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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. december 12-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatenrében szereplő soros nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza,
Rákóczi u. 27. alatti f~ldszinti tanácskozó termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Szűcs Gergely, Vámosi Norbert, Menyhárt Ernő —

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 6 fő képviselő.

A Képviselőtestületi ülés határozatképes.

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

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

114/2016. (XII. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

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

Határidő: 2016. december 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 Laios: Az előző soros képviselőtestületi ülés óta az alábbi eseményeken, rendezvényeken
vettem részt:

- A Boldogházi Földtulajdonosok Közösségének a meghívására 2016. november 21-én részt
vettem az évzáró rendezvényükön. Eddig civil szervezetként működtek, és vadászati
tevékenységet folytattak. Az ülésen a módosított vadászati törvény szerint szervezetük
átalakult egyesületté, és Újra osztották a (20 évre) megpályázott területeket. Az egyesület
elnökének Dr. Agotai Edét választották. A szervezet bejegyzése folyamatban van. Tervük
alapján a tevékenységüket (kb. 30 taggal) változatlan formában végzik tovább a helyi
vállalkozók segítségével.

- November 26-án részt vettem, és az önkormányzat részéről teremhasználattal támogattuk a
JászfNd 1-lagyományőrző Egyesület által szervezett rendezvényt. A testvér-települési
kapcsolatok által 4 országból kb. 100 fő vett részt a teremlabdarúgó sportrendezvényen, majd
az azt követő vacsorán. A Jánoshidai Községi Onkormányzat és a Jászröld Hagyományőrző
Egyesület kapcsolatai által voltak itt vendégek.

- Az előző ülésen döntöttünk arról, hogy részt veszünk „A vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” — Külterületi helyi közutak
fejlesztése — önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges
erő és munkagépek beszerzése felhívásra „Jászboldogháza-Portelek összekötő Út felújítása
traktorbeszerzéssel” című pályázat benyújtásáról. A pályázatot konzorciumban Jászberény
Város Onkormányzatával együtt kívánjuk beadni, és ezzel kapcsolatosan folynak az
egyeztetések, tárgyalások. A Portelek felé jelenleg is meglévő útvonal felújítására,
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megépítésére szeretnénk együtt pályázni. Nem aszfaltos, hanem zúzott kövesút épülne, és
kétoldalt vízelvezető csatornarendszer kialakításával. Ebből Jászboldogháza közigazgatásához
kb. 500 m-es szakasz tartozik. Mellette kb. nettó 10 millió forintért traktort lehet beszerezni.
60 Le Kubota (Japánban gyártott) traktor vásárlásán gondolkodunk. Mellette szól, hogy a
többi típussal ellentétben erre a traktorra 3 év vagy 3000 üzemóra garanciát vállalnak, és az
üzemeltetése gazdaságosabb, mint egy 80 LE gépé, és természetesen viszonylag kisebb
teljesítménnyel. Várom a véleményeket, javaslatokat.
December l-én Szabó László Urral, Jászszentandrás polgármesterével testvér-települési
meghívásra Cseh országba a testvértelepülésre látogattunk a 2017. év programok
egyeztetésével kapcsolatosan. Azok a települések kaptak meghívást erre a tárgyalásra, mely
települések velük kapcsolatban állnak, mert jövő évben Cseh országban tervezik (4-5 ország
részvételével) a nemzetközi gyermektábor megrendezését, mely az idén nyáron
Jászboldogházán volt. Ha majd bővebb információval rendelkezünk, akkor kérem a táboron
történő részvétel megszervezéséhez az iskola vezetésének a segítségét. Jászboldogházán
minden országból két pedagógus kísérő volt a gyerekekkel. Ezjelenleg előkészítés alatt van. A
különböző eseményeken történő részvétel egyeztetése megtörtént. A szlovák gyermekektől
kaptam egy rajzot amely a nyári táborról készült, és írtak mellé angol nyelven egy szép
köszönőlevelet. Az itt táborozó országok polgármesterei, pedagógusai nagyon köszönték a
táboroztatást, mely nagyon tetszett nekik, őrültek, hogy nagyon színvonalas volt. A tábor
megrendezésére a Jászboldogházai Ifjúságegyesület nyújtott be egy pályázatot, melynek még a
mai napig nincs eredményhirdetése. Bízunk a pályázat síkerében, mely segítené a tábor
programjainak színesítését. A lengyel testvértelepülésünk májusra tervez programot, a csehek
nyárra tervezik a tábor megszervezését.
Részt vettem az óvodai mikulásünnepségen.
December 5-én az önkormányzat szervezésében megtartottuk a 0—3 évesek (36 fő)
mikulásünnepségét, ahol a legkisebbek ajándékcsomagot kaptak.
December 9-én a védőnővel Szolnokon voltunk és vettünk át egy laptopot, melyet a
védőnőknek az Országos Tisztifőorvosi Hivatal „A roma közösségekben dolgozó
védőnők munkafeltételeinek javítása” című, Norvég Alapokból fmanszírozott
projektjében beszerzett notebookokból adtak át, és az átadásra meghívták a
polgármestereket is.
Folyamatban van annak intézése, hogy a védőnő a nők méhnyak rákszűrését helyben
végezze. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási
Hivatala Járási Népegészségügyi Intézettől a védőnő működési engedély módosítása
erre vonatkozólag megtörtént. Megbízási szerződést kötöttünk a Sejtdiagnosztíka
Egészségügyi Kft.-vel a levett minták vizsgálatára vonatkozóan.
Két körben kb. 11 millió forint támogatásra nyújtottunk be kérelmet a Magyar
Allamkincstáron keresztül a Belügyminisztériumhoz. Telefonon történt érdeklődésünkre
előzetesen úgy tájékoztattak, hogy 3,5 millió forint támogatásban részesítették az
önkormányzatunkat.
Hulladékszállítással kapcsolatosan csak arról tudok tájékoztatást adni, hogy december 16-án
lesz REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulási ülés, ahol A REGIO-KOM
Térségi Hulladékszállítási Nonprofit KR. és a REGIO-KOM KR. további működése
kerül napirendre. Sok a panasz a szállítással kapcsolatosan. A zsákos szemetet nem
viszik cl, és a kuka mellé kirakott zsákot sem. Egyre Jobban szaporodik az illegálisan
elhelyezett hulladék. Egyre több költséget okoz az önkormányzatnak. Kérem, hogy ha
bárhol ilyet tapasztalnak a Képviselők, akkor jelezzék az önkormányzat felé, hogy az
illegálisan elhelyezett hulladékokat azonnal eltávolítsuk, mert ha ott marad, akkor
szaporodik.

Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és tett intézkedésekről.
Kérem a tájékoztató elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy
szavazzunk.
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A képviselőtestület 6 főjelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

115/2016. (XII. I 2.) 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. december 12.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán - jegyző

2. Napirend
Előteijesztés a 20F1. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

Szűcs Laios: Átadom a szót a jegyző úr részére. Van-e javaslata?
Dr. Dhiai Zoltán: Javaslom az Onkormányzat által támogatott helyi civil szervezetek, csoportok
részére 2016. évben nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzését.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy
szavazzunk.

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

116/2016. (XII. 12.) Képviselőtestületi Határozat
2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi belső ellenőrzési terv
elfogadásáról döntött az alábbiak szerint.

Az önkormányzat által támogatott helyi civil szervezetek, csoportok részére 2016. évben nyújtott
támogatások felhasználása kerüljön ellenőrzésre.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó
Faluvédő és Szépítő Egyesület

Polgárőr Egyesület
Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete

Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Sportegyesület

A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány
Jászboldogházi Csillagvirág Egyesület

3. Napirend
Beszámoló fejlesztésekről, pályázatokról 2016. évben
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A kiosztott táblázat tartalmazza, hogy az önkormányzat és a civil szervezetek milyen
pályázatokat nyújtottak be 2016. évben, és azon pályázatok mai állását tükrözi. Azok szerepelnek a
kimutatásban, ahol a civil szervezeteknél az önkormányzat valamilyen formában részt vett a
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pályázatok előkészítésében, tervezésében, benyújtásában. Vannak olyan elnyert pályázatok is,
amelyben nem vett részt az önkormányzat. Pid.: a Sportegyesület megnyerte a TAO-os pályázatot,
mely 6.600.020,- Ft támogatást jelent a jövő évre. A támogatást működési kiadásokra, illetve
felszerelések vásárlására lehet felhasználni.
Jelenleg is van pályázati kiírás: Könyvtár fejlesztésre. 20 millió forintra lehet pályázni. Szeretnénk a
támogatási összeget a művelődési ház felújítására megpályázni. Csak a legfontosabbakra pályáznánk,
mint a villamosság felújítása, vagy azoknak a helyiségeknek a felújítása, amelyek le~obban ki vannak
használva. Pld.: Nyugdíjas klub nyílászáró cseréje. Nem túl sok ahová pályázhatunk, de folyamatosan
keressük a lehetőségeket.
Többen kérdezik, hogy ebben a ciklusban lesz-e szennyvízcsatorna építése a településen. Most úgy
látjuk, hogy nem lesz. A pályázati kiírás szerint 2000 fő alatt 150 millió forintra lehet pályázni. Ez
nagyon kevés. A mi településünkre alkalmas szennyvíztisztító telep megépítése 3-400 eFt. Van olyan
pályázati kiírás, ahol l-l pár család biológiai szennyvíztisztítót építsen a saját részére. 800 eFt
1.000.000,- Ft. lenne, de a mi településméretünkkel ezt sem látom jó megoldásnak. Nem is biztos,
hogy ezt a hatóságok itt a településen engedélyeznék. Vannak 1-200 ingatlannal rendelkező kis
települések, ahol ez ésszerű megoldás lehet.
Kérem, ha valamilyen javaslatot tudnak tenni, akkor tegyék meg, és megvizsgáljuk a lehetőségeket.
