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Települési értéktúr Jászboldoghúza

„Nem tudhatom, hogy másnak & tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt & lángoktól ölelt
kis ország, messzeringá gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mintfatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd eföldbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton,
s tudom, hogy mitjelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslőfájdalom.”

Radnóti Miklós: Nem tudhatom (versrészlet)

1. Nemzeti érték



iJászboldogháza címere

A jász múltat és kapcsolatot a Lehel kürt jelzi a címerben.

Az országos hírű állattartást, az országos lovas napokat a szürke ménjeleníti meg. A falu határát
Szent Vendel szobrok jelzik minden irányból, amely a pásztorok védőszentje. A település
lakosainak megélhetését ajó minőségű földek biztosították, ezt ábrázolja a búzakalász.

A pásztor arckifejezése a munkában elfáradt és megelégedett emberek vonásait hordozza. A
rajta található tarisznya és kulacs a kora tavasztól késő őszig a határban történő legeltetést,
vándorlást örökíti meg, de ott van a pásztorbot, amire ntdig támaszkodhat.

Az 1970-es évek elején megtelepedett ipart a fogaskerék szimbolizálja. Akkor kezdte meg a
termelést a radiátorgyár, ami igen sok embernek adott munkát és jelentett felemelkedést az
egyének és a település számára. Az üzemben főleg nőket foglalkoztattak.

A címer kék-fehér színe az örök kapcsolatot jelzi a Jászsággal, amit a falu határában végzett
régészeti ásatások is alátámasztanak. A kék szín a Jászság gyógyvizekben gazdag területét is
jelenti.

A címer az Önkormányzat megrendelésére Gerhát Károly terve alapján készült 1996-ban.



2. Jászboklogháza zászlója

1996-ban, Jászboldogháza önállóvá válásának 50. évfordulójára az önkormányzat felkérésére
Gerhát Károly terve alapján elkészült a község zászlója.
Jászboldogháza zászlója téglalap alakú, világoskék színű, anyaga selyem. A kék szín idézi a
végtelen térséget, melyen hajdan a jászok pásztorai, gulyásai, csikósai legeltettek, s amely a
török időkben tovább bővült az elpusztult elnéptelenedett falvak területével, határaival. A kék,
mint a vizek jellegzetes színe, megjeleníti a régi határ vizenyős, mocsaras területeit, a Zagyva
és a Tápió folyókat.
A zászló mindkét oldalán középen a község hímzett címere látható természetes, eredeti
színekkel.
A zászló mérete: 140 x 90 cm, a hímzett címer mérete: 36x42 cm.
A zászló keskenyebb széle 3 cm széles arany rojtozással díszített.
1996. július 6-án, az 50. évfordulós ünnepségek alkalmával Ünnepi szentmise keretében dr.
Kovács Endre egri püspök megáldotta és megszentelte a község új zászlaját, és átadta a
polgármesternek. A képviselőtestület felkérésére a zászlóanya Kispálné Baranyi Aranka lett.

3. Jászboldogháza harangja!

.iászboldogházán jelenleg öt harang található, a templomtoronyban 4, a temetőben 1. A
harangok iránti tiszteletet jelzi, hogy megszemélyesítik őket, s a hozzáértők úgy mondják: a
toronyban 4 harang a temetőben pedig 1 harang lakik.

„Az élőket hívom, a holtakat siratom, a villámokat megtöröm” — tartja a gyakran idézett régi
mondás a harangokról, melyek már a korai időktől a keresztény emberek életritmusának részévé
váltak. Hararig jelzi a napszakokat, szólít szentmisére, lélekharang csendül a keresztény ember
halála óráján. Természeti csapások vagy veszély idején figyelmeztető szerepe volt a félrevert
harangoknak. A déli harangszóval 1456 óta a nándorfehérvári diadalra emlékezünk.

Miről is mesélnek a boldogházi harangok?

I. A SZENT CSALÁD PLÉBÁNIATEMPLOM HARANGJAI

A három nagyobb harang villamosított, dörzskerekes meghajtással szól, míg a legkisebb, a
tartalékharang kötél által, kézi erővel szólaltatható meg.

1. A NAGYHARANG a templommal egyidős, 1930-ban önttették a boldogházi hívek.
Alsó és felső peremén harmonikusan szép díszítések futnak körbe.
Egyik oldalán Szűz Mária ábrázolását láthatjuk, alakját félkörívben a következő felirat
veszi körül:

„MAGYARORSZÁG PATRONÁJA
KÖNYÖRÖGJ ÉRETYÜNK!”



A másik oldalon a harangot készíttetők nevei és a harangöntő mester neve is olvasható.
„ISTEN DICSŐSÉGÉRE

ÉS MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYA TISZTELETÉRE
KÉSZÍTTE1TÉK A BOLDOGHÁZAI RÓM.KATH.EGYHÁZ RÉSZÉRE

ÖZV.BARANYI IMRÉNÉ ÉS GYERMEKEI: ISTVÁN,
AMÁLIA ÉS SÁNDOR, ‘

KONKOLY MIHÁLY ÉS NEJE SZŐKE ANNA, KÖVÉR SWAN ÉS NEJE NAGY JULIANNA,
CSIRKE PÉTER ÉS GYERMEKEI, SAS PÉTER ÉS GYERMEKEI

AZ ÚR 1930. ESZTENDEJÉBEN.”

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS MESTERE BUDAPESTEN

A harang felső peremén 348 K. felirat látható, ami a súlyát jelenti. A tartozékok súlya kb. 90
kg. Alsó átmérője 86,9 cm. Villarmyal működik.

2. A KÖZÉPSŐ HÁRANG ugyancsak 1930-ban készült Páduai Szent Antal tiszteletére. Ezt a
harangot a II. világháború idején elvitték. Helyette a helyi vasutasok őnttettek másikat 1949-
ben. Egyik oldalán a felirat a harang történetéről tájékoztat:

„ISTEN DICSŐSÉGÉRE, PÁDUAI SZENT ANTAL TISZTELETÉRE
KÉSZÍTTETTÉK A JÁSZBOLDOGHÁZAI VASÚTI ALKALMAZOTTAK

A HÍVEK KÖZADAKOZÁSÁBÓL AZ 1941-44-ES VILÁGHÁBORÚBAN
ELVITT HARANGJUK PÓTLÁSÁRA AZ ÚR 1949-iK ESZTENDEJÉBEN.”

ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN

A másik oldalán igen Szép domborított képet láthatunk, amely Páduai Szent Ántalt ábrázolja.
A harang súlya a felső peremén található felirat szerint 213 kg, a tartozékok súlya kb. 70 kg.
Alsó átmérője 75,2 cm. Villannyal működik.

3. Az egyik KISHARANG a lebontott csíkosi kápolnából került a torony legfelső részébe, melyet a
Dalmadi család készíttetett. Jelenleg LÉLEKHÁRANG, amely az eltávozók halálát adja hírül. Férfi
halott esetén 3, női halottét 2, míg gyermek halálát 1 „csendítés” jelzi, utána a nagy és a középső harang
szól együtt kb. 5 percig.

Súlya 97 kg, a tartozékoké kb. 40 kg. Alsó átmérője 56 cm. Villannyal működik.
A felső szélén a következő felirat olvasható:

ÖNTÖTTE EGRY FERENCZ KISGEJŐCÖN. 1912.
alatta :

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÖNTETTE

A DALMADI CSALÁD

4. A másik IUSHARANG egykor az alsóboldogházi katolikus iskolánál, a kereszt melletti haranglábon
volt. Ez a legrégebbi harang. Jelenleg TARTALÉK harang, amely kötéllel ma is megszólaltatható.
Súlya kb. 50kg. Alsó átinérője 45,7 cm. A harang alsó szélén 1290. sz. felirat látható.



Egyik oldalán a következő felirat olvasható:

BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
MAGYARORSZÁG VÉD ASSZONYA

KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK.

ÖNTÖTTE És FELSZERELTE THURYJÁNOS ÉS FIA FERENCZ BUDAPESTEN 1896.

Másik oldalán:

ALSÓ BOLDOGHÁZAI ISKOLA TAGOK
ÉS A SZT. RÓZSA FŰZÉR ÉLŐ TAGJAI

CSINÁLTA1TÁK 1896.ÉVBEN.

I. A TEMETŐI HAR4NG

A temetőben található harang korábban lélekharang volt a templomban, majd a Csíkosi kápolna
bontásakor lecserélték. A templom padlásán hevert sokáig. Amikor a temetői harangot 2007-ben
ellopták, akkor ősszel került ki a temetőbe, és szerelték fel a ravatalozó mellett felállításra kerülő Új
haranglábra. A régi harangiáb a temető kapuban még most is áll.( harang nélkül)

A harangot Nagy János, a község első főbírója és felesége készíttette. Súlya 50 kg.

Felirata:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE

És A MEGHOLT HÍVEK LELKIÜDVÉRE ÖNTETTE
NAGY JÁNOS TEMPLOMGONDNOK ÉS NEJE VARGA AMÁLIA

CSALÁDJA AZ ÚR 1249-IK ÉVÉBEN

ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPALOTÁN

A harang másik oldalán lévő, erősen oxidálódott, kopott kép SzűzMáriát ábrázolja, karjaiban a gyermek
Jézussal.

A harangok felirataiból egyértelműen látható, hogy — a határban lévő keresztekhez, Szent Vendel
szobrokhoz hasonlóan — a boldogházi hívek készíttették.

A harangöntők nevei is megörökítésre kerültek.

Jelképesnek is tekinthető, hogy az elnéptelenedő határból, a lebontott kápohákból, egyházi iskolából a
templom tornyába kerültek a harangok, s szépen zengő hangjukkal együtt emlékeztetnek a régi időkre.



4. Egyháztörténeti gyűjtemény

2006-ban a Jász Világtalálkozó alkalmából a plébánia udvarán található egykori harangozó lakásban
egy lelkes csapat berendezte az egyháztörténeti kiállítást. A kiállltás anyagában bemutatott tárgyak,
miseruhák, képek a lebontott tanyasi kápolnákból kerültek a plébániára. Kiállításra került néhány
korabeli dokumentum is, amelyek többnyire a tanyai kápolnák és a templom építésével kapcsolatosak.
Néhány, ma már nem használt szertartási kellék a jelenlegi templomból is kiálh’tásra került. 2016-ban a
község önáUóvá válásának 70. évfordulójára a lelkes csapat ismét berendezte, látogathatóvá tette a
kiállítást, ás ekkor is gyarapodott a bemutatott tárgyak száma. A gyűjtemény jórészt a régi egyházi
időket jeleníti meg, bemutatva ezt képeken, ruhákon keresztül.
Előzetes bejelentkezés alapján a gyűjtemény egész évben látogatható.

5. Juhász Józsefné griilázs tortája

Juhász Józsefné állandó résztvevője a községi rendezvényeknek, kézműves bemutatóknak. A Jász
Világtalálkozókon, kézműves bemutatókon, és az országban sokfelé, a különböző versenyeken,
különleges tortáival képviseli Jászboldogházát. Tagja az Országos Grillázs Szövetségnek. Eredeti
mestersége kárpitos, de igazi szenvedélye a grillázstorta, vagy ahogy Boldogházán mondják, az égetett
torta készítés. Edesanyjától tanulta a tortakészítést, 14 éves korában már önállóan alkotott. Szép
sikereket ért el, erről tanúskodnak a lakásában sorakozó oklevelek, kupák, arany, ezüst és bronzérmek.
A legújabb ezüstérmet a 2017. október 10-én Pándon megrendezett LX. Kárpát-medencei
Grillázsversenyen kapta’ Tortái eljutottak az ország minden részébe, de Németországtól Kanadáig sőt
Ausztráliáig, sok helyen megcsodálhatták, illetve megkóstolhatták alkotásait. Munkáiban megformázott
már a Szent Jobbtól a tápiói templomon át a petróleum lámpáig sok mindent. A versenyeken a tortákat
sok szempont alapján értékelik, de a két legfontosabb a külső megjelenés ás az íze - hiszen mégis csak
élelmiszerről van szó. Juhászné Terikének a tortakészítésen kívül van egy másik erénye, hogy
unokájának Juhász Jankának igyekszik átadni a mesterség minden fortélyát, aki ígérete szerint tovább
viszi a torta készítés hagyományát.

Juhászné Józsefné grillázs tortája: 1kg kristálycukor

40 dkg durvára vágott dióbél

1 evőkanál ecet

A díszítéshez: 1 tojás fehérje

20 dkg porcukor

I evőkanál ecet

A torta adalék anyagot nem tartalmaz!



6. Tsz irodaházban elhelyezett díszes lószerszámok

Az 1960-as években virágkorát élte a községben a lótenyésztés, Illetve a hozzá kapcsolódó lovas sport,
főleg a fogathajtás. Több megyei és országos versenyen vettek részt a jászboldogházi fogathajtók, sok
előkelő helyezést értek el a különböző versenyeken. Ebből az időből maradt meg az az öt darab díszes
lószerszám, amit 1967-ben készített Csábi József Jászberényi szíjgyártó mester. Az ötös fogatra való
felszerelés az Alkotmány utca 10. szám alatti irodaház aulájában lévő tárlókban van elhelyezve. Ezen
lószerszámok emléket állítanak az egykori fogathajtóknak, akik messze földre elvitték a jászboldogházi
lótenyésztés hírét. Helyi érték-ként egy szeletet képviselnek a település múltjából.

7. Boldogházi Hírek, Jászboldogháza Önkormányzatának lapja

2000 júliusában nemes szándékkal, a szülőföld iránti szeretet, tisztelet szép példájaként született meg a
kéthavonta megjelenő helyi közéleti és honismereti lap, a Boldogházi Hírek, mely azóta is kitartóan
tudósítja olvasóit ajelenkor eseményeiről és a múlt történéseiről. Változatos és gazdag híranyaga révén
minden korosztálynak kiváló olvasnivalót kínál. Rólunk szól, boldogháziakról, benne van a múlt, aj elen,
a jövő. A Jászság egyik legszínvonalasabb helyi lapjának tartják az olvasók. A szerkesztőség nagy
gondot fordít a tartalomra és a külalakra egyaránt, így az utókor számára fontos forrástörténeti kiadvány
is lehet.

Állandó rovataiból — önkormányzati hírek, hitélet, civil szervezetek, óvodai, iskolai hírek - nyomon
követhető a község élete.

Igen sokat tesz a lap a Jászság történetének, ezen belül Boldogháza múltjának megismerése érdekében.

Rendszeres tájékoztatást kapunk a két lapszám közötti időszak eseményeiről és a várható
rendezvényekről, jászkapitányi hírekről. Jászboldogháza mezőgazdasági község, rendszeresen bemutat
a lap helyi fiatal gazdákat, gazdálkodó családokat, kapunk hírt e témában a falugazdásztól. A lap
demográfiai változásokról is tájékoztat, közli az adott időszak születési, házassági, és halálozási adatait.
Egy kis településen a gyermekszületés és a házasságkötés mindannyiunk öröme, a halálozás pedig
mindannyiunk fájdalma, e lap ezt jól érzékelteti. A Boldogházi Hírek a hétköznapok történetét, az itt
élők mindennapjait örökíti meg, az információáramlás egyik fontos eszköze a községben.

A leírt történetek - az idősebb emberek visszaemlékezései, a fiatalok élménybeszámolói, a település
kulturális és sportélete, helyi bitélet, ihmepi szokások, emberi sorsok leírása - Boldogháza történetének
részévé válnak.

Minden közösség maga is tehet azért, hogy saját történelmét formálja, fenntartsa, éltesse, nem csak
azzal, bogy a maga módján éli életét, hanem azzal is, hogy amit arra méltónak talál, leílja, ldnyomtassa,
lefotózza, ne engedje, hogy a feledés homályába vesszen. Sokat tesznek ennek érdekében a lap
szerkesztői.

ABoldogházi Hírek egy precízen megszerkesztett, kéthavonta, rendszeresen megjelenő tartalmas lap,
melynek színvonalát emeli az esztétikus külső és a témákhoz gondosan kiválasztott illusztrációs

anyag.



Települési értéktár Jászboldogháza

2. Történeti érték

1. A középkori Boldogháza helye — régészeti lelőhely a csíkosban

Boldogháza a középkorban önálló közigazgatással rendelkező település volt, élén a szálláskapitány állt.
A középkori település nem a mai község helyén, hanem a Csíkosban, a Zagyva közelében volt, amit a
régészeti feltárások igazoltak. Helyének meghatározásában fontos tájékozódási pont volt az Oláh
kereszt, amit Oláh István és felesége a közelben lévő Tetemhátnak nevezett dombra állíttatott két
kislányuk emlékére, akik 18 87-ben a Zagyvában lelték halálukat. A kereszt összeomlott, talapzata ma a
polgármesteri hivatal udvarán található, melyen két egyforma, karéjos kialakítású táblán olvasható a
felirat:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTTATTA

OLÁH ésneje
ISTVAN VOLGYI

JULIANNA
flT NYUGSZIK lfl NYUGSZIK

OLÁJI ROZÁLIA OLÁB VIKTÓRIA
szül. 1883. MÁR.23 szül. 1881. JÚL. 7.

MEGI-1. 1887. OKT. 19. MEGI1. 1887. OKT. 19.

A Tetemháznak/Tetemhátnak nevezett domb a Zagyva sodrásával előkerülő nagy mennyiségű emberi
csontokról kapta a nevét, ami a régészek érdeklődését is felkeltette.
A Jászság kiváló régésze, Hild Viktor 1 893-banjárt először ezen a vidéken, és az Oláh tanyán egy római
kori, latin feliratos kőtöredékre Figyelt fel, ami a Tetemhátról került a tanyába. (A kő a Jász Múzeumban
található.) 1899-ben Hild Viktor a kő másik felét keresve ásatásokat végzett a Tetemháton, melybe a
Magyar Nemzeti Múzeum szakemberei is bekapcsolódtak. A római kori kő másik felét nem találták
meg, de különleges leletre bukkantak. Egy kisebb középkori templom és az azt körülvevő kerítés alapját
találták meg. A templomfalak alatt, a Zagyva melletti részen pedig római építkezés maradványaira
találtak.
Ezt követően ötven évig nem történt feltárás ezen a területen. 1952-ben mélyszántás során az Oláh tanya
környékén egy eserépedényben 635 darabból álló középkori éremleletet találtak, ami a Jász Múzeumba
került. A Magyar Múzeumok Országos Központja leletmentő ásatást rendelt el, melyet Csalog József, a
Jász Múzeum vezetője irányított. Az ásatás során a középkori templom alapja mellett láthatóvá vált az
egykori házak helye, és igen sok emberi csontmaradvány került elő. Csalog József korábban is
feltételezte, hogy a középkori templom az egykori Boldogháza központjában állhatott, amely Árpád-
kori templom maradványaira épült gótikus templom lehetett. Az ásatás eredménye megerősítette azt a
feltevést, bogy az ide érkező jászok a római kori, illetve az Árpád-kori épületromok helyére építették
templomukat, ás itt alapították meg az e~kori Boldogházát. Ez a középkori falu a mai
Jászboldogházától délkeletre 6, Jászalsószentgyörgytől délnyugatra, 1,5 km-re, a Zagyva jobb partján
mintegy 300 méter hosszú és 180 méter széles donibháton helyezkedhetett el. A Zagyva jó vizet,
megfelelő átkelőhelyet, a víz halat biztosított az ide érkezőknek, s az állatok tartására gazdag legelő állt
rendelkezésre. A régi épületromokat felhasználták a templom és a falu házainak felépítésére. A lakosok
1596-ban, Eger eleste után a törökök elől elmenekültek, és ekkor pusztult el végleg a középkori
Boldogháza.



Az 1963-as árvíz során Boldogháza tanyavilágának több mint fele elpusztult, a Zagyva-gát
megerősítéséhez a domb nagy részét elhordták, az Új gát pedig ráépült a lelőhelyre, így a további
kutatások lehetetlenné váltak.
A mai modern technika felhasználásával a Jász Múzeum régésze lehetőséget lát az értékes lelőhely
műszeres feltárására, ami a középkori Boldogháza és ajászok történetéhez is Új adalékokkal szolgálhat.

2. Boldogháza önálló községgé válása

A középkorban népes településnek számító Boldogháza a török időkben teljesen elnéptelenedett, s
ettől kezdve évszázadokon át Jászberény pusztája volt, amit a redemptio idején megváltott a város.
Gazdag legelőit, kiváló termőféldjét a Berényben élő gazdák használták, akik eleinte nyári szállásokat
építettek itt, de az 1800-as évek során már egyre többen költöztek Ici a városból. A 19. század végén a
felgyorsult a tanyásodás folyamata, amit kedvezően befolyásolt az 1 873-ban átadott Hatvan-Szolnok
közötti vasÚtvonal. Az 1900-as évek elején már öt iskola működött a boldogházi határban, és két
kápolna várta a tanyavilág lakóit. Olvasókörök, gazdakörök, színjátszó körök kezdték meg
működésüket, 1930-ban pedig felépült a templom a leendő község központjában.

A Jászberénytől való elválás, az önálló községgé alakulás gondolata az 1930-as években merült fel
először a boldogháziakban, a második világháborút követően pedig már határozott formában
jelentkezett. 1945. november 17-én a három határrész, Tápió, Csíkos és Boldogháza lakói közös
tanácskozást tartottak, melyen megbeszélték az önáUósulás tervezett folyamatát. 1945. december 1-jén
megalakult a községszervező bizottság, melynek tagjai többször jártak a belügyminisztériumban, és
kellő határozottsággal érveltek az önállósulás mellett. A lakosok részéről széles körű összefogás volt
tapasztalható, és a helyiek rendkívül gyors és eredményes szervező munkával megteremtették a
községgé válás feltételeit. Ennek eredményeként 1946. július l-jével Boldogháza elnyerte önállóságát.
A község első főbírójává a köztiszteletben álló gazdálkodót, Nagy Jánost, helyettesévé Konkoly Bélát
választották. Nagy János javaslatára a belügyminisztérium 1947-ben a község végleges nevét
Jászboldogháza névben hagyta jóvá.

A kJs település a háború utáni évek nehézségei között kezdte önálló életét, de szorgalmas, tehetséges
lakói már az első években jelentős eredményeket értek el. Megteremtették az önálló közigazgatást, s
határozott elképzeléseik voltak a település jövőjéről. 1948-tól azonban a kedvező folyamatok
megtorpantak, hiszen csaknem minden boldogházi család számára komoly megpróbáltatást jelentettek
a teljesíthetetlen beszolgáltatások terhei, a súlyos büntetések, a javak elvétele. A kuláknak bélyegzett
gazdákat pedig — köztük az új község vezetőit — 1949-ben fizikailag is súlyosan bántalmazták. Nagy
János főbírónak az ekkor elszenvedett bántalmazás vezetett betegségéhez, majd 1953-ban a halálához.
Síremléke a jászboldogházi temetőben található.

1 996-ban, Jászboldogháza önállóvá válásának 50. évfordulójára a község felújíttatta síremlékét, és
emléktáblát helyeztek el rajta a következő felirattal:

„Ha kell, hát százszor újrakezdjük,
vállalva ezt a legszebb küldetést.”

Községünk első bírójának siremlékét felújíttatta
a hálás utókor Jászboldogháza önállóvá válásának

50. évfordulója alkalmából.

A boldogházi lakosok ma is büszkén tekintenek vissza a községet alapítók példás összefogására,
mellyel saját erőből megvalósították az önállóvá válást, és 1946-ban Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Jászboldogháza néven új község született.



3. Kuláküldözés, Kulákverés Jászboldogházán

1948 a fordulat éve volt, ettől kezdve Jászboldogházán is radikális intézkedések történtek a módos
középparasztság tönkretételére. Szovjet mintára kuláknak bélyegezték a jómódú gazdákat, és elkészült
a kuláklista, amelyre elsőként a 25 hold fölötti földterülettel rendelkezők kerültek. Jászboldogházán 76
lakos neve szerepelt a listán. Megindult a kulákká minősített gazdálkodók vagyontárgyainak, földjének
elvétele, amit az Újonnan alakult termelőszövetkezeti csoportok kaptak meg. Emellett különféle
indokokical teljesíthetetlenül nagy büntetéseket szabtak Ici számukra. 1949 márciusában fizikailag is
súlyosan bántalmazták a boldogházi gazdákat. A falu tekintélyes nagygazdáit összegyűjtötték egy
boldogházi tanyán, ahol napokon át kínozták és kegyetlenül megverték az ide rendelt ávósok. A gazdák
egy részét Szolnokra vitték, ahol embertelen módon megkínozták, megverték őket. Közöttük volt az
1946-ban önállóvá vált község több vezetője és első főbírója, Nagy János is. A gazdák megmaradt javait
elvették. A 64 boldogházi családtól összegyűjtött állatokat, gazdasági felszereléseket és takarmányt
1949. március 30-án 72 vasúti vagon száflította el, amit 16 megyei település 30 termelőszövetkezete
számára osztották el.
A megalázott, megfélemlített emberek közül legtöbben még családjuknak sem beszéltek a velük
történtekről.

4. Kitelepítés

Az 1950-es évek számos jogsértéseinek egyike volt a budapesti osztályidegennek minősített családok
kitelepítése, akik egyik napról a másikra lakásukat, vagyonukat és személyes szabadságukat is
elveszítették, bírói ítélet nélkül jogfosztottá váltak. A hatalom célja e társadalmi réteg megsemmisítése
és értékes lakásaiknak, tulajdonuknak megszerzése volt.
Jászboldogházára 1951. június 5-én 39 budapesti családot telepítettek ki kuláknak bélyegzett gazdák
tanyáira, akik számára ezt újabb büntetésnek szánták. A két megnyomorított réteg tagjai — a hatalom
célja ellenére — nem váltak ellenséggé, amiben tudták, segítették egymást. Az embertelen körülmények
között is megőrizték tartásukat, emberségüket, legtöbb esetben baráti kapcsolat alakult ki a kitelepített
és a befogadó családok között. A kitelepítés 1953-ban megszűnt, de a családok megpróbáltatási
folytatódtak, megkülönböztetésük sokáig befolyásolta családjuk életét.
2013-ban a Boldogházáról Elszármazottak Baráti Társassága kezdeményezésére emléktáblát helyeztek
el a vasútállomás épületén, ahová a kitelepítettek érkeztek, és ez alkalommal került sor a kitelepítettek
és befogadók első találkozójára.



