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1. sz. példány
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JEGYZŐKÖNYV
soros nyílt ülésről

(2016. szeptember 12.)

83/2016. (IX. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

84/20 16. (ix. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.

85/2016. (IX. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A 2017 . évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról

86/2016. (IX. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtásáról

87/2016. (IX. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A KOEOP-1.2.I-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer Országos kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtásáról

8/20 16. (lX.13j Önkormányzati Rendelet
Az egészségügyi alapellátási körzetekről

88/2016. (IX. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Védőnő kinevezéséről

89/2016. (IX. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Kérelem a Jászboldogháza- Portelek-Farmosi út felújítására

90/2016. (IX. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodásának elfogadásáról

Készült: I példányban
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. szeptember 12-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soros
nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti
tanácskozó termében.

Jelen vaunak: Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Dr. Pap Béla, Vámosi Norbert— képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Meghívott vendég: 1 fő

A polgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Képviselőtestület összesen 7 főből áll, az
ülésen jelen van? fő képviselő. A Képviselőtestületi ülés határozatképes.

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

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

83/2016. (IX. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

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

Határidő: 2016. szeptember 12.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

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

Szűcs Lajos: Az elmúlt időszakban több olyan rendezvény volt a településen, melyet a civil
szervezetek rendeztek. Ilyenek pid.: Augusztus 20-i rendezvény, Elszármazottak találkozója, Tápiói
búcsú, melyek az önkormányzat támogatásával valósultak meg. Köszönöm a civil szervezetek
munkáját és tevékenységét, hogy a rendezvények megvalósításával hozzájárulnak a település
komfortosabbá tételéhez.
- A nyár folyamán a Strandfűrdőn megrendezésre került egyhetes nemzetközi tábor, ahol cseh,
lengyel, szlovák és magyar, boldogházi gyermekek vettek részt. 70 gyermek szállásáról, étkezéséről és
programjáról gondoskodtunk.
- Szeptember első hétvégéjére kaptunk meghívást a lengyel Jaworze, és ezt követő hétvégére cseh
testvértelepülés aratóünnepségére, ahol egy-egy delegációval vettünk részt.
Ebben az évben nem tudtunk pályázati támogatást nyerni a rendezvények szervezésére. Jelenleg
vannak pályázatok benyújtva különböző programok megvalósításának támogatására. Reméljük, hogy
tudunk Uniós támogatáshoz jutni.
- A strandszezonnak vége. A strandf’ürdő bezárt, de szeptember hónapban több olyan program lesz ott,
melyekre van igény civil szervezetek és cégek rendezvényeinek lebonyolításához.
- Szeptember 1-én megkezdődött a 2016/2017. évi tanév az óvodában és az általános iskolában. Anyár
folyamán az óvodában kisebb karbantartásokat végeztük el, nagyobb felújításra nem volt szükség. A
központi fűtés önerőböl történő átalakításán gondolkodunk, mertjelenleg gazdaságtalanul működik.
Az iskolában egyeztetés után csak azokat a kisebb felújításokat és karbantartást végeztük el, amelyeket
már nem lehetett tovább halogatni.
Két pályázatot nyújtottunk be a tomacsarnok, és az iskola felújítására. A tornacsarnok felújítására
19.912.442,- Ft támogatást nyertünk. Szeretnénk a beruházást úgy megvalósítani, hogy azokat a
felújítási munkákat végezzük el, amelyeket a másik pályázat nem támogat. A másik pályázatnál még
nem történt meg a döntés. Bruttó 110 millió forint támogatásra nyújtottuk be a pályázatot a megyei
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Területfejlesztési Operatív Program keretében. A pályázat csak az épületeken belüli fűtési rendszer
felújítását tartalmazza. A szalmás központi fűtés megvalósítása nem szerepel benne.
- Képviselőtestület döntött a Jumz árokásó traktor értékesítéséről, melyet a nyár folyamán 750.000,-
Ft-ért eladtunk. Ezen a pénzen 600,- eFt-ért az ebben az évben vásárolt MTZ traktorra vásároltunk egy
homlokrakodót kanállaL Ez nem szerepelt a közniunkaprogramban, de a munkavégzések során nagy
szükségünk volt rá.
- A közmunkaprogramban folyik a mezőgazdasági termékek betakaritása. Amit az iskolakonyha nem
használt fel, annak nagy részét eddig nagybani piacra értékesítettük, de a jövőben arra törekszünk,
hogy meghirdetjük, ás a megtermelt án egy részét helyben a településen a lakosság részére kívánjuk
értékesíteni.
- A strand bezárása után a közmunkaprogram keretében megvalósuló melegvizes ugyanakkora 3x3
méteres kismedence építésébe kezdtünk, mint amilyen már vagy egy, mert Úgy látjuk, hogy arra lenne
igény.
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és tett intézkedésekről.
Van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakhoz? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk.

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

84/20 16. (IX. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.

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

Határidő: 2016. szeptember 12.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

2. Napirend ..

Előterjesztés a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Osztöndíjpályázathoz
való csatlakozás megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Kiírásra került a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Osztöndíjpályázat. Javaslom, hogy csatlakozzunk a pályázathoz. Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

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

85/2016. (IX. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A 2017 . évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról

Jászboldogháza Község Önkormányzati Képviselőtestülete megismerte az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf.: 1418) által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati
Osztöndíjrendszer 2016. évi fordulójával kapcsolatos tájékoztatót és az alábbi döntést hozta.

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést
hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő Fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Onkormányzati Osztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához. Ezért a
Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2016. október 3.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
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Joó-Kovács Balázsné szociális ügyintéző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Budapest
Irattár

3. Napirend
Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Előző évekhez képest módosult a pályázati kiírás. Nagyobb lehetőséget kaptak az
önkormányzatok. Több támogatást tudunk igényelni. Jelenlegi kiírás szerint jelentősen magasabb
memiyiséget kérhetünk. A pályázathoz 500 Ft/mázsa önerőt kell biztosítani. Javaslom, a kiírás szerinti
maximális mennyiségre pályázzunk, és barnaszén támogatásra adjuk be a pályázatot. A szén
beszerzése, kiosztása is egyszerűbb, mint a fatüzelőé, és a lakosság is könnyebben fel tudja használni.
Amennyiben a támogatást megkapjuk a szén lakosság részére történő kiosztásárót a Szociális és
Egészségügyi Bizottság gondoskodik. Van-e más vélemény, kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
akkor kérem, hogy szavazzunk.

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

86/2016. (IX. 12.) Kénviselőtestületi Határozat
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtásáról

A Jászboldogháza Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendeletet
megtárgyalta és úgy döntött, hogy a kiegészítő támogatást 984 q mennyiségben barnaszén tüzelő
anyagot kívánja igénybe venni.