Ennyiben kívántam kiegészíteni az írásos tájékoztatót. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény az írásos
anyaghoz vagy az elhangzottakhoz? Amennyiben nines, akkor kérem, hogy fogadja el a
Képviselőtestület a beszámolót.

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

117/2016. (XII. 12.) Képviselőtestületi Határozat
2016. évben történt fejlesztésekről, pályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az elhangzott szóbeli kiegészítéssel
együtt elfogadta 2016. évben történt fejlesztésekről, pályázatokról szóló beszámolót.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző

4. Napirend
Beszámoló a Közmunkaprogram 2016. évben elvégzett feladatairól
Előadó: Szűcs Lajos polgánnester

Szűcs Laios: Az írásos anyag röviden tartalmazza, hogy 2016. évben milyen programok, hány fővel
valósultak meg a közmunkaprogramban. A beszámoló tartalmazza, hogy programonként mennyi
támogatást kaptunk. Láthatjuk, hogy a bértámogatáson kívül dologi költségekre majdnem 13.000.000,-
Ft-ot kaptunk. Eppen ma köszöntem meg a közmunkaprogramban résztvevő személyek munkáját. Ez a
program nem mindenkinek jó, de a semmitől több. A dolgozónak is több, és az önkormányzatnak is
több. Nagyon sok feladatot elvégeznek olyat, amit az önkormányzat dolgozóinak kellene megcsinálni.
Olyan dolgokat végeztük, amelyet a program nélkül nem tudunk volna. Sokszor úgy érezzük, hogy az
önkormányzatnak fontosabb a közmunkaprogram, mint a dolgozónak. Az utolsó két évben annyi
támogatást kértünk, hogy mindenkit be tudjunk voimi a munkába, hogy ne maradjon ellátatlan. Mára
már ott tartunk, hogy nem bennünket keresnek meg, hogy szeretnének dolgozni, hanem mi járunk
utána, hogy jöjjenek dolgozni. Kevés volt a jelentkező. Az utóbbi időben ennek hátrányát érezzük,
mert látják, hogy ha nem dolgoznak is, felvesszük a programba. Ezzel a munkamorál és a hozzáállás
sokat romlott. 2017. március 1-től 30-32 főt terveztünk foglalkoztatni. 10-15 fővel kevesebbet, mint ez
évben. Ez lehetőséget ad a válogatásra, és ösztönözheti a dolgozót munkahelykeresésre, és jobb
munkavégzésre. Közfoglalkoztatásban nincs még szó béremelésről. 2017. évre is tervezünk
mezőgazdasági programot, helyi sajátosságú (strand), és a közútliálózat javítását megcélzó program
indítását. A programokat folyamatosan és szigorúan ellenőrzik. Nem adnak szabadkezet a programok
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közötti módositásra, változtatásra. Mindenkor próbálunk eleget tenni az előírásoknak. Diákmunkára
lenne igény, jelentkező, de kevés (1-2 fő) foglalkoztatására kapunk engedélyt.
3 éve veszünk részt a mezőgazdasági programban zöldségfélék termesztésével. Hasonló területen
messze nem sikerült eddig annyi, és ilyen jónak mondható minőségben termést betakaritani, mint
ebben az évben.
Minden elismerésünk azoké az embereké, aki elszántak, és bio termesztéssel foglalkoznak, de az nem
volt sikeres. Locsolás nélkül sem lehet jó termést várni. Idén szeretném kiemelni, és megköszönni
Matók Gábor segítségét, mert juttatás nélkül segíti szakmailag a mezőgazdasági munkánkat. A másik
személy akit ki kell emelnem és nagyon köszönjük a munkáját, Baranyi Sándor, mert a hozzáértésével
szép eredményeket értek el, és lelkesen végzik a munkájukat, még akkor is, ha nem mindenben értünk
egyet, és vannak sajátos elképzelései. A dolgozók között nem nagyon van olyan személy, akit ki
lehetne nevezni csoportvezetőnek és rá lehetne bízni másik 8-10 ember irányítását.