Települési értéktár Jászboldogháza

3. Épített környezet

1.Rónzai katolikus templom

A Jászboldogháza Rákóczi F. utca 25. szám alatt található neobarokk stílus jegyeket
megjelenítő plébániatemplom az Egri Főegyházmegye, Jászapáti esperesi kerületéhez tartozik.
A templom építését 1929-ben kezdték el és 1930-ban fejeződött be, Dr. Kele István plébános
idejében. A templom közadakozásból épült, belső berendezésének egy részét helyi mesterek
készítették. A templom felszentelése 1930. augusztus 3-án történt, melyet Dr. Kele István
prelátus, plébános végzett az egri érsek megbízásából. Az épületet 1939-ben
megnagyobbították, akkor kapta mai méretét. Az oltárkép a Szent Családot ábrázolja, amely
Antal Sándor festőművész alkotása. A templom belső részét 1959-ben, majd 1980-ban festik
ki. 1980-ban a festést Takács István mezőkövesdi mester készítette: a boltozaton a hétszentség
szimbóluma, kétoldalt pedig a négy evangélista alakja volt látható. A belső díszítő elemeket
Takács András festette. A karzaton elhelyezett eklektikus stílusú orgonát Váradi Miklós
rákospalotai orgonaépítő készítette 1933-ban. A 24,5 méter magas toronyban négy harang
„lakik”, melyekből három villamosított.
A település önállóvá válásának 60. évfordulójára, 2006-ban sor került a toronysisak és a torony
ablakainak külső lefestésére, melyet alpinista technikával végeztek el.
A templom búcsúját augusztus első vasárnapján ünneplik. A templomot többször felújították,
legutóbb 2014-ben. A legutóbbi, 2014-es felújításkor a templombelső megváltozott.

. Templomunk Új area a 2014. évi felújítás után

Soós Tamás plébános írása

Templomunk szecessziós stílusban épült. A szecesszió latin szó, kivonulást jelent. Kivonulást,
elszakadást mindattól, amit a 19. század végén az akadémikus művészet képviselt. A szecesszió
hívei hazugnak tartották, hogy a barokk, reneszánsz és gótikus stílusok Új formái természetesen
jöttek volna létre, és valamiféle lázadás és tagadás jegyében saját stílust hoztak létre.
A szecessziós stílus legfontosabb hazai mestere Lechner Odön. Legfontosabb munkái a Magyar
Iparművészeti Múzeum, a Postatakarékpénztár és a Magyar Földtani Intézet székháza. Híres
szecessziós stílusú épületek még a Gresham Palota, az egykori Parisiana mulató, a
Zeneakadémia, a Geflért Fürdő és Szálloda.
A szecessziós stílus főbb jellemzői a nagymértékű stilizálás, a növényi vagy geometrikus
mintákra épülő hullámzó ornamentika, hangsúlyo s, élénk színek alkalmazása. A szecessziós
épületeken kevés a derékszög, inkább a lágy, gömbölyded formák az uralkodók.
A Király József kisgyőri templomfestő mesterrel folytatott legelső beszélgetéseinkben
felmerült, hogy a barokk jellegű festés, amely négy évtizedig díszítette templomunkat, nem illik
az épület stílusához. Megegyeztünk abban, hogy az új festés szecessziós stílusú lesz.



A színek kiválasztásában igazodni kellett az oltárképhez és az oltár feletti ~eskóhoz, ezért a
világos barna, meleg színek mellé a kéket is alkalmazni kellett, hogy a festés egy egészet
alkosson, ezért kapott a mennyezet világoskék keretet és mintát. A templom falainak barnás
színét pedig a sötétbarna díszítések hangsúlyozzák.
Uj festmények díszítik templomunk belsejét. Ezekről szeretnék néhány szót szólni.
A kórus két oldalán két bibliai hangszer kapott helyet: bal oldalon Dávid hárfája, jobb oldalon
a kürt. Dávid király korában (Kr. e. 1040 - Kr. e. 970) Izrael a virágkorát élte, sok időt
fordítottak a díszes vallási ünnepekre, vallásos énekek (zsoltárok) születtek, és több bibliai
könyvet is abban az időben írtak. Mind a hárfa, mind a kürt gyakran használt templomi
hangszerek voltak. Itt a szecessziós stílusnak megfelelően stilizált formában készültek.
Körben a festmények az üdvtörténet legfontosabb eseményeit jelzik. Balra az első festmény
címe: Teremtő hatalmad magasztaljuk. A világ teremtését ábrázolja ez a festmény. A
háromszög Istent jelzi, benne a kéz az ő teremtő munkáját, bal oldalon a nap, középen a föld és
jobb oldalon a hold, amelyek belefolynak a háromszögbe, jelzik Istennek és a teremtett világnak
az egységét, elszakíthatatlan kapcsolatát.
A következő festmény: Egyszülött Fiadat adtad értünk. A háromszöget idéző festmény csúcsán
zsidó csillagot látunk, mely Jézus zsidó származására utal. A liliomot egy galamb tartja a
csőrében. A liliom Szent Józseüiek a lelki tisztaságát jelzi, a galamb, a béke szimbóluma pedig
a Szentlelket, mely a bibliában Gábriel arkangyal alakjában jelenik meg Szűz Máriának, és
hozza az örönihírt, hogy Mária áldott lesz, és gyermeke születik. A vályá benne a szalmával és
benne az isteni kisdeddel szintén stilizált, a három korona pedig a három királyra emlékeztet,
és ezzel az örömhír világraszóló terjedésére, hogy Isten a világba küldte Szent Fiát, és az áldás
minden ország minden emberét érinti.
A harmadik festmény címe: Eletuk bőségben legyen. A kánai menyegző csodáját mutatja be. A
kő, a korsók anyaga, a mi kőből való szívünket jelenti. A víz, ami a korsókban van (egyenként
20-30 liter, tehát nagy mennyiség) a halál erejét, erős halálfélelmünketjelzi. A lopótök a merítő
edény, a poharakban a vörös bor pedig az öröm, amit az Istennel való találkozás jelent, és
amelytől a halálfélelem elmúlik, és öröm kerül a helyébe.
Az oltár fölött középen: Mennyei kenyeret adtál nékörik. A nagy kék kereszt Jézus, a kis barna
keresztek az apostolok, a sárga kereszt Iskarióti Júdás, aki elárulja Jézust. A kenyér a saját
kenyerünket ábrázolja, mert a Jézus korabeli kör alakú lapos kenyér több magyarázatot
igényelne, a kehely és az ostya pedig a szentmisében történő átváltozást ábrázolja, ahol a
kenyérből Krisztus Teste, a borból Krisztus Vére lesz.
Jobbra a következő festmény: Szeretetből meghaltál értünk. Jézus megkínoztatásának eszközeit
látjuk, de a kereszten ott a fehér lepel is, feltámadásának jelvénye, mely hozzátartozik
halálához.
Dicsőségedet mutatod nékünk: ez a következő festmény címe. Az X és a P betű a görög K és R
betűt jelentik, Krisztus monogramját, mely a keresztény vallásokban ebben az összeillesztett
formában terjedt el. A bárány, aki a vérét ontja, a szelíd Jézust jelképezi, aki olyan erős, hogy
képes életét áldozni övéiért. A belőle kiömlő vér ezt mutatja. A kehely, amibe Krisztus vére
kerül, a szentmisét idézi. A kehelyből kiemelkedő zászló, amelyen Krisztus végighúzódik Jézus
keresztje a dicsőség aurájában, a kereszt győzelmét mutatja. A festmény alsó felében a könyv
az alfa és az ómega görög betűkkel azt mondja: mindez az Irások szerint történt, ás hogy
mindenben Jézus a kezdet és a vég.
Az utolsó festmény a bit, a remény és a szeretet szimbólumai: a kereszt, a horgony és a szív. A
hit, a remény és a szeretet az isteni erények, melyek az Istennel folytatott közös élet
gyümölcseiként jelentkeznek az emberek életében, és amelyek teljessé teszik Isten művét az
emberben.



2. Vasútóllomás

Jászboldogháza egyik legrégebbi épülete, 1873. március 10-én adták át rendeltetésének, azóta
szolgálja az utazókat. Erdekességként az állomás ehievezéséről: 1873-as átadásától 1874.
augusztus 12-ig Tápió-Györgye, majd 1875. január l-ig Boldogháza. 1875. január 1-től 1883
január 1-ig Tápió-Györgye-Boldogháza. 1883 január 1-től 1947-ig Jánoshida-Boldogháza.
1 947-től- Jászboldogháza—Jánosbida. Az állomás épületében váróterern, forgalmi iroda,
áHomásfénöki lakás és raktár kapott helyet. Az épületet vasúti műemlékké nyilvánították,
így remélhetőleg még sokáig megőrzi eredeti állapotát. A település patinás építménye 145 éves
fennállása alatt mindig fontos szerepet töltött be Boldogháza, sőt a szomszédos Jánoshida
lakóinak életében Úgy a szállítás, mint az utazás tekintetében.

3. A tájház

Az Alkotmány utcában található Tájbáz berendezése a 2006-ban községünkben megrendezett
XII. Jász Világtalálkozóra készült el, ami egybeesett Jászboldogháza önállóvá válásának 60.
évfordulójával. A lakosság által megőrzött és adományozott használati tárgyakból az Ezüstkor
Nyugdíjas Egyesület tagjai rendezték be a régi időknek megfelelően a ház helyiségeit. A
lakosság anyagi támogatásával szabadtéri kemencével és Új kerítéssel gazdagodott a Tájház,
ami minden évben helyet ad Szent István napján az Új kenyér ünnepének.

4. Szent Vendel szobrok

Jászboldogháza a Jászság egyetlen települése, ahol három Szent Vendel szobor található, ezért
Jászbo ldogháza méltán vallhatja legkiemelkedőbb védőszentjének Szent Vendelt.
Szent Vendel kultusza a XVIII. század második felében terjedt el, majd honosodott meg a

Jászságban.
Vendel a legenda szerint skót királyfiként született, majd zarándokolt, mint remete és pásztor.
Eletét az állatok gyógyításával elért csodás jótéteményei kísérték végig.
A Vendel-tisztelet egyik jellegzetes szigete a Jászság, ahol a leghatározottabb formában
jelentkezett az áhítat. Jászberény jelentős szerepet töltött be terjesztésében. Innen indult ki a
szoborállítás hagyománya is.
A népi hódolat tetőpontját a XIX. század végén, a Vendel társulatok megalakulásával érte el.
Ezek az egyesületek — ritkábban vallásos egyének - állíttattak Szent Vendel emlékeket a legelők
szélén.
Településünk mindhárom nagy határrészének lakossága állított szobrot a pásztorok, juhászok
és földművesek patrónusának, hiszen javarészt állattartással és földműveléssel foglaikoztak a
jakabi, a tápiói és a csíkos-kutyinai lakosok.
Az említett határrészek az idő múlásával elnéptelenedtek, így egyre kevesebben emeltek
kalapot „Vendelke” előtt, ahogyan az idősebbek nevezik.
A Szent Vendel szobrok köztulajdonban vannak, az egyházközségi képviselőtestület tagjai
tartják rendben az önkormányzattal összehangoltan.



Régi szokás volt, hogy a szobroknak keresztapát választottak. Ezt a tisztséget tovább
hagyományozták haláleset után. Jelenleg a jakabi szobor keresztapja Fózer Balázs, a csikosi
szoboré Szaszkó Zoltán, míg a Tápióból belterületre került szoboré Sass Lajos.
A hagyományőrzés szép megnyilvánulásaként a helyi cserkészcsapat Szent Vendel nevét vette
fel.
A helyi Egyháztörténeti Gyűjtemény őrzi a nagy becsben tartott, ritkaságszámba menő Szent
Vendel zászlót is, amely a Vendel társulatok máig femimaradt különlegesen szép emléke. A
nagyméretű, zöld selyem zászló egyik oldalán Szent Vendel, a másik oldalon Szent Imre herceg
ábrázolása látható.
A Vendel társulatok ás a szobrok közelében lakók gondoskodásának köszönhetően a Szent
Vendel szobrok túlélték a történelem megpróbáltatásait is. A környék lakói szépítgették a
környezetét, esténként lámpással világították meg őket, ami a tájékozódást is segítette a sötét
éjszakában. Október 20-i Vendel napon szentmisével, majd a helyszínekre kivonulva
koszorúzá.ssal, halottak napján mécsesek gyájtásával — a mindennapok útvesztőiben csendes
főhajtással — emlékezünk védőszentüjikre, egyben a szobrokat állító elődökre is.
Szép emlékként őrizzük a Vendel bankettek jó hangulatát, a finom birkapörkölt ízét, melyet a
koszorúzási ünnepségek után a zenés-táncos rendezvényen fogyasztott el ajelenlévők sokasága.
A Szent Vendel iránti tisztelet jele, hogy a község címerében is helyet kapott Szent Vendel
alakja.

1. JAJC4BI SZENT VENDEL SZOBOR

A Jászberény felé vezető ún. Imrédy üt mellett áll a magas kőtalapzattal ellátott szobor, melyet
a szomolyai Bauer Károly kőfaragó mester készített, és 1905. június l-jén szentelték fel. Kőből
faragott, festett, jellegzetes népi karakterű: fekete bajuszos juhászember a jászsági pásztorok
jellegzetes öltözetében: csizmában, ráncos bő gatyában, fehér ingben, fekete dolmányban,
nyakravalóval, subában, kalapban, vállán tarisznyával és kulaccsal jeleníti meg Szent Vendelt
alkotója. A kezében pásztorbotot tart, a lábánál két oldalt egy-egy birka fekszik.

A szobor felirata
„ISTEN DICSŐSÉGÉRE

ÁLLÍTTATTÁK
AZ A JAKABI ÉS BOLDOGHÁZI

SZENT VENDEL TÁRSULAT
TAGJAI TÖBB JÓSZÍVŰ

EMBEREK ADOMÁNYAJKBÓL.
1905. JÚNIUS l-JÉN

MEGÚJÍTTATOTT 1946-ban”

A szobor talapzatába vésve: KÉSZÍTE
Ü.BAUER KÁROLY

SZOMOLYÁ}1

2. TÁPJÓI SZENT VENDEL SZOBOR

1935-ben állíttatták a szobrot, melyet Csák József jászberényi kőfaragó mester készített.
Eredetileg a Tápióban az ún. Pelei űt mellett került felállításra. 2000-ben, a millennium évében
az elnéptelenedett tápiói határból az egyre romló állagú szobrot kiemelték, és felújítva a község



főterén helyezték el, ahol 2000. október 20-án Szép ünnepség keretében került újbóli
felszentelésre. A szobor skót hercegként ábrázolja az állatok és állattartók védőszentjét.
A szobor áthelyezése során egy 1935-ős újságcikk nyomán sikerült megtalálni a talapzatában
elhelyezett palackot, amely a 111 adományozó lakos mellett dr. Kele István prelátus, esperes
plébános és Friedvalszky Ferenc Jászberényi polgármester nevét is megőrizte. Ezen okmány
másolata díszes állványon a községháza fóldszintjén került elhelyezésre.

A szobor felirata:
Isten dicsőségére
SZENT VENDEL

tiszteletére
állíttatták rk.

az alsóboldogházai
ás tápiói hívek

közadakozásból
1935. október 20.

Kiegészítő táblára került:
A MILLENNIUM TISZTELETERE

FELÚJÍTOTTA
JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG LAKOSSÁGA

2000. OKTÓBER 20.

3. CSÍKOS-KUTYINAISZENT VENDEL SZOBOR

A községtől keletre, közel a csíkosi kövesúthoz szintén áll egy Szent Vendel kőszobor. Az
egyik legszebb szoboralak, imára kulcsolt kézzel, az ég felé forduló arccal. Magas
betonoszlopok ás az azokat összekötő elemek védik a környezeti hatásoktól. A szobrot Csák
Józsefjászberényi kőfaragó mester készítette, és 1935-ben, atápiói szent Vendel szoborral egy
napon szentelték fel.

A szobor felirata:
Isten dicsőségére

ES SZENT VENDEL
tiszteletére állíttatták

a jászberényi,
CSIKOS-KUTYJNAI RK
szent Vendel társulat tagjai

ás a jószívű adakozók.
1935. október 20.

A Szent Vendel szobrok feliratát eredeti formában írtuk le, nem módosítottuk még akkor
sem, ha a mai helyesírás szabályai, esetlegesen azt kívánták volna.



5. Szent Vendel Park

A község központjában, az általános iskola előtt, a polgármesteri hivatal épületével szemben
helyezkedik cl a fákkal, örökzöldekkel, virágokkal izlésesen beültetett Szent Vendel Park.
2000-ben a park templom felőli részében állították fel a Tápióból behozott Szent Vendel
szobrot, méltó helyet biztosítva ezzel a tér névadójának. A Szent Vendel tér a község főtere is
egyben, ahol minden évben advent idején megrendezésre kerül a falu karácsonya. A park belső
részén található a redemptiós emlékmű. A parkban található egy kopjafa, amely az 1848/49-es
események évfordulóján került felállításra. Régi idők tárgyi emléke a szép festett kerekes kút.

6. Szobarfülkék

A település hat különböző pontján jellegzetes kis építmény, szobormlke található. Az elsőt a
Lehel utcában 2006-ban építették a faluszépítők, egy lakos által felajánlott Mária szobrot
helyeztek cl bernie. A környék lakói szimpátiával fogadták az alkotást. A Faluvédő és Szépítő
Egyesület tagjai lelkesülve a sikeren, további öt kis fl~Hcét építettek a falu öt különböző pontján.
A rnlkékben Szent László, Szűz Mária, Mária szíve, Mária Rosa Mystica, és Jézus szíve
ábrázolásai kaptak helyet. Ma már hozzátartoznak a település arculatához ezek a modem
építmények, melyek egyben az ősi vallási emlékeket őrzik. Az Arany János utcai szoborftilke
különlegessége, hogy Arpádházi Szent Erzsébet születésének 800.évfordulójára emlékezve
2007-2008-ban készült, és 2008 novemberében került felszentelésre. Az emlékhely a Szent
Erzsébet kert nevet kapta.

7. Kőkeresztek

Jászboldogháza közigazgatási területén nyolc kőkereszt található, melyek többsége a határban,
az utak mentén áll.

1. Az Alavander (Túrúezi) kereszt
2. A Konkoly kereszt
3. A tápiói kereszt
4. Az alsóboldogházi kereszt
5. A Csíkos — kutyinai kereszt
6. A temetői kereszt
7. A templom melletti kereszt
8. A Baranyi kereszt

Őseink vallásos lelkületének bizonyítékai. Az eredeti keresztek többségét magánszemélyek,
illetve közösségek állíttatták 1832 és 1931 között.



A kőkeresztek jellemzői, hogy — az Alavander és a Csíkosi kivételével - a korpusz (felfeszített
Krisztus) alatt Máriát ábrázoló szobor alakja is díszíti az alkotást.
Az ősök által az utódokra hagyott örökség megbecsülésének jele, hogy mind a nyolc kökereszt
és környezete szépen gondozott. Közülük három kereszt romjaiból lett újjáépítve az utóbbi hat
évben. Ezek az utókor számára készült üzenetet is őriznek. A többi kereszten kisebb-nagyobb
felújítást, javításokat végeztek az évek során. Alapos felújításra szorulna a jelenleg 113 éves
alsóboldogházi kereszt.
A keresztek többségének tulajdonosa a Jászboldogházi Római Katolikus Egyházközség.

1. ALA VANDER (TÚRÓCZI) KERESZT

A községtől keletre, a szolnoki földút mentén immár újjászületve áll községünk legrégebbi
vallási emléke, az Alavander (Túróczi) kereszt. A kereszt Alavander Mihályról, egykori
állíttatójáról kapta a nevét, aki jómódú jászberényi polgár volt. Boldogházán is voltak földjei,
és 1832. szeptember 14-én a szolnoki út melletti birtokán - a domb közelében - fölállíttatta a
későbbi község első kőkeresztjét. Ebben az időben csupán néhány tanya állt a boldogházi
határban, Így a kereszt fontos útmutató volt a később ide költözők számára.
A kereszt környékét egykor temetkezési helyként is használták, mivel ebben az időben
Boldogházán még nem volt temető, s ha nem tudták elvinni a halottat Jászberénybe vagy
Portelekre, itt helyezték örök nyugalomra, a kereszt oltalma alatt. Idősebb emberek még ma is
emlékeznek arra, hogy az 1960-as évek elején még álltak a kis fakeresztek, melyek az évek
során a nagyüzemi földművelés áldozataivá váltak.

Az Alavander kereszt talapzata golgota típusú. A Jeruzsálem hegyét jelképező erős talapzatból
közvetlenül emelkedik ki az egyenes keresztszár, rajta a korpusz, alatta pedig a feliratok.
Az eredeti kereszt az idők folyamán erősen megrongálódott. A többször is gazdát cserélt
földterület a múlt században a Túróczi család birtokába került, akik saját költségükön 1 926-ban
felújíttatták a keresztet, amely végül 2008-ban végleg összeomlott. Erős talapzata a régi helyén
maradt, a kereszt darabjai pedig a plébánia udvarára kerültek.
Méltón az elődökhöz — civil kezdeményezésre adománygyűjtés indult az Alavander kereszt
újjáépítésére, mely igen eredményes volt, és a lakosok, valamint a Boldogházáról
elszármazottak nagylelkű felajánlásai és segítsége nyomán rövid idő alatt rendelkezésre állt a
szükséges pénzösszeg. Az újjáépítési munkálatok 2013 tavaszán kezdődtek. Szabó Csaba
jászberényi kőszobrász és Marozsán Tibor kőfaragó igényes, szép munkával valósították meg
az elképzeléseket.
A különleges, golgota típusú alap megerősítve, felújítva a régi helyén tartja a föléje magasodó,
újjáépült keresztet.
A kereszt eredeti táblájának felirata nem ismert.
A felújított keresztre 2 márványtábla került.
Az egyik a korpusz alatti részen hirdeti:

ISTEN
DICSŐSÉGÉRE
AZ EREDETI
KERESZTET
ÁLLÍTTATTA
ALAVANDER

MIHÁLY
1832-BEN

A másik tábla az alapra került:
FELUJITTAYI’A



TÚRÓCZI ANTAL
ÉS NEJE

TÓTH TERÉZIA
1926-BAN

ÚJJÁÉPÜLT
JÁSZBOLDOGHÁZA

LAKOSAiNAK ÉS
ELSZÁRMAZOTTAJNAK

ADOMÁNYAIBÓL
2013-BAN

SZABÓ CSABA KŐSZOBRkSZ

Az újjáépűlt kereszt Ünnepélyes felszentelésére 2013. augusztus 31-én, az elszármazottak
találkozója napján került sor.

2. KONKOLYKERESZT

A Sóshida felé vezető kövesút bal oldalán, kissé bentebb a dűlőút mellett, nem messze a
községtől ENY-ra, nagyon jó állapotban van e kereszt. Gondozói, karbantartói a Konkoly
család tagjai.
A fehér márványtáblába vésett felirat:

„ISTEN DICSŐSSÉGÉRE
ÁLLÍTTATTA

ÖZV.
KONKOJ MIHÁLYN.É

SZÜL.
CSERTA APOLLÓ

1896.
AUGUSZT. 30.

fia BALÁZS és MIHÁLY”

Kiegészítő márványtáblán:
FELUJITOTTAK

2000-BEN
MIHÁLY UNOKÁI

Talapzatba vésett betűkkel:
ALLITATOTT AZ

EZREDIK ÉV FORDULÓJÁRA

3. TÁPIÓIKERESZT



Négy évvel a római katolikus iskola és imaház építése után, 1898-ban állíttattak kőkeresztet és
haranglábat is a helyi gazdák a községtől délre, a Tápióba vezető Út mentén, az egykori Tápió
Alsóboldo gháza kápolnáj ánál. Szándékukat így fogalmazták meg:

inert előre meggondoltuk, hogy nagyérdemű szentelt tárgyakat hagyunk örök emlékül,
melyet még az utódaink is örök emláknek fenntartják ás emlegetik róla, hogy atyáink ás
nagyatyáink állították ezen Szt. Keresztet ás ezen Kis Harangot, melyet nagy tiszteletben kell
tartanunk”
1908-ban, az Új iskola építését követően megtörtént az imaház kibővítése, átépítése is. Később
a haranglábat és a keresztet áthelyezték a kápolna elé a mai helyére, melyek bensőséges
üniepség keretében 1929. augusztus 25-én kerültek felszentelésre. A szentelést Dr. Kele István
apátplébáno s, pápai prelátus végezte.
Az épület és a harangláb már nem látható. Lebontották 1971-ben. A kőkereszt is romos
állapotba került, mígnem 2004 őszén összeomlott, talapzatáról ledőlt.

S hogy a késői utódok méltónak bizonyultak elődeik Szép szándékához, bizonyítja, hogy 2012
tavaszán civil kezdeményezésre, adományokból megkezdődhetett a kereszt újjáépítése.
A munkálatokat Szabó Csaba jászberényi kőszobrász és Marozsán Tibor kőfaragók végezték.
A sziklaszilárd alap megerősítése után az összedőlt kereszt még épen maradt 3 elemét, az INRI
feliratot, a koszorútartó kampót és az épségben maradt ércből készült korpuszt felújították, és
felhasználásra kerültek a kereszt újjáépítésénél. A többi elemet újra faragták. A régi kereszt
elemeiből sikerült a körbe kerítéshez 4 kisebb betonoszlopot formázni, valamint a kereszt elé
néhányjárdalap is került.
Az eredeti emléktábla sajnos nem került elő, felirata sem ismert.
Az Új emléktábla olasz gránitból készült, vésett betűkkel, a következő felirattal:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTTATTÁK

AZ
ALSÓBOLDOGHÁZI
ÉS A TÁPIÓI HÍVEK
KÖZADAKOZÁSBÓL

1898-BAN
FELÚJÍTTATTA

A HÁLÁS UTÓKOR
2012-BEN

4.ALSÓBOLDOGHÁZI KERESZT

Jászboldogháza községtől DK-re, a Csíkosba elkanyarodó kövesúttól jobbra, a Szolnoki útnak
nevezett földút mellett áll Alsóboldogháza kőkeresztje.
A kereszt szomszédságában, a község felőli oldalán állt Boldogháza első katolikus iskolája,
valamint haranglábon egy szép harang is.
Az iskola épületének lebontásakor a haranglábat is szétszedték, a harang pedig bekerült a
település római katolikus templomának tornyába, ahol ma is található, kötéllel működtethető
ún. tartalék kisharangként használják.
A kőkereszt ma is eredeti helyén áll. A kereszten kőkorpusz, alatta kőből faragott Mária szobor
van.
Kopott, nehezen olvasható a kőbe vésett felirata:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE



ÁLLÍTTATTÁK
A KERESZTÉNY

KATOLIKUS HÍVEK
1905.