Az Önkormányzat a 984 q utáni, azaz összesen 624.840,- Ft önrészt a költségvetése terhére biztosítja.

Az önkormányzat 46/2014. (IX.25.) BM rendeletet 2. ~ (1) bekezdés ac) pontjában foglaltaknak
megfelelően vállalja, hogy a szociális célú szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás igénybevételéhez, valamint
elszáinolásához szükséges intézkedéseket megtegye, szerződéseket aláírja.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: l./ Magyar AJlanikincstár

2./ Szűcs Lajos polgármester
3/ Dr. Dinai Zoltán jegyző

4./ Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző
5./ Irattár

4. Napirend ..

Előterjesztés a KOFOP-l .2.1 -VEKOP-l 6 kódszárnú „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer Országos kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán —jegyző

Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
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Dr. Dinai Zoltán: A Kormány felhívása önkormányzatok részére a közigazgatási eljárásokban
hivatal- ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek
csökkentésének megvalósítása érdekében. A Kormány célul tűzte ki a közigazgatás minőségi
színvonaleinelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság
növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásának javításával a hatékony
közigazgatáshoz történő hozzájárulását. Ennek keretében cél az egységesített önkormányzati
elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése is, az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált
ASP tecimológia lehetőségeivel élve, országos szinten. A cél elérését a Kormány az
önkormányzatok részére nyújtott csatlakozási támogatás biztosításával tervezi megvalósítani. Az
önkormányzati ASP rendszer bevezetendő szakrendszerei: a) iratkezelő rendszer, b) önkormányzati
települési portál rendszer (opcionális csatlakozás), c) az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide
értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, d) gazdálkodási rendszer, e) ingatlanvagyon-kataszter
rendszer, O önkormányzati adórendszer, g) ipar- és kereskedelmi rendszer, Ii) hagyatéki leltár
rendszer. A támogatási kérelem a 5.000 lakos alatti önkormányzat esetében beadható szeptember 15-
30. között. A csatlakozás határideje ebben a kategóriában 2017. január 1. A támogatási kérelmek
benyújtására két szakaszban van lehetőség. Jászboldogháza az első szakaszhoz tartozik. A
csatlakozás kötelező. Ezért javaslom, hogy a pályázatot adjuk be, mert a megvalósításhoz most vissza
nem térítendő támogatást lehet kérni.

Szűcs Lajos: Nagyon sok olyan negatívum van, ami ez ellen a rendszer bevezetése ellen szól. A
törvény szerint meg kell valósítani a rendszer működtetését. Különböző fórumokon, értekezleteken is
megfogalmazódott az a vélemény, hogy a kistelepüléseknek ez nem lesz jó. Nem igazán szeretnénk
ezt, de mivel törvény Írja elő, ezért választási lehetőségünk nincs. Mivel a meglévő eszközökkel nem
tudjuk ellátni a feladatot, így pályáznunk kell. A pályázati támogatással most önerő nélkül meg lehet
valósítani a rendszerhez az informatikai hátteret. Nem látjuk, hogy miért lesz nekünk ez jobb! Az
adminisztráció ezzel nem csökken majd. Nem valószínű az sem, hogy minden programmal
kompatibilis lesz majd. (Pld. étkezési program) Van-e más vélemény, kérdés, hozzászólás? Kérem a
Tisztelt Képviselőtestületet, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 főjelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

87/2016. (IX. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer Országos kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtásáról

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Jászteleki Közös
Önkormányzati Hivatallal közösen részt vesz a KOFOP-1.2.l-VEKOP-16 kódszámú
„Csatlakoztatási konstrukció az önkonnányzati ASP rendszer Országos kiterjesztéséhez” című
pályázatban.
A Képviselőtestület meghatalmazza Jásztelek Községi Onkormányzat Polgármesterét a
pályázat benyújtására és a projekt megvalósítására.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltánjegyző
Jásztelek Községi Onkormányzata — Tóth Nóra polgármester

Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
Irattár

5. Napirend
Előterjesztés a háziorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló rendelet megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán —jegyző
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Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Dinai Zoltán: Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény, valamint az önálló orvosi
tevékenységről szóló törvény alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének
hatáskörébe tartozik, hogy a helyi háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteket rendeletben
állapítsa meg. A helyi viszonyok alapján elkészítettem a rendelet-tervezetet. Kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és döntsön arról, hogy a csatolt
rendelet-tervezet elfogadja-e.
Szűcs Lajos: Az előterjesztés alapján javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. Van-e más vélemény,
kérdés, hozzászólás? Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy szavazzunk.

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

8/2016. (IX. 13.) Önkorniánvzati Rendelet
Az egészségügyi alapellátási körzetekről

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. Napirend
Előterjesztés a védönői pályázat elbírálására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A védőnői pályázat benyújtási határideje 2016. augusztus 31. volt. Ezen időpontig 3
pályázat érkezett különböző időpontokban, és különböző településekről. Mindhárom pályázó csatolta a
pályázatához szükséges szakmai önéletrajzot és a végzettséget igazoló dokumentumok, igazolások
másolatát, valamint nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban szereplő
személyes adataik pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárulnak, és a pályázatuk nyílt
ülésen való megtárgyalásához hozzájárultak. Pályázatot adott be: Szemák Imola Jászjákóhalma, Tóth
Eva Levelek és Kurucz Agnes Kék településről.

A polgármester felolvasta a pályázók önéletrajzát, pályázati anyagát.

