség megszüntetését
2016. jailuár 1. hatállyalfogadják el az alábbiak szerint:

AJ 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, hogy jelen megállapodással történő tulajdonközösség megszüntetése kiterjed a
megszűnt Társulás használatába adott, a vagyonniegosztással 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 nines, követeléseit teljes mértékben kielégítettnek tekinti.

5. A Felek a Társulás megszűnésekor vagyonmegosztással érintett célvagyonnal kapcsolatban a
következőket rögzítik:

a. A Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonniegosztással érintett célvagyoni kör
mellékletek szerinti tulajdoni hányada térítésmentesen a 2. függelék 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.
e. 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
f’mkcióval üzemeltetni, amelyre jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal.

e. A vagyonmegosztással 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 vagyonátruházással 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
fünkcióval 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
vagyomnozgást könyveiben 2016. január 1. nappal átvezetik az alábbiak szerint:

a. Jelen megállapodás tárgyát képező eszközök esetében az értékesökkenés — 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 kivezetik.

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.

8/ 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 femitartásába 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 Al 4. pontban rögzített rendelkezései alapján.

b. 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 természetben 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 N 5. pontban rögzített rendelkezései alapján.

11. A Felek megállapítják, hogy a korábbi Jászsági Köznevelési Intézmény (a továbbiakban: JKI)
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 m. c és III. d. melléklet szerint jelen megállapodás
N 6. pontban rögzített rendelkezései alapján.

c. A JKI központi irányítási munkaszervezetének működtetéséhez beszerzett eszközök III. m.
melléklet szerint JVO tulajdonába kerülnek jelen megállapodás N 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 JKJ
vagyonának használata tárgyában ingyenes vagyonhasználati szerződést kötött, amelybe
jogutódként az érintett önkormányzatok léptek.

12. A Felek megállapítják, hogy a korábbi .Iászsági 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 N 4. pontban rögzített rendelkezései alapján.

b. A közös intézményi feladatellátás során az óvodai tagintézmények részére beszerzett eszközök
az érintett önkormányzatok tulajdonába kerül a III. u. melléklet szerint jelen megállapodás A!
6. pontban rögzített rendelkezései alapján.

Cl Társulás belső kezelésű feladataihoz kapcsolódó eszközök rendezése

13. A Felek rögzítik, hogy az ÉAOP 3.1.41A-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 — JVÖ 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 III. e.
melléklet szerinti megosztásban kerül folyósításra a Projektben érintett települési önkormányzatok
részére, amelyet követően a Felek hozzájárulnak a JVO 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 leltárában 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.
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17. A Felek megállapodáak abban, hogy a CADSES táblák beszerzése 2013. június 30-i
fordulónappal felvett leltárában szereplő állomány, eszköz célvagyon. A közös beruházás során
beszerzett eszközök a III. h. melléklet szerinti megosztásban az érintett települési önkormányzatok
tulajdonába kerülnek jelen megállapodás N 6. pontban rögzített rendelkezései alapján.

18. A Felek megáflapítják, 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
III. 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 szereplö állomány, eszköz célvagyon. A közös beruházás során beszerzett eszközök
a HI. 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 III. I. melléklet szerinti megosztásban az érintett települési önkormányzatok
tulajdonába kerülnek jelen megállapodás N 6. pontban rögzített rendelkezései alapján.

Pl 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
áflományába került dolgozók által használt eszközök, a feladatellátáshoz szükséges eszközök
térítésmentesen JVO 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 JVO
részére. Az ellenértékbe a JVO-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 Riggően, a Jászberényi
Járásburóság 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 és
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 megállapodást a Felek képviselői elolvasás és megmagyarázás után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

ZÁRADÉK

Jelen megállapodást .

1. Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete /2015. („ .) határozatával,
2. Jánoshida Községi Onkormányzat Képviselő-testülete /20 15. (...) határozatával,
3. Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzat Képviselő-testülete /2015. (...) határozatával,
4. Jászapáti Városi Onkormányzat Képviselő-testülete /2015. (...) határozatával,
5. Jászágó Községi Onkormányzat Képviselő-testülete /20 15. (...) határozatával,
6. Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /20 15. (...) határozatával,
7. Jászberény Városi Onkormányzat Képviselő-testülete /2015. (...) határozatával,
8. Jászboldogháza Község Onkormányzatának Képviselő-testülete /20 15. (...) határozatával,
9. Jászdózsa Községi Onkormányzat Képviselő-testülete /20 15. (...) határozatával,
10. Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /20 15. (...) határozatával,
11. Jászfényszaru Város Onkormányzatának Képviselő-testülete /2015. (...) határozatával,
12. Jászivány Községi Onlcormányzat Képviselő-testülete /2015. (...) határozatával,
13. Jászjákóhalma Községi Onkormányzat Képviselő-testülete /20 15. (...) határozatával,
14. Jászkisér Város Onkormányzatának Képviselő-testülete /20 15. (...) 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 /2015. (...) határozatával

fogadta el és 2016. január 1. napján lép hatályba.