JÚNIUS 28-ÁN
Alapba vésett betűkkel;

„KESZITE
Ü.BAUER KAROLY

SZOMOLYÁN»

A kereszt készítője tehát ugyanaz a Bauer Károly szomolyai mester, aki 1905. június 1-jén
állította fel a Jakabi Szent Vendel szobrot is. (Neve előtt az Ü. betű az üdősb szó rövidítése.)

5. CSÍKOS - KUTY1NAI KERESZT

Boldogházától DK irányba, távol a településtől, Újszász szomszédságában, az egykor népes
Csíkos-kutyinai tanyavilág lakói úgy érezték, nem csak iskolára van szükségük, hanem vallásos
érzületük kifejezéseként keresztet, harangot is áflíttattak, majd melléjük később kápolnát is
építettek.
A kőkeresztet Dalmadi István és Dahuadi János állíttatták 1912-ben. Ugyanebben az évben
szintén a Dalmadi család jóvoltából harang is felszenteltetett. (Ez a harang most a
jászboldogházi templom lélekharangja.)
Az 1963-as pusztító árvíz után az elnéptelenedő határban 1977-ben lebontották a kápolnát és a
haranglábat a haranggal. Az eredeti kőkereszt sorsa ismeretlen.
Közadakozásból, civil kezdeményezésre a BOLDOGBT Egyesület és az Aranykalász
Szövetkezet támogat6, szervező munkája eredményeként az eredeti helytől kissé távolabb, ENy
irányban 2014-ben sikerült egy Új keresztet építtetni, emlékezve a szorgalmas csíkosi-kutyinai
vallásos elődökre.
A keresztet Túróczi József zagyvarékasi kőfaragó készítette, és Csergő Ervin, Jászboldogháza
plébánosa szentelte és áldotta meg 2014. október 4-én, amikor Szűz Mária, mint RózsaMzér
Királynője tiszteletére az egykori búcsú hagyományai is felelevenítésre kerültek.

Az új kereszten lévő márvány emléktábla szövege;

DICSÉRTESSÉK
A JÉZUS KRISZTUS

A KÖZELBEN ÁLLOTT KÁPOLNA
1927-1977

ÉS DALMADIAK KERESZTJE
1912-1977

EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTÁK
A BOLDOGHÁZI, CSÍKOSI

HÍVEK
2014.

A civil kezdeményezés nyomán közadakozásból felállított keresztet egy ajándékozási irat
aláírásával a BOLDOGBT Egyesület a Jászbo1dogházi Római Katolikus Egyházközségnek
adományozta. A jelenlévők ígéretet tettek arra, hogy a helyet és a hagyományt megőrzik és
ápolják, a búcsúi szertartásokat minden év október első vasárnapja környékén - Rózsafhzér
Királynéja tiszteletére - megtartják.



6. TEMETŐI KERESZT

Jelenleg a ravatalozó mellett álló kőkeresztet Csák József, a környéken közismert jászberényi
kőfaragó készítette 191 3-ban. Eredetileg a Túróczi-kanyarban hirdette Isten dicsőségét. A
temető megnyitásának évében, 1948-ban az egri érsek engedélyével áthelyezésre került a kis
haranggal együtt a temető bejáratához, majd az 1 960-as évek közepén felépült ravatalozó mellé,
ahol immár a harmadik helyén áll nagyon szilárdan, jó állapotban.

Kőbe vésett betűkkel felirata:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTTATTA

OLÁH LIBA JÁNOS
1913.

Csák J. J.berény.

7. TEMPLOM MELLETTI KŐKERESZT

A belterületi templom építésével egy időben a templom K-i oldalán egy korpusszal és Mária
szoborral ellátott kőkeresztet állíttatott Túróczi Antal és neje, akik 1926-ban felújíttatták az
Alavander keresztet. Tanyájuk az Alavander kereszt szomszédságában volt. A kereszt melletti
földterület az ő tulajdonukba került kb. a századforduló táján. A köztudatban ezért az Alavander
kereszt Túróczi kereszt néven vált ismertté a későbbi időkben.
Idősebb emberek tudni vélik, hogy a ternplomkertben felállított kereszt nem sokkal a felállítása
utáni években egy rendkívül erős, orkánszerű szélvihar következtében eldőlt.
A család további áldozatvállalásával megújult a kőkereszt, melynek tényét — utólagos ráirással
— a márvány emléktáblán is megörökítették.

A márványtábla szövege:
DICSERTESSEK A JEZUS

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTTATTÁK

TÚRÓCZI ANTAL
ÉS NEJE

TÓTH TERÉZIA
1930.MÁJ.1.

Tóth Terézia neve alá utólag beírva: ÚJÍTATTA FIA LACI ÉS NEJE
Csák I. Jberény

A márványtáblával egy magasságban a keresztalap hátoldalán szerepel: 1930.



8. BARANYI KERESZT

A községtől D-i irányban, a Tápióba vezető úttól balra, a kövesút meHett áll egy kőkereszt
korpusszal és Mária szoborral. Vaskerítéssel van kőrbevéve. A Baranyi család birtoka ma is a
kereszt mellett található. A jó állapotban lévő kereszt és környezete a B aranyi család által
példásan gondozott. Csák Józsefjászberényi kőfaragó munkája ez a kereszt is.
Márványtábláján a következő szöveg olvasható:

ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉS A HÍVEK LELKI ÉPÜLÉSÉRE

ÁLLÍTTATTA
BARÁNYI JÁNOS

ÉS NEJE
BARÁTH MARJA

1931.

csÁx J.JB

8. IL világháborús emlékmű

A Rákóczi utcában a templom és polgármesteri hivatal közötti területen található a háború
boldogházi áldozatainak emlékműve. A Sebők Imre építőművész terve alapján Szabó Zoltán
kőfaragó által készített alkotást 1990. augusztus 5-én leplezték le. A köfalba épített dombormű
- ami Pallag Zsuzsa és Csorba Katalin közös munkája - két oldalán elhelyezett márványtáblába
47 személy nevét vésték bele. A 47 személy többsége a harctéren katonaként vesztette életét, a
többiek pedig itthon estek áldozatul. Két dolog közös a sorsukban, hogy valamennyien a háború
áldozatai, és mindannyian boldogháziak.

9. Árvízi emlékhely
Az Alkotmány utca végén létrehozott emlékhely, az 1963-as esztendő márciusában a csíkosi és a tápiói
tanyavilágban pusztító árvízben tönkrement több mint száz tanyának, illetve a mentésben résztvevőknek
állít emléket. A kiállított csónakkal mentették az embereket, állatokat és egyéb vagyontárgyakat. A
2017. szeptember 2-án felavatott emlékhelyet a Faluvédő és Szépítő Egyesület ötlete alapján az
Aranykalász TSZ hozta létre.



Részlet Besenyi J’endelnek tíz einlékhely avatásán elmondott beszédéből

1963. február 24-én tanácsválasztások voltak Magyarországon, így községünkben,
Jászboldogházán is. Az újonnan megválasztott tanács a meghatározott feladatait szinte cl sem
tudta kezdeni, máris súlyos elemi csapás nehezítette munkáját, és kötötte le minden idejét és
energiáját. A máskor Oly békés Zagyva és Tápió folyók most hatalmas folyammá duzzadva
veszélyeztették és rettegésben tartották a környék lakosságát. 1963. március 7-én a Járási
Tanács állandó telefonügyeletet rendelt el. Ezen a napon tartották Jászboldogházán a
kultúrházban a községi Nőnapi ünnepséget. Nagy András községi tanácselnököt 20 óra 30
perckor telefonhoz hívatták, a Járási Tanács elnöke, Szentesi László telefonált
Jászalsószentgyörgyről, és közölte: két és fél órájuk van a mentési munkálatok megindítására,
megszervezésére. Azonnal indítsák el a mentési munkálatokat, ugyanis 23 órakor a Zagyva
boldogházi oldalán, két helyen felrobbantják a gátat, a vizet kiengedik a Jászboldogháza
határához tartozó Csíkos tanyavilágába. Az történt ugyanis, hogy a Zagyván a szászberki vasúti
hid előtt, mintegy 800-1200 m-es jégtorlasz keletkezett, melynek felrobbantása nem sikerült,
végül már repülőgéppel is bombázták. A hirtelen olvadás következtében a víz emelkedett,
március 7-én 20 óra 30 perckor Jászalsószentgyörgynél már csak 14 cm-es emelkedést bírt
volna el a gát. Így Jászalsószentgyörgy és a környező települések védelme érdekében ki kellett
engedni a vizet a csíkosi határrészre. A telefonbeszélgetés után Nagy András tanácselnök
visszatért a kultúrházba, közölte a hírt a párt-, a gazdasági és tömegszervezeti vezetőkkel,
melynek nyomán azonnali intézkedéseket tettek.

A község területe ekkor 9609 katasztrális hold volt, melyből 5420 kIt került víz alá, ebből 200
kb-on belvíz, a többi területen árvíz volt. A község 520 tanyájából 232 került árvíz alá,
melyekből 228 családot kellett kitelepítenL Mintegy 100 tanya dőlt össze az árvíz
következményeként, és sok tanya lakhatatlanná vált.

1 O.Redemptiós emlékmű

A redemptiós emlékmű 2006-ban Jászboldogháza önállóvá válásának 60. évfordulójára került
felállításra a Szent Vendel parkban, jelezve, hogy Boldogháza földje ősi redemptus föld. Ebben
az évben Boldogházán volt a Jász Világtalálkozó is.
A történeti előzmény: I. Lipót császár 1702-ben eladta a Jászkunság földjét a Német
Lovagrendnek. Ezáltal az itt élő szabad jászkunok jobbágyi sorba kerültek, amibe soha nem
nyugodtak bele. Mária Terézia királynő lehetővé tette, hogy a jászkunok az eladási ár
megfizetésével visszaváltsák magukat. A lakosok rendkívüli anyagi áldozattal, kölcsönökkel
összegyűjtötték az eladási ár összegét és kamatait. 1745. május 6-án Mária Terézia kiadta a
megváltásról (redemptio) szóló diplomát, ami ismét szabad állapotba helyezte a jászkunokat.
Boldogháza ebben az időben Jászberényhez tartozott, melynek földváltásában jelentős anyagi
áldozatokkal a boldogházi gazdák is részt vettek. Akik ez alkalommal földet váltottak,
redemptusok lettek, őket illeték a legszélesebb körű jogok. A redemptusság ezen a vidéken a
nemesi rangnál is többet jelentett.
A jászkunok kiváltságos státusza 1876-ig, Jász-Nagykun-Szolnok megye megalakulásáig állt
fenn.



A redemptiós emlékmű az 1745-ben földet váltó családoknak, a boldogházi redemptusoknak
az emlékét őrzi.
Az emlékmüvet Gerhát Károly terve alapján Törőcsik Béla jászalsószentgyörgyi kőfaragó
készítette.

11. Tanyai iskolák emlékhelyei

A boldogházi határban egykor öt iskola épült, illetve működött. A BOLDOGBT Egyesület a
tanyasi iskolákra emlékezve, és az ott tanító pedagógusok emléke előtt tisztelegve mind az öt
iskola helyén emlékkövet állított, melyre emléktáblát helyezett el a tanítók névsorával. Elsőként
a régi központi iskola épületének falán helyeztek emléktáblát 2010. június 5-én. 2011. június
4-én az alsóboldogházi iskola, 2012. június 2-án a tápiói iskola emlékköve készült el. 2013.
június 29-én a sóshidai iskola, 2014. október 4-én pedig a csíkosi iskola helyére került emlékkő
a tanítók nevét őrző emléktáblával. Mind az öt helyen bensőséges üimepségen, a volt
pedagógusok és diákok jelenlétében leplezték le az emléktáblákat.

12. Ternelő

A boldogháziak a község önállóvá válása előtt elsősorban Jászberény és Portelek temetőibe
temették hozzátartozóikat. A korabeli dokumentumok arról is tanúskodnak, hogy a távoli
tanyákon élők esetenként a közelükben lévő kőkeresztnél helyezték örök nyugalomra elhunyt
hozzátartozójukat, engedéllyel.
Az egri érsek 1948. április 27-én a község lelkészéhez Írt levelében olvashatjuk, hogy
Jászboldogháza község 2400 négyszögöl nagyságú területet vásárolt temető céljára.
A temető a községtől BK-re van, Jászberény felé vezető ún. Imrédy út mentén. Első halott, akit
már ide temettek, Baranyi Lászlóné szül. Baráth Terézia volt, aki 1948. október 14-én halt meg.
Az érsek 1948-ban hozzájárult a kőkereszt és a mellette lévő kisharang temetőbe való
áthelyezéséhez. Ezek a mostani helyétől DK-re, az ún. Turóczi útkanyar mellett voltak.

A kö’keresztró’l és a kisharangról a közeli Túróczi tanya egykori lakója a következőket mondta
el a közelni últban, in elyet sikerült lejegyezni:

„ Nagyszüleimtől hallottam, hogy a kőkeresztet 1913-ban állíttatta Oláh Liba János jómódú
gazda. Pontosan nem tudom, de úgy emlékszem, hogy a Jakabi tanyák valamelyikén lakott. A
kereszt a sarkon, egészen a kanyarban volt, vaskerítéssel körbevéve, ahol egy hatalmas
rózsaszín virágú teljes rózsabokor is pompázott. A kereszt mellett volt az 1924-ben felállított
kis harang, haranglábon. (Megj: A kis harang felirata: „Isten dicsőségére és Szent József
tiszteletére öntették a jászberény-boldogházi ró 717. kat. hívek közadakozásból 1924-ben Sziezák
László által Budapesten”)
A keresztet és a harangot a temető nyitásakor a bejárati kapuhoz, egymás mellé állították fel,
miután az illetékesek hozzájárultak az áthelyezéshez. A hatvanas évek közepén, amikor
elkészült a ravatalozó, a keresztet áthelyezték a ravatalozó mellé, azaz a mostani helyére. A
keresztnek ez tehát a harmadik felállítási helye.
A harang ott maradt a kapunál. (Megj.: A haranglábat az 50. évfordulóra, 1996-ban felújították,
még most is a kapunál áll, de a harangot sajnos 2007-ben ellopták róla.)



Nagyon emlékszem a keresztre és a harangra is, amikor még itt voltak a tanyánk mellett. Annak
idején ott, az árokparton és a környékén őriztem a jószágokat. A kereszt és a harang környékét
nagyapám gondozta nagy szeretettel és tisztelettel, egészen az 1936 vagy 37. évben
bekövetkezett haláláig. A kerítést, haranglábat rendszeresen festegette, kapálta, kaszálta a
környezetét. Virágot vitt, mécseseket gyújtott. O járt harangozni is. Halála után a család tagjai
folytatták e tevékenységet.
A kereszt és a harang iránti tisztelet halálukig élt a Túróczi szülőkben is. Az áthelyezés után is
nagy gondot fordítottak a tanya lakói arra, hogy a keresztnél lévő vázában mindig legyen hiss
virág. Unnepi alkalmakkor a mécsesek gyújtása sem maradhatott el. Nagymama még a beteg
ágyán is rákérdezett: Ugye a kereszthez is vittetek virágot, gyertyát?
Emlékszem arra is, hogy az első halottat közvetlenül a harangiáb mellé temették, 5 Baranyi
László földműves felesége volt. A második személyt, akit temettek 1949. februárban, Marika
néninek hívták. A temetésen nagyon sokan voltak, és nagy pompával temették, az biztos.
Amikor a tömeg elvonult, kilopóztam a temetőbe, és kíváncsiságból megnéztem, mit csináltak
ott annyian, hová is temették, meg a sok Szép koszorút hová rakták.
A megholt hívek nyugodjanak békességben!”

Lejegyezte: Kispálné Baranyi Aranka

13. Tápióhíd .

Az egykori jászberényi, a mai Jászboldogházi határ egy része átnyúlik a Tápió patak túloldalára is. Ezt
a területet Túl a TáDiónak nevezik boldogházán. A XVIII. század közepétől népesült be a túl a tápiói
terület, ekkor kezdődött a Tápió híd története is. A legenda szerint Mária Terézia az 1760-as években
két hűséges katonájának adományozta jutalomként a jászberényi határ legtávolabbi csücskét, ami
akkoriban mocsaras, nádas terület volt. A ~ildhivatah térkép szerint ez a terület ma is ezen katonáknak
a nevét viseli. Ez a két katona kezdte el a civilizált élet alapjait lerakni ezen az isten háta mögötti
területen. Ehhez máris szükség volt átjárási lehetőségre a Tápión.

Eddig a legenda, és most nézzük a hiteles valóságot. Az 1900-as évek elején már sok tanyában éltek
itt gazdálkodó családok. A második világháborút megelőzően egy falábakon álló, keskeny átjáró
biztosította a kapcsolatot a tápión túli terület lakói és a város (Jászberény) között. 1944 őszén a
visszavonuló német katonák felrobbantották az átjárót, elvágva ezzel a túloldalon élőket. A robbantás
után a hídnak csak a lábai maradtak, a felső rész teljesen megsemmisült. A háború után az ott élőknek
folytatni kellett mindennapi életüket, amihez szükség volt az átjáróra. Az onnan kb. 800 méterre lévő
Bp- Szolnoki vasúttól, amit ugyancsak felrobbantottak, ökrös fogattal a hídhoz vontattak 8 szál
egyenes vasúti sínt, amit nagy erőfeszítéssel ráemeltek a falábalu~a, majd deszkával beborították. Ezt
az építményt használták egészen 1974-ig, amikor a TSZ építőbrigád, egy új, beton pilléreken nyugvó
erősebb és szélesebb hidat épített az addigi falábakon álló hid helyett. A Tápió boldogházi szakaszán
a ma is meglévő hídon kívül, két másik fahíd is volt, az egyik az un. Harsányi híd a tápiógyörgyei
határon, a másik pedig a libák hídjának nevezett átjáró, ami a hatvani vasúthoz közeli Oláh tanyák
lakóinak biztosította az átjárást Újszász felé. A tanyavilág megszűntével ezek a hidak szükségtelenné
váltak, mára el is tűntek. A Bábosik híd azonban, sokkal fontosabb szerepet töltött be az átjárás
tekintetében a tanyák megszűnése után is, az úgynevezett Pelei utat vezette át a folyón és a
mezőgazdasági területeket is ezen keresztül tudták megközelíteni a gazdálkodók. A híd be is töltötte
ezen funkcióját egészen 2009 őszéig, amikor egy nagyobb súlyú arató-cséplőgép alatt leszakadt,



magával rántva az egyik oldali beton pillért is. Jászboldogháza Önkormányzatának, keresve a
lehetőséget, 2012-ben sikerült helyreállítani a hidat, július 23-án egy Új acél szerkezetű hídelemet
emeltek rá az előkészített pillérekre. Ez a híd ma is fontos átkelőhely a Tápió folyón, története pedig
hozzátartozik Jászboldogháza múltjához.

Települési értéktár Jászboldogháza

4. Természeti környezet

1. Tápiói terület állat és növényvilága

Jászboldogháza közigazgatási területének déli része a tápiói terület, amit névadója a Tápió patak
kettévág. A kettévágott területet ma már egyetlen híd, a néhány évvel ezelőtt felújított ún. Bábosik híd
köti össze. A híd és környéke tavasztól őszig a környező települések lakói által kedvelt kirándulóhely.
A Tápiói terület nagy része gyep, ami „Natura 2000” természetvédelmi terület. Sok védett állat és
nővényfaj élőhelye, ezért kiemelt jelentőségű természet megőrzési teriiletté nyilvánították. A
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának szakmai felügyelete alá tartozik.

2.Strandfürdő js Icemping

Az artézi kút f~rásakor feltörő 38 fokos meleg víz hasznosítása adta az ötletet és a lehetőséget 1968-ban
a község vezetőinek, hogy fürdőt építsenek az Új artézi kút és vízmű szomszédságában. A Jászságban
strandfiirdő építése akkoriban ritkaságnak számított. Az Új fürdőt egy év alatt jelentős társadalmi
munkával építették fel, és 1968. augusztus 20-án avatták fel. A medencéket körülvevő területen
kialakítottak egy fákkal és rózsákkal beültetett gyönyörű ligetes parkot, ami szép környezetet biztosít a
strandfürdőnek és a kempingnek is. A létesítmény 2010-ben felújításon esett át, beépítésre került egy
vízforgató illetve víztisztító berendezés, valamint megújultak a medencék is. Egy strandmedence 284m2
víztükörrel, 1,2-1,5 méter mélységgel, 28°C hőmérséklettel, valamint egy 35 m2-es gyermekmedence
32°C meleg vízzel várja a f~irdőzőket. Az idősebbek körében népszerű a két ülőmedenee, ami 1 5m2-en
34°C vízzel csábítja a vendégeket. A strand és a kemping évről évre fejlődik, szépül, nyugodt, csendes,
hangulatos légkört biztosítva a vendégeknek. Az 567 méter mélyről feltörő gyógyvíz kiválóan alkalmas
reumatikus, ízületi megbetegedések kezelésére. A strandflirdő melletti területen kempingezési lehetőség
váija a vendégeket júniustól szeptemberig.

3. A vasútállomás előtti öt gesztenyefa

A Szolnok—Hatvani vasútvonal 1873. évi átadásakor már megépült áUomásépület közvetlen közelébe
ültetett gesztenyefák a helyi kutatások szerint egyidősek az állomással. A fák átélték a vasút többszöri
korszerűsítését, villamosítását. Egyedivé és különlegessé teszi ez az öt gesztenyefa a település
vasútállomását.



4. Rákóczi utca-Kossuth utca sarkán lévő eperfa

Ez a vihar által megcsonkított öreg eperfa a Jánoshidát Tápiógyörgyével összekötő út két oldalán lévő
egykori több Száz darabból álló eperfasor egyik utolsó példánya, amit az alatta elhelyezett tábla is jelez.
Magyarországon az útszéli eperfasorokat általában a 19. században telepítették, de a későbbi
útszélesítéseknek szinte mindenhol, így itt is áldozatul estek. A felszámolás másik oka, hogy az amerikai
szövőlepke hernyói »agyon szeretik, és védekezés hiányában mindent elpusztítanak. Ez a példány a falu
központjában tanúja volt az egykori tanyaközpontból kialakult település, Jászboldogháza „születésének”
és mindennapi életének, a községben történt események apró és nagyobb mozzanatának.

5. A szolnoki Út melletti ezüstnyárfa (ún. repülőtér sarok)

Jászboldogháza határának legnagyobb termetű fája a szolnokiút és a Tábi - dűlő találkozásánál találbató.
A Magyarországon őshonos ezüstnyárfa, egy nagytermetű, akár 3 5-40 méterre is megnövő, szabálytalan
törzsű, hosszú életű,150-200 évig is élő fafajta. A címben szereplő fa a határban dolgozó emberek
számta ma is vonatkozási pontnak számít, ami nem véletlen, hiszen tiszta időben a boldogházi határ
bármelyik részéről jól láthatóan kimagaslik. Az ültetés ideje ismeretlen, hasonló, de kisebb méretű
ezüstnyárfák vannak a szolnoki út más részén is. Az ezüstnyár kifejezetten síkvidéki, alíbldre jellemző
fa.

6. TSZ irodaházat körülvevő díszkert

Az 1970-es évek elején épült irodaházat egy hektár területű kert veszi körül. Ennek a kertnek a
kialakítása már az épület építésekor tudatosan lett Úgy tervezve, hogy itt egy díszkert alakítható ki,
azonban akkor csak az irodaépület előtti rész lett beültetve növényekkel. 2003-ban született döntés a
kert egészének díszfákkal, növényekkel való beültetéséről. Kertépítő szakemberek tervei szerint történt
a különböző díszfák, illetve rózsák és egyéb növények telepítése. A több éven át tartó gondos és
szakszerű munka eredményeként mára a község egyik legszebb parkja található az Alkotmány utca 10’
szám alatt. Az adventi időszakban a település egyik látványossága a karácsonyi fényekkel feldíszített
sok-sok örökzöld bokor illetve fa.

7. Tápió - csíkosi kékvércse telep

A Jászság déli csücskében, a jászboldogházi határ tápiói és csíkosi részén található az országban az
egyik legjelentősebb kékvércse — gyülekező - és éjszakázó hely, ahol aUcalmanként 1000 példány is
összegyűlik. A kékvércse a területen kisebb részben szarkafészkekben, nagyobbrészt mesterséges
fészektelepeken költ. (A kékvércse nem rak saját fészket). Az Országos állomány jelenleg 900-1000 pár
körül van. A Jászságban állománynövekedés tapasztalható az utóbbi években, köszönhetően annak,
hogy a tápiói és a csíkosi területet is kiemelt madárvédelmi területté (KMT) nyilvánították, jelentős
kékvércse áUományával.