Szűcs Lajos: Az egyik pályázó tudomásunk szerint már elhelyezkedett. A másik pályázó Kék
(Szabolcs-Szatmár Bereg Megye) településről megkeresett telefonon, és tájékoztattam, hogy a mai
napon tárgyalja a Képviselőtestület első körben a pályázatokat. Szcmák Imolát személyesen is ezúton
köszöntjük az ülésen. Szemák Imola pályázatának támogatását javaslom, alkalmazzuk a védőnői
feladat ellátására. Kedves, fiatal pályakezdő és a Jászságban nőtt fel. Jászteleken töltötte védőnői
gyakorlatát. Személyesen beszélgettünk, és alkalmasnak találom arra, hogy átvegye a védőnői
feladatok ellátását..3 hónap próbaidőt javaslok a részére. Szemák Imola szeretne a településre költözni.
A párjával kinéztek egy lakótelepi lakást, melyet szeretnének bérelni.
Szűcs Lajos: Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a jelenlegi védőnő Faragó Józsefné nagyon kevés
segítőkészséget mutatott eddig, hogy a feladatot 2016. október 1-től átadja. Reméljük javul majd a
helyzet, és a Jegyző Urral történt megbeszélés szerint 2016. szeptember 19-től segíti az Új kinevezésre
kerülő védőnőt a terület megismerésében, és a feladat átadás - átvétel zökkenőmentesen bonyolódik majd.
Ra a dolgozó eléri a nyugdíjas kort, akkor arra kell törekednünk, hogy az állást fiatalokkal töltsük be.
Csak abban az esetben tudjuk tovább megbízási szerződéssel foglalkoztatni a nyugdíjast, ha az állást nem
tudtuk betölteni. Az állás meghirdetése előtt erről Faragó Józsefnét is tájékoztattuk.
Van-e hozzászólás, vélemény, más javaslat?
Kobela Margit: Orülök, hogy hárman jelentkeztek az állásra. Támogatom Szemák Imola jelentkezését.
Az elmúlt évben és folyamatosan költöznek Fiatal párok a településre, akik igénybe veszik az
„Otthonteremtési támogatást”, és vállalják a gyermekek születését. Reméljük sok munkája lesz a
jövőben, mert akkor azt Jelenti, hogy gyarapodik a lakosság száma is.

Szűcs Lajos: Javaslom, hogy támogassa a Képviselőtestület Szemák Imola pályázatát. Kérem a Tisztelt
Képviselőtestületet, hogy szavazzunk.
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A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

88/2016. (IX. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Védőnő kinevezéséről

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a védőnői pályázatra benyújtott Szemák
Imola pályázatát támogatta és az alábbiak szerint döntött.

A Képviselőtestület 2016. október 1. napjával kinevezi Szernák Imola (lakeíme: 5121 Jászjákóhalma,
Petőfi Sándor u. 20.) lakost.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 6 hónap
próbaidővel.

Feladata a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet szerinti védőnői
feladatok ellátása Jászboldogháza Község közigazgatási területén.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye
meg.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Szűcs Lajos -~ polgármester

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

Sasné Szöllősi Anita gazdálkodási előadó
Szemák Imola védőnő

Irattár

Szűcs Lajos: Gratulálok a kinevezéshez! A továbbiakbanjó munkát kívánok!
Szemák lmola: Köszönöm a támogatást, és igyekszem a legjobb tudásom szerint a feladatot eflátni.
Szűcs Lajos: Kérem a Jegyző urat, hogy levélben értesítse a két nem nyert pályázót a Képviselőtestület
döntéséről. Köszönöm szépen.

A polgármester 5 perc szünetet rendelt el, majd az ülés folytatódott tovább.
7. Napirend

Egyebek
Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! A benyújtott pályázatokról készült kimutatásában
nem szerepel, hogy ki adta be a pályázatot.

1. Községi Onkormányzat,
2. A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány,
3. Községi Onkormányzat,
4. Községi Onkormányzat
5. Jászboldogháza Jfjúságáért Közhasznú Egyesület,
6. Községi Onkorrnányzat — Könyvtár felújításra nyújtottuk be. Nem nyert a pályázat,

fellebbezést adtuk be, de az is elutasításra került.
7. Községi Onkormányzat — felnőtt sporteszközök beszerzésére - nyújtotta be.

Szűcs Lajos: A porteleki lakosok azért kerestek meg, és fordulnak a Tisztelt
Képviselőtestülethez, hogy támogassa a Képviselőtestület a kérésüket. Megkeresték
kérésükkel Jászberény Városi Onkormányzatát és Pócs János Országgyűlési Képviselőt bogy
a Portelek — Farmos összekötő utat újítsák fel, illetve kérésük még, hogy Jászberény Város
Onkormányzata ösztönözze, hogy Portelek fóutcája összekötésre kerüljön a Jászboldogházi
Bartali betonúttal. Jászboldogházáról nemcsak személyi forgalom jár Portelek központján
keresztül, hanem az áruszállító mezőgazdasági gépek is igénybe veszik az utat, és a terményt
is azon az úton szállítják. Ezt a porteleki lakosok nem nézik jó szemmel, mert e miatt nagy a
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forgalom a településen. Az űt a megnövekedett forgalom miatt tönkre megy. Szeretnék elérni,
hogyjavuljanak a körülmények.
Javaslatom, hogy kérés fonnájában támogassuk a kérésüket, és hozzunk határozatot. A
jövőben Olyan beruházást megcélozva, hogy a beton utat össze kellene kötni az aszfaltos
Porteleki főutcával. De ez nagy előkészítést, beruházást, terveztetést, egyeztetéseket stb.
igényel. A legrövidebb utat kellene kitűzni célul. Ez rendezési tervmódosítást is igényel. A
jelenlegi nyomvonalon 3 km homokos út van. A 3 km-ből fél km tartozik Jászboldogházához.
Ha sikerülne pályázni, akkor Jászboldogbáza Község Onkonnányzatának fél km-re eső részt
kellene vállalni.
Van-e más vélemény, kérdés, hozzászólás? Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy szavazzunk.

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

89/20 16. (IX. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Kérelem a Jászboldogháza- Portelek-Farmosi út felújítására

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete azzal a kéréssel fordul Pócs
János Országgyűlési Képviselő Urhoz és Jászberény Város Onkormányzatához, hogy
támogassák a porteleki lakosok kérését a kül — és belterületi utak felújítása érdekében, hogy
Jászboldogháza - Portelek irányból jobban megközelíthető legyen a 3117 számú Farmosi út.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos — polgánnester

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

Pócs János Országgyűlési Képviselő
Jászberény Városi Onkormányzat — Dr. Szabó Tamás polgármester

Szűcs Lajos: A Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás határozata a Képviselőtestület
részére kiosztása került. Van — e a kiadott írásos anyaghoz kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs,
javaslom, hogy a mellékelt írásbeli anyag alapján fogadjuk el a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást.

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

90/2016. (IX. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megáflapodásának elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 88. * (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM Térségi
Konmiunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását a Társulási Tanács 2014. november 26. napján hozott 23/2014.1X1.26.) számú
határozatával jóváhagyott tartalommal - a mellékelt írásbeli előterjesztés szerint - elfogadja és
jóváhagyja. Az önkormányzat felhatalmazza a társulás Elnökét az egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodás Magyar Allamkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága (5002
Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet
felé történő benyújtására, míg Dr. Knorr János ügyvéd Irodáját (5100 Jászberény, Dózsa Gy. Ut 31.) a
törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásban jogi képviselet ellátására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
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Jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás részére’

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

Dr. Dinai Zoltán jegyző
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás

Szűcs La os: Ma reggel keresett meg ismételten Szabó János, hogy azzal a kéréssel, hogy
gondolkozzon a Tisztelt Képviselőtestület a volt vendéglővel kapcsolatosan, mely a Rákóczi utca 41
alatt a főutcan található. A tulajdonos szeretné a jelenlegi állapotában értékesíteni.
2016. szeptember végéig van az építési hatóság felé kötelezettsége az épület helyreállításának vagy
egy részének bontása végett. Készpénzt vagy szántóföldet kérne az ingatlanért cserébe.