Jászberény, 2015 hó.. ..nap

Alattyán Község Önkormányzata Jánoshida Községi Önkormányzat
képviseli: Koczkás Gábor Mátyás polgármester képviseli: Eszes Béla polgármester

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Jászapáti Városi Önkormányzat
képviseli: Szarvák Imre polgármester képviseli: Farkas Ferenc polgármester

— ~ 4—
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Jászágó Községi Önkormányzat Jászárokszállás Város Önkormányzata
képviseli: Mozsár Istvánné polgármester képviseli: Gergely Zoltán polgármester

Jászberény Városi Önkormányzat Jászboklogháza Község Önkormányzata
képviseli: Dr. Szabó Tamás polgármester képviseli: Szűcs Lajos polgármester

Jászdózsa Községi Önkormányzat Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
képviseli: Dr. Szerencsés István polgármester képviseli: Zelenai Tibor Károlyné polgármester

Jászfényszaru Város Önkormányzata Jászivány Községi Önkormányzat
képviseli: Györiné Dr. Czeglédi Mária Márta képviseli: Tari András polgármester

polgármester

Jászjákóhalma Községi Önkormányzat Jászkisér Város Önkormányzata
képviseli: Terjéki Tünde polgármester képviseli: Pintér Ferenc polgármester

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Jászszentandrás Községi Önkormányzat
képviseli: Drávuez Katalin polgármester képviseli: Banka Ferenc polgármester

Jásztelek Községi Önkormányzat Pusztamonostor Község Önkormányzata
képviseli: Tóth Nóra polgármester képviseli: Sári Ferenc polgármester

Visznek Községi Önkormányzat
képviseli: Fodor János polgármester
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SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről az
Név:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
Adószáma:
Számlavezető bank neve:
Bankszámlaszám:
Képviseli:
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

valamint másrészről a

Név:
Székhelye:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Számlavezetö bank neve:
Bankszámlaszám:
Képviseli:

mint Vállalkozó (a továbbiakban: VáHalkozó) együttesen Felek között alulírott helyen
és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1. Megrendelő Jászboldogháza Önkormányzat kis létszámú személyi állománnyal
rendelkezik, a köza1ka~mazottak és köztisztviselők túlterheltek ezért az
intézményenkénti beszerzési feladatok célszerűsítése és gazdaságosabbá tétele
érdekében köti meg a jelen szerződést az önkormányzat a saját tulajdonában lévő
gazdasági társasággal.

2. A szerződés tárgya

2.1 A Megrendelő írásbeli megrendelése szerinti anyag-és eszközbeszerzések
(területek: konyha - konyhai nyersanyagok, élelmiszerek, konyhai eszközök,
intézmények napi munkájához szükséges irodaszerek, tisztítószerek,
strandüzemeltetéshez szükséges eszközök, anyagok,
2.2 A Megrendelő érdekkörébe levő ingatlanok karbantartásával kapcsolatos
feladatok ellátása -az ingatlan, épület-és közterület fenntartásához szükséges
alapanyagok, szerszámok beszerzése.

3. A szerződés hatálya, a teljesítés időtartama (kezdés, befejezés)

A szerződés időbeli hatálya: Jelen szerződést a Felek határozatlan időre kötik.
1



4. A szerződő felek képviselői

4.1. Me~rendelő kijelölt képviselője. aki a szerződéssel kapcsolatos
io2nvilatkozat tételére jogosult
Név/beosztás:
Tel.:
e-mail:

4.2. Vállalkozó kijelölt képviselője.
Név/beosztás:
Tel.:
e-mail:

5.3. A kapcsolattartó személyek tartós akadályoztatása esetén a Felek
haladéktalanul kötelesek másik kapcsolattartó kijelöléséről
gondoskodni. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásról a
Felek kötelesek egymást haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül
értesíteni.