Települési értéktár Jászboldogháza

5. Kulturális örökség

1. Konkoly Béla (1919-1986) munkássága

Konkoly Béla egész életét a köznek a közösségnek áldozta. Jelentős és elvitathatatlan érdeme van
Boldogháza Jászberénytől való elszakadásában, és az önálló község megalakításában. Az első képviselő
testületben törvénybíró, a termelési bizottság elnöke. 1 948-ban lwlákká nyilvánították, többször
meghurcolták, megbüntették, de nem adta fel, továbbra is a boldogházi emberek érdekeiért harcolt,
dolgozott. 1959-ben az Aranykalász Termelőszövetkezet elnökének választották. Vezetése alatt a
szövetkezet elnyerte a Földművelésügyi Minisztérium örökös vándordíját, melyet akkor a legjobb
eredményt elért állattenyésztő szövetkezet kaphatott meg. Konkoly Béla tagja volt a Magyar
Agrártudományi Egyesület Országos Elnökségének, és a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának.
Munkáját több kormánykitüntetéssel, hat esetben miniszteri kitüntetéssel ismerték el. Tulajdonosa volt
a Munka Érdemrend arany fokozatának is. Az Áranykalász Szövetkezet vezetése mellett aktívan
dolgozott Jászboldogházáért, kapcsolatait kihasználva a Boldogházi határban aszfalt burkolatÚ utakat
építettek, aminek előnyeit a mai napig élvezik a község lakói, illetve gazdálkodói. Helyi társadalmi
tevékenységét is többször elismerték. 1983-ban Jászboldogházáért emlékplakettel jutalmazták a
községért végzett munkáját. 1986-os nyugdíjba vonulása után rövid időn belül meghalt.

2. Nagy András (1 928-2008) munkássága
Nagy András 1954-től volt Jászboldogházán választott képviselő. Előbb az oktatási és kulturális
bizottság tagja, majd 1958-ban tanácselnök helyettes, VB. titkár. Ebben az időszakban kezdődött a
közlekedés fejlesztése, járdák építése. Átadásra került a sportpálya, megnyílt az első önkiszolgáló bolt
(a templommal szemben), óvoda létesült. Új kéttantermes iskola épült tanító lakással. 1963-ban őt
választották a község első emberének, Tanácselnökként irányította tovább Jászboldogháza fejlődését’
Megválasztása után szinte azonnal a település történetének legsúlyosabb természeti katasztrófájával
kellett szembesülnie. Á Csíkost és a Tápiót teljes területén elöntötte az árvíz. Nagy Andrásnak komoly
szerepe volt az árvíz utáni építkezések beindításában, egész utcákjöttek létre. Az új lakóházak sokasága
tejesen új arculatot adott a településnek. Kiváló kapcsolatot ápolt az Aranykalász Tsz. vezetőivel, amit
a település fejlesztésének javára használtak ki. Munkássága alatt Új postahivatal, gázcseretelep,
villanyhálózat épült. Á temetőben ravatalozót építettek, artézi kút, vágóhíd, strandR~rdő és a
hattantermes általános iskola épülete is elkészült. Á tanyákról beköltözött embereknek munkahelyeket
próbált a községbe hozni, sikerrel. Ide települt a Fajtakísérleti Állomás, majd a radiátorgyár is sok
embernek adott munkát. 1971-ben lemondott a község vezetéséről, a radiátor gyárban folytatta
tevékenységét. Jászboldogháza vezetésében eltöltött 17 éve alatt nagyon sokat tett a falu, a közösség
érdekében.



3. Papp Izabella inunicássága

Papp Izabella Jászboldogházán született és ma is itt él. Kisgyermekként átélte és megtapasztalta annak
a történelmi kornak a félelmeit, mely Jászboldogházán abban az időben különösen érezhető volt.
(kuláküldözés, beszolgáltatás, kitelepítettek és befogadók kiszolgáltatottsága, megaláztatása.)
Ezek a gyermekkorban átélt események meghatározták későbbi érdeklődési körét, egész munkásságát.
Az általános iskolát helyben, a gimnáziumi tanulmányait Jászberényben végezte. Ugyancsak
Jászberényben tanítóképző főiskolát, Egerben történelem szakot végzett. 1987-ben elvégezte az Eötvös
Lóránd Tudományegyetem levéltár szakát. A múlt iránti érdeklődés és elkötelezettség tudatában
jelentkezett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárba, amelynek 26 évig volt aktív munkatársa. A
levéltárban feladata volt a Jászkun Kerület iratainak rendezése, szűkebb kutatási területe pedig az 1848-
as szabadságharc megyei iratainak rendezése. A levéltárban, egy idő után természetes volt, hogy
újságcikkeket, tanulmányokat kezdett Írni.
A raktár számára egy kincsesbánya volt, amely Mátyás király oklevelétől napjaink dokumentumáig a
titkok sokaságát őrzi. Egy szokatlan írással készült irat került a kezébe, melynek címe: A görögök
esküte’tele volt. Elkezdte kutatni ezt a területet. Ennek eredményeként született meg a Görög kereskedők
a Jászkunságban című kötet, emellett több tanulmánya készült, és előadásokat is tartott ebben a
témában. Három tanulmánya Görögországban is megjelent, ahol egy tanulmányúton is részt vett.
1986-tól, megjelenésétől rendszeresen publikált a levéltári évkönyvekben, ezen kívül múzeumi

kiadványokban, országos folyóiratokban jelennek meg Írásai. Egyik kedvenc folyóirata a Jász Múzeum
kiadványa, a Redemptio, ebben is rendszeresen jelennek meg írásai, és felkérésre egyéb kiadványokba
is Ír. Kutatásai során mindig az emberi történetek érdekelték a leginkább, a személyiség szerepe egy
egy történelmi helyzetben. Irt Sipos Orbánról, a Jász Múzeum megalapítójáról, Kiss Pál ‘48-as honvéd
tábornohól, Szentkirályi Mo’ricz jászkun kapitányról, vagy Papp Mór nagykun kapitányról és
sorolhatnánk tovább.
Községünk önállóvá válásának 50. évfordulójára megjelent Evek könyvében Boldogháza történetéről
Írt, de a tanyakutatásban is megmutatta szakmai tudását. Emlékek a boldogházi tanyavilágról című
könyvben közölte először a kitelepítettek és a befogadók névsorát. Ezek helyi kiadású könyvek voltak,
hasonlóan a nagy elismerést hozó Törvényen kívül című könyvhöz, melynek Papp Izabella volt az
összeállítója, szerkesztője.
2013-ban a Boldogházázól Elszármazottak Baráti Társasága elhatározta, hogy emléktáblát helyez el a
vasútállomásunkon a kitelepítettek és a befogadók emlékére. Veliczky Józsej5ié ‚ az egyesület vezetője
arra kérte Papp Izabellát, állítson össze egy kiadványt. Mivel ekkor már több összegyűjtött anyag,
fénykép állt a rendelkezésére, könyv lett belőle. Igy Ír erről: „Megtiszteltetés volt számomra, bogy
bepillantást engedtek a múltjuk olyan emlékeibe, amelyről sokáig nem tudtak, vagy nem akartak
beszélni. Azt szerettem volna, ha a budapestiek emlékezése mellett a befogadó családok történetét is
megörökÍtjük”. 2013. szeptember 14-én került sor az emléktábla avatásra, és a könyv bemutatására, ahol
az egykori kitelepített és befogadó családok, illetve leszármazottaik is jelen voltak. Valamennyi
résztvevő számára maradandó élményt jelentett ez a meghatóan szép, bensőséges ünnepség.
A Boldogházi Hírek szerkesztőségében is részt vesz. A Múltidézőrovat vezetője. Rendszeresen jelennek
meg Írásai a helyi újságban községünk múltjáról, és közöl történeteket a régi időkből a tőle már
megszokott hitelességgel.
A Faluvédő és Szépítő Egyesület tagja. Segít az augusztus 20-ai és az adventi ünnepség színvonalas
megrendezésében, ötleteit az egyesületben elfogadják. Nyáron együtt fest, kapál az önkéntesekkel, egy
lelkes csapattal részt vett két régi kőkereszt felújításában.
Tulajdonosa a „Jászboldogháza Községért” díjnak, megkapta a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közművelődési díjat” is. Eletpályája elismeréseként 2017-ben a Jászladányon megrendezett Jász
világtalálkozón vette át a szülőföld legrangosabb elismerését a „Jászságért díjat.”



4. Besenyi Vendel munkássága

1942-ben Jászberényben született. Az általános iskolát Jászboldogházán végezte, majd Jászberényben,
a Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett. Szarvason szaktechnikusi végzettséget, a gödöllői
egyetemen agrármérnöki diplomát szerzett. Jászsági termelőszövetkezetekben dolgozott különböző
vezetői beosztásokban nyugdíjba vonulásáig, 2002-ig.
A történelem, helytörténet, hadtörténet és agrártörténet mindig fontos érdeklődési területe volt.
Jászboldogháza és Jászberény régmúltjának történeti kutatásával egyaránt foglaUcozik.
Kezdeményezője, illetve segítője Jászberényben és Jászboldogházk’ emlékhelyek létrehozásának,
emléktáblák elhelyezésének.
1973 óta Jászberényében él, de magát jászboldogházinak vaUja, számára ez a község jelenti a szeretett
szülőföldet. Sokat tesz Jászboldogháza történetének minél teljesebb feltárásáért, az emlékek
megörökítéséért. 1969-ben ő készítette az első összefoglaló munkát a község történetéről. Kutatásainak
eredményeiről folyamatosan jelennek meg helytörténeti cikkek, tanulmányok, így a kuláküldözésről, a
boldogházi tanyavilágról, a tanyai iskolák történetéről, a régészeti feltárásokról. Rendszeresen tart
előadásokat, ünnepi megemlékezéseket a községben. Családtörténeti kutatásaival sokaknak nyújt
önzetlenül segítséget az ősök, a múlt jobb megismeréséhez. A Boldogházáról Elszármazottak
Egyesületének alelnöke, emellett számos egyesület, civil szervezet aktív tagja, ill. vezetőségi tagja: TIT,
Gazdák és Polgárok köre, Városvédő Egyesület, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Jászberényi
Szentkúti Plébánia képviselőtestülete, Jászsági Honismereti Körök Egyesülete, Fegyveres Erők
Nyugállományá Szervezete, Szarvasi Tessedik Öreggazdák Egyesülete, Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Tudományos Egyesület, Jászsági Képzőművészet Barátok Egyesülete, Jász Múzeumért Alapítvány
kwatóriuma, Nagy Imre Társaság (jászberényi szervezet elnöke, országos szervezet elnökségi tagja),
Jászok Egyesülete.
MuÉásságát több kitüntetéssel ismerték el: Jászboldogházáért Emlékplakett 1996, Pro Urbe Jászberény
2002., Ismeretterjesztő munkáért Kátai Gábor Einlékplakett 2001., Honvédelemért III. o. kitüntető cím
2006., Honvédelemért II. o. kitüntető cím 2012., Honvédelemért III. o. kitüntető cím 2014., Jász
kapitányok Hit és Hagyomány Díja 2015., Földművelésügyi miniszteri elismerő oklevél 2016.,
Jászkunság Hagyományőrzéséért díj 2017., Egri Érsekségtől Pro Magnaminimate Tua
(Nagylelkűségedért) díj, 2017.
Három gyermeke és hét unokája van.



5. Veliczky Józsefné Koncsik Ilona munkássága

Veliczky Józsethé Koncsik Ilona Jászboldogházán, egy sóshidai tanyán született, itt töltötte
gyermekkorát, és a sóshidai tanyai iskolában végezte az általános iskola alsó tagozatát. A felső tagozatot
a központi iskolában, a középiskolát Jászberényben végezte cl. Debrecenben alkalmazott matematikus
diplomát szerzett. A tanya, a tanyai emberek és a tanyai tanítóktól kapott útravaló meghatározó módon
kísérte pályáján, és soha sem feledte el, honnan indult.
A szülőfalu szeretete minden megnyilvámilásából tükröződik, minden helyi kezdeményezést támogat,
és kezdeményező szerepet játszik maradandó tárgyi, szellemi és közösségi értékek létrehozásában.
Budaörsi otthonukban éveken át nyaraltak boldogházi iskolások, akik közül többen ekkorjártak először
a fővárosban.
2001-ben megalakította a Boldogházáról Elszármazottak társaságát 10 fővel, amely 2007-től
BOLDOGBT Egyesület néven működik. Veliczky Józsefné megalakulásától elnöke a ma már több mint
száz taggal rendelkező egyesületnek.
Az egyesület kiválóan együttműködik a helyi civil szervezetekkel és a község vezetésével, lakóival
egyaránt. Jászboldogháza közösségi életének fontos eseményévé vált az általuk kezdeményezett, évente
megrendezett elszármazotti találkozó, melyen egyre nagyobb számban vesznek részt helyiek és
elszármazottak. A rendezvény kedves eseménye a kerek évfordulót ünneplők köszöntése.
Kezdeményezése nyomán a tanyai iskolák és a tanítók emlékeinek megörökítésére az öt egykori tanyai
iskola helyén emlékkövet állított az egyesület a tanítók névsorával.
A temetőben emlékoszlopokat helyeztek cl a távol nyugvó boldogháziak és az elhunyt pedagógusok
emlékére. Az Emlékezések könyvében hozzátartozók írásai nyomán őrzik az elhunytak emlékét, az újabb
bejegyzéseket mindenszentek napján, a temetőben tartott megemlékezésen olvassák fel.
A község történetének fontos eseményei megörökítésére emléktáblák készítését kezdeményezte, amit
az egyesület az önkormányzattal együtt valósitott meg:
2013-ban, a kitelepítések megszüntetésének 60. évfordulóján a vasútállomás falán emléktáblát avattak,
és találkozót rendeztek a kitelepített és befogadó családok számára. Erre az alkalomra készült el a
Törvényen kívül című kötet, melynek kiadását az egyesület vállalta. 201 6-ban, a kitelepítések 65.
évfordulóján ismét találkozót szerveztek a kitelepített és befogadó családok részvételével.
2015-ben a templom falára emléktáblát helyeztek el a hét vértanú szerzetes emlékére, akik közül többen
miséztek Boldogháza kápolnáiban, templomában is.
2016-ban Jászboldogháza önálló községgé válásának 70. évfordulójára emléktáblát helyeztek el a
községháza bejáratánál az elöljárók névsorával. Ez alkalommal nyílt meg Gyökereink címmel a
boldogházi kötődésű alkotók kiállítása. Az évforduló tiszteletére 70 év képekben fotókiállítást
készítettek a község történetéből.
2016-ban megrendezték a Gyökereink II. kiállítást a boldogházi kötődésű alkotók munkáiból, és
kiáUítást készítettek régi képeslapokból.
Veliczky Józsefné megszervezte a számára olyan kedves tanyavilág emlékeinek összegyűjtését, és
szerkesztője volt az Emlékek a boldogházi tanyavilágból című hiánypótló kötetnek. Kezdeményezte a
tanyai iskolák emlékének megörökítését, és ugyancsak szerkesztője volt az Eltűnt iskoláinkra
emlékezünk című kötetnek.
Képeslapokat jelentetett meg községünk nevezetességeiről — tájház, szoborRilkék, iskolai emlékhelyek.
Jelentős támogatást nyújtott maga és egyesületének tagjai a tápiói és Alavander kereszt felújításához, a
csíkosi kereszt felállításának egyik szervezője volt.
A községért végzett önzetlen munkáját 2014-ben Jászboldogháza Községért lcitüntetéssel ismerte cl a
szülőfalu.
Veliczky Józsethé Budaörsön él féijével, két fia és öt unokája van.



6. Matók István (1948-2006) munkássága

Matók István Jászboldogházán, csíkosi tanyájukon élte gyermekkorát, iskolai tanulmányainak
befejezése után a helyi Aranykalász TSZ-ben dolgozott, gépszerelő illetve gépkezelöként. Közösségi
beállítottsága már akkor megmutatkozott. Néhány eltöltött év után a KISZ, majd az MSZMP
alapszervezeti titkárának választották. 1985-ben megválasztották a községi tanács elnökének.
Megválasztása után nagy lendülettel, tenni akarással indult el, hogy szülőfaluját, annak lakóit
szolgálja. Öt évet tanácselnökként, tizenkettő évet pedig polgármesterként dolgozott. Munkája során,
mindig azon fáradozott, hogy Boldogháza fejlődjön, gazdagodjon. Munkássága alatt számtalan kisebb,
nagyobb fejlesztés valósult meg, melyek közül néhányat a teljesség igénye nélkül megemlítünk. Az
utcák nagy része szilárd burkolatot kapott, felépült a tornacsarnok, ami valamennyi intézménnyel
együtt központi fűtésű lett. A Jászság és községünk gáz és telefon hálózatának kiépítésében
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Új munkahelyek megteremtéséért dolgozott, amivel elsősorban a
nők helyben való foglalkoztatását segítette. Megalkuvást nem ismerve folyamatosan harcolt
Jászboldogháza fejlesztéséért. Szorgalmazta a II. világháborús emlékmű létrehozását, ami 1990
augusztusában el is készült. Elkezdték építeni az Új iskolai ebédlőt, parkot építettek a község
központjában. Ma is virágzó testvér települési kapcsolatot alakítottak ki Sínfalvával. Az Ő
kezdeményezésére 2000 július 1-én megjelent a Boldogházi Hírek első száma, július 30-án felavatták
az iskola előtti parkot, majd október 20-án felszentelték a Tápióból behozott Szent Vendel szobrot, az
Új tér névadóját. Mindig volt egyjó szava az emberekhez, szociális érzékenységét, barátságát nem
csökkentette a vezetői státusza,jó ízű humora a legnehezebb helyzetekben sem hagyta el. Fiatalon, 58
éves korában 2006 december 28-án érte a halál. Temetésén az egyik jászsági polgármester kollégája a
következőt mondta róla: Oszintén tudtad kérdezni a másik embertől, hogy vagy? Es azon kevesek közé
tartoztál, aki a válaszra is kíváncsi volt, és a válaszra később is emlékeztél. Matók István
mul2kásságával örökre beírta nevét Jászboldogháza történetébe.

Matók István szülőfalujáért végzett munkáját Jászboldogháza Önkormányzata Díszpolgári cím
adományozásával ismerte el.



7. Helyi kötó’désű könyvei’, szakdolgozatok, kiadványok

Könyvek:

1.Cím: Törvényen kívül : Budapesti kitelepítettek Jászboldogházán

Szerző: Papp Izabella
Kiadó: BOLDOGBT Egyesület
Kiadás éve: 2013 .- 260 oldal. : ill. ; 24 cm .-

ISBN 978-963-08-7296-6 (kötött)

2.Cím: Eltűnt iskoláinkra emlékezünk : Boldogháza tanyai iskolái, 1894-1970

Szerkesztők: Papp Izabella, Veliczkyné Koncsik Ilona
Kiadó: BOLDOGBT Egyesület
Kiadás éve: 2015 .- 480 oldal. :111., részben színes ; 24 cm .-

ISBN 978-963-12-3133-5 (kötött)

3.Cím; Emlékek a boldogházi tanyavilágról

Szerkesztő: Veliczky Józsefné
Kiadó: Jászboldogháza Község Onkormányzata
Kiadás éve: 2006 .- 415 p. : ill. ; 29 cm .-

ISBN 963-06-0169-9 (fűzött)

4.Cím: Évek könyve : Jászboldogháza régen és ma

Szerkesztők: Konkoly Béláné, Zrupkó Ferencné;
a szerkesztők munkatársa Papp Izabella
Kiadó: Jászboldogháza Község Onkormányzata] .- Jászboldogháza
Kiadás éve: 1996 .- 250 p. : ill. ; 24 cm .-

ISBN 963-03-4066-6 (fűzött)

5.Cím: Jászboldogháza község újjászületése és 25 éves fejlődése

Szerző: Besenyi Vendel és szerkesztőtársai
Kiadó:
Kiadás éve: 1969. Jászboldogháza, 160 oldal



Civil szervezetek kiadványai

1. Jászboldogháza sportélete 1961-2011. (88. oldal terjedelem)
2. 15 éves a polgárőrség 1996-2011. (68.oldal terjedelem)
3. Jászboldogházáról elszármazottak baráti társasága 2001-2011. (32.

oldal terjedelem)

Szakdo!cgozatok:

1.Cfm: Atanyai iskolák szerepe, működése és átalakulása Jászboldogházán

Szerző: Zrupkó Ferencné
Készítés éve:1999
Fellelhető: Felsőoktatási intézmény, ahol készült: Budapesti Műszaki Egyetem, Közoktatás
vezetői szak
Dolgozat oldalszáma:95+23 melléklet

2.Cím: Jászboldogháza és Szövetkezete

Készítés éve:1973
Fellelhető: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár könyvtára

3.Cím: Egy jászsági település változásainak történeti- identitásbeli vonatkozásai

Szerző: Kövér Szilvia
Készítés éve: 2002.
Fellelhető: Szent István Egyetem. Jászberényi Főiskolai Kar. Társadalomelméleti Tanszék,
Témavezető: Antal György .- Jászberény -39, [12~ p.: ill. ; 30 cm .-

Összefoglaló helyi kiadványok

1. A tápiói kápolna és iskola történetéből 2012. Összeáll.:Papp Izabella
(40 oldal terjedelem)

2. Az Alavander (Túróczi) kereszt újjászületése 2013. Összeáll.: Papp Izabella (4 oldal
terjedelem)

3. A Csíkosi emlékhely 2014. Összeáll.: Papp Izabella (4 oldal terjedelem)



Települési értéktér Jászboldogháza

6. Rendezvények

A helyi civil szervezetek által rendszeresen megrendezett események a település életének
részévé váltak. Fontosnak tartjuk az értéktárban ezeket megörökíteni, de csak felsorolás
szintjén, mert valamennyi rendezvény a településen kerül megrendezésre, bárki által
díjmentesen látogatható, Így az Írásos ismertető helyett mindenkinek a személyes részvételt
ajásllj’±.

Rendezvény neve Rendező szervezet

1. Hagyományok hétvégéje Jászföld Hagyományá’rző Egyesület

2. Motoros találkozó Motoros Egyesület

3. Újkenyér ünnepe Faluvédő és Szépítő Egyesület - Ezüstkor
Nyugdíjasok Egyesülete

4. Tápiói búcsú Volt Tóplói lakosok és vendégeik

5. Csíkos! búcsú Volt csíkos! lakosok és vendégeik

6. Elszármazottak találkozója BOLDOGBT Egyesület—Ezüstkor Nyugdíjasok
Egyesülete

7. Adventi ünnepség Faluvédő és Szépítő Egyesület

8. Falunap--Civilnap Önkormányzat--- Civil szervezetek
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7.Emléktáblák, emlékoszlopok

1.Polgármesteri hivatal

A hivatal falán elhelyezett emléktáblán az 1946-ban önállóvá vált község elöljáróinak nevét és hivatali
idejét tüntették fel 2016-ig. M emléktáblát Jászboldogháza önállóvá válásának 70. évfordulójára
elhelyezte Jászboldogháza önkormányzata és a BOLDOGBT Egyesület 2016-ban.

2. J’asútállomás

l.A Hatvan-Szolnok közötti vasútvonal megnyitásának 125. évfordulójára emléktáblát helyezett el
Jászboldogháza Onkormányzata és a MAV 1998-ban.

2. 1951-ben 39 budapesti családot telepítettek Id Jászboldogházára. A családokat vagonokban
szállították a vasútállomásra. A kitelepítés megszüntetésének 60. évfordulójára emlékezve helyezte el
az emléktáblát Jászboldogháza önkormányzata és a BOLDOGBT Egyesület 2013-ban.

3. M á]lomásépület homlokzatán elhelyezett kisméretű bronztábla felirata: Vasúti Műemlék, alatta a
MÁV emblémája látható.

3. Templom

A templom bejárata mellett elhelyezett emléktáblán hét jászsági Ferences Rendi Vértanú pap neve
olvasható, akik az 1944-1954 közötti önkény áldozatai, közülük ketten a boldogházi templomban
szolgáltak, és miséztek a tanyavilág kápolnáiban. A táblát elhelyezte Jászboldogháza Onkormányzata,
az Egyházközség, és a BOLDOGBT Egyesület 2014-ben.

Az épület belső falán lévő emléktáblán római számokkal az építés idejét MDCCCCXXX, és a
megnagyobbítás évét MDCCCCXXXIX, valamint az akkor itt szolgáló plébános Dr. Kele István nevét
örökítették meg.

4. Általános Iskola

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc centenáriumára készült emléktábla látható az iskola falán.
Aláírás: Jászboldogháza lakói 1948. Az iskola előtti parkban álló kopjafa is a szabadságharcra
emlékeztet, aminek vésett felirata: 1848-49.



S. Temető

A község lakossága, a temetőben felállított két faragott kopjafával emlékezik az egykori tanítókra,
illetve az idegenben nyugvó boldogháziakra. A kopjafák Bajor István munkái, az oszlopok talapzatát és
az emléktáblákat Kövér Gyula és családja készíttette. Az emlékhely a BOLDOGBT Egyesület
kezdeményezésére jött létre 2008-ban.

Nagy János főbíró síremlékén a település önállóvá válásának 50. évfordulóján, 1996-ban emléktáblát
helyeztek el, melynek felirata: “Ha kell hát százszor újrakezdjük vállalva ezt a legszebb küldetést”
Községünk elsőfőbírájának síreinlékétfelújítatta a hálás utókor, Jószboldogháza önállóvá válásának
50. évfordulója alkalmából.

6. Trianoni emlékmú’

A Trianoni békediktátum tragédiájára emlékezve állították a fából készült haranglábat, ami Nagy János
asztalos munkája. A kisharangot Bózsó László adományozta. Az emlékmű a Rákóczi utca és a Vasút
utca kereszteződése melletti parkban található. Allítatta: a Faluvédő és Szépítő Egyesület 2003-ban.

7. Ismeretlen katona síija

All, világháború idején több katona lelte halálát Boldogháza határában. Ezeket a katonákat legtöbbször
a tanyák közelében hantolták el, majd a háború után újratemették őket valamelyik temetőben. Egy ilyen
ismeretlen katona sírja található a jászboldogházi temetőben is, akit a temető megnyitása után temettek
újra. A katona kilétéről, nemzetiségéről, rendfokozatáról, halálának körülményeiről semmilyen hiteles
adat nem áll rendeLkezésre. Az újratemetése levéltári adatok szerint 1948 novemberében történt. A több
évtizedig gondozatlan sírt Kövér Gyula és családja, Gömöri György temetőgondnok segítségével
felújítatta, és 2011-ben, mindenszentekkor szentelték fel. Valamennyi Jászboldogházán nyugvó
ismeretlen katonának ezzel a síremlékkel állít emléket az utókor.