Most dönteni nem tudunk. Először meg kell vizsgálni az épületet. Dönteni kell arról, hogy mire
tudnánk hasznalni akár az épületet, akár az ingatlant, ha megvásárolná az önkormányzat.
Beszéltünk arról, hogy piacteret építünk, ha pályázati lehetőség lesz. Jelenleg még nem láttunk ilyen
pályázati kiírást. Ingatlanvásárlást a pályázat nem szokta támogatni. Kérem, gondolkodjunk el a
kérésen, és ha van vélemény javaslat, akkor az elkövetkező időben az ülésen beszéljünk róla.

Szűcs Lajos: Az ülés végére értünk. Köszönöm a testület tagjainak a részvételt! Az ülést bezárom.

L
‘1

(Szucs Lajos)
polgármester

(Dr. Dinai Zoltán
jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKÉTŐL

8/2016.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésre

2016. szeptember 12-én, hétfőn délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Községháza Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pont:

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

2. Előterjesztés a 2017. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozás megtárgyalására
Szűcs Lajos polgármester — szóban, Írásban

3. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásba», szóban

4. Előterjesztés a KÖFOP-l.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat benyújtására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző szóban, Írásban

5. Előterjesztés a háziorvosi és védőnői körzetek megállapításáról szóló rendelet megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző szóban, Írásban

6. Előterjesztés a védőnői pályázat elbírálására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
(A pályázati anyagok a hivatalban megtekinthetők.)

7. Egyebek
Szűcs Lajos polgármester
- Tájékoztató a 2016. évben benyújtott pályázatokról - írásban
- Porteleki lakosok kérelme a Porteleken keresztül vezető és a Farmosi összekötő út
felújítása érdekében - szóban

Jászboldogháza, 2016. szeptember 07.

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos anyaga megtalálható a www.iaszboldo2haza.hu
honlapon.
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati
Ösztöndijpályázat
2017 ~TEsTTENoERA 0004’

TEST-TEND ER-A-0004

Támogatáskezelő tölti ki!
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
1331 Budapest PL 1418
részére ajánlott küldeményként postázandó
2016. október 3-ig

Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete

rögzíti.

Érkeztetőszám:

Iktatószám:

Nyilatkozat ~
a csatlakozásról, valamihtb’t!S.a’

PS a~’
az elektronikus aciatbázij hasznalatáról

at Vs
as t’a

Kérjuk, hogy a Csatlakozási rjyiJőíkoz~fb(&,Tarnogataskeza~4fméie
- . . .2016. oktober 3-ig sziveskedjen megkuldeni ajanlott xűíaeq3enykent, egy emdet’, alant lepecsetelt

~$p~ldanyban ~*p

a
. .Alulirott POLGARMESTER NEVE—phiLtt(?) ONKORMANYZAT NEVE polgarmestere (a polgarmester

5’
akadályoztatása esetén~nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy:

55 0 ~?%44~
a ~4De

1. Az onkormányzat,’a jogszab~~yoknak hfegfelelóen kiféJ~ef~ és visszavonhatatlan dontést hozott
55’ -e

arról, hogy csatlakó~hF%kivan ~atranyo4~zocialis helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetólegsass
felsőoktatasi tanuln,aií9o1~tkezdo fi~plok tanio~Jatasara letiehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási

‚5. a es
Onkormanyzati osztond1Wenas~é~. 2017 ‚~ j5alyazati fórdulojahoz5~
a

2. Az ~5b (gby~at a felsQ6tjtatasf$~llgatok ézamára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdőease a
fiatalok reszés~ kitRJid~. Buk~Hungaric~Felsóoktatási Onkormányzati Osztondíjrendszer 2017 évi

‘PS ~S’s a
. . in a . . . . .palyazati fowu~~k AltaJ~~’~zerzodesi Felteteleit elfogadja, es kotelezettseget vallal arra, hogy a

a aspályázatok knrasa~’blbíralas2’e a telepulési onkormányzat által nyújtott támogatás osszegének
‚ . .. .tovabbitasa soian maradeJ~talanul az Altalanos Szerzodesi Feltetelekben foglaltaknak megfeleloen jarael. 44

3. Az onkormányzat kotelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati

Osztondíjrendszer 2017 évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott

dontését a https //bursa emet hu/onk/tonkbeleD as~x internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben

4 Az onkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a

pályázóktól bekérendő, a szociális korulmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és

mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel

Nyomtatás: éééé.hh.nn. óó:pp
1/2



Alapadatok (Önkormányzat):

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

Polgármestec

Jegyző:

Központi e-mail cím:

Központi telefonszám:

Pénzintézeti adatok:

Számlavezető Intézet neve:

Önkormányzat bankszámlaszáma:

aláírás

Nyomtatás: éééé.hh.nn. 6ó:pp

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

P.1-I.

Felhasználói adatok (KÖzponti

Központi kapcsolattartó neve:

Felhasználónév:

E-mail cím:

Telefonszám:

Kijelentem, hagy

Alulirott
nyilatkozat alái

All be, Úgy a szükséges adatmódosítást
a jóváhagyáshoz — a változás bekövetkezésétől
Támogatáskezelőnek.

Kelt

az általam megadott adatok teljesek, valódlak és hitelesek

212



Kivonat: Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. -án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

/2016. (IX. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtásáról

A Jászboldogháza Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendeletet
megtárgyalta és úgy döntött, hogy a kiegészítő támogatást 9 RA q mennyiségben barnaszén tüzelő
anyagot kívánja igénybe venni.

Az Önkormányzat a ~2k q utáni, azaz összesen G2JtViO,- Ft önrészt a költségvetése terhére biztosítja.

Az önkormányzat 46/2014. (DC25.) BM rendeletet 2. ~ (1) bekezdés ac) pontjában foglaltaknak
megfelelően vállalja, hogy a szociális célú szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás igénybevételéhez, valamint
elszámolásához szükséges intézkedéseket megtegye, szerződéseket aláírja.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: 1 ./ Magyar Allamkincstár

2./ Szűcs Lajos polgármester
3/Dr. Dinai Zoltán jegyző

4./ Sasné Szöllősi Anita.- pénzügyi ügyintéző
5.! Irattúr

kmft.