5.4. A jelen szerződéssel kapcsolatos minden jognyilatkozat, illetve a Felek
kijelölt képviselője, illetve kijelölt kapcsolattartóinak az egyeztetései csak
Írásban, a fenti (illetőleg a Felek által esetlegesen Írásban módosított)
cínte küldött ajánlott küldeményként, vagy elektronikus levelezés útján
érvényes.

6. A válJalkozói díj

Vállalkozó a beszerzés tárgya értékének %-al növelt értékre
jogosult.

7. Teljesítési igazolás, számlázás

7.1. Megrendelő előleget nem fizet.

7.2. A szolgáltatás összege teljesítési igazolás alapján naptári hónapok szerint
havonta kerül kiegyenlítésre.

7.3. Megrendelő a teljesítésről, vagy annak megtagadásáról 15 napon belül
nyilatkozik.

‘7.4. A dijflzetés átutalással történik a teljesítésigazolás alapján kiállított számla
átvételét követő 8 naptári napon belül.

7.5. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségének teljesítésével
késedelembe esik, úgy a késedelembe esés időpontjától kezdődően a fizetési
kötelezettség teljesítéséig terjedő időszakra köteles a Vállalkozónak — az őt
megillető díjazáson felül — a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi
kamatot is megfizetni.

8. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

2
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8.1. A Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített szolgáltatás
ellenértékét szerződés szerint a Vállalkozónak megfizetni.

8.2. A Megrendelő köteles minden a szolgáltatás helyszíni
munkavégzésének teljesítéséhez szükséges munkaterületet a VáUalkozó
rendelkezésére bocsátani, metve a helyszíni munkavégzés lehetőségét
biztosítani.

8.3. A szerződés teljesítése során a Felek kapcsolattartói átadnak egymásnak
minden rendelkezésükre álló releváns információt, és a Felek kötelesek
együttműködni.

9. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei

9.1. A Vállalkozó köteles a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatást a 3.
pontban meghatározott időpontig biztosítani

9.2. A szerződés teljesítése során a Felek kapcsolattartói átadnak egymásnak
minden rendelkezésükre álló releváns információt, és a Felek kötelesek
együttműködni.

10. A szerződés megszűnése, megszüntetése

10.1. Jelen szerződést a felek írásban, közös megegyezéssel megszüntethetik, vagy
valamelyik fél rendes feknondással, vagy súlyos szerződésszegés esetén
azonnali hatállyal megszünteti.

10.2. Jelen szerződést a bármely fél írásbeli rendes felmondással megszüntetheti, ez
esetben a felmondási idő 30 nap. A felmondási idő alatt feleket a jelen
szerződés előírásai jogosítják, ill. kötelezik.

10.3. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával és
índokolással, azonnali hatállyal az alábbi esetekben mondhatja fel a
szerződést:

a) ha a Vállalkozó ~zetésképtelenné vált, illetve ellene felszámolási eljárás
került elrendelésre,
b) ha a Vállalkozó a Megrendelő jóváhagyása nélkül átruházza a
szerződésből eredő jogait vagy kötelezettségeit,
c) ha a Vállalkozó neki felróható okból nem teljesíti szerződéses
kötelezettségeit.

11. Felelősségkorlátozás

11.1 A Vállalkozó mentesül az őt terhelő kötelezettségek elmulasztásából fakadó
jogkövetkezmények alól, amennyiben a mulasztás vis major, illetve kizárólag
a Megrendelő mulasztásának vagy késedelmének az eredménye.
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11.2. Nem minősülnek vis majornak a Vállalkozó informatikai, technikai, illetve a
vállalkozássorán felhasznált egyéb eszközeinek esetleges hibái.

12. Titoktartási kötelezettség

12.1. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során tudomására jutott azon
információt, adatot köteles üzleti titokként bizalmasan kezelni, mely a
Megrendelőnél történő közremüködése során, vagy azzal összefüggésben
jutott tudomására. A Vállalkozó ezeket az információkat, adatokat köteles
bizalmasan kezelni, nem használhatja fel, harmadik személynek vagy
szervnek át nem adhatja, másnak tudomására nem hozhatja sem a megbízás
időtartama alatt, sem azt követően. Vállalkozó e kötelezettsége határidő
nélküli.