A jövőben utána kell néznünk a kóser zöldségtermesztésnek. Igen beruházás igényes, tivegházat kell
kiépíteni. Steril körülményeket kell megteremteni. Több ajtón keresztül lehet az üvegházba bemenni,
hogy a zöldséget megközelítsük. Aki ezt a programot vállalja, külön kiemelt közinunkaprogrammal
támogatják. Hosszabb távon akár munkahely teremtést is eredményezhetne.
Köszönöm a közfoglalkoztatottak 2016. évben végzett munkáját, és azoknak az önkormányzati
dolgozóknak is, akik velük foglalkoztak.

Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény az írásos anyaghoz vagy az elhangzottakhoz? Amennyiben
nincs, akkor kérem, hogy fogadja el a Képviselőtestület a beszámolót.

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

118/2016. (XII. 12.) Kénviselőtestiileti Határozat
A Közmunkaprogram 2016. évben elvégzett feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat
Közmunkaprogram 2016. évben elvégzett feladatairól szóló beszámolót.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző

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

Szűcs Laios: Átadom a szót a jegyző úr részére.
Dr. Dinai Zoltán: Az írásbeli beszámoló kiosztásra került a Tisztelt Képviselők részére, mely tömören
tartalmazza az önkormányzat 2016. évi adóügyi tevékenységről végzett feladatot és a legfontosabb
számadatokat.
Szűcs Lajos: Nagyon jól működik az önkormányzatnál az adóbeszedés. Annyira jó adósunk van
Farkasné Szabó Mária személyében, hogy más települések, kisvárosok tőlünk kérnek adózással
kapcsolatos szakmai segítséget. Ez köszönhető a hosszú évek tapasztalatának, következetességnek,
rutinnak és törekvésnek, valamint nagy akaratnak, ami ehhez társul. Nem mindig hálás adós munkát
végezni. Jelenleg 89 db adóbehajtással kapcsolatos ügy van folyamatban. Legnagyobb részben
letiltások. Kevesebb része az, amit nem, vagy nagyon nehezen, sokára lehet behajtani, mert már nem is
a településen lakik.
Több önkormányzat példáján kezdeményeztem, hogy végeztessünk vizsgálatot külsős szakemberrel,
hogy az összes Jászboldogházi adózót ellenőrizze, és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai alapján
végezzen összehasonlítást, hogy az önkormányzathoz ugyanolyan számadatokkal nyújtották —e be az
2015. évi iparűzési adóbevallást, mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz. Megvizsgálja, hogy 2015.
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évben volt-e valamilyen visszaélés? Azért, hogy ne tegyen összeférhetetlenség, külsös szakembert
bíztunk meg a feladattal, és 2017. január végéig elvégzi a munkát. Eddig szúrópróbaszerűen történtek
csak vizsgálatok. A vizsgálat eredményétől üigg majd, bogy ezt minden évben meg kelt-e csinálni.
Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény az írásos anyaghoz vagy az elhangzottakhoz?
Menyhárt Ernő: 2014. évtől a gépjárműadó felétől isjobban lecsökkent. Mi ennek az oka?
Dr. Dinai Zoltán: 2014. évtől a gépjárműadó bevétel 40 %-a marad csak az önkormányzatnál, 60 % a
központi költségvetést illeti meg, 2014-ig 100% gépjárműadó az önkormányzatnál maradt.
Szűcs Lajos: Pótlék bírság 2W 2. évhez képest lecsökkent, mert befizetik határidőre a lakosok. Ez jó.
2009-ben csődbe ment a Radiátor Kft. Az addig megfizetett adó nagyon hiányzott a költségvetésből.
Most már emelkedik az iparűzési adóbevétel, melynek nagy része a mezőgazdaságból származik. A
magánszemélyek adója csökkent. Hogy lehet? Meg kell néznünk, hogy miért csökkent le.
Amennyiben nincs több kérdés, akkor kérem, hogy fogadja el a Képviselőtestület a beszámolót.