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

A kivonat hiteléül: (DalmadiNándorné)
jkv.



Pályázati Kiírás

2016. augusztus ....

A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szól6
2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tiizelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatása jogcím szerinti

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyaE vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
tárno2atására

összhangban ‚

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Aht,),
- a szánivitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az állambáztartásró] szóló törvény végrehajtásáról szóló 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Avr.)
rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2016. január 1-jei adatai
alapján az 5000 fő lakosságszárnot meg nem haladó település települési önkormányzat szociális célú
tűzifavásárláshoz vagy szénvásárlásboz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Kerctösszeg .

A helyi Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása
érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átesoportosításról
szóló 1426/2016. (VIII. I?.) Korm. határozat alapján létrehozott címen 3 000,0 millió forint áll
rendelkezésre.

3. Pályázók köre

A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2016. január
I -jei adatai alapján az 5000 tő lakosságszárnot meg nem haladó települési önkormányzatok
pályázhatnak.

Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához igéiyelhet támogatást.

Az igényelhető mennyiség az önkormányzat 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának,
illetve a 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma
alapján ker[H meghatározásra (a továbbiakban együtt: ellátott).

Keménylombos tűzifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 2 m3/ellátott tüzifa mennyiséget
igényelhet.

Lágy Lombos t~zifa igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 3 m3/ellátott tűzifa mennyiséget
igényelhet. Lágy lombos tűzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lévő
települési önkormányzat jogosult.

Barnakőszén igénylése esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet.



4. A támogatás formája .

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás,

5. A támogatás ~uértéke

A támogatás mért~lce

a) a kedvezményezett települések hesorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.
(IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési
önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos
fafajta esetében 8500 Ft/erdei m31-áfa, szén esetében 3000 Ft,’q+áfa,

h) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében
14 000 Ft/erdei m3+áfa, ]ágy lombos fafaita esetében 7500 Ft/erdei m3+éfa, szén esetébei~ 2500
FtÍq+áfa.

c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának feltétele,
a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Fi/erdei m3-i-áfa, lágy lombos fafajta
esetében 1000 Ft/erdei ‚n3+áfa, szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása.

6. Pá~yázatok benyújtása

A támogatást az a települési önkormányzat igényelbeti, amelyik a szociális rászorultság és a 2016. évi
igénylés részletes feltételeit legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő
— rendeletben szabályozza akként, hogy

a) a szociális igazgatásrói ás szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására,
időskorúak járadékára, vagy — tekintet nélkül ann* természetbeni Vagy pénzbeli formában to ténő
nyújtására — települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakbatésboz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt
élvezzen,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, ás

c) háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzífa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan és papiralapon is be kell nyújtani.

A Pályázati Igénylő Adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított
pályázati felületen történik.

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2016. szeptember 30.

A pályázatok papír alapon történő beadásának hatúrkleje 2016. október 3.

A pályázati igénylő adatlapot és a további benyújtandó dokuinentuniokat papír alapon a Kincstár
területileg illetékes igazgatóságán (a továbbiakban: 1gazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és egy
másolati példányban az alábbiakban meghatározott határidőig.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap
érvénytelen.



7. Benyújtandó dokumentumok

Benyújtás módja
Benyújtandó dokumentumok P=papír alapon,

BP= elektronikusan ás papír
alapon is

1. Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben
kitöltött megfelelő Pályázati Igénylő Adatlap EP
(kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)

2. A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy
közgyűlési határozat másolata, mely tartalmazza a saját P
fon~ás biztosítására vonatkozó igazolást

3. Az Ávr. 75. ~ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok ISP

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell az 1-3. pontok szerinti dokumentumokat.

S. Hiánypótlás

A pályázatok szabályszerüségi, formai ás tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges biánypótlást sz
Igazgatóság az Avr. 70. ~ (3) bekezdése ás 83. ~-a alapján végzi.

Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy eredeti példányát a pályázat, illetve a hiánypótlás
beérkezését követő 8 napon belül véleményével együtt továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter (a továbbiakban; ininiszter~ részére.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, ás emiatt a
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot — egy másolati példány
megtartásával — az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak ás egyúttal értesíti,
bogy pályázata érvénytelen.

9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter
állapítja meg, akként hogy a tüzifa igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti mennyiségek, barnakőszén
igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó
mennyiségek esetében, csökkentett, a közfoglalkoztatottak 2015. évi átlagos létszámának a település
aktív korú lakosságához (18-65 év) viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló
előirányzatot felosztani.

A felosztás alapján a miniszter az igényelt mennyiségnél kevesebb tiizelőanyag megítélésére is
jogosult.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat ere~jéig, a pályázatok
miniszterhez történő beérkezését követő 10 napon belül dönt, de legkésőbb 2016. október 30-4g.



iG. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a nyertes pályázók (a továbbiakban: KedvezményeZett~ elektronikus
támogatói okirathan, a támogatásban nem részesült pályázók pedig levélben a döntést követő 2
munkanapon belül értestilnek az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www,korniaiw.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szembenjogorvoslatflak helye nines, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.

A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban sz ebr42 önkormányzati információs
rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet, Ennek elmulasztása
esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegü
támogatás megítélésére. Eszrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez
öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való
jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 2 munkanapon belül
utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Allamkinestár az utalványozást követően soron
kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósitja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett +1- 5% elfogadott türéshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5—35 cm
átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által
nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodő~ történő megvásárlására
fordítbatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tüzifa mennyiségének legfeljebb
5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a KedvezményeZett 20~0 mm átmérőjű baniakőszén
vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezmériyezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat ha a meghatározott
minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiírásban meghatározott árnál
kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni

Amennyiben az önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, úgy a támogatás
felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2017. február l5-éig osztja ki a
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2017. március 31-
éig történhet meg.

A támogatás átvételét átvételi elismervény kiállításá.val kell igazolni 2 példányban, melyből egy
példány a Kedvezményezettet, egy példány a támogatásban részesültet illet meg. Az átvételi
elismervényben fel kell tüntetni a támogatásban részesült nevét, a tüzelőanyag fajtáját, valamint sz
átvétel idejét.

A tÜzifa, valamint a szén szállításából — idcértve a rászornlókhoz való eljuttatást is — származó
költségek a Kedvezményezettet terhelik.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minősül.
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ÖFOP-l.2.l-VEKQP-16 kódszámú “Csatlakoztatási konstrukció ...