8. Gyógyszertár

Településünk történetében már sokszor előfordult, hogy a lakosság szép példáját adta az
összefogásnak, egy ilyen eseményre emlékeztet községünk gyógyszertára előtt felállított
térpiasztika és a talapzatán elhelyezett emléktábla.

Az emléktábla szövege utal arra, hogy a boldogházi gyógyszertár 1974-ben példás
összefogással, a helyi lakosok jelentős társadalmi munkájával épült fel.

A Gyógyszertár előtti parkot a Faluvédő és Szépítő Egyesület hozta létre, 2012-ben. Az
emléktábla és a gyógyszertárjelképét ábrázoló térpiasztika Nagy János (Csiki) munkája.
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& Helyi értéktár bizottság utóirata

A községi önkormányzat létrehozta a helyi értéktárat, és bensiünket sz értéktár bizottság tagjait
azzal bízott meg, hogy töltsük meg az értéktárat Olyan tartalommal, ami a múltból és a jelenből
fontos, hogy megmaradjon a jövő számára. Munkánk során arra törekedtünk, hogy minél
hitelesebben, pontosabban rögzítsük az elődeink által ránk hagyott személyi, építészeti,
kulturális és természeti örökség eseményeit, adatait, hogy sz utókor számára használható anyag
álljon rendelkezésre.

Az értéktár anyagának összeállítása során szembesültünk több olyan ténnyel, amit előre nem is
gondoltunk. Ahogy egyre több ember véleményét ismertük meg, úgy terebélyesedett a
településünkön fellelhető, a községgel kapcsolatos személyi és tárgyi értékek sokasága.
Jászboldogháza múltja és jelene gazdag olyan személyekben, akik egész életükkel,
munkásságukkal érdemesek arra, hogy nevüket, személyüket a helyi értéktárban megőrizzük.
Történeti eseményekben is bővelkedik a település múltja, gondolhatuiik itt az önállóvá válásra
vagy a kitelepítésre, a kuláküldözésre, ezek külön-külön is fontos részei múltunknak.
Jászboldogháza lakossága a múltban alapvetően mezőgazdaságból élt. Külön fejezetet kitöltene
sz sz eseménysorozat, amit sz egykori gszdák átéltek sz 1945-től 1992-ig tartó több mint négy
évtized alatt, de ezen időszak történetének az értéktárba való helyezésétől most eltekintettünk,
bár többen javasolták. A Történeti érték fejezetben a két legtragikusabb eseményt, a
kuláküldözést és a kitelepítést rögzítettük. Épített örökség is szép számmal található a
községben, illetve határában, amit elődeink azzal a céllal hoztak létre, hogy az utókort,
bennünket emlékeztessenek egy-egy eseményre, ami annak a korszaknak fontos történése, vagy
az ő életüknek örömteli vagy éppen tragikus pillanata volt. Jelentős számban található a vallásos
múltra emlékeztető alkotás, ilyenek a kőkeresztek a Szent Vendel szobrok és a közterületi
szoborfUlkék.

Különleges természeti értékekkel is rendelkezik Jászboldogháza területe, a tápiói ás a csíkosi
határrész sok ritka ás védett állat- és növényfaj élőhelye, vagy a belterületen kialakított parkok,
díszkertek ugyancsak a település értékei, amit a helyi értéktárban is szeretnénk az utánunk jövő
nemzedék számára megmenteni.

Településünknek van jó néhány olyan elszármszott szülötte, illetve lakója aki szellemi
munkájával alkotott maradandót Jászboldogházának. Külön fejezetben helyeztük el az
értéktárban a helyi kötődésű könyveket, szakdolgozatokat.

A falu jelenlegi közösségi életéből fontosnak tartottuk, hogy a különböző rendezvényeket is
rögzítsük sz értéktárban.

Tudjuk, hogy az összegyűjtött helyi értékek listája nem teljes, biztos, hogy van még több olyan
helyi érték, ami most kimaradt, ami elkerülte a figyelmünket, de sz értéktár nyitott, bárki



bármikor a jövőben is tehet javaslatot, megfelelő indoklással, hogy az adott érték kerüljön az
értéktárba.

Az itt összegyűjtött anyag igen szerteágazó területet ölel fel, ezért segítséget, szakmai
tanácsokat kértüi~k a különböző szakterületeket jól ismerő személyektől, illetve felhasználtunk
néhány levéltári dokumentumban, valamint az interneten található adatot.

Munkánkat segítenék: Besenyi Vendel
Kisádám Péter
Kispálné Baranyi Aranka
Konkoly Béláné
Papp Izabella
Szűcs Gergelyné
Zrupkó Ferencné

Köszönjük, hogy munkájukkal hozzájárultak, a helyi értékekfeltárásához és minélpontosabb
megismeréséhez.

Az értéktár bizottság tagjai: Szűcs Gergely, Kobela Margit, Pappné Túróczi Henrietta.

Jászboldogháza 2018. február. 1.
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BESZÁMOLÓ JÁNOSHIDA KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

2017. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

1. Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. rövid bemutatása

Társaságunk — illetve annak jogelődje — 1999-ben kezdte meg tevékenységét egy
Hajdú-Bihar megyei kistérségi központi orvosi ügyelet működtetésével. A
lakosságnak, önkormányzatoknak folyamatos biztonságot, illetve stabilitást
nyújtó egészségügyi szolgáltatóként mára országos szinten is jegyzetté váltunk.

A kezdetben egy központtal működő, 15.000 lakost ellátó kis ügyeleti Kht-ból
mára az ország 9 megyéjében és a fővárosban is működő, 33 ügyeleti központtal
bíró, több mint 1.200.000 lakost ellátó egészségügyi szolgáltató vált, mely
stabilan a három legnagyobb ilyen profilú honi vállalat közé tartozik.

Alapellátási tevékenységünk mellett kórházi ügyeleti szolgáltatást is nyújtunk és
sürgősségi osztályok működtetését is ellátjuk. Jelenleg több mint 320 orvost és
közel 400 szakdolgozót foglalkoztatunk.

2. Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. szakmai működése
Működésünk alapelvei:

Az alapellátási központi ügyelet Célja és feladata az érintett lakosság háziorvosi
rendelés és rendelkezésre állási időn kívül történő; alapellátást szintű sürgó’sségi
ellátása az adott területet ellátó ínentőszolgálattal együttműködve. A betegek
ellátása ügyeleti rendelőben, lakáson ilL feltalálási helyen történik. Ez havonta
átlagosan — az ünnepnapokat is figyelembe véve - 576 órányi ellátás biztosítását
feltételezi Társaságunlc részéről. Ezen időszakban kell folyamatosan és cselekvő-
illetve működőképesen rendelkezésre állnia, kijelölt időszakban 1 fő orvos, 1 fő
ápoló, 1 fő gépkocsivezető, míg rendelési időn kívül 1 fő mentőtisztnek, I fő
gépkocsivezetőnek (aki a legtöbb esetben szintén rendelkezik ápolói végzettséggel),
valamint az ügyeleti gépjárműnek, az összes orvosi felszerelésnek és anyagnak, az
informatikai és telekommunikációs rendszerelcnek.

Humán erőforrás

Az egészségügyi szektorban jelenleg is észlelhető elvándorlás, illetve az alapellátási
ügyeletek finanszírozásának elmaradt rendezése jelentős terhet tett Társaságunkra.
Ennek leküzdése érdekében folyamatosan törekszünk a megújulásra, az Új
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lehetőségek, megoldások felkutatására, mellyel lehetőséget nyújtunk a
Magyarországon tanult orvosoknak, szakdolgozólmak az itthoni megélhetéshez,
illetve személyre szabott életpályamodellt kínálunk a hozzánk érkező kollégáknak.
Itt j egyeznénk meg, hogy Társaságunkat elsőként ás egyedühiként akkreditáltattuk,
így a családorvosi képzés keretein belül gyakorlati időt tölthetnek nálunk a rezidens
orvos kollégák, mellyel a későbbiekben az ügyeleti rendszerbe kívánjuk bevonni
őket.

Orvosok és szakdolgozók tekintetében is törekszünk az ellátás jellegének ás sokszor
fizikailag is nehéz voltának figyelembe vételével dinamikus és terhelhető kollégák
alkalmazására, azonban az orvosok esetében észlelhető jelentős humán-erőforrás
hiány miatt ez sokszor nagy nehézségek árán oldható csak meg. A
gépkocsivezetőinktől is elvárjuk a megfelelő sürgősségi jártasságot, ás figyelembe
véve azt, hogy kritikus szituációk lényegesen gyakrabban fordulita elő területi
ellátás során, mint az ügyeleti rendelőben, az ügyeletes gépkocsivezetők esetében
alapvetően ápolói vagy mentőtiszti képzettséggel is rendelkező kollégákat
alkalmazunk.

2.1. Tárgyi feltételek

Az alapellátási ügyeletek működtetése során szükséges minimumfeltételek
jogszabályban rögzítettek, melyet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szabályoz.
Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. az általa működtetett valamennyi
központi orvosi ügyelet esetében maradéktalanul biztosítja ajogszabályokban előírt
feltételek teljes körű megvalósulását, illetve fenti rendeletben meghatározott
feltételek telj esítésén felül további jelentős forrásokat biztosít az ügyeletek magas
szakmai technikai színvonalú, stabil működtetéséhez.

2.2. Együttműködés az Országos Mentőszolgálattal, saját diszpécser
szolgálat

Az ügyeleti betegellátás szakmai színvonalának javítása ás az egyébként kis
számban jelentkező betegpanaszok további csökkentésének céljából központi
ügyeleteinken 2016. december l-től saját diszpécserszolgálatot üzemeltetünk, mely
szoros szakmai kapcsolatban áll az OSZM irányítócsoportjaival. A rendszer lényege,
hogy a telefonos megkereséseket jelenleg már a központi diszpécserszolgát fogadja,
de az Országos Mentőszolgálat területileg illetékes Irányítócsoportjához érkező
ügyeleti megkeresések is átadásra kerülnek az ügyeletet ellátó teamnek.

Diszpécserszolgálatunk központi telephelye Debrecenben található, ahol
párhuzamosan több szakképzett mentőtiszt kolléga fogadja a lakossági hívásokat,
illetve a mentőszolgálat irányítócsoportjainak megkeresését. A beérkező hívásokat
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az Országos Mentőszolgálatnál is használt kikérdezési protokolinak megfelelően
felvesszük, majd a beteg érdekeit szem előtt tartva a következő intézkedések
történhetnek.

) szakmai szabályai szerint tanácsadás, majd ismételt
konzultáció, hogy a beteg állapotában történt-e
valamilyen változás, szükség esetén orvos-beteg
konfereneiabeszélgetés.

) Mentési feladat: olyan kritikus egészségi állapot, amikor a
beteg azonnali beavatkozást igényel. Ezen esetek a
jogszabályok értelmében mentésnek minősülnek, melyet
az Országos Mentőszolgálat lát el. Az OMSZ
kapacitásbeli problémája esetén az ügyelet megkezdi az
azonnali kivonulást.

) 2 órás feladat: a beteg közvetlen életveszélyben nincs, de
orvosi beavatkozásra, illetve gyógyszerezésre van szükség.
A betegforgalom függvényében legkésőbb 2 órán belül a
betegvizsgálatot meg kell kezdeni.

) 2 órán túli feladat: halottszemle, injekciók beadása

A fentieknek köszönhetően lehetőségük van arra, hogy az eset ellátására a leginkább
megfelelő egység vonul] on M. Ez lehet a megfelelő szintű mentőegység riasztása, a
feladat ügyeletnek történő átadása megfelelő időjelzéssel (azonnali, 2 órán belüli, 2
órán túli), illetve lehetőség van a diszpécser személyes vagy az ügyeletes orvos
bevonásával történő telefonos tanácsadására vagy a beteg ügyeleti rendelőbe történő
irányítására egyaránt, de rendkívüli esetekben a különböző szolgáltatók
kapacitásának egy esethez történő összevonására is, amennyiben a rendelkezésre
álló adatok alapján erre szükség lehet.

3. Az ellátott terület és a 2017. év betegforgalmi adatai

A Jánoshidai központi ügyelet a kővetkező települések ellátását biztosítja:
Alattyán, Jánoshida, Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászladány.
Az ügyeletben felnőtt és gyermekkorú betegek ellátása egyaránt megtörténik. A
központi ügyeleti telephely Jánoshida, Fő Út 49. szám alatt található. Az
ügyeletben jelentkező tipikus sürgősségi esetek intézeti ellátására a legtöbb
esetben a szolnoki Hetényi Géza kórházban van lehetőség.
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A 2017. évi ügyeleti betegforgalmi adatokat a következő táblázat mutatja be:

Ügyeleti_betegforgalom_2017.OtO1.-2017.12.31., J~noshida_ügyeleti_központ

~ 2011.01 2017.02 2017.03 i 2017.04 2017.05 2017.05 2017.07 2017.08 2017.09 2017.10 2017.11 2017.12 Végösszeg

Alattyán 10 4 8 5 16 11 5 6 2 7 8 14 96

Jánosh~da 13 18 9 19 14 15 8 12 10 13 11 15 157

Jászboldogháza 4 3 4 5 4 2 2 2 3 3 32

Jászalsöszentgyörgy 19 15 19 15 2 13 15 7 9 12 12 8 146

Jászladány 63 53 31 46 35 41 35 35 45 30 29 38 481

Egyéb 1 1 1 1 1 1. 1 1 8

Összesen 110 94 72 90 72 83 66 62 70 62 64 75 920

A jánoshidai ügyeleti központ 2017-ben összesen 920 beteget látott el. Az

ügyeleti forgalom az év folyamán némi ingadozást mutatott: január, február és

áprilisban intenzitás növekedés volt észlelhető.

Amennyiben a forgalom alakulását életkor szerinti bontásban is vizsgáljuk, akkor

az alábbi grafikonon jól látható, hogy a forgalom változásait alapvetően a

felnőttek megjelenésének gyakorisága határozta meg, a gyermekeflátások

frekvenciája alig változott.

Ellátott esetek száma havi bontásban, életkor
szerint

~-+-~összes ese~szám

—~— felnőtt esetszém

gyermek esetszám
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A jánoshidai ügyeleti központhoz tartozó települések lakosságarányos ügyeleti
ellátási intenzitását az alábbi diagram mutatja be.

Települések ellátási intenzitása

Az érintett települések közül Jászladányban volt lényegesen magasabb a lakosság
arányos ügyeleti ellátási intenzitás (84 ellátás/1000 lakos/év], míg
Jászboldogházáról keresték meg legkevesebben ügyeletünket (20 ellátás/1000
lakos/év].

A következő diagram az ellátottak életkor szerinti megoszlását
(felnőtt/gyermek) mutatja be, településenkénti bontásban.
Az összes ellátott 10.11%-a volt gyermekkorú, a felnőttek teszik ki az ellátott
esetek 89,89%-át. Az egyes települések ellátott betegeire vonatkoztatva
Alattyánról volt a legmagasabb a gyermekkorúak megjelenési aránya, míg a
legalacsonyabb Jászboldogházáról.

ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
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Ellátottak életkor szerinti megoszlása
településenként

Összesen

Egyéb

Jászlaciány

JászaIs6szen~györgy

Jászboldogliáza

Jánoshida

Ala Ityán

.

‚„ ~‚.„

I ‚.„

..‘

~
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~ gyermekek

80% 85% 90% 95% 100%

A következő kördiagram a továbbküldési arányokat reprezentálja. Látható, hogy
az esetek 80%-át definitív módon látták el az ügyeleten, azaz további intézeti
kezelésre, beutalásra nem volt szükség. A betegek 20%-ánál volt szükség
beutalásra, ebből 3%-ban a beteg saját járművei/tömegközlekedéssel utazott
tovább, míg az esetek összesen 17%-ában kellett igénybe venni az Országos
Mentőszolgálatot abból a célból, hogy a beteget kórházba szállítsa, ill. sürgősségi
ellátásban részesítse.

Továbbküldési arányok

Men(ő

Nem ~ériteu

Ogyele(en véglegesen
eIlá(ol.t
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4. Összefoglalás

A fentiek alapján elmondható, hogy Társaságunk 2017. év során folyamatosan,
biztonságosan és szakmailag mindenben megfelelő színvonalon állt az érintett
települések lakosainak rendelkezésére. Jánoshidai ügyeleti körhöz tartozó
települések lakosainak vonatkozásában 2017. évben egyetlen panaszjelzést sem
kaptunk.

Az elmúlt év egyik legnagyobb kihívása az egészségügyben, a finanszírozási

egyenlőtlenségek miatt kialakult bérfeszültségek csökkentése volt. Tekintettel arra,

bogy a 2016-os évben a kormányzat az egészségügyi szektor néhány szegmensében

jelentős emelést hajtott végre, melyből az orvosi ügyeletek dolgozói kimaradtak

szükségessé vált, hogy a szolgáltatók az önkormányzatokkal összefogva oldják meg a

kialakult problémát. Örömmel látjuk, hogy több Önkormányzat együttműködő

partnerként igyekszik javítani a kialakult finanszírozási helyzeten. Reméljük, a

jövőben több település vonatkozásában is sikerül az önkormányzati kiegészítő díjazás

növelése, ezzel segítve a biztonságos betegellátás feimtartását, illetve az ügyeletben

dolgozók munkahelyének megőrzését. Ezúton kérjük, hogy - mint Önkormányzat- a

jövő évi költségvetésükbe szíveskedjenek bekalkulálni az orvosi ügyeleti szolgáltatás

önkormányzati kieEészítő díjazásának 10 %-os emelését.

~

Debrecen,2018 0129

~
Dr. Kissné Dr. Legéza Zsuzsa

ügyvezető

7



JÁSZROLDOGHÁza KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ________

POLGÁRMESTERÉTŐL
5144 Jászboldogháza. Rákóczi u. 27.

ELŐTERJESZTÉS

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő testületének /2017 (. .) számú
a Községi Onkormánvzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetési tervezet összeállításánál a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján
megállapított állami támogatásokat, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletet, az államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (Lii.) Kont. rendeletet, a 2018. évi költségvetést érintő képviselő-testületi
döntéseket, a vonatkozó &nlcormányzati rendeleteket, rendelet-tervezetet vettük ~gyelembe.

A költségvetési tervezet tartalmazza mindazon elöirányzatokat, rovatokat címenként, bevételi
és kiadási előirányzat-csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint azokat a
nem kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket a Képviselő-testület az önkormányzati
rendeletekben, határozatokban felvállalt.

A beterjesztett anyag jelen formájában a költségvetési rendelet megalapozására alkalmas,
tartalmazza azokat a költségvetési tételeket, amelyek az önkormányzat 2018. évi költségvetési
rendelet-tervezetében megjelennek.

BEVÉTELEKRŐL:
A költségvetési tervezet bevételi fóösszege jelenleg 283.364.075.- Ft, az 1. sz. melléklet
szerinti jogcímeken és összegekben.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről — Ri
Az Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 81.101.480.- Ft, amely összeg a
költségvetési törvény és a Magyar Allanikincstár által közölt támogatási összegek alapján
került megállapításra.

I. Onkormányzatok működésének általános támogatása — Bill
A támogatás mértékét az egy íZ5re jutó adóerő-képesség befolyásolja.

- Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátás (zöldterület-gazdálkodás,
közvilágítás, köztemető-, közutak fenntartása,), egyéb önkormányzati
feladatok támogatása 20.436.952.- Ft

- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra kapott támogatás 112 200.-
- Polgármesteri illetmény támogatása 324.200.-Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása — B 112
- Ovodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkájának közvetlenül

segítők bértámogatása 21.202.200 -. Ft — fajlagos összeg a pedagógus
béremelés következtében növekedést mutat

- Ovodanifiködtetési támogatás 3.050.133.- Ft.
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó

többletkiadásokhoz 1.169.584— Ft



II. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása — B 113
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok, gyermekétkeztetés támogatására
- Bértámogatás ‘7.885.000.- Ft
- Uzemeltetési kiadásokra kapott támogatás 0.- Ft
- Szociális ágazati pótlék támogatása 13.945 000.-Ft

III. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása— B 114
- Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokra kapott támogatás összege

2.030.380.-Pt
IV. Kiegészítő támogatások B 116

- Pályázat benyújtásához kötött támogatási forma, Így eredeti előirányzatként a
2018. január l-jén már fennálló tartozások kerülnek tervezésre.

2. Az államháztartáson belüli támogatások — B2 együttes összege 35.755.729.- Ft
- Az önkormányzatok 2016. évi éves beszámolójának hatósági ellenőrzése során

az önkormányzat javára 288.3 13.- Ft pótlólagos támogatást állapítottak meg.
- Az OEP által folyósított támogatás összege 3 924.000.- Ft, mely a védőnői

szolgálat, valamint az iskola egészségügyi ellátás működéséhez nyújt
fedezetet.

- A közfoglalkoztatás személyi, munkaadói járulék, valamint dologi kiadás
támogatásának fedezeti összege 3 1.543.41 1.- Ft, melyet a Munkaügy Központ
folyósít az igénylés alapján.

3. Közhatahul bevételek— B3 együttes összege 25 500 000.- Ft.
- Közhatahni bevételek között a helyi adóbevételek kerülnek tervezésre

figyelembe véve az önkormányzat helyi adókról szóló rendeletét, a
gépjárműadó átengedett részét, az iparűzési adó tcrvszámát, valamint a 2017.
évi teljesítési adatokat.

4. Működési bevételek— B4
- Önkormányzat esetében működési bevételek között kerül tervezésre a lakó- és

nem lakóingatlanok bérleti díj bevétele, a hozzá kapcsolódó kiszámlázott
rezsiköltségek, valamint a haszonbér, közterület használati díj, gépi munkák,
illetve a Boldogházi Hírekben szereplő birdetésekből és értékesítéséből
származó bevételek összesen: .- Ft.

- Az önkormányzat önként vállalt feladatainak működési bevétele a bérleti díj,
közvetített szolgáltatás és kiszámlázott általános forgalmi adóból összesen
4.911.156.- Ft.

- A Jászboldogháza Konyha működési bevételei óvodai és iskolai térítési díjak,
és kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei .- Pt

- valamint az önként vállalt feladatoknál nyilvántartott vendég étkezési térítési
díj bevétele 6.286.800.- Ft

5. Működési célú átvett pénzeszközök— B6
- A háziorvosi alapellátás kormányzati fi.rnkción szereplő 1 W háziorvosi

asszisztens bérkiegészítésére szerződés alapján a háziorvostól átvett
pénzeszköz került beépítésre a költségvetésbe 240 000.-Ft összegben.

.. ..—



6. Fhianszírozási bevételek — B9 120 320 095
- A 2017. évi pénzmaradványt került betervezésre, mely a működési

feladatokhoz, a közfoglalkoztatás 2018. évi Személyi ~S munkaadói járulékok,
előző évi államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére kerül
felhasználásra. Valamint felhalmozási célú pénzmaradvány, amely a 2017 évi
elnyert felújítási pályázatok megvalósítására különülnek felhasználásra.

Összességében a bevételi fZ5összegre tett javaslatot a jelenleg rendelkezésre álló információk
alapján reálisnak tartom.

KIADÁSOKRÓL:
1. Működési kiadások között az alábbi tételek kerülnek tervezésre

a) Személyi juttatások—K1:82.053.365 .- Ft.

- A 2018. évi költségvetés személyi jellegű kiadásai kidolgozásánál figyelembe
lett véve a 2018. január 1 -től érvénybe lépett garantált bérminimumok hatása, a
soros előlépések, jubileumi jutalom. Az önkormányzatnál ás intézményeinél
jelenleg üres álláshely nincs. Jászboldogháza Onkormányzatánál
megfigyelhető létszámcsökkenés.

- A külső személyi juttatások körében az intézményi alaptevékenység
eHátásához elengedhetetlenül szükséges, alkalmazotti jogviszonyban nem állók
részére és a képviselői juttatásokra kifizetendő összegek kerültek
meghatározásra. A polgármester, alpolgármesterek, külsős bizottsági tag, és a
képviselők juttatásai, valamint költségtérítéseik az előző évben elfogadott
összegekkel kerültek kidolgozásra.

b) Munkaadókat terhelő járulékok — K2:14. 077549 .- Ft

- Munkáltatói teher tekintetében is változás következett be, tekintettel a szociális
hozzájárulási adó mértékének változására, mely a 2018. évben 19,5%-os terhet
jelent a foglalkoztatók számára.

c) J)olo~i kiadások—K3: .50.175.738-Ft
- Az önkormányzati dologi kiadások előirányzatai kialakítására az előző évi tény

adatok figyelembevételével került sor. A készletek és szolgáltatások vásáxlása,
más befizetési kötelezettségek teljesítése, kamatfizetés és más működés során
keletkező kiadások figyelembevételével kerül sor, a szigorú, takarékos
gazdálkodást szem előtt tartva.

- A Jászboldogházai Mesevár Ovoda feladatainak ellátása során tervezett
kiadásai kö ltséghatékony, megfontolt módon készültek.

- A Jászboldogháza Konyha 2018. évi működését is a költségvetésben külön
intézményként tervezzük.

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai — K4: 9.032.299.- Ft
- A szociális juttatások tekintetében a 2017. évi terv szint figyelembevételével

került meghatározásra az idei évi keret, mely fedezetet nyújt a Bursa
Hungarica támogatások költségére, pénzbeli és természetbeni átmeneti
segélyekre, valamint települési lakásfenntartási támogatásokra.



e) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belüli-e — K5: 11.640.932- Ft
- Ide került betervezésre a Jásztelki Közös Onkormányzati Hivatal 2017 és 2018.

évi hozzájárulási összege 3.000.000.- Ft.
- Jászsági Szociális Társulás 2017. és 2018. évi társulási hozzájárulás összege .-

8.640.932.-Ft.
J) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belüli-e — K5: 1.50& 19~- Ft

- Civil szerveteknek az önkormányzat által tervezett támogatás civil szervezetek
tulajdonában lévő niikrobuszok üzemeltetéséhez való Önkormányzati
támogatás összege 1 400 000.- Ft. Valamint cél jelleggel jutatott támogatást
egyéb szervezeteknek, mely részletes kimutatását az 1. sz. tájékoztató mutat
be.