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

11912016. (XII. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Az önkormányzat 2016. évi adóügyi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat 2016. évi
adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében tett intézkedésekről és az

adóbevételek felhasználásáról szóló beszámolót.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző

6. Napirend
Előterjesztés a Képviselőtestület 2017. évi munkarendjéről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A Képviselőtestület 2017. 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:

120/2016. (XII. 12.) Képviselőtestületi Határozat
A Képviselőtestület 2017. évi munkatervéről

Jászboldogliáza község Önkormányzati Képviselőtestülete a Képviselőtestület 2017. évi munkatervét
elfogadta. (A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Képviselőtestület tagjai

7. Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: Szűcs Péter helyi lakos azalábbi kéréssel fordul a tisztelt Képviselőtestülethez. A 022/31
hrsz-ú tanyabejáró földút kettéosztja a Balogh György földtulajdonát. Ezért kérni szeretné az út
áthelyezéséhez való hozzájárulást a 022/32 és a 022/33 hrsz-ú külterületi földterület közé.
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Van-e kerdes, hozzaszolas, velemeny? Amennyiben nincs, akkor kerem a I isztelt Kepviselotestület
tagjait, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 Fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal sz alábbi határozatot hozta:

121 2016. (XII. 12.) Képviselőtestületi Határozat
Hozzájárulás a Jászboldogháza 022 31 hrsz-ú külterületi földút áthelyezéséhez

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul az önkormányzat
tulajdonában lévő Jászboldogháza külterület 022 31 hrsz-ú ingatlan átalakításához, Oly

módon, bogy a Jászboldogháza 022 31 hsz-ú út a 022 32 hrsz és a 022 33 hrsz külterületi föld
közé kerüljön áthelyezésre.

A tervezett ingatlan átalakítás a Helyi Építési Szabályzattal nem ellentétes.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Balogh György — Jászboldogháza, Vezér u. 49. ingatlantulajdonos

Szűcs Péter Jászboldogháza, Vezér u. 43. kérelmező

Menybári Ernő: Képviselőtársammal együtt már előző évben is kértük, bogy a Községháza
tanácstermében lévő tárgyalóasztalokat asztalossal javítiassuk meg. A munkához felajánlom
segítségemet. A munkavégzéshez szerszámot tudok biztosítani.

Szűcs Lajos: Köszönöm az észrevételt, és intézkedünk.

Az ülés végére értünk.

Tisztelettel meghívom, és szeretettel várom a Képviselőket a 2016. december 16-án 17.00 kezdettel
tartandó önkormányzati vacsorára, és várunk mindenkit a 2016. december 18-án 16.00 a Faluvédő és
Szépítő Egyesület rendezésében a Szent Vendel parkban tartandó karácsonyi ünnepségre.

Köszönöm a testület tagjainak az egész éves munkáját, és a mai részvételt!
Az ülést bezárom.

Kmf.