Tárgy: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú “Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez’ című projekt felhívás megjelenése
Feladó: Czifráné Ács Andrea <~zifrane.acs.andrea~allamkincstargov.hu)
Dátum: 2016. 08. 16. 13:32
CC: Pelczhofferné Lovász Erzsébet <pelczhofíerne.lovasz.erzsebet@allamkincstar.gov.hu>, Bagi Barbara
<bagi.barbara@allamkincstargov.hu)~ Lakatosné Lévai Judit <lakatosneievai.judit~allamkincstar.goV.hu>

Tisztelt Jegyző Úr I Asszony!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2016. augusztus 15-én me~elent a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú
„Csatlakoztatási konstrukció azönkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című projekt felhívása,

2016. 09. 07. 14:36

mely az alábbi 1h*en érhető cl:

kiterjcsztshez-cm-felhvs

Kéijük, hogy a fenti honlapon található Információk és dokumentumok tekintetében tájékozódni szíveskedjenek.

Köszönettel,

Pelczhofferné Lovász Erzsébet

f’6(~ Magyar irodavezető~ Államkincstár Államháztartási Iroda
két évtiz&e,~ Magyar Allamkincstár .

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság
5000 Szolnok, Magyar utca 8.
Telefon: +36-561422-55 5
Fax: +36-56/371-102
E-mail: pelczhoU’eme.lovasz.ensebetc~aBamkincstar.gov.hu



Községi Polgármesteri Hivatal Jegyzője
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 2Z
TeL: 57/460-023,fas: 57/460-012
e-mail: /em’zo(~iaszboldo&,aza. hu S. Napirend

Előterjesztés
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.~ (1) bekezdése és a 6. * (1)
bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. ~ (l)-(2)
bekezdései alapján a helyi önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik az, hogy a
helyi háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteket rendeletben állapítsa meg.

Ilyen rendeletet eddig az önkormányzat nem alkotott, ezért szükséges ennek pótlása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, bogy a rendelet-tervezetet vitassa meg és döntsön arról,
hogy a csatolt rendelet-tervezet elfogadja-e.

Jászboldogháza, 2016. szeptember 07.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző



Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.. .12016. ( ) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.~ (1) bekezdésében és a 6. * (1) bekezdésében és az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. * (D-(2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. ~. (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátási körzetekről a következőket
rendeli el:

1. ~
A rendelet hatálya Jászboldogháza község közigazgatási területére terjed ki.

2. ~
Felnőtt háziorvosi és gyerinekorvosi körzet tekintetében a község teljes közigazgatási

területe egy vegyes praxisú háziorvosi körzetet alkot.

3. *
A község teljes közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.

4. *
Védőnői körzet és az iskolai feladatokat ellátó védőnői szolgálat tekintetében a község teljes

közigazgatási területe egy körzetet alkot.

5. *
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jászboldogháza, 2016. szeptember

Szűcs Lajos dr. Dinai Zoltán
polgánnester jegyző



Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016. (IX.13.) Onkormányzati Rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.~ (1) bekezdésében és a 6. ~ (1) bekezdésében és az önálló
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. ~ (1)-(2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. ~. (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátási körzetekről a következőket
rendeli el:

11
A rendelet hatálya Jászboldogháza község közigazgatási területére terjed ki.

2. ~
Felnőtt háziorvosi és gyermekorvosi körzet tekintetében a község teljes közigazgatási

területe egy vegyes praxisú háziorvosi körzetet alkot.

3. *
A község teljes közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.

4. ~
Védőnői körzet és az iskolai feladatokat ellátó védőnői szolgálat tekintetében a község teljes

közigazgatási területe egy körzetet alkot.

5. *
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jászboldog áza, 2016. szeptember

S. jos
po’gármester

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2013. szeptember 13.

dr. Dmai Zolt9l
jegyző

dr.



Projekt megnevezése Státusz Kezdete (terv) Vége (terv) Fejlesztés költsége HUF

TOP 3.2.1 Komplex energetikai fejlesztés a
JászboldogháziKözifltéZméflYekben”

beadott 2016.10.15 2017.05.30 110000000

VP-6-7.4.1 .1-16 Ifjúsági Közösségi Tér kialakítása ( megjegyzés:
pályázó: Boldogházi Gyermekekért Alapítvány) beadott 2016.09.01 2017.10.31 48513690
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
.Jászboldogházi iskolakonyha és étkező fejlesztése beadott 2016.09.15 2016.12.30 15499 359

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés
Sportcsarnok felújítása beadott 2016.09.15 201 7.03.30 19912442
EFOP-1.2.1-15 -Védőháló a családokért
Egyútt, a boldogházi családokért l beadott 2016.10.10 2018.10.10 39999 860

fellebbezés

NKA-204105 Kistelepülések könyvtárfejlesztése alatt 2016.07.15 2016.08.30 1 698 750

előkészítés

Nemzeti Szabadidős — Egészség Sportpark Program alatt 2016.1 0.10 2016.12.30 NR



6. napirend

Védőnői pályázathoz
nyilatkozat



Nyilatkozat

Alulírott Szemák Imola nyilatkozom, hogy Jászboldogháza Községi Önkormányzat a

“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. * alapján a védőnői

munkakör betöltésére hirdetett pályázatára való j elentkezésem során a pályázati anyagban

szereplő személyes adataim pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárulok.

Jászjákóhalma, 2016. június 29.

Aláírás:. . . ~



Nyilatkozat

Alulírott Kurucz Ágnes nyilatkozom, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adataim pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárulok. Hozzájárulok pályázatom nyílt képviselő-testületi
ülésen történő megtárgyalásához.

Kelt

LI L

aláírás



Nyilatkozat

Tóth Éva, mint a meghirdetett védőnői állásra pályázó az alábbiakról

nyilatkozom:

- a pályázati anyagban foglalt személyes adataimnak a pályázati
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárulok.

- pozitív pályázati döntés esetén helyben a lakhatást vállalom,
szolgálati lakásra igényt tartok

Levelek, 2016.06.13.

~-~‘[ L.
Tisztelettel: Tóth Éva



Tisztek Polgármester Asszony / Úr részére !

A REGIO-KOM Térségi Konununális Szolgáltató Társulás Tanácsa 2014. november 26. napján tartott
ülésén határozatot hozott a társulási megállapodás módosítása tárgyában.

Meflékelem a társulás 23/2014. (XI. 26.) számú tanácsi határozatának kivonatát, mely határozatot a
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgákató Társulás társulási megállapodásának módosításáról
hozott az alábbi indokok alapján:

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás átvezette a társulási megállapodáson az
október 12-i önkormányzati választások eredményeképpen történt esetleges személyi változásokat, a
jogszabályi változások okozta módosításokat, továbbá a november 26-i társulási ülésen tartott
tisztújítás eredményét.