2. Felhalmozási költségvetési kiadások
a) Beruházások—K6: 1.591.21&- Ft

- Amelyek a tárgyi eszközök és más tartósan használt eszközök megszerzéséhez
kapcsolódó kiadások teljesítéséből származnak

b) Felúfítások—K7: 110.835.470.- Ft
- A fejlesztési kiadásaink között a 2018. évre tervezett felújítási munkálatok

kerültek meghatározásra, melyre a fedezetet a 2017. évi maradvány biztosítja.

• Finanszírozási kiadások — K9: 41.706.689- Ft
- Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összege

2449.314.-Ft.
- Központi irányítószervi támogatás folyósítása címén az Jászboldogházai

Mesevár Ovoda intézményének az önkormányzat a köznevelési feladatokra
kapott támogatást és az intézményi hozzájárulás összege 27.8 12.856- Ft.

- Jászboldogháza Konyha felé a gyermekétkeztetési feladatok ellátására kapott
állami támogatás, valamint intézményi hozzájárulás összege 11.444.519. Ft.

Az önkormányzat részletes, tételes, kiadási és bevételei jogcímeit kormányzati fünkciórikénti
ás szakfeladatonkénti bontásban sz INFQRMACJOS FUZET tartalmazza.

A költségvetés egyenlegét 6v közben befolyásolhatja a keletkező plusz bevételek és a
felmerülő feladatok kiadásai.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat az Áht. fent említett
paragrafusának megfelelően a határozati javaslatot, valamint az önkormányzat 2018.
évi költségvetéséről, és annak végrehajtásáról szóló rendelet-tervezeteket mellékleteivel
együtt vitassa meg és alkossa meg azok alapján a 2018. évi költségvetési és végrehajtási
rendeleteit.

Kérem a költségvetés részletes megvitatását ás elfogadását.

Jászboldogháza 2018. február 13.

Szűcs Lajos
polgármester



Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének
/2018 ( . .) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdé
sének a) és ~ pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. ~ (1) be
kezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. * A rendelet hatálya az őnkormányzatára és intézményeire terjed ki.

2. ~ A képviselő-testület az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési kiadási ás bevételi
fáösszegét 283.364.075.- forintban állapítja meg.

3. ~ (1) Az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzaton
a)önkormányzat működési támogatási bevételei 81.101.480.-Ft
b) támogatásértékű bevételek 35.755.729.-Ft
c) közhatalmi bevételek 25 500 000.-Ft
d) működési bevételek 20446 771.-Ft
e) átvett pénzeszközök 240.000.-Ft
~ pénzmaradvány 120.320.095.-Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 243.553.980 .-Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 39.810.095.-Ft

4. ~ (1) Az önkormányzat összevont 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meg
határozott tételekből állnak, azaz:

a) működési kiadások 168.488.073.- Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 82.053.365.-Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok ás
szociális hozzájárulási adó: 14.077.549.-Ft

ac) dologi és dologi jellegű kiadások: 50.175.738.-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.032.299.-Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 13.149.122.-Ft
b) felhalmozási költségvetés: 112.426.688.-Ft
ba) beruházások, 1.591.218.-Ft
bb) felújítások 110.835.470.-Ft
c) fmanszírozási költségvetés: 2.449.314.-Ft
ca) állaruháztartásonbelüli megelőlegezések

vissza~zetése 2.449.314.-Ft
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(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 239568983.- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 47.506.406- Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű

ellátásai:
a) szociális eUátások 9.032.299.- Ft
b) szociális társulási hozzájárulás 8.640.932. .- Ft

5. .~ (1) A költségvetési egyenleg
a,) működési cél szerint +5.834.267- Ft többlet
b)felhalmozási cél szerint -5.834.267.- Ft hiány.

6 ~Költségvetési rendelet mellékletei

(1) Az önkormányzat és intézményeinek kiadási és bevételi fóösszeg előirányzatahrnk kötelező fel
adatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontása az 1. számú
melléklet,

(2) Működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a 2. számú melléklet,

(3) 2018. évi beruházási kiadások részletezéséta 4. számú melléklet,

(4) Felújítási kiadásokat az 5. számú melléklet,

(5) 2018. évi bevételek és kiadások előirányzatainak felhasználási tervét a 2. számú tájékoztató
tábla,

(6) A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként- be-
számítás után a 3. számú tájékoztató tábla,

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények a 4. számú tájékoztató tábla,

(8) Több éves kihatással járó kötelezettségvállalás az 5. számú tájékoztató tábla,

(9) Bevételi és kiadási főösszegen belül működési, felhalmozási ás finanszírozási célú bevételi és ki
adási előirányzatokat cél szerinti bontásban 2018. évre, valamint az azt követő 3 évre címenként
a 6. számú tájékoztató tábla

szerint hag~a jóvá.

7. ~(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó— közfoglalkoztatottak nélküli —

létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám — átlaglétszám — 6 fő.
b) Jászboldogházai Mesevár Óvoda intézmény állományi létszám — átlaglétszám — 6 fő
c) Jászboldogháza Konyha intézmény állományi létszám —átlaglétszám - 3 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 45 fő

8. ~Jászboldogháza Községi Önkormányzat IZ5 előirányzatát az 1. számú melléklet tartalmazza.

9. ~Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék, céltartalék nincs meghatározva.
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10. ~ (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatás
köre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelye
zésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a
polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást ad
iii.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról
és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

11. ~ E rendelet 2018. év február hó 13. napján lép hatályba.

Kelt: Jászboldogháza 2018. február 13.

P.H.

Dr. Dinai Zoltán Szűcs Lajos
jegyző polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kibirdettem.

Kelt: Jászboldogháza, 2018. február 13.

P.H.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

3



BEVÉTELEK

I .meUékiet a /2018 (..) ~nkorm8nyzati rendeletbez
Jászboldoghára Köség! önkormányzat 2018. évI Költségvetésének összevont mérlege

I. it tábló:at adatok forintban
Sor- Bevételi jogcím 2018. évi előirányzae
tzam

1 2 3
1. Önlcormánv,sieműkadési támoeaeásai (L1.+...+.l.6.) 81 101 480
LI. Helyi önkonnányzaeok működésének általános támogatása 20 873 352
1.2. Qnkomsinywatok egyes köznevelési feladatainaktámogatása 25 421 917
13. Onkomiány7atok szociális és gyeemckjóléti feladatainak támogatása 21 830 000
It Ösúcomaányzstok kulturális feladatainak támogatása 2 030 380
1.5. Működési célú központositotrelóirinyzatok
1.6. Helyi önkormanyzalok loegeszitóiámogataaai 10 945 831
2. Működési célú támosatások államházlareáson belülről (2.l.-l-...+.2.5.) 35 755 729
2.1. Elvonások ás beüzetésekbevételei 288 313
2.2. Működési célú garancia- ás kezességvállajásból mcgié’ülések
2.3. Működési célú tisszatéritendó támogatások, kölcsönök ‚isszatéeűlése
2A. Működést célú ‚isszatéútendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 354674] 6
2.6. 2.5.-bal EU-s támogatas
3. Felhalmozási célú támotatásokállainbáztartásnn belülről (3.l.+...+3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkonnányzaei támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- ás kezességvállalásból megtérűlések
3.3. Felhalmozási célú ‚isszatésitendö támogatások, kölcsönök ‚isszatérülése
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5. Egyéb felliahnozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.5.-bél EU-s tamogasás
4. Közbatalnii bevételek (4.l.+4.1.+4S-t-4.4.) 25 501 000
4.1. Helyi adók (4.1.1.44.1.2.) 21 400 000
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 4 400 000
4.1.2. - Tennékek ás szolgáltatások adói Ii 000 000
4.2. Gépjirmúad6 4 000 000
4.3. Egyéb ásuhasanálati ás szolgáltatási adók
4.4. Egyeb kozlsatalni bcvetelek 100000
5. Működési bevételek (5.l.+...+ 5.10.) 20446771
5.1. Készletértékesítás etlenértéke 300 000
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 8 427 750
5.3. Közvetitett szolgáltatások értéke 3 692 118
5.4. Tulajdonosi bevételek I 040 000
5.5. Ellátási díjak 3 327 894
5.6. Kiszámtázott általános forgalmi adó 3 659 009
5.7. Általános forgalmi adó visszatéritése
5.8. Kamatbevételek
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. Egyéb működést bevételek
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)
6.]. Immateriális javak értékesítése
62. Ingatlanok értékesítése
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6A. l{észesedések értékesítése
6.5. keszesedések megszátnesebez kapcsolódó bevételek
7. Múkődéai célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.33 240 000
7.]. Működésí célú garancia- ás kezességvállalásból megiérülásek AH-o kivülról
7.2. Működési célú ‚iaszatéeitendö támogatások, kölcsöntk ‚isazatér. ÁH-n kívülről
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 240 000
74. 7.3.-bél EU-s tamogatüs ~közvetlen)
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.-t-83.)
8.1. FelbaIni. célú garancia- ás lcezesaégtállalásból megtéeülések AR-n kívülről
82. Felhalm. célú ‚ísszatéritendőiámogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-E kívülről
8.3. Egyéb (bllsalmozási célú átvett pénzeszkőz
8.4. 8.3.-bél EU-s tátnogatas (kozvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) 163 043 980
~- Híeel-. kálctünfelvéed államháztartáson kívülről (10.1+103.)

10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönűk felvétele
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi ‚állatkozáseól
10.3. Rovid lejaratu hitelek, kolcsonok lelvetele

II. Belföldi éttékpapirok bevételei (11.1. +..+ 11.4.)
11.1. Forgatisí célú belföldi értékpapírok beváltésa, értékesítése
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
II .4. líetetetest célú belloldi ertekpaparok ktbocsátasa
~- Maradvánv ipénvbevétele (12.1. + 12.2.) 321 320 095
121. Előző éti költségvetési maradványának igénybevésele 320 320 095
122. Elözo evtúttalkozüst marad’snyanaktgénybevésele
~ Belföldi tloanszírozás bevételei (13.1. + ... + 133,)

13,1. Allantáztartáson belüli megelőlegezések
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3. Betetek anegszuntetése
14. Külföldi iinanszirozűs bevételei (14.1.+...14.4.)

14.1. Forgistási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3. Külfdldi értékpapírok kibocsátása
34.4. Kuholdt htteldc, kolcsonok lelvétele
IL Adósságboz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4 . +15.) 120 320 095

17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+l~ 283 364 075



KIADÁSOK
Z sz. táblázat adatok forintban

SW~ Kiadási logcimek 2018. évi előirányzat

1 2 3
1. Működési költségvetés Idadásai (1.14+1.5.) 168 488 073
LI. Személyi juttatások 82 053 365
12. Munkaadókat terbelójánslékok ás szociális hozz~áns1ási adó 14 077 549
1.3. Dolold kiadások so 175 738
I A. Ellátottak pénzbelijuttatásai 9 032 299
1.5 Egyéb működési célú kiadások 13 149 122
1.6. - sz 1.5-hűl: - Elvonások és btúzttéaek
1.7. - Garancia- ás kezességállalásból kiüzetés ÁB-n belülrt
1.8. -Viaazatétitendö támogatások. kölcsönök nyújtása AR-n belülre
1.9. . Visszatéritcndö támogatások, kölcaönök tödesztése AN-n belülre
1.10. - Egyéb működési célú támogatások AN-n belülre I I 640 932
1.11. - Garancia és kezességvállalásból kiflzetés AN-n kivülre
1.12. - Visasatéritendö támogatások, kölcaőnök nyújtása AH-n kívülre
1.13. - Askiegészitések, ártámogatások
1.14. - Kamattámogatások
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre I 508 190
2. Felhalmozási költségvetés Idadásai (2.1.42.3.42.5.) 112 426 688
2.1. Beeuházástk I 591 218
2.2. 2.1-581 EU-s forrásból narga.lóauló beruházás
2.3. Felújítások 110 835 470
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból ancg’~lósul6 felújítás
2.5. Egyéb fclhalmozási kiadások .

2.6. 2.5.-böl - Garancia- ás kezesség’éllalásból kiázetés AN-n belülre
2.7. - Viaazatéeitendö támogatások, kölcsönök nyújtása AN-n belülre
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök lörletetése ÁN-a belúlre
2.9. - Egyéb ftlhalmozási célú támogatások ÁH-es bclülrt
2.10. - Garancia- ás kcseaség’~tlalásb6l kifIzetés AR-n kívülre
2.1 I. - Visszatérittndő tásnogatások, kölcsönük nyújtása Al-I-n kívülre
2.12. - Lakástámogatás
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások állan-átázlartáson kívülre
3. Tartalékok (3i.-t-3.1.)
3.1. Általános tartalék
3.2. Céltartalék
4. KÖLTSÉGVETÉSI KiADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 280 914 761
5. Hitel-. kölesöntürltsztás államháztartáson Idvülre (5.1.4 . + 53.)
5.1. Hosszú lejáratú hilelelc, kölcsönök törlesztése
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi ‚úllalkozásnslc
5.3. Rövid leiáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6. Belföldi értékeapírok kiadásai (6.1. + .. + 6.4.)
6,1. Forgaeási célú belföldi értékpapírok vásárlása
62. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltáss
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok ‘ásárlása
64. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7. Belföldi fInanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4) 2 449 314
7.1. Allanúáztartáson btlüli megelölegezéstk folyósítása
7.2. Allasnlsáztastáson belüli megelölegezéselc Asszaflzesáse 2 449 314
7.3. Pénzeszközök belétkéat elhelyezést
7.4. Kö~sonli irányitószcrvi támogatás foly6sitása
7.5. Pénzügyi lizingkiadásai
8. Külföldi finanszirnzós kiadásai (6.1. + ... + Ők)
8.1. Forgaiási célú külföldi értékpapírok vásirlása
82. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3. Külföldi értékpapírok bevültása
IA. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+. ..+8.) 2449314

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 283 364 075

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BETÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat adatok forintban

I Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. tor- költségvetési kindásolcl. sor) (+1-) -117 870 781

2 Finanszírnzáti bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor- finanszírozási kiadások 17 870 781
9. sor) (+1-)



I. ot táblára’

I. 1.melléklet a „/2038 (....) önkon”ányzat~ rendelethez
Jdszboldogháza Községi Önkormaioiyzat 2018, évi Költségvetés Kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK
adatokforintban

Bevételi Jogclm 2018. é’i előirányzat

I 2 3
1. Onkanroáavzal múkadésí támnealósol (13.+...+.l.6.) 21 101 400
I.’. Hel34 Bntíoraányzatok működésének általárloa támogatása 20 873 352
1.2. Océonrninyntok egyes köntcvcléol feladatainak támogatása 25 421 917
0.3. Otakonnányzalok szociális é0 gyenlsekjóléti feladatainak támogatása 21 830 000
3.4. Otúronnányzatok lrtalttnrálta feladatainak táotlogalása 2 030 380
1.5. Múködéci célú közponlositott előirányzatok
1,6. H&yt örsüornanyzatok Oaegeszztolamngarasas 10 945 833
2. Működési túlél tlntamatátokállannhákta.lánnn belülről t2.1.+...+,2,5.) 4 212 313
2.1. Elvonások do beözgedaek bevéletci 288303
2.2. Müködéni célú garancia- és kezességvállaláaból iaegtéroléack
2.3. MűkÖdési célú viaazatdritcnd& tóniogatások, kölceőaök visszatéroléoe
2.4. MűkÖdési célú visnaléritendó támogatások, kölcsönok igénybevéigle
2,5. Egyéb tolködési célú támogatások bevételei 3 924 tOO
2.6. 2.2.-cél EU-a taanogatas
3. l7elhalntozási célú támogatások állaataháztarlátna Iselűlről t3.3.+..+353
3.1. Felbaltoozási célú ötakonnáitysati iámogatáaok
3.2. Felbalmazdai célú garancia-és kszességvállaláaból megtéeütéatk
3.3, Felhalnlazási célú visszaléoitendö támogatások, kötcatnök visazaoérotéat
34 Felhalmozási célú vioazatétiiendő támogatások, kölcsonők igénybevétmln
3.5. Egyéb ftUialrnoráai célú lámogatásolt bevételei
3.6. ~.-bEá Eti-t taniogatal
4. Koatatalmi bevételek (4.l.+42.+4.3.+4.4.) 25 510 110
4.3. Helyi adók (4.1.1.44.1.2.) 20 400 000
4.1.1. — Vagyon tipasú adók 4 400 090
4.0.2. . Tenstékek 41 szotgd2lalónok adót 17000000
4.2. Gépjártsüadö 4 000 000
4.3. Egyéb ánahaansálati 41 nolgdilatási adók
44 t93tb kozbataant bevetrielE 00)000
5. Mükldéai bevétclek(5.1.+...+ 5.10.) 32 180 092
5,0. Kész.letéttéloesttéa ellettóatéke 300 000
5.2. Szolgáltatások eűenénéke 3 477 514
5.3, Kőzvetllett ezolgáttalósok értéke 2106 420
54 Tulajdatcei bevételek o 040 000
5.5. Ellátási díjak 3 327 094
5.6. Kiazáinlázott általános fotzalsú adó I 901 263
57 Ajtalánas fargaloni adó visszatétitése
5.8. Kaaaatttevételek
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
3oo. Egyeb mtrkódmsa bevetelek
6, Fetbalmománt bevételek t6.1.+.~+6.5.)
6.1. lonmateridliajavak éztékeattéze
6.2. lngallaaok éztékeziléne
6.3. Egyéb táigyi eszközök értékesítése
6.4. Réazotedéamlc értékesítése
6.5. Reszesedotek moganazteasitaz tzapcsotoóo bavetelet
7. Működési célú átvett pénotsajsizak (7.1+ ... + 7.3.) 240 000
70 Mükódéai célú garancia-és ktzeaaógvéllstóabdt megtérúlések AU-at kívülről
7.2. Működés célú viaazatériacndö tdmogatáaok kölcatnök visszatér. Akt-o kivütröl
7,3, Egyéb alködési célú ótvatl pénzeszköz 240000
~4, 7.3.-bel EU-a tazoogataa (közvetlen)
1. 1~elha1motást célú átveti péazcsatcűzők (0.1.482*23.)
II, Fettiaím. célú garancia- ér kezeaségvállalásból megtérotések Akt-a lávötról
8.2. FelbaJos. célú visszalénilendő láznogatánok. kölcnötaők vianzalér. AU-n távülmöl
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeazkőz
8.4. 8.3.-bal Eti-o taattogatas (kozvetlen)
9. KŐLTSEGVETESI BEVETELEK ÓSSZESENt tl+...+81 023 233 805

U~’ 031ttl- kllesinfetcétel áltannháoaanáooo hd’űlríl (00.0+0033

00.1. Hoanú lejáratú hitelek, kölccötök felvételt
10.2. Likviditási célú Itilelek, kölczöttök felvétele pénzügyi vállalkozáztól
00.3. Kavad lejaratta toaclet, kotcoonat lelvctcle
„ Belföldi éríé8~aplrok bevételei elli. +...+ tlA.)

lao. Forgatósi célú belföldi értékpapírok bevátáoa. értékesítése
01.2. Foagatázi célú belföldi érlékpaptrok kibocsátása
00.3. Befektetési célú belföldi éttékpspirokbeválldaa, émaékestlétc
11.4. Belctactes celia betiott cnetpaptrok Iato~aoa

0~’ Maradvámoy tgéo)’bevélele (12.3. + 12.23 120 320 095

12.1. Előző év kiítaégvetétá niaradványántak igénybevétele 120 320 095
12.2. El&o cv vatlítkooao maraávattyanal’ igeatybevetete

03 Belföldi 0.nanaoirosáo bevételeI (13.1+ ... + 133.)

03.0. Atlanúaáztanásos belüli megelöíegezézek
03.2. Alloazdiáztartíaoo belüli aoogelölegtzéoek törlenléle
03.3. Kozpotan mrányatonervs taanogatas

i4. Külföldi floaiorároán bevételei (14.1.+».14.4.)

14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváttása, énékeotméze
04.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok besáttáza, értékesítése
04.3. Kolftldi éaiékpapirok kibocsátása
04.4. Kaatioldi Iltaelet, kolczoook lelvetele

15. Adótsárlanzaem Isapcaotódö esárniazékoo ggytttek bevételei

16. FINANSZÍROZÁsI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l0.+ ..+15.) 120321 195

37. KÖLTSÉGVETÉSI És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖssZESEN: (9+16) 243 553 980



KIADÁSOK
2. so tó bitt rat adatok forintban

Snr- Kiadást Jogetmek 2013. éti tléiráttyLlt

I 2 3
1. Működési Ittltsé~vtén Idaddasi fl.14-...+1.51 021 625405
1.1. Személyt jtstalátok 54 044 330
1.2. Munkaadókat terhelöjárulékok ás szociális honájánilási adó ii 124 434
1.3. Dn1o~ kiadások 40 275 220
1.4. Enilotlalc pénzbeli isttasáaai 9 032 299
3.5 Egyéb tnókődéá célú kiadások 13 149 122
1.6. . sz 85-böl - Elvonások én beftzetések
1.7. . Garancia- ás kezeaaégvállaláabál iiázetéo AR-n betalre
It. -Visszaoéritendó támogatások. kőlsnőnök nyújtása AR-n bglolrt
1.9. . Viaszattriiendö támogatások. kólcsönok törleszténe AU-n beluire
1.10. - Egyéb működési célú támogatások .4)3-n belilre 11 640 932
1.11. - Garancia éa kszcssttgvállalásból kiüzeiéa Alt-n kivülre
1.12. . Vitozatéritentdó támogatások. kölcoönok nyújnáaaAlt-n kívülre
1.13. . kkiegészitéselc. ánámogatásek
1.14. - Ka,stattámogatások
1.15, - Egyéb működési célú iimogatáaok áltanétázsartáasn kiválre I 501 190
2. Felbalmnróui költségvetés kiadásaI (2.1+2.3+2.5,) 109494 264
2.3. Bertsházáaok I 402 918
2.2. 2.1.-böl EU-s forrásból snggvalásulóbsrssházás
2.3. Pelúlitások 108 091 276
2.4. 2.3.-bál EU-s forrásból megyalónaló felüiitáa
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.—bal - Garancia-és kezesaégvátlaláabál kiüzetto .414-n belálre
2.7. Visozatésitendó támogatisok. kölcsönök nyújláta AR-n belölre
2.8. - Vioszatésiscsndó támogatások. kölceönök tosleazténe AR-n belülge
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások AR-n belülge
2.10. - Garancia- ás kezemégrgállnláaból ktözetén AR-n kívülre
2.11. - Visszatérítendő támogatások. kölcsösök nyújtása AR-n kívülre
2.32. - Lakáatámotasda
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támscstásnk áoasnltázoastáaon kívülre
3. Tartalékok (3.1+32.)
3.1. Általános taatalék
3.2. Céttanialék
4. KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 237119 669
5. Htteb. kölcaönsörlessnés áttantháslaroánon kívülre (5.1. + ..- + 5.3.)