(Dr. Dinai Zoltán~
jegyző

3

(Szűcs Lajos)
polgármester



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
E L NO K E TO L

11/20 16,

M E G HÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre

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

AZ ÜLÉS HEL YE: Községháza Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pontok:

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

2.1 Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző — szóban

3.! Beszámoló fejlesztésekről, pályázatokról 2016. évben
Előadó: Szűcs Lajos polgármester - szóban

4.! Beszámoló a Közmunkaprogram 2016. évben elvégzett feladatairól
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban, Írásban

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

6.! Előterjesztés a Képviselőtestület 2017. évi munkarendjéröl
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban

7.! Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester - szóban

Jászboldogháza, 2016. december?. (

Szucs Labs
polgannestei

A Kepviselotestuleti ules napiiendjeinek nasos anyaga incgtalalhato a ~
honlapon.



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKETOL

11/2016.

M E G HÍVÓ

Tisztelettel meghivom a Képviselő-testület mwikatervében szereplő soros ülésre

Javasolt napirendi pontok:

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

AZ ÜLÉS HELYE Községháza Tanácskozó tenne

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

2. Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző szóban

3. Beszámoló fejlesztésekről, pályázatokról 2016. évben
Előadó: Szűcs Lajos polgármester - szóban

4. Beszámoló a Közmunkaprogram 2016. évben elvégzett feladatairól
Előadó: Szűcs Lajos polgánnester — szóban, Írásban

5 Beszámoló az önkormányzat adóügyi tevékenységéről,
intézkedésekről ás az adóbevételek felhasználásáról
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző — írásban

6. Előteijesztés a Képviselőtestület 2017. évi munkarendjéről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban

7. Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármesrer - szóban

Jászboldogháza, 2016. december 7.

az adóbevételek teljesítése érdekében tett

A Képviselőtestületi ülés napireudjeinek írásos anyaga megtalálható a www.~:2ltu~h~zajn1
honlapon.

49’4
Szucs Lajos



készítette: 2016.12.08 1

Hro;ekt megnevezése Státusz Kezdete (terv) gége (terv) Fejlesztés kb~sege HUF

TOP 3.2.1 Komplex energeUkai fejlesztés a
Jászboldogházi Közintézményekben”
(Önkormányzat) beadott 2016.10.15 2017.05.30 110 000 000

VP-6-7.4±i-16 Ifjúsági közösségi Tér kialakítása (megjegyzés:
pályázó: Boldogházi Gyermekekért Alapítvány) beadott 2016.09.01 2017.10.31 48 513 690
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Jászboldoghézi iskolakonyha és étkező fejlesztése (Önkorm.) nem nyert 2016.09.15 2016.12.30 15499359

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés
Sportcsarnok felújítása (Onkoormányzat) nyertes 2016.09.15 2017.03.30 19912442

EFOP-1.2.i-15 - Védőháló a családokért
Együtt, a holdogházi családokért Jhháza lfjúságáéd Egyesület) beadott 2016A0.10 2018.10.10 39999860

NKA-204105 Kistelepülések kön~táitejlesztése (Önkormányzat) nem nyert 201 6.07.15 2016.08.30 1 698 750

Nemzeti Szabadidős — Egészség Sportperk Program (Önkorm.) beadott 2016.10.10 2016.12.30 NP’
Bethlen Gábor Alap (TestvérkapcsolatOk ápolása) (A Boldogházi
Gyermekekért Alapitvány) nyertes 500 000
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A Közmunkaprogram 2016 -ban elvégzett feladatairól

Jászbo[c[ogízáza Község ÖnJconnánpzaz’a 2016-ban az alábbi közfoglalkoztatási programok
keretében foglalkoztatott dolgozókat.

1. Köz&tliálózat lavítása

A program keretében 4 hónapon keresztül 14 Fő segédmunkás I Fő munkavezető
foglalkoztatásával lehetőség nyf lit az önkormányzat kezelésében lévő szHárd burkolatú
úthálózat javítására.

A támogatás mértéke: 6.646.937.-Ft.

2. RelvJj~j átosságokra épülő közfo2lalkoztatás

A program keretében 12 hónapon keresztül 1415 segédmunkás 1 Fő munkavezető
foglalkoztatásával lehetőség nyílit Jászboldogháza község önkormányzat tulajdonában álló
strandmrdő területén, egy meleg vizes kismedence kivitelezésére.