A fentieknek megfelelően elkészített társulási megállapodás módosítás tervezete megküldésre került
minden társulási tagnak, a társulási tanács pedig 2014. november 26. napján tartott ülésén elfogadta a
Társulási megállapodás módosítását az alábbiak szerint:

1. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás a 2014. október 12-én tartott
önkormányzati választás eredményeképpen történt személyi változásokat átvezette a
társulási megállapodáson az alábbiak szerint:

A TÁRSULÁS TAGJAINAK NEVE ÉS SzÉKHELY~ LAKOSSÁGSZÁMA

S.SZÁM TAG NEVE TAG SZÉKHELYE TAG KÉPVISELŐJE

Alattyán Községi ‚ ‚‚ Koczkás Gábor Mátyás
.. . 5142 Alattyan, Szent lstvan teri. ‚

Onkormanyzat polgarmester

2 Jánoshida Községi 5143 Jánoshida, Fő üt 28. Eszes Béla polgármester
Onkormanyzat

Jászágó Községi ‚‚‚‚.‚ Mozsár Lászlóné
3 .. ‚ 5124 Jaszago, Kokai L. teri. ‚

Onkormanyzat polgarmester

Jászalsószentgyörgy ‚ ‚ .. „‚ Szarvák Imre
4 ‚ 5054 Jaszalsoszentgyorgy, Fo ut 53/a. ‚

Kozsegi Onkormanyzat polgarmester

Jászapáti Városi 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út Farkas Ferenc
Önkormányzat 2. polgármester

Jászárokszállás Városi ‚ ‚ ‚ ‚ . ‚ ‚ Gergely Zoltán
6 .. ‚ 5123 Jaszarokszallas, Arpad teri. ‚

Onkormanyzat polgarmester

Jászberény Városi ‚ ‚ ‚ ‚ Dr. Szabó Tamás
7 .. ‚ 5100 Jaszbereny, Lehel vezer ter ig. ‚

Onkormanyzat polgarmester

Jászboldogháza Községi . . .. . .

8 .. ‚ 5144 Jaszboldoghaza, Rakoczi ut 27. Szucs Lajos polgarmester
Onkormanyzat

Jászdózsa Községi ‚. . ‚ ‚ Dr. Szerencsés István
9 .. ‚ 5122 Jaszdozsa, Szent Mihaly teri. ‚

Onkormanyzat polgarmester



S.SzÁM TAG NEVE TAG SZÉKHELYE TAG KÉPVISELŐJE

Jászfelsőszentgyörgy Zelenai Tibor Károlyné
10 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő üt 272.

Községi Önkormányzat polgármester

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

Önkormányzat

Jászjákóhalma Községi Terjéki Tünde
12 5121 Jászjákáhalma, Főút 27.

Önkormányzat polgármester

Jászkisér Városi Pintér Ferenc
13 5137 Jászkisér, Fő üt 7.

Önkormányzat polgármester

Jászladány Nagyközségi Drávucz Katalin
14 5055 Jászladány, Hősök tere

Önkormányzat polgármester

Jászszentandrás Községi Banka Ferenc
15 5136 Jászszentandrás, Rákóczi űt 94.

Önkormányzat polgármester

Jásztelek Községi
16 5141 Jásztelek, Szabadság üt 71. Tóth Nóra polgármester

Önkormányzat

Pusztamonostor Községi 5125 Pusztamonostor, Szabadság út
17 Sári Ferenc polgármester

Önkormányzat 74.

Átány Községi Gönczi Mihály
ig 3371 Átány, Rákóczi üt 60.

Önkormányzat polgármester

Roconád Községi
19 3368 Boconád, Szabadság tér 1. Kis István polgármester

Önkormányzat

Erdőtelek Községi Forgács Jánosné
20 3358 Erdőtelek, Főút 105.

Önkormányzat polgármester

Pető László György
21 Erk Községi Önkormányzat 3295 Erk, Főtéri.

polgármester

Heves Városi Sveiczer Sándor Péter
22 3360 Heves, Erzsébet tér 2.

Önkormányzat polgármester

Hevesvezekény Községi
23 3383 Hevesvezekény, Alkotmány út 2. Tóth Éva polgármester

Önkormányzat

Kömlő Községi Turó Tamás
24 3372 Kömlő, Fő út 26.

Önkormányzat polgármester

25 Pély Községi Önkormányzat 3381 Pély, Főút 165. An Norman polgármester

Tarnabod Községi
26 3369 Tarnabod, Kossuth tér 7. Pető Zoltán polgármester

Önkormányzat

Tarnaőrs Községi Almádi János
27 3294 Tarnaörs, Erzsébet út 13.

Önkormányzat polgármester



s.SZÁM TAG NEVE TAG SZÉKHELYE TAG KÉPVISELŐJE

Tarnaszentmiklós Községi 3382 Tarnaszentmiklós, Buda Sándorné
28

Önkormányzat Vőröshadsereg üt 29. polgármester

Tarnazsadány Községi
29 3283 Tarnazsadány, Kossuth üt 17. Dobi István polgármester

Önkormányzat

Tenk Községi Szopkó Tamás
30 3359 Tenk, Fő útSS.

Önkormányzat polgármester

Tiszanána Községi Dr. Tóth József
31 3385 Tiszanána, Főút 108/1.

Önkormányzat polgármester

Visznek Községi Fodor János
32 3293 Visznek, Szabadság üt 63.

Önkormányzat polgármester

Zaránk Községi Csintalan István
33 3296 Zaránk, Fő űt 21.

Önkormányzat polgármester

A TÁRSULÁS TAGJAI ÁLTAL A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOU FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

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

S.SZÁM TAG NEVE TAG SZÉKHELYE TAG KÉPVISELŐJE
Alattyán Községi 5142 Ala ttyán, Szent István tér Koczkás Gábor Mátyás

I
Önkormányzat 1. polgármester

Jánoshida Községi2 5143 Jánoshida, Főút 28. Eszes Béla polgármester
Önkormányzat

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

Önkormányzat polgármester
Jászalsószentgyörgy Községi 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út Szarvák Imre

4
Önkormányzat 53/a. polgármester

5 - - -

Jászárokszállás Városi 5123 Jászá rokszá Ilás, Árpád tér Gergely Zoltán
6

Önkormányzat 1. polgármester
7 - - -

Jászboldogháza Községi 5144 Jászboldogháza, Rákóczi Szűcs Lajos
8

Önkormányzat üt 27. polgármester
Jászdázsa Községi 5122 Jászdázsa, Szent Mihály Dr. Szerencsés István