5.1. Hosszú lejáratú httetels. kölcsétök tönleretése
5.2. LIkviditási célúltitetek. kölesönök törleretéte pénzügyi vátlatkosámaic
5.3, Rövid lejáratú tételek. Isölcsönók ttrtesztéae
6. nelrétdi értékpaplrak kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
6.1. Potgatáai célú belföldi értékpaptrok vásátláaa
6.2. Pospatáoi célú belföldi éstékpaptrek beváltáaa
6.3. Befektetési célú belföldi éstékpapérok vátáglisa
6.4. Befektetést célú belföldi énékpapirok beváltáta
7. Belföldi öna,sntározáu tdodánat (7.1. + .. + 7~4I 2 449314
7.1. Allanásáztarsáson belüli megelölggezttock folyósítása
7.2. Aolantisáatanáson belüli onegtlöleganéttk viaszaőzettan 2449334
7.3. Pénzearközók bttétkéat elbelyaése
7.4. Pénzümé ltztngtsiadásai
7.5. Központi isányitóazeni támogatások fölyótltáaa
8. Kúltöldi Unanstiroysia kladánat (6.l.+ --. + 6.4.)
8.1. Foegatisi réti külföldi énlékpapirok vásánlása
8.2. Befektetési célú Isolföldi éstékTap&ok beváltása
8.3. Külföldi éstél~apirok betiltása
8.4. Külföldi hitelek. kölcaönök tödesztése
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (&+.«+&) 2 449314

to. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 239 568 983

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KLUÁSOK EGYENLEGE
3. so táblázat adatokforintban

5 Kiltsfcvelént láigy, titstslet ( kileotg”etést bevételek9. tsr— Itátttégvettnt láadáonk4. on,) (+á-) -113 ttö 184

2. Ftnanszimzdsltnevfreteo, láadátnlsegyenlegetttnaisstieoaántbe”fleltkl6. ttr-nnansámzint ldnáástkt. on,) (+1.) 111170 Ill



I. at táblázat

l.2.melléklet a /2018 (....) önkontányzatircndclethez
Jászbol&ogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK
adatok forintban

Sor— ‚.

szám Bevételajogcien 2018. ow elairaeyzal

1 2 3

I. Önkeonakietüt mükldési támneatásai (1.1.+..,+.1.63
II. Helyi önkorntáeyzatok múködéaésolc dllaláaos támogatása
0.2. Oitonnánysalok egyes kőmevetési feladatainak támogatása
t.3. Orsltotináayzatokmodálte és gyemiekjóléti feladatainak támogatása
1.4. Osltormdayaatok kulturális feladatainak támogatása
1,5. Működési célú kőzponrositoli elűirányzatok
1.6, Helyi ónkanaastyzatok étegesattó tamogatasat
2. Méikgdéé célú edmeeatáoek átlandaáaiartáson laelülril (2.l.+...+253 31 543 416
2.1. Elvonások ésbc6zesésekbovévelá
2.2. Múködéncéli garancia-és kezetaégvdllaláabél aegtéaulésck
2.3. Múk6dési célú visosatéaitendö támogatások, kölcsötstk vionaléoúlése
2.4, Működési célú vitazatéritendű támogatások, kölcsönök igéaybevélelc
2,5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 31 543 416
2.6, 2)-bál EU-s tamogalaa
3. Felhalmozási célú Iéasozalások éleotabáatareáton betotrél (3.1.+...+3.5.1
3.1. Felbahnozáai célú űsicozmányzali támogatások
3,2. Feltsalassasási célú garaeda- éskczezségvállaláabdl megiésúlések
3.3. Felhalmozási célú vigaralériteadö támogatások. kblenönök visozalérüléte
3.4. Felhalmozási célú visnsatérűtersda támogatások, kölcoönölc igéoybevéaele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. i.b..böl kU-a tassogatas
4. Ktr]sotalosl bevélelclc (4.1.+42.+4.3.+4.4.)
4.1. Helyi adók (4.t.l.+4,1,2,)
4,1.1, -Vogyordtipssúadák
4.1.2. -Termékek ás szolgáltatások adót
4,2. Gépjásmiadé
43 Egyéb ásúoatálaá ás rzolgátlaláai adék
44 t~Etb Ktaoalom bevetelek
5. Mükidéd beullelek t5.l.+...+ 5.80.) 0 266 679
SI. Kénletértékesités elleoénéke
5,2. Szolgálerlásek ellessétséke 4 950236
5.3. Közvetltett nolgáltalások éstéke i 575 697
54 Toalajdooosi bevételek
5.5. Ellátási ájak
5.6. Kissáonltzots általános forgalasé adó I 740 746
5’? Általános fotgahod adó vttssatétdténc
5.0. Kasraebevételek
5.9. Egyéb pétszslg34 műveletek bevételei
5.10. Egyeb noakóéeor bevetelek
6. FelhalmozásI bevételek é6.5.1-...+6.5j
6.1. Inzsoatcsiáliajavak énékteitése
6.2. Ingatlanok éssélcestlése
6.3. Egyéb láegyi eszközök értöcesleése
6.4. Részesedések éotékesttéoe
6.5. Reszeseáesekmegszanmetoez kapcaolaéo bevetelet
7. Működést célú ámon pénozszkbzűk(7.1. + ... + 7.33
7.1. Működés célú garancia- is kezestégvállalásból megtéröléssk AH.n kivülröl
7.2. Működési célú visazaléeileodö lámagalásalc. kőlmbnök visszatér. AH-e kivúlröl
73. Egyéb mikádési célú átveti pénzeszkör
~‚4, 7.3.-bál kU-s taatlogatas (korvetles)
8. Feltsalmoykal célú átveti pénzeoalzöojk (8.l.+8.2.-003.)
8,1, Fetbtaltas. célú garancia-és kezességvállalásbét megtérúlésok AH-e kivülrat
8.2. Felhalnr célú visczatédlendö támogatások, kölcsöeák visozarér. AM-n kivolröl
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzearköz
6.4. t.3.-bot EU-a lamagalas (kozvealea)
9. KÖLTSEGVETESI BEvEranc ÖSSzESEN: (1+...+0) 39 810 095

°0. lliltl.~ köletgofetvétel államháflartdson kűvűtrél (10.1+10.3.)

10.1. Mosszú lejáratú hilelek, kölcsöeök felvétele
10.2. LIkviditási célú hitelek, kölcsáaök felvétele pénzogyi vállalkozástól
10,3. Kovad lejasatu szelek, kotmoeck ielveleáe

II. BellaldI éreélepaplrek bevételei (113. +...+ 11.4.)

a II. Forgatás1 célú belföldi énélcpapkok beválcása, értékesitése
11.2. Forgatás célú belföldi értékpapirolt kibocsátása
11.3. Befektetést célú belföldi éasékpapirokbeválaán, énékgsiléat
11.4. belebseteas eels beltoleb ersek~aptrok ktbötan

l~. Maradodov teéovbevételc (12.l.+ 122.1

12.1. Elűző év költségvetési maradványának igéroybevétele
02.2. blúza cv válalkozaas rtaoadvaayaeak ogenybevelde

~3 Belföldi fle’eoosisozás be”éttlei (13.1. + ... + 133.)

13.0. Allataúi&ziartáooa belüli niegelölegesétek
13.2. Allassabáztasiésoe belüli megel&legezéeek löglesziése
133 betetek meggytaclelece

14. KülföldI flnasrstrozáa bevételeI_t143.+...14A.)

14.1. Forgatás célú kolfildi étsékpapirok beváltáta, énékeattése
14.2. Befok1eléai célú Icúlföldi éotékiaaptrok beváltása, éreékeoteése
14,3. Külföldi éttékpap&ok kibocsátása
14.4. KsdOoló ástelek, kolcooeak üclveteic
15. Ad6aed~laocnem kapmeléélá eaánaasilsoo ögylelek bevételeI

16. F1NM4SZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I0.+ „.+1&)

17. KÖLTsÉGVETÉSI És FtNÁI4SZÍROZÁ5I nE’~ÉrELEK ÖSSZESEN: (9+1~ 39 010 095



KIADÁSOK
1 at fébttar adatok forintban

S Kiadási Jogclmek 2038. éti előiráas3f

1 2 3
I. Működési koltsérwtés kiadásai (1.14+1.5.) 40 862 668
II. Szamélyi juttatások 28 009 035
3.2. Muskaadókatlerbeló ásulékok ás arociálishoájámlósi adó 2953115
.3. Doloúj kiadások 9 900 518

1.4. Eűdloltak gásEbeli issilalásai

1.5 Egyéb működési célú kiadások
1.6. . as 1.5-bal:. Elvosisak ás betizosések
3.7. . Garascia. ésls”ességyáltaláuból kiázeséu AH-a bolohe
1.8. -Viossstéritesdö sássaagalások. kölusösök nyújtása AR-s betolre
1.9. . Visszatériaesdó lémsoaeáusk. kólcsösök torlesztése ÁH-s belülre
1.10. . Egyéb mQködési célú támogatások AR-s belúlre
1.11. . Garancia ás kaességvállalásból kiözesés AR-a lciee
1.12. . Visazstésitesdő uéssogasások. kolcsöaok nyújtása AR-s kivúlre
1.13. . AskiegészJtéoek. ártámogatások
1.34. - Kamaelámoratások
115. . Egyéb működési célú támogatások állanűsázsanisoa kivölre
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 4 194 424
2.1. Beruházások 1 450 230
2.2. 2.1.-bőI EU-s forrásból megvalósodó bombázás
2.3. Pelúiitások 2744 194
2.4. 2.3.-hó! EU-s forrásból megvalássáó felújítás
2.5. Egyéb folI’slmozási kiadások
2.6. 2.5,-böt . Garasom- éa kozssséovállaláoból kifizetés ÁR-a boloire
2.7. - Visozatériteadő támogatások. kölcssaök nyújtása Akt-a belálre
2.8. - Visrzatéoilesd! támogatások. kölcoősők töslesztése AH-s brInks
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások AR-a bright
2.10. - Garancia- ás kezcm~válla3áaból ki~oiés Áll-a kívülre
2.11. - Visssalézilesdö támoratósuk. kolcoóaök nyújtása AR-a kivülro
2.12. - Lakásiámagalás
2.13. - Egyéb fetisalosozási célú tároogaaássk álasaháziastásoa kivülro
3. Tartalékok (31+32.)
3.1. Alssbssasoaosaalélc
3.2. Cékaatalék
4. KÖLTSEGVEFES1 KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 45 057 092
5. Hitel., kölcsislörleosséo állsmlsáztariáaozs kivoire (5.1. + ... + 5.3.)
5.1- Hassal lciáoaoú hitelek. kölcaaallc löstoarléoe
5.2. Likviditási célú HItteK kölcsösök löslerzsése pénzügyi vdllalkozáasak
5.3. lt6vid loiárstú hisetelo. kölcsörsaksörlezasáse
6. BelföldI értékpapírok kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)
6.1. Fossalási célú belföldi éslékpapkskvásástása
6,2. Foroslisi célú belföldi értékpapírok beváliása
6.3. Befektetési célú belföldi éroékpapirok vásárlása
6.4. Befekselési célú belföldi értékpapírok beváltása
7. Belföldi Osanrsirsúo kiadásai (7.1.+ ... + ‘7.4.) 2 449 314
7.1. Allasotáázsariásoa belúli asrgelöleoezésok folyósítása
7.2. Allasisáztarsásos beláli megoliloeezéook viuszafazelése 2449314
7.3. Pénzerzkozökbelétkéas ellselyaéao
7.4. l°éazücvi lizáao kiadásai
8. KülföldI onaatsározás kiadásai ( 6.). + ... + 6.4.)
II. Fos~lási célúkülföldi ériékpapirokvásáoláas 2449314
8.2. Befeksetési célú külföldi értékpapírok bevállása
8.3. Külföldi értékpapírok bevállása
IA. Külföldi hitelek. kölcsóaök oörloasése

9. FIN.434SZÍROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+&) 2 449 314

JO. KIAIIÁSOK ÖSsZESEN: (4+9) 47 516 406

KöLTSÉGVETÉSL FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KiaÁSOK EGYENLEGE
3. sz éébtésszt adatokforimrban

I Kolraéoveaésl kifoy, tIlalsiet ( lsélrsé”osési bevölelrk9. sor— kölaségvesési kiadások4. sor) (+1_l —5246 997

2. Floarsaisooáélse’-étcork, ldaddstkearedegetflsaomiasaásllse»éodeklő. sor-Osasarirosási ldadáosk9.ats) (+1-) -2449314



1.3. mel2éklet a ./2018 (....) önkonstányzati rendeletbez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Állami (Állainigaz~ntási) feladatainak mérlege

BEVÉTELEK
1. sz táblázat adatokforintban

Beviteli jogclm 2058. é’i előirésysst

I 2 3

I. önkonnánnat működési_támteatéoti_(l.l.+...+.16.l
1.1. Helyi Önkormányzatok müködétéstek általános támogatása
1.2. Onkossaástysatok egyes könaevelési feladatainak támogatása
1.3. Onlaontsányzstok szociális dogyentaekjóléli feladatainak támogatása
3,4, Onkormáaiyvatek ktalttarális feladatainak támogatása
1.5. MűkÖdési célú k0z~ostooitott eliarányzatok
1.6. hel3s Onkensanyzatok kacgetato tamogalasas
2. Múködéni téti’ tdnaotatásolcállaanhdsaariáson belülről (2.t.+...+.2.5.)
2.1 Elvonások ás beU,zeiések bevételei
2.2. Müködéni célú garancia. ás kezességváltalásbál megtérolések
2.3. Műkódéti célú ‚iessatérltessdő támogatások, kötcoönök visszatétútése
2.4. MűkÖdési célú vitazaidsilesdi támogatások, kölcsánok igésybttaétele
2,5. Egyéb működést célú támogatások bevételei
2,6, 2,3.-bal LU-stamogatas
3. relbnlmtalti célú ijolorteétsk államhádsroéstn betütről (3.1.4.43.5.)
3,1. Felhalmozási célú ösikosmágyzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia-és kesaségváualásböl megtérféések
3,3. Felhalmozási célú vismatéritesdi támogatások. kolcsősök vitszasérálési
3.4. Felhalmozási cétú ‘oisszatéútend& támogatások, kötcoösák igénybevétele
3.5. Egyéb féDaalsssozsisi célú támogatások bevételei
3,6. 3b’.bol hU~t tttsiogatas
4. ligzlaaiahnl bevételek (4.1+4.2+43+4.4.)

4,1. Helyi adék (4.1.1.44.1,2.)
4,t,1. ‘Vagyonitiposúsd6k
4.1.2. . Termékek da nilgátlalásek adót
4.2. Gépjásmúadá
4,3, Egyéb dnibasasdasti ás szolgáltatási adák
44 bgyeb kathaselne bevetelek
5. Mgkgdési bevételek (5.1.4.4 5.10.)
SI Késztetértékesétés eseséttéke
5.2. Szolgáltatások egmésléke
5.3. Kőzveeltetl szolgáltatások ésiéke
5,4. Tulajdonosi bevételek
55 Ellátási díjak
5,6. Kissámlázoti általános fotgslnti adó
57, Altalástos forgatsié adó visszatérttéee
si Kamstbevéselek
5.9. Egyéb pénszigyi műveletek bevételei
5j° hg~’eb msköéesi beverelck
6. Felbatsttoútl bevételek (6.l.+...+6.53
Öt. lsmtisteriálit javak értékesítése
6.2. tstgatlantk éttékesitése
6,3. Egyéb tárgyi esakőzök ériékozitésc
6,4. Rámesedések éstékesitése
6,5. úcess,eseéeset niegsztaésehezkspceoíodo bevetelek
7. Működést célú átovti_pinzegsátsök (73.4 ... +_7.3.)
7,1. MűkÖdési célú garancia. ée kezesség”álaláshöl segtératétek .klt.n hvútebl
7.2. Működést célú viaszatéritendl támogatások, kölceöeik visszatér. .434-n kivűtröl
7,3, Egyéb működési célú átvett pénzeszkög
74 7.3..bol tU,t tassogatas (kozvesten)
8. Fethalnstrási célú átvett péttsesojsösak (8.1.482.483.)
gi Fetitalna célú garancia- es kezességvéltatásbút megténitések .434-n kivőlrál
8,2. Feltsnlm. célú visszatésisendötámegtaásotc, kölcsönök visszatér. AH.n kivosröt
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett péttzerzköz
8.4. 8.3.-böltU-s tsaiogatas (kozveslen)
9. KÖLTSECVETE$t BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14.48)

~t. Hitet-. kgleaöa(etvécel államltáziat-téttn IsiocIrgI (50.1.41033

10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölctötttk felvétele
I D.2. Lücviditisi célú hitelek, kölcsösák felvétele péstzűgyi vállalkozását
~ Kovtd lcjasstsa hitelek, kolcsonok lelvetele

~‚. Bettöldi érlékpaptrok bevételei (113.+...+ 11.4.)

I 1.1. Forgatás cdúbellötdé éatékpapisok bevallása, étiékesitése
11.2. Foegstási célú belflldi étiékpapisok kibocsátása
13.3. Befektetési cdíú heltőldi énékpaptrok beváttáss, ésiékesiiése
11.4. toeleinetest celia belloldo erteepaptuk ásbocsssasa

D’ Maradisievi géevbevéttle (12.1.4 12.2.1

12.1, Előző ér költségvetési m~dv~y~~-ige’nybevélele
12,2. héOso cv vatttlkosass ‚sisrtdvanyaatak igenybevetele

~3 BellIldi flnaia~rozái bevételei (13.1. + ... + 533.)

13.1. Altamlsiziastásog bttáli megetútegezérek
3.2. Altan-ihlztasiásot’ betati megetölegesések térleszsése

t3,3. Betcteksnegszmseogse
i4. Káttőldi Eanatzárorős bevételei (14.1.+...14.4.)

14.1. Fotgatási célúkátlildi éaiékpapirokbeváltása, étlékeshése
14.2. Befektetési célú tcáltlitdi érrékpaptrok bgváttáss, érlétcesilése
14,3. 1(051116 énékpsptrok kibocsátása
4.4. Ksétolis hitelek, kolcsansk l&veaete

15. Adénságliozgen kapetoládá ámnnszékgt ügyletek bevételei

16. FINAJ4SZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (SD. + ... 415.)

57. lcÖt3-SÉGVEI-Ést É.s FgNAJ4SZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)



KIADÁSOK
K sz táblázat adatok forinrban

Sor- Kiadási Je~cimek 2018. ésí eléirányaat
cam

1 2 3
L Működési kölisásvelés kiadásai (1.l+...4-1.5.)
1.1. Szeossé1~i ititósások
1.2. Munkaadókat tcrhul&járulékak és szociális hozójírulósi adó
1.3. Doloel Idadások
1.4. ElIátottak pb~bcli isliatósal
1.5 Egyéb működési célú kiadások
1.6. - azl .5-581: - Elvonisok éc beúzetések
l_l. - Osmosis. ás kaaaaégyáltalásból kiüzetés AR-n beliilre
1.8. -Vinaniériicndb tánsogalások. kölcsonök nvűilása AM-n belúlre
1.9. . Vimoatéríteadö támogasisok. kölcnoaök lörleszlése AM-n belúlre
1.10. - Egyéb működési célú limogarisok AR-n belalro
I_Il. . Caesnela ás kezességvállaldaból kiözetóoAR-n lzávülre
1.12. — Viomatésiiendö támogatások, kölcsösok nyújtása An-n kivaire
1.13. -Asidegé~tések. áscásnnoalósok
1.14. - Kmsiatcómogatósok
1.15. . Egyéb működési célú limogatisok állagnházlartáson kívülre
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2,3+2.5.)
2.1. Beruházások
2,2. 21,-bél EU-s forrásból megvalósuló bonshizis
2.3. Felúittdsok
2A. 2,3,-bál EU-s forrásból mgavalóaéó felúAlás
2.5. Egyéb felisnlssozási kiadások
2.6. 2,5.-hűl - Garnocit- és kezességvállalisböl ödúwén AR-n belülre
2.7. -Visnalédecndő lámngasások. kelcsösök eyúilása AM-n botülre
2g. - Visszslésitesodó limosasások. kölcsönok torlcazséne AR-n belúlre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú lánsogysósok AR-n belolre
2.10. - Ganncia- ás kezesség’dllsldaból ldózctés AR-n kívülre
2.11. - Visszasénitcssdö támooalisolc, kölcsönök nyújlésa An-n kívülre
2.12. . Lakáslásnogalás
2.13. - Egyéb fclhshnnzási célú támogatások illanáiánngcásos kívülre
3. Tartalékok (3.1.4-3.2.)
3.1. MWássn tnnaltk
3.2. Céltasinlék
4. KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5. tlitel—,kelcsöalérlestés illasnlsánartáson klvúlre (5.1.4- .. + 5.3.1
5.1. llosza&lcjáralú hitclck. kilcaöiiúktötltssiése

5,2. Likuldisási célú hitelek. kölcsönök tősleszsése parrogyt vállalkozásnak
5.3. Re-odd lelámlé hitelek. kölcsösök törleiénc
6. Belf~eldt érlékpapirsk kiadásai 6.1 + .„ + 6.43
6.1. Porgasási célú belföldi énékpaplrokvásdrlása
6.2. Forgatésícélúbclföldi értékpapirok be”dltáas
6.3. Befckietésl célú belföldi érsékpapirok vásáilása
6.4. Bcfeklclési célú bclföldi énékpapaok be”áltása
7. nelmlds flaanoaíre,ás kladáoai (7.1. + ... + 7.4.)
7.1. Allanésáztartáson belüli_megelólccczéack folyósítása
7.2. Allnnésizsanisnn belüli menelölcgezéeek visszaflzesése
7.3. Pénzesoilázék bclélkénl elhelyezése
7.4. Pésszúasi liaise kiadásai
S. Külföldi tlssanrsiroris kiadásaI (6.1. + ... + 6.4.1
8.1. Forgasési cdú külföldi érsékpapirok vásáslása
8.2. Befelselési célú külföldi értékpapirok beváltása
8.3. Külföldi érlékpapfrokbcvdltása
8,4. Külföldi hilclck. kölmüsök lútlcnlése

9. FINANSZÍROZÁSt KIAI)ÁSOK ÖSSZESEN: (S.+...+8.)

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS IUA.DÁSOK EGYENLEGE
3. sz. fábidzat adatai’ forintban

I Köliségvelési tédte~’, többlet< Idiltsée”ettsl toevftrlek9. sor— kilrsésveiésI ldadáeok4. sor) (4-i-)

2. Flsasgzírszáslbevélrlelv Idndásokegyeelegt(fwassssioadé bevésrleklf. sor-flnsisaárssási ldaddsok9.sos)(+é.)



I. s. ttihiá:ct

IA melléklet a /2018 (..) önkormányzati rendelethez
Jászbokiogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

adatok forintban
Sor- .

. Bevételt Jogcam 2018. eva eloiranyzat5mm
1 2 3

I. Önkoranátivzat működési támagatásai (l.1.+...+.1.6.) 81 101 480
1.1. Helyi önieonnáayzatok műkedésének általános támogatása 20 873 352
1.2. Onkormányzatok egyes közotevetési feladatainak támogatása 25 421 917
1.3. Onkorniányzatok szociális és gyennekjótéei feladatainak támogatása 21 830 000
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 030 380
IS. Működési célú központosisost etőirányzatok
t.6. Hety~ önkormanyzatok koegésztto tamogasasat 30 945 831
2. Működési célú támosatóank államháztartásoai belülről (22+...-t-23.) 35 755 729
2.1. Elvonások ás beüzetések bevételei 288 313
2.2. Működési célú garancia- ás keztsségvéllalásb6l megtérütések
2.3. Működési célú’iaazatérátendő támogatások, kölcsönök viaszasérülésc
2.4. Működési célúsisszatésátendő támogatások, kötcsönökigénybevétele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 35 467 416
2.6. 2.5.-bal EU-s tamogatás
3. Felhalmozási célú támneatátok államt’áztareáaon belülről (3.l.-t-...-t-3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkonnányzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- ás kezességráttatásból megtérűlések
3.3. Felhalmozási célú ‚isszaeésitendö támogatások, kötcaönökeisszatérülése
3.4. Felhalmozási célú ‚ásszatéxátendő támogatások, kölcsőnök igénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3,5, 3.5.-bal EU-s tamogatas
4. Közbatalnai bevételek (4.L+4.2.-t-4.3.+4.43 25 500 000
4.!. Hclyiadók (4.1.1.44.12.) 21 400 000
4.1.1. - Vagyoni tlptssú adók 4 400 000
4.1.2. - Termékek ás szolgáltatások ad6i 17 000 000
4.2. Cépjárműad6 4 000 000
4.3. Egyéb áruhaszotátati ás szolgáltatási adók
44 tgyéb kozdatalmm bevetelek 100 000
5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) 9 933 546
53. Késztetéreékesités eltenértéke 300 000
52. Szolgáltatások ellenéetéke 3 477 514
5.3. Közvetített szotgáltatások értéke 3 692 I IS
5.4. Tulajdonosi bevételek 1 o~o 000
5.5. Ellátási díjak
5.6. Kászácalázott általános forgalmi adó I 423 914
5.7. Általános forgalmi adó visszatéritése
5.8. Kantatbcvételek
5.9. Egyéb pénzügyi művtlcetk bevételei
530. Egyeb osesköddas bevételek
6. Felbatmozási bevételek (6.1,+,.-t-&53
6.1. tnrmaeeriátisjavak éetékesitése
62. Ingatlanok értékesieése
6.3. Egyéb tárgyi eszközök éstékesitése
6.4. Részesedések éreékesítése
6.5. Reszesedések megsziánetéhez kapcsotódo bevételek
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) 240 000
7.1. Működési célú garancia-és keztsségvéllaláab6l megtérülések AN-n kívülről
7.2. Működési célú ‘ásszasétitendö támogatások, kölcsönök ‚ástzatér. AH-n kívülről
7.3. Egyéb működési célú átvett pémezeszköz 240 000
~4 7.3.-bél RU-s tamogalts (közvetlen)
8. Felhalmozási célú átvett péozeszközők (8.1.-t-8.2.+8.3.)
5.1. Felhalnt célú garancia- ás kezeseég’óllalásb6l mtgtéeüléaek AM-n Idvélről
8.2. Felhalm. célú ‚4sazatéútendö támogatások, kölcsönők tüszatér. ÁN-o kívülről
8.3. Egyéb felhalmozási célú át-ron pénzesrköz
g,4 &3.-bol EU-s tamogatas (közvetlen)
9. KÖ1.’TSECVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) 152 530 755

IlL Hitel-. kölcsönfelvétel áltamháztareáaon Idviitrül (10.1.4103.)

‚0.3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
102. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi sáttalkozástől
10.3. Rovtd ttjáratú hitelek, kötcsönok lettetele

~‚ Belföldi értékpapírok bevételei (11.L+..+ 1143

11.1. Foegatásí célú belföldi értékpapírok bevéttása, értékesítése
11.2. Forgatási cétú belföldi értékpapírok kibocsátása
I 1.3. Befektetési célú belföldi énékpapirok bc’óttása, éreékesitése
‚~‚4, beltkteteso cétu beltötdt értekpapirok kobocsátasa
~ Maradvánv igénvbevétele (12.1. + 32.2.) 120 320 095

12.1. Előző év költségvetési maradvéayáaak igénybevétele 120 320 095
12.2. Etoco evtálialkozása maradvenyának sgenybevéeele
~- Belföldi ttnanszirozás bevételei (13.1. + ... 4133.)

13.1. Allamltáztartáson belüli megetőlegezések
13.2. Államháztartáson belüli mtgelőlegezéstk törlesztéae
j33, Betetelc ntegazuntetése
~ Külföldi ámaanszirozát bevételei (14.l.+».1L4.)