A támogatás mértéke: 15.782.509.-Ft.

3. Mezőgazdaság

Az önkormányzat 12 hónapon keresztül 15 Fő közfoglalkoztatásával lehetőség nyílt a korábbi
években elkezdett mezőgazdasági program tovább folytatására. A közfoglalkoztatottak
végezték cl a 2014 év végén telepített 2 hektáros — önkormányzati tűzifaellátást célzó —

energetikai fásítás növényápolási munkálatait is. A településen működő 200 fás közkonyha
részére 2130 kg terményt sikerült megtermelni, ami mintegy 290.000 Ft megtakarítást
jelentett az önkormányzat számára. Ezen felül 2250 kg helyben termelt zöldség került
kiosztásra a szociálisan rászorulók között 285.000.-Ft. értékbe, és az idei évben 350.000.-
forint bevétel keletkezett értékesítésből.

A programban az önkormányzat gépparkját bővítettük egy traktor vásárlásával.

A támogatás mértéke: 21.521.572.-Ft.

4.llle2ális hulladéklerakók felszámolása

A program keretében 7 hónapon keresztül 14 Fő segédmunkás I Fő munkavezető
foglalkoztatásával ismételten lehetőség nyílit a település külterületén az illegális
hulladéklerakó helyek Felszámolására.

A támogatás mértéke: 13.359.865-Ft.
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A támogatás mértéke: 704.848.-Ft.

lfjusági Garancia rendszer GINOP :

2016.06.01.-2016.08.29. 2 Fő

2016.08.01-201 6.09.30.-Hő

A támogatás mértéke. 1.118.750.-Ft.

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

forintban

Illegális hulladéklerakók 13.359.865 10.788.369 2.571.496 15 24
felszámolása

Közúthálózat javítása 6.646.937 5.367.488 1.279.449 15 20

Helyi sajátos, strand 15.782.509 11.923.716 3.858.793 11 12

Mezőgazdaság 21.521.572 16.523.423 4.998.149 15 18

GINOP 1.118.750 1.118.750 0 3 3

Nyári diákmunka 704.848 704.848 0 4 8

összesen 59.134.481 46.426.594 12707887 63 85

Jászboldogháza, 2016. december?.

Szűcs Lajos

polgármester



)

1

3eszá~iiotó az őrkkcrmá~wzat 2010. ‘~v~ actóüqyt t&vék&v’y;’~4uőL

Az adáügyi feladatok

E tevékenység keretében végezzük a helyi adókra, és a gépjárműadóra vonatkozó,
törvényekben és más jogszabályokhan elo”Írtakra figyelemmel 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.

Ad6kivetés

Az iparűzési adó bevallások leadásának határideje minden év május 31-e határidőig
391 .-db bevallás érkezett, magánszemélyek kommunális-adó hevallás leadási
határideje az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül van
melyre ebben az évben 156 db változás érkezett. 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
melyben 340 db változás történt.
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 adóf~zetési kötelezettség alól mentesül.
A tértivevény visszaérkezését követően megtörténik az ügyiratha szerelés, a
határozatok alapján az adó összegének előírása, illetve törlése és az esedékesség
időpontjának rögzítése a számítógépes nyilvántartásban.

Adóbefizetések

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

Amennyiben a kivetett adóra a befizetés beérkezett, az adó lekönyvelésével lezárul a
folyamat. A hefizetési határidő eredménytelen eltelte után a hátralékkal rendelkező
adózókról hátralékos lista készül, és megindul az adóhehajtási eljárás.
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A következő táblázat a befolyt adóbevételek adónernenkénti megoszlását mutatja
ezer foiintban:

Adónem 2012. év 2013.év I 2014.év 2015. év. 2016.

december
8. -ig

iparűzési adó 16.500 21.100 21.936 21.447 22.500
magánszemélyek kommunális adója 4.500 4.500 4.400 4.390 4.400
pótlék, bírság 800 400 209 55 80
gépjárműadó 10.100 9.700 4.420 4.000 4.300
összesen 31.900 35.700 30.965 29.892 31.280

~eIiatás

Az adóhátralékkal rendelkezőkről készült lista alapján fizetési felhívás kerül
kiküldésre, melyben tájékoztatást kap az adófizetésre kötelezett személy a hátralék
összegéről amely ebben az évben 118 db. volt.