12.2. A Vállalkozó képviselője a jelen szerződés aláírásával mind a saját, mind a
bevonni kívántak személyében is vállalja a jelen szerződésben foglaltak
teljesítését, illetőleg arra is kötelezettséget vállal, hogy alkalmazott,
alvállalkozó vagy egyéb közreműködő igénybevételére csak és kizárólag a
Megrendelő írásbeli engedélye alapján van lehetősége, amely nem
befolyásolja azt a tényt, hogy a Vállalkozó alkalmazottai, alvállalkozói vagy
egyéb közreműködői tevékenységéért Úgy felel, mintha a tevékenységet saját
maga személyesen látta volna el.

12.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tartalmát
alkalmazottaival, alválla]kozóival és egyéb közreműködőivel külön írásbeli
kötelezettségvállalással elfogadtatja és annak betartására őket kötelezi.

13. Egyéb rendelkezések

13.1. A felek együttműködése: A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a
jelen szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében szükség
szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben írásban
tájékoztatják egymást, nem Csupán a jelen szerződésben foglaltak
teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely
a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

13.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul
értesíti abban az esetben, ha jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt
ellene, vagy alvállalkozója ellen, csőd-, felszámolási-, végelszámolási-,
illetve végrehajtási eljárás indul. A Vállalkozó felelős az értesítés
elmulasztásából eredő kárért.

13.3. Jogviták rendezése: Szerződő felek megállapodnak abban, hogy esetleges
jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s
csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett
eredményre.

13.4 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó
szabályai az irányadóak.

14. Nyilatkozatok:

14.1. Kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkezik a jelen szerződés aláírására
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és teljesítésére,

14.2. A jelen szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg cég igazgatósága,
vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek,

14.3. Nincs olyaii függőben lévő kötelezettsége, vagy érdekkörében lévő más
körülmény, amely kedvezőtlenül hathat jelen szerződésben foglaltak
érvényességére, teljesítésére, vagy saját teljesítési készségére, illetve
képességére.

Jelen megbízási szerződést a felek egységesen értelmezik, elolvasás után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, helyben hagyólag aláírják.

Jászboldogháza, 2015.

MEGRENDELŐ: VÁLLALKOZÓ:
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Kérelem

Tárgy: Kérelem 9 ŰCL’P*CnCX
Feladó: titkarsag@veszelydental.hu
Dátum: 2015.11.30. 16:51
Címzett: <jegyzo@jaszboldoghaza.hu>

Tisztelt Jegyző Úr!

Telefonos egyeztetésünkre hivatkozva szeretném kérni, hogy a legközelebbi
testületi gyűlésen napirendi pontként szerepeljen kérelmem.
Kérem, hogy a fogászati ellátás üzemeltetője a Veszely Dental Bt helyett a
Veszely Vital Fogorvosi Kft legyen. Az orvos személye nem változik.

Tisztelettel:

dr. Veszely András

Veszely Dental Bt.
0630/899-21-24

2015.12.09. 11:1~
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Szűcs Lajos Polgármester Úr Tárgy: Támogatási ~ér~ien~, . .‚

~reszere ‘

- ‚

Jászboldogháza .

: 52ü’i I.41.JO”D

Tisztelt Polgármester Úr!

A Jász Múzeum hivatásának elkötelezett igazgatónője, a néprajztudomány kiváló kutatója, a
Jászságért-díj birtokosa, Jászberény díszpolgára, dr. Bathó Edit 2016-ban ünnepli 60.
születésnapját. A Jeles alkalomra megjelenő köszöntő kötet szerzői a Jászságról vagy a
Jászsághoz, a Jászkun kerülethez kapcsolódó írással, új kutatási eredmények közreadásával
tisztelegnek az ünnepelt előtt. A kötet B/5-ös formátumban jelenik meg, mintegy 100 színes
és fekete-fehér képpel, keménytáblás borítóval, 400 oldalas terjedelemben.

Tisztelettel kérem Polgármester Urat, személyes tekintélyével, pártfogásával segítse elő, bogy
Jászboldogháza Község Önkormányzata 50 000Ft pénzügyi támogatást adhasson az ünnepi kötet
megjelenéséhez!

Az Ünnepi kötet a Jószsúgról Bathó Edit tiszteletére könyv 2016. április elejére jelenne meg, kiadója a
szolnoki Damjanich János Múzeum. AJászboldogháza Község Önkormányzatától remélt 50 000Ft
támogatást a kiadó számlaszámára 2016 március elején szeretnénk megkapni. Az egyéni és
intézményi támogatókat feltüntetjük a kötetben, amelyből számukra tiszteletpéldányokat adunk.