9
Önkormányzat téri. polgármester

Jászfelsőszentgyörgy Községi 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő Zelenai Tibor Károlyné
10

Önkormányzat út 272. polgármester
Jászivány Községi Tari András

11 5135 Jászivány, Fő út4.Önkormányzat polgármester
Jászjákáhalnia Községi Terjéki Tünde

12 5121 Jászjákóhalma, Fő üt 27.Önkormányzat polgármester
13 - - -

Jászladány Nagyközség! Drávucz Katalin
14 5055 Jászlodány, Hősök tereÖnkormányzat polgármester



Jószszen tan drás Községi 5136 Jászszentandrás, Rákóczi Banka Ferenc
15

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

16 Tóth Nóra polgármester
Önkormányzat 71.

Pusztamonostor Községi 5125 Pusztamonostor, Sári Ferenc
17

Önkormányzat Szabadság út 74. polgármester
Gönczi Mihály18 Átány Községi Önkormányzat 3371 Átóny, Rákóczi út 60.

polgármester
Boconád Községi

19 3368 Boconád, Szabadság téri. Kis István polgármester
Önkormányzat

Erdőtelek Községi 3358 Erdőtelek, Fő út 105. Forgács Jónosné
20

Önkormányzat polgármester
Pető László György21 Erk Községi Önkormányzat 3295 Erk, Fő téri.

polgármester
22 - - -

Hevesvezekény Községi 3383 1-levesvezekény, Tóth Éva
23

Önkormányzat Alkotmány út 2. polgármester
Turd Tamás24 Kömlő Községi Önkormányzot 3372 Kömlő, Fő út26.

polgármester
An Norman25 Pély Községi Önkormányzat 3381 Pély, Főút 165.

polgármester
Tarnabod Községi Pető Zoltán26 3369 Tarnabod, Kossuth tér 7.

Önkormányzat polgármester
Tornaörs Községi Almádiiános

27 3294 Tarnaörs, Erzsébet út 13.
Önkormányzat polgármester

Tarnaszentmikiós Községi 3382 Tornaszentmiklás, Buda Sándorné
28

Önkormányzat Vöröshadsereg út29. polgármester
Tarnazsadány Községi 3283 Tarnazsadány, Kossuth út Dobi István29

Önkormányzat 17. polgármester
Szopkó Tamás30 Tenk Községi Önkormányzat 3359 Tenk Főút 58.

polgármester
Tiszanána Községi Dr. Táth József

31 3385 Tiszanána, Főút 108/1.
Önkormányzat polgármester

Fodor János32 Visznek Községi Önkormányzat 3293 Visznek, Szabadság út 63.
polgármester

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

2. A Társulás tisztújítást tartott a 2014. november 26-i társulási ülésén, Így elnököt,
elnökhelyetteseket, elnökségi tagokat és számvizsgáló bizottságot választott, amely
változások Szintén átvezetésre kerültek a társulási megállapodásban.

Ezen kívül a TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE c. fejezet Számvizsgáló bizottságról szóló
pontjának 1. alpontját, valamint a MINDAZ, AMIBEN A KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK
MEGÁLLAPODTAK c-fejezet Elnökségről szóló alpontját módosították az alábbiak szerint:

A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE

A Számvizsgáló bizottság

1. A Társulási Tanács a pénzügyi felhasználás ellenőrzésére a társulás tagjainak
polgármestereiből 3 tagú számvizsgáló bizottságot választ, mely ügyrendjét maga határozza
meg. A számvizsgáló bizottság tagjainak megbízatása az önkormányzati választásokhoz
igazodva S éves határozott időre szál.



Számvizsgáló bizottság elnöke:Ari Norman (pélyi polgármester)

Számvizsgóló bizottság tagiai: Dr. Szerencsés István (jászdózsaipolgármester)

Szopkó Tamás (tenki polgármester)

MINDAZ, AMIBEN A KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK MÉG MEGÁLLAPODTAK

Elnökség
A Társulás munkáját a Társulási Tanács ülése közötti időszakban 5 tagú elnökség szervezi, koordinálja.
Az elnökséget — amelynek egy elnöke és két elnökhelyettese van — a Társulási Tanács választja meg a
társulás tagjainak polgármestereiből. Az elnökség tagjainak megbízatása az önkormányzati
választásokhoz igazodva S éves határozott időre szól. Az elnökség megbízatása az önkormányzati
választások napjával megszűnik. Az önkormányzati választásokat követő 6 hónapon belül új
elnökséget kell választani. A leköszönő elnökség ennek megtörténtéig a halaszthatatlan döntések
meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében „ügyvivő elnökségként” köteles részt
venni.

A társulást az Elnök képviseli.

A társulás elnöke: Dr. Szabó Tamás

Elnökhelyettese: Farkas Ferenc

Elnökhelyettese: Dr. Tóth József

Tagia: Banka Ferenc

Tagia: Sveiczer Sándor Péter

Kérem, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. ~ (2)
bekezdése alapján a mellékelt — a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt — Társulási
megállapodást a Képviselő-testület minősített többséggel meghozott határozatával szíveskedjenek
jóváhagyni és ezen határozat legalább egy eredeti példányát a társulás elnökének címezve a társulás
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. szám alatti székhelyére Dókáné Csányi Csilla részére
szíveskedjenek eljuttatni.

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

tt•••• Községi/Nagyközségi/Városi Önkormányzat

/2014. ( ) számú Képviselő-testületi határozat
a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodásának elfogadásáról

Községi/Nagyközségi/Városi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX törvény 88. ~ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM
Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodását a Társulási Tanács 2014. november 26. napján hozott 23/2014. cXL26.)
számú határozatával jóváhagyott tartalommal - a mellékelt írásbeli eló?erjesztés szerint - elfogadja
és jóváhagyja. Az önkormányzat felhatalmazza a társulás Elnökét az egységes szerkezetbe foglalt



Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága (5002
Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet
felé történő benyújtására, míg Dr. Knorr János ügyvéd IrodáJát (5100 Jászberény, Dózsa Gy. Ut
31.) a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásbanJogi képviselet ellátására.

A Képviselő~testületfelhatalinazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

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

Felelős: polgármester»

Tisztelettel: Dr. Szabó Tamás Ehök



ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSzBOLD0GHÁz14

JELENLÉTI ÍV

1. Joó-Kovács Bal&s ~..

2. Kobela Margit ~&J..

3 Menyhárt Ernő Ez.~ ~

4 Dr. Pap Béla

5 Szűcs Gergely

‚.

6 Vamosi Norbert

7 Szűcs Lajos

Jászboldogháza, 2016. szeptember 12.