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

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

A felszólítást követően az adóhátralék rendezésének vizsgálata után, amennyiben a
felhívás eredménytelen, a végrehajtási eljárás megindítására került sor ebben az
évben 72 esetben

A bankszámlával rendelkező hátralékosok számlája ellen azonnali beszedési
megbízást, a munkahellyel rendelkezők esetében munkabérre irányuló fizetési letiltás
kibocsátása történik.
Amennyiben az eddig foganatosított intézkedések nem vezettek eredményre, illetve
a hátralékosok bankszámlával, vagy munkabérrel nem rendelkeznek, akkor az adós
tulajdonában lévő ingatlan felkutatására kerül sor, amelyre jogosult az adóhatóság
végrehajtási, illetve jelzálog jogot hejegyeztetni. 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 cl.
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- Adóigazolások, vagyoni bizonyítványok kiállítása:
Az adózó kérelmére annak igazolására, hogy rendelkezik-e adótartozással,
adóigazolás kiadására kerül sor.

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

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

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

Az ad6k rnód~ára hehajtandó köztartozások beszedése

Azon köztartozások esetében, ahol a törvény az adók módjára történő behajtást
rendeli cl, 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 adóüqyi előadó által vezetett számlákról történő utalások

Az adóügyi előadó minden adófajtára (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési
adó, gépjárműadó stb.) számlákat vezetnek. Az adóbeszedési számlákról az
utalások a költségvetési elszámolási számla javára történnek minden hónap 10.
napjáig.
Az Idegen bevételek elszámolási számláról a hehajtásra kimutatott tartozásra
teljesített hefizetések 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.

Jászholdogháza, 2016. december 8.
Dr. Dinai Zoltán

jegyző
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‚1 üszboldogh?’zcz ÁözségÉ Unkorm ányzat
Képvise Jő4estü!eténeí’

2017. évi munkateri’e

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

I.
Az önkormányzat muL1katervének alauf a

Az önkormányzat alapvető feladatait

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX~
az önkormányzat Képviselő-testülete feladatait és hatáskörét megállapító törvények,
az Európai Unió hatályos jogszabályai szabta követelmények,
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— az önkormányzat ciklusprogramja,
— az önkormányzat által vállalt kötelezettségek
határozzák meg.

11.
A Képviselő-testület ülésén

1. Á \‘égrehajtásért felelős személyek beszámolnak a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatai végrehajtásáról.

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

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

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

„.

A Képviselő-testület tiléseinek tervezett iclőpoutjai és napirencijei

2017. február 13. 15.00 óra

1. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi pénzügyi tervének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet megalkotásáról

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

2017. március 20. 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

2017. május 22. 15.00 óra

1. Előteijesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
szóló beszámoló és a zárszámadási önkormányzati rendelet elfogadásáról

Előadó: polgármester

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

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója

3. Belső ellenőrzési beszámoló
Előadó: jegyző

4. Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, csoportok szakmai és pénzügyi beszámolója a 2016-
os évről

Előadó: polgármester
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I. Előterjesztés szociáhs célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
megtárgyalására
Előadó: polgármester

2. Előterjesztés 2018. évi Bursa l-{ungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozás megtárgyalására
Előadó: polgármester

2017. november 20. 15.00 óra
I. Előterjesztés belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Előadó: jegyző
2. Tájékoztató a Strandfürdő 2017. évi működéséről

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

Előadó: jegyző
4. Bursa pályázatok elbírálásáról

Előadó: polgármester

2017. december11. 15.00 óra

1. Beszámoló fejlesztésekről, pályázatokról 2017. évben
Előadó: polgármester

2. Beszámoló a Közmunkaprogram 2017-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 2018. évi inunkarendjéről

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, 2016. december 8.

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

Szűcs Lajos
polgármester



ÖNKORMÁNYZAI I KÉPVISELÖIESIÜLEI
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉT! ÍV

1. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit

3. Menyhárt Ernő

4. Dr. Pap Béla

~......

5. Szűcs Gergely

6. Vámosi Norbert

7. Szűcs Lajos I

Jászboldogháza, 2016. december 12.