A könyv megjelenését számos intézmény, település, civil szervezet és az előfizetők sokasága
támogatja. Őszintén remélem, bogy a köszöntő kötet elnyeri Jászboldogháza Község
Önkormányzatának támogatását is, és dr. Bathó Edit múzeumigazgatót 60. születésnapján a
Jászságért végzett kiemelkedő munkásságához méltó kötettel köszönthetjük.

A fentiekhez ismételten kérem Polgármester Úr támogatását.

Kiskunfélegyháza, 2015. november 26.

Tisztelettel, .. ‚

LL~
Bánkiné Molnár Erzsébet az MTA doktora, a
Jászságért-díj birtokosa, az ünnepi kötet
szerkesztője

(6100 Kiskunfélegyháza, Zrínyi út 28. E-mail:
bhmihalyne@gmail.com)



JSZSZT Társulást Megállapodás módosításra előterjesztés határ.,.

Tárgy: JSZSZT Társulási Megállapodás módosításra előterjesztés határozati javaslat
Feladó: Polgármester <polgarmester@jaszladany.hu>
Dátum: 2015. 12.16. 10:32
Címzett: Jánoshida ‘ztitkarsag@janoshida.hu>, Alattyán <tttkarsag@alattyan.hu>,
Jászalsósze ntgyörgy <polgarmester@jaszalsoszentgyorgy.hu>, Jászapáti
<polgarmester@jaszapati.hu>, Jászberény <polgarmester~jaszbereny.hu>, Jászbo Idogháza
<polgarmester@jaszboldoghaza.hu>, Jászdózsa <polgarmester@jaszdozsa.hu>,
Jászfelsőszentgyö rgy <jaszfelsoszgyorgyl@invitel.hu>, Jászjákóhalma
<jaszjakohalma@pr.hu>, Jászkisér <jaszkiser@vnet.hu>, Jászszentandrás
<polgarmester@jaszszentandras.hu>, Lívia Gavaldik <gavaldik66~gmail.com>, Szatmári
Antalné cmarburg@freemail.hu>, Tóth Nóra <jasztelek~vnet.hu>, ‘kriko@invitel.hu”
<kriko@invitel.hu>, jegyzo@jaszalsoszentgyorgy.hu” <jegvzo@jaszalsoszentgyorgy.hu>,
“hivatal@jaszboldoghazahu” <hivatal@jaszboldoghaza.hu>, Szolgáné jkv
<szolgane@jaszalsoszentgyorgy.hu>, Mezei Norbert <penzugyl@jaszladany.hu>,
“igazgatas@jaszszentandras.hu” <igazgatas@jaszszentandras.hu>, Zsoldiné Gonda Tünde
<zsoldinegt@freemail.hu>, aljegyző <aliegyzo@jaszladany.hu>, “palyazat@jaszladany.hu”
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Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

A JSZSZT 2015. december 16-i ülésén döntött a Társulási Megállapodás
módosításáról, melynek jóváhagyására ezúton -felkérem a települési
önkormányzatokat. Kérem, bogy a mellékletben szereplő előterjesztést tárgyalják
meg és az abban szereplő határozat minősített többséggel történő elfogadásáról,
amennyiben lehetőség van rá még 2015. decemberében.
Tisztelettel:

Drávucz Katalin
Elnök nevében és megbízásából

Farkas Ferenc
alelnök

5055 Jászladány Hősök tere 6.
Tel: 06-57-817-947

Mellékletek: ~----- .
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ELŐTERJESZTÉS
a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztő: ‚polgármester
Előkészítésben részt vett: Dr. Krikovios István, jogász

Baginé Gavaldik Lívia, JCsGySz intézményvezető

Jelen előterjesztés indoka, hogy 2016. január 1-től módosul a családsegítés ás a gyermekjóléti
szolgáltatás feladatellátásának rendszere, melyet a társulási megállapodásban is szükséges
átvezetni.
2014-15. évben a Társulást alkotó települések vizsgálták a helyettes szülői hálózat
műkődtetésének lehetőségét, a döntéseik értelmében nem kívánnak társulási formában
helyettes szülői hálózatot működtetni, ezen döntsek átvezetése is indokolt.

A Társulás által ellátott feladat- ás hatásköröket a Társulási Megállapodás 6. pontja
tartalmazza, melyet az alábbi pontokkal javaslok kiegészíteni:

- család- és gyermekjóléti szolgálat
- család- ás gyermekjóléti központ

A Társulás által ellátottszociális ás gyermekjóléti feladatokat a Társulási Megállapodás 9.
pontja tartalmazza az alábbiak szerint:

9. Szociális és gyermekjóléti ellátás

A Társulás összehangolja a társult önkormányzatok közigazgatási területén a szociális,
családsegítő és gyermekjóléti tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmények
fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását., működtetését és működését.

A Társulás koordinálja a térségben a családsegítő’ és gyermekjóléti szolgálat fejlesztését.

A Társulás szervező tevékenységgel segíti és koordinálja a térség területén a csoportokkal
végzett szociális munka, valamint a közösségi szociális munka módszereinek alkalmazását, és
azokfejlesztését a felmerülő igényekhez, szükségletekhez igazodva.

Á Társulás a társult önkormányzatok közigazgatási területén 2013. július 01-ről társulási
formában biztosítja a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást az általa jogutódlással
áti’ett integráltan működő intézmény, a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
keretei között a hatályos működési engedélyben foglaltak szerint, az ellátási területhez tartozó
települések közigazgatási területén.

A Társulás gondoskodik a társult önkormányzatok közigazgatási területén a gyermekjóléti
alapeilátások körében a helyettes szülői hálózat szervezésérői, majd az előkészítést követően
dönt annak létrehozásáról és működtetéséről, és ennek keretében biztosítja a működéshez
szükséges szeméJyi és tárgyi feltételeket, gyakorolja a fenntartói irányítási és törvényességi
ellenőrzési jogokat.

A Társulás feladateliátásának fejlesztése céljából, valamint az általa fenntartott intézmény
támogatására pályázatot nyújthat be.

A Társulás feladateliátásához kapcsolódóan a társult önkormányzatok közigazgatási területén
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a szociális és gyermekjóléti adatbázist hoz létre, melyet folyamatosan aktualizál és
karbantart.

A Társulási Megállapodás 9. pontját az alábbiakra javaslom módosítani:

9. Szociális és gyermekjóléti ellátás

A Társulás ö sszehango lj a a társult önkormányzatok közigazgatási területén a szociális,
családsegítő és gyermekjóléti tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmények
fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.

A Társulás koordinálja a térségben a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
fejlesztését.

A Társulás a társult önkormányzatok közigazgatási területén 2013. július Ol-től társulási
fontában biztosítja a családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást az általa jogutódlással
átvett integráltan működő intézmény, a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
keretei között a hatályos működési engedélyben foglaltak szerint. 2016. január 1-től a
Társulás által fenntartott intézmény ellátja a család- és gyermekjóléti szolgálat
feladatait a társult önkormányzatok, valamint Jászágó ás Jászivány települések
közigazgatási területén, és ellátja a család- és gyermekjóléti központ feladatait a
Jászapáti Járáshoz ás a Jászberényi Járáshoz tartozó települések közigazgatási
területén.

A Társulás gondoskodik a társult önkormányzatok közigazgatási területén a gyermekjóléti
alapellátások körében a helyettes szülői hálózat szervezéséről.

A Társulás 2015. augusztus 1-tM Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Jászjákóhaima
és Jásztelek települések közigazgatási területén társulási formában biztosítja az
étkeztetést, a házi segítségnyújtást, valamint az idősek nappali ellátását a Társulás által
fenntartott Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ keretei között, a hatályos
működési engedélyben foglaltak szerint.

A Társulás feladatellátásának fejlesztése céljából, valamint az általa fenntartott intézmény
támogatására pályázatot nyújthat be.

A Társulás feladatellátásához kapcsolódóan a társult önkormányzatok közigazgatási területén
a szociális és gyermekjóléti adatbázist hoz létre, melyet folyamatosan aktualizál ás karbantart.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására!

Kelt ‚2015. deceniber 16.

polgármester
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HATÁROZATI JAVASLAT

Önkormányzat Képviselő-testülete
.... sz. határozata a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás
módosításának jóváhagyásáról

Önkormányzat Képviselő-testülete minősítet többséggel jóváhagyja a Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítását jelen előterjesztés szerint.

Határidő: 2016. január 31.
Felelős ....‚ polgármester

Erről értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai, helyben
2. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, Jászladány



ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉTI ÍV

I. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit

3. Menyhárt Ernő

4. Dr. Pap Béla

5. Szűcs Gergely

6. Vámosi Norbert

7. Szűcs Lajos

p.
.‘

Jászboldogháza, 2015. december 16.