14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok be’últása, értékesítése
14.2. Btfektetési célú kütföldi értékpapírok beváteása, éttékesitést
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. Kuttoldi hitelek, kolcsonok Itlvetele
15. Adósságlaoz oem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

1’ FINANSZÁROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... 415.) 120 320 095

17. KÖLTSÉGVE3ÉSI És FINANSZIROZÁ$l BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 272 850 850



KIADÁSOK
2. sz~ ráMáwr adatok forintban

Sor- ...
. Kiadást Jogetmek 2018. eva eloiranyzatszam

1 2 3
I. Működési költségvetés Idadásai (I..l++15) 117 672 864
8.1. Személyi juttatások 53797485
1.2. Munkaad6ksteerbelójárttlékok és szociális hozzájárulási adó 8 305 03!
8.3. Dologi kiadások 33 388 927
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 032 299
1.5 Egyéb működési célú kiadások 13 149 122
1.6. - sz 1.5-ből: - Elvonások ás beflzetésck
1.7. . Garancia- ás kezességvüllalásból kifizetés AM-n belülre
Is. -Visszatérítendő tásotogarások, kölcsönök nyüjeásskH-n belülre
1,9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsössök törlesztése AN-n belelre
8.10. - Egyéb működési célú támogatások AH-ot belülre It 640 932
1.11. - Garancia ás kezesség’állalásból kifizetés ÁM-o kívülre
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁtt.n kívülre
1.13. - Arkicgészttásek, ártámogatások
1.84. - Kamauásnogalások
1.15. - Egyéb működési célú támogatások állanásázeartáson kívülre I 508 190
2. Felhalmozási költségvetés Idadásal (2.1+2.3+2.5.) 112 426 688
2,1. Beruházások I 598 218
2.2. 2.1.-bő! EU-s forrásból tsxg’~16su1ó beruházás
2.3. Felújítások 110 835 470
2.4. 2.3.-bál EU-s fon’ásból mzg’~lósuI6 felújítás
2.5. Egyéb fehlsalmnzásí kíadások
2.6. 2.5.-bal - Garancía- és kezesaég’állalásból kifizetés AN-n belülre
2.7, - Visszatérítendő tásnogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-ot belülre
2.8. - Visezatéritendő támogatások, kölzstasök törlesztése ÁN-n beltllre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások AM-n bclülre
2.80. - Garancia. ás kezességvüllalásból kifizetés ÁH-o kívülre
2.81. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AN-n kívülre
2.82. - Lakástámogatás
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások állansháztartáson kívülre
3. Tartalékok (3.1+3.23
3.1. Általástos tartalék
3.2. Céltartalék
4. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSS~sEN (1+2+3) 230 099 552
5. Hitel.’. kötcsöntörleszeés állansbázeartáson kivülre (5.1. + ... + 5.3.)
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vüllalkozásnzír
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törleszsése
6. Belföldi értékpapirnk kiadásai (6.1. + .. + 6.4.)
6.1. Forgasási célú belfüldi értékpapírok ‚ásárlása
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
ó.3. Bcfcktetási célú belföldi értékpapírok tálsárlása
6.4. Befektetési célú bel~tdi értékpapírok bevüleása
7. Btlfdldj finanszírozás kiadásai (7.1. + .. + 7.4.) 42 751 298
7,1. Állstsüáztartáson belüli mtgelölegezásek folyósítása
7.2. Állasaisázesreáson belüli megtlőlegezések visazafizetáse 2 449 314
7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4. Kőzptotí irányítószeni támogatás folyősilása 40 301 984
7.5. Pénzügyi lizisap kiadásai
8. KülföldI finanszírozás kiadásai (6.1. + .. + 6.4.)
8.1. Forgatás! célú külföldi éslékpapirokvásárlása
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok betáltása
8.3. Külföldi éeiékpapirok betáltása
8.4. Külföldi hitelek. kölctönök tőrlesztése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+$.) 42 751 298

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 272 850 850

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat adatok forintban

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+1-) -77 568 797

2 Finanszírozási bevételek1 kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek I6.sor—flnanszírozáti kiadások 77568797
‘ 9. sor) (+1’)



1. n KélöIérut

I .l.A.melléklet a /2018 (....) öi*ormán~zati rendeleilaez
.Iászboldogháza Községi önkormányzat 2018. évi Költségvetés Kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK
adarolcforinéban

SOt- ..

‚~‚ Bevetelljogclm 2010.ew elOIflUO7at

I 2 3

1. Őnknnaásnt’t műltodéni támo~atásai (1.I.+...+.1.6.) 81 101 480
fl Helyi onkomidatysatok niúködéséssek általános támogatása 20 873 352
1.2. Onkonsiatyzasok egyca köntcvetéai feladataisak támogatása 25 428 917
1.3, Ost]sorniányzatok etociáls é yenac1~öIési feladatainak támogatása 21 830 000
1.4. Onkorntártyzatok tctértorátis feladatainak ga 2 030 380
1.5. Működési célü központositott elöirásyzatok
0.6. lIeloat önkonaartyaatet koegosato tasitogatasas 10 945 831
2. Müködéni célú Idmognlások állanhéatanáson belülről (2.l.+...+.2L) 4 212 313
2.8. Elvonások ér beézetések bevételei 288 313
2.2. MűkÖdési célú gszanzia- és kezeoségvállalásból meglérülések
2.3. MűkMési célú visszstésileodöiámogatisok, kölcsössók visszaléröléne
2.4. Múkodéoi célú visaatériocoodö oássogaoágok, kolcsönök igénybevélele
2.5. Egyéb működési célú Iánoogaoások bevételei 3 924 000
2.6. 2.5.-aol hU-s lamagatat
3. Felhalmozási célú támogatások illnsnlsétarléaon belülről (3.l.+...+3.5.)
3,], Felhalmozási célú ördcortnányzati támogatások
3.2. Felisalmazást célú garancia- ér kacsségváflalásból sncgtérúléaek
3,3, Felhalmozási célú vjtezalésilendl támogatások, kÖlcoönök visszaléréilése
34 Felhalmozási célú vianzalésilcssdl limogalisok, kölcsötök igénybevélele
3,5. Egyéb feUsolmozári célú támogatások bevételei
3,6. 3.5.-bol hU-s tasoagatas
4. Köaloa(alml bevételek (4.l.+42.+43.+4,43 25 500 000
4.1. Helyi adók (4.1.1.44.1.2.) 2] 400 000
4.1.1. - Vagyoni oipslú adók 4400 000
4.8.2. - Termékek ér nolgáloatáaolt adói 17 000 000
4,2. Gépjánelaáó 4 000 000
4,3, Egyéb árss1sanssálasi és molgállalási adók
44 bUs-sb kozútialim beveteink 100 000
S. Műkődési be’élelek (5.l.+...+ 5.10.1 7 953 667
5,0. Késaleléltéktsiléa elenézoéke 300 000
5,2. Szolgállatásak elenséstéke 3 477 584
53, Köz’ elliell szolgáltatások értéke 2 116421
54. Tsilajdoooslbcvételek I 040000
55 Ellátási éjak
5.6. Kiszásaalázolt általánaa forgalmi adó I 019 732
5,7, Aitaldsiao fargalsré adó vtamalérltése
5.8. Kartaibevélelek
5,9, Egyéb pénságyi műveInek bevételei
5.10. ingyéb nsúköáéo bevetniek
6. Felbalmoráal bevételek (6.l.+...+6.5.)
6,], lsstsataiális javak értékesítése
6,2. Ingatlanok éssékeslléae
6.3. Egyébtdrgyi earieitákénékcsisére
6,4. Rámesedések éstékesilére
6.5. Keozeacdeock meglzisneseötzkapcsolodo beveiclek
7. Műltldési célú élne’ pénaenlelsők (7.1.+ ... + 73,) 240 000
7.1. totűködési célú garancia-és kezesség”állalásból meelérúlésck All’s kivúköl
7.2. Működési célú visssatézioendö sámogalásak, kölcsbsák visszatér, AFI’s kivülről
73 Egyéb múkodéti célú átvett pénzesekös 240 000
7,4, 7.3.-bél bUs tasoogalaa (kezvetlen)
0. Felhalmozási célú átvett pénzesásözék (0.l.+02.+033
0,1. FellosIm. célú garancia- ér kezességvállalásból megiérúléaek AH-s ksvülröl
0.2. Felhahsa célú vioszaléritendő lámogatások, kötcoÖnök visszatér. All-st kivslröl
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeze.köz
8.4. 8.3.’bcí kU’s tamogs.tas (közvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVEFELEK ClsszEsEN~ (1+.,,+5) 889 007 460

50 ElérI.. klleoöoreltálel állanohéaiarléson ld’űlrgs tlO.L+103.)

10.0. HOsszú lejáratú hitelek, kölratnök felvétele
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcaösök felvétele pénzügyi váoalkozástól
00.3. ±~0’1~ itjamtai értelek, kolcoenek telvetele

‚~. BeltOldi érlékpapirok bevételeI (11.1. +...+ 014.)

Ill. Fosgaidai célú belföldi éstékpapirek bevdltáaa, értékesítése
08.2. Fosgatáai célú belföldi éstékpapirok kibocsátása
II.). Befektetési célú bélföldi éttékpaptrok beváltám, ésaékenilése
00,4. helelzetear stir belitidi enek1mprrok labacsalasa

12. Marad’ánv lgénvbevétcle (12.1. + 122.) 120 320 095

12.0. Elözó év költségvetési maradványának igénybevélele 120 320 095
2.2. blozó cv vallalleozast ettaradsasytnak igenybevetele

‘3 Belföldi Oaancadrorán bevételeI (13,0. + ... + 333.)

13,1. Allaaúiázsaroisoo belüli megelöln~ezáoek
13.2. Allanslsáztanáson belüli negelölegezéoek Oörtesztéae
03.3. Besetek meganassleleal

~4. Külföldi öaanozározáo bevételeI (14.1.+...14.4.)
04.0. Fosgatási célú keltildi &tékpapirokbevállása, értékesliése
04.2, Befelaetéé célú külföldi értékpapirok bevéllása, étlékestléte
04,3. Külföldi éttékpapirokldboraátása
04.4. Kaélolás értelek, kolraonok idveaele

15, Adössághlznen kapenoládő csárisiazéksa 0g,vletek bevételei

16. FINAJ’JSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN: (10+ ... +15.) 120 320 095

17. KÖLTSÉGVETÉsI És FINANSZÜOOZÁSI BE\tELEK ÖSsZESEN1 (9+l~ 239 327 555



KIADÁSOK
2. at táblúwt adatok forintban

sor- Kiadási looclmek 2018. é’i clölráaiaaae

I 2 3
1. MűködésI költségvelés kiadásai (l.l+...+l.5,) 83 908 942
II, Szcm&M juttatások 27 937 026
1.2. Munkasdókaiterbelöjánlékok éssoociilishoáiámlási adó 5 794 764
0.3. Dolo~ kIadások 28 005 731
1.4. Ellátottak pénzbeli juttalásai 9 032 299
8.5 Egyéb működési célú kiadások 13149122
1.6. - az I .5-bök - Elvonások és belizerések
1.7. . Garancia- ás kaességváflalásbdl Idözosés AR-n bolEro
1.8. -Vioazalérltendá timotaidsok. kölcoönök nyújtása ÁH-o beloire
1.9. - Visszatéritendó támosatások. kölcsönök oörleaztére AN-to bolEro
1.10. - Egyéb működési célú támogatások AN-n beiüire 1)640 932
LII. . Garancia ér kezcsségsvdllaláaból idözelés All-n kívülre
1.12. . Visszatétilmdó támogatások. kölcsötsök nyújtása AN-n kívülre
1.13. . Asidcoéerjtésclc. ártámogatások
1.14. - Kaniattámogatások
1.15. - Egyéb mlkodási célú támosatások ülaositázsanáson kívülre 1 508 190
2. Felltalmorsiot költségvetés idadátal 62.l.+2.3.+2.5.) 108232264
2.1. Beruházások 140 988
2.2. 2.1.-bál EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Felülitások 108 091 276
2.4. 2.3.—bél EU-s forrásból megvalósuló felülilás
2.5. Egyéb felöalrnozáai kiadások
2.6. 2.5,-bál - Garancia- it kczességvállalásból kiúzetés AR-n bo101re
2.7. . Vioszatésltsodó téenogvtásotc kolcsösök nyújtása AR-n belülre
2.8. . Vinszatétilendó támopalásglc. kőlcaöstök iörlesziéae AR-n bnlOlrc
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások AR-n bolEro
2,00. -Garancia. éska~gvállalásbó1 kiSzelés AN-n kívülre
2.10. - Visaatétdteodö lánssgstások. kölzoönök ssyúiláta AR’s kivdrc
212. - Lakástámoralás
2.83. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ásantástastásos kívülre
3. Tartalékok (3.1+321
3.). Altalásostattalék
3.2. Céltastalék
4. KÖLflÉGVEFÉSI KIADÁSOK ÖssZEsEN (1+2+3) 192 141 206
5. HItel.. kölcslotörlrnsiéo állan’háslartáoon ki”OIre (51. + .. + 5.3.)
5.1. Hosszú toláratú Isisctok, kölcsönik töricKiése
5,2, Lür’idilási célúbiselcic. kölcsöolk törlcnlésrpészüc,i váltalkozásosak
5.3. Rövid Iciáratú hItelek, Icölcsösök tösiesztése
6. BeiJEdt értékpaptrok kiadásai (6.L+ .. + GA.)
6.1. FoTgalási célú belföldi irsékpspirok vásárlása
6.2. Forgssdsi célú belföldI éotókpaplrok beváltása
6.3. Bcfclctciéci célú belföldi értékpapirok vásárlása
6.4. Befekielési célú belföldi énéksaolmokbc”áliáca
7. Belföldi Onaovsirozás kiadásai (73. + ... + 7.4.) 42 751 298
7.0. Altanúsázsariásota belüli megelölegezések folyónitüsa
7.2. Mlanahoázoariáson belüli rnrrclöleoczések vinzafizetéce 2 449 314
7.3. Pérszeszközök beséskénl elhelyezése
7.4. Pénzlr~4 lizing lcisdásal 40 301 984
7.5. Közpotatiizéssyisóercrvi lámnocalások folyásisása
8. Külföldi Enaisesirorás ldadásai (6.1. + ... + GA.)
8.1. Fotoalisl célú külföldi éné0~ap&ok vásátidsa
8.2. Bcfckteséoi célú külföldi éttékpa≠ole bevállüsa
8.3. Küdiésiékpapirokbe”áltása
8,4. Küttöldihiselclc. kötmösöle löt’Icsolésc

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (Ss+..+8.) 42 751 298

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 234 892 504

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3~ as ééötámzt adatok forintban

I Kóttsérvetéd Náoo, tEttért ( kaltsécvclé’ibrvdlelek9.oor. költnégvctéslldadáeok4.sorl 1+1-8 -731337”

2. Fltsaassitasád be”üIrieI’ Iáadáoekecs’etderetfieasaaárooási lsevéerlekle.sor- nesnariranád láadátok9.sttfl+Í-) 77 560797



1. sz

l.2.Amclléklei a /2018 (..) önkormányzati reudeletisez
Jászboldiogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Köl(ségvetés Önként vállalt feladatainak mérlege

BEVETELEK
adatok forintban

“~ Bevételt jagcim 2018. évi etőiriasyrat

5 2 3
1. Öskannássvzai méiktdéni gámaestásai_(I.l.+...+.l.6.)
SI, Helyi őnkominnyzaiek működésének illslinol támogatása
5.2. Otakonssáayntok cgyeaköracvelési feladatainak támogatása
1.3. OaJcormdoyzatok szociális ér gyessielejilési feladatainak támogatása
1.4. Onkonnányzalok losllorális feladatainak lánsogaldas
1.5. Működési célú kespontoattoti elöirányzatok
1.6. Helyt önkoniasyzalok isegtaasao lamogalnas
2. Müktdéá célú lássozslá,nk államhátartásota betalrőt (2.I.+...+.2.S.) 31 543 416
2.1. Elvottáaok ér beózelérek bevételi
2.2. Mökodési célú garancia- ée kezeszégvúllslásból megaéráléaek
2.3. Működési célú visazalériten da lámogalások, kölcaönök visazatércslége
2.4. Működési célú visszatérítendő lásiogaláaok, kólcaöaök igésybevétele
2.5. Egyéb mikbdéé célú lásotagaláark bevételei 31 543 416
2,6. 2,2,-bol Eti-g tasiogaan
3. Felbalmazási célú iásnoeaeánolc állass’hdziartáoesi_belOlról_13.I.+...+3.5,)
3,5. Felhalmozási célú ősáconstányzati támogatások
32. Fetltalssaozási célú garancia-és kezasségvállslásból megtérülézek
3.3. Felhalmozási célt) vieezalésiletsdó támogatások. kölcsöaök visnalérúléae
34. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybcvélelo
3.5. Egyéb fclhalssozási célt) tisnogstások bevételei
3.6. 35.bbl EU~t lassogatas
4. Köslaatalma bevételek (4.1+42+43+4.4.)
4.1. Helyi adok (4.1.1+4.1.2.)
4.1.1. - Vagyoni tipsat) adék
4.1.2. . Tcmsékgk ás szolgáltatások adót
42. Gépjinsatadá
4.3. Egyéb ájuhamiásati ás szolgáltalási adók
44 Egyeb koztataine bevetelek
5. Működési bevételek l5.l.+...+ SIC.) 1 979 879
5.1. K&ieiéssékesilés clgnéstéke
5.2. Szolgáltatások ctlménéke
53, Közveliegel csolgállatások értéke I 575 697
54. Tulajdonosi bevételek
55. Ellátási étiak
56. Kitzásslázoti általános fotgataré adó 404 182
57 Általános fosgslsni adóvmamatésilége
58 Kasaatbcvétgtgk
59 Egyéb pészogyi nsivelesek bevételei
~ga Egyeb eniikáégsa beveatlek
6. Felbalnsoniat bevételek (6.1.+...+65.1
6,5. lssunatctáálicjavak ériékesilése
6.2. lstgaitstsok éslékealtése
6.3. Egyéb tárgyi eszközök érlékesitésc
6.4. Részeagdések értékesítése
~ öceozeggámek megsnsneaglscz kspctslodo bevetelek
7. Működési célú áheli pénsrassoözak ‚7.1.+ ... + 7.3.)
7.1. Működési célú garancia~ és kezesaégvállaláabál meglérolégek AJ-l-a kívülről
72. Mükadégi célú vigasslérilesdó támogatások, kötcaösík visszatér. AN-n Idvülril
73. Egyéb működési célú átveti pénzeazköz
7A. 7.3.bol EU-s tasasgalas (kozvetles)
8. FelhalmozásI célú áOvggo pénzessisözök (8.l.+82.+83.)
II. Feltaslm, célú garancia- ás kezezségvássasásból tnggtéaslléogk AM-n kivölröl
El. Fetlsaloc célú visszatérítendő támogatások, kötcgönök visszatér. Alt-n kívülről
83. Egyéb fgtatatmaánsi célú átveti pészeszlcöz
8.4, ú.$.-bol EU-a tansogatas (kozvealen)
9. KŐLTSEGVETESI BEVEI1tLEK ÖSSZESEN: (l+..+8) 33 523 295

Ill. Hitel-. kötmösfel’+tes állandaásiarláson lalnotrOl (10.1+10.3.)

10_t. tlosnúlejáostú hitelek, kölcsönők felvétele
10.2. Likviditási célú hitelek, kgcginik felvétele pénzügyi vállstkosásiát
103. Rosta lejsmns Ettelek, kálcsotaok tglvet&e

II. netrétds ériélcpaplrok bevételeI (11.1. +...+ 1L4.)

lii Fotgatási célú belfötdi énékpaptrok beváltáaa énékecitése
1)2. Focgstáöi célú belföldi éraékapízolcsdbocsáldsa
11.3. Befektetési célú belföldi énélcpapirok beváltáaa értékesítése
114. Beleictess celta belioldi etielgaapirok kibocsatsza

52. Maradtány iginvbgvétrlr (12.i.+ 122.)

523. Elözö év költségvetési msradvisyisak igénybevélele
12.2. hiózo cv vtllaltozao meeaávanyaaak tgenybtvetele
~ nettblda űnatagairszás bevégetei (133.+ ... + 533.)

alt. Allanviizaasiágta belga megetűlegezéaek
13.2. Allatssbázlaztdaoa belüli mggelilegezéaek lörlesztéac
13.3. Besetet ssiegzzunteleao

14. Kgarötél Esasrairorás bevételei ()41.+..14.4.3
141. Foggaldsi célú killEldi énékpapéok beváttása, értékesítése
14.2. Befektetési célú koltEldi éslékisapirok tagváltás’ étlékeetlése
4.3. Koltöttö étiékpapirok kibocsátása
44. kaéioldi értelek, kolcsonak telvgtele

55. Adóasdgtsoz nem kapcsolódó ssársnazékos Ogvlelek Isevégelet

16. FINANSZIROZÁ5I BE”ÉFELEK öSSZESEN: (00. + ... +15.)

~. kö~~vn~t És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK öSSZESEN: (9+16) 33 523 295



KIADÁSOK
2. ot táblázat adatokforintban

~: Kizdáoijo0cimek 2018. évi elölrioryzo’t

1 2 3
I. Műlcadéil kliltsénolés Iáadásal (l.l+...+I.5.) 33 763 92Z
It. Személyi juttatások 25 860459
1.2. Mttréeaadókae lerhelöjárulékek ás szociális honájárutási adó 2 520 267
1,3. Dologá Idadások 5 383 196
1.4. Eltátottak pénzbeli juttalásai
1.5 Egyéb múkődéé c&kiadások
1.6. . as l.S’böl: —Elvonások is befozetásek
‚.7, . Compels- ás kezestéováoaJásból ki6zetés All-n bctúlze
1.8. .Visozatéritendö támogatássk, kólcsünök nyújtása AR.n belülre
1.9. . viotzstérttesdö lássso~atássk, kolcoosok lörleszuáse AR-ri belblre
1.10. . Egyéb nlkodiai célú támogatások Áll-ot hotelre
1.11. . Ga055ciaéskaemégválialásbólldEzelésÁll.osévúlre
1.12. - Visszatéritendl támogatások. kőlcsőnők ovéjtáso ‚63La kivoloc
1.13. . Asldegészátések. ástámogzások
1.14. - Kssssatoámotmoások
1.15. . Egyéb működési célú támogatások állaosházsarsáson kivolre
2. Felbalnsooásl költségvetés Idtdáoal (2.1+2.3+2,5.) 4 194 424
2.1. Bcrsulsássisok 1450230
2.2. 2.1.-bEl Eu’s forrásból mogvolóatoló beruházás
2.3. Feltili(áook 2 744 194
2.4. 2,3,.b61 Eu’s fergásbál megvalósuló felübtás
2.5. Egyéb fátyalrnozási kiadások
2,6. 2.5.-bEl - Garancia, ér kezeooágvállaJásból kitizetét ÁH.o bolülre
2.7. . Vioosstéslteodö támogatások, kölcoönök nyújtása ÁH.n bolülro
2.8, - Visszatédteodö támogatások. kblcsósák törlesztéte AR-n bolúlre
2.9. - Egyéb felbalooocási célú támogytáask All.n betülre
2,10, . Grands, án kcességyállslásbál kitizetés ÁR-o IdvOlse
2,11. . Visszalérilendö támogatások. kőlcsöobk oyújtósaÁsl.o kávüloo
2,12. ‘Lakástámogatás
2,13. . Egyéb felhalmozási célú lámogulások áliaorésázosolásoo kivotre
3. Tartalékok (3,1.+3,2i
3.1. Állalásaatanaték
3.2. Céllastalék
4. KÖI,TSÉGVEFESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 37958346
5. HItel.. kllcoöolörletzués álloonááflartásoo Idvúlre (5.1. + ... + 5.3.)
Si. Hosszú lejáratú hitelek. kölcsöstk lödnanése
5.2. Likviditási célú tételek. kölcsönik tötlerztésepéozlgyi vállslkoúsoak
53 Rövid leláratálsisetek kölcsösök törlesztése
6. Bclfljldl ériélgaapirok Idadásat (63.+ ‚.. + 6.4.)
6.1. Forcatási célú belElát értékpaplrok vásáslán
6.2. Forgalásl célú belElát és’tékpagirok beváltása
6.3. Befektetési célú bclföldá érnékpaplrok vásárlása
6.4. Bcfclstelési célú belElát ésiélcpspirols beváltása
7. BelElát floa,tszirorás kiadásai (73.+ ... + IA.)
7.!, Állsmisáztorsásan belüli mogelólegozések folvósitása
7,2. Mlaossházlaroásas belüli megelölosezáaek visaatiseláge
7,3. Péttzemköcök berésként elhelyezése
7.4. Pésszozvi Italos Idadászti
8. KülföldI Oaaosuzirogát Icladánal (6.I.+ ... + 6.4.)
II. Forgatás célú külföldi énél~aplrok vásárlása
8.2. Befektetési célú külföldi értétcpaplrok bevállása
8.3. Külföldi értékpayárots beváltása
8,4. KoIrdIdi hitelek. Isölcsörtök lörlesztése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 37 953 346

KÖLTSÉGVETÉSI, FINM~SZÍROZÁSI BEVÉTELEK És KIADÁSOK EGYENLEGE
S. ot s’íátáznn adatokfortntban

a Kblostzvetbd Ná~’, tOliblet ( kólto(cveltulbevdtcteks, sor. k5lloégvelésl Idsdárokt.sofl(+t-) ‚ -4 435 baa

2. Flnanszirtcátllsevttelek, tdadáuokegyeolege(lloanairtoástbev(lelekae,oor. flnarntrooárI ldrdások9. st’S (+1.)



l.3.A melléklet a /2018 (....) őnkonnáoyzad rendelethez
Jászboldogháza Közeégi Önkormányzat 2017. évi Költségvetés Áliami (Á1lamigaz~atáei) f&adatainak mérlege

BEVÉTELEK
L as táblázat adatok forintban

Sor— Bevételi Jogelni 1018, évé előirásoyzao

1 2 3
1. Önkonninvsat működési támo8atásai f1.i.+...+.1.6.)
It. Helyi linkaestlán~zatok működésének általános támogatása
1.2. Orakormáayzseok egyes küanevelési feladatainak támogatása
1.3. Onkonnáayzalek szociális éagyenselrjóléai feladatainak tdmagaláaa
1.4. OnkOrmáfl)7atOk lcoletaotlls feladatainak támogalása
1.5. Működési célú központositott elöúrányzatok
1.6. Helyt bnkonssatsyzaaot begesnit lamogatasal
2. Miik5déoi céül támo0atáook állastalséalartáoan belülről_12.l.+.. ‚+2.5.)
2.1. Elvonások ás bcósetásek bevételei
2.2. MűkÖdési célú garancia- és keztsoégvéllaláaból megrérüléaek
2.3. Működési célú vistzatérétendl támogatások. kölcaösök vlsasatérúlésc
2.4. Működési célú visnatéritenáb támogatások, kökshaűk igéaybevétele
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6. 23.-bál tU’o tasslogatas
3. Felhalmozási célú tánto0aoéook éllnstshdararláoon belűlről 13.1.+...+3.5.)
3.!. Felhalmozási célú önleonnényzatú támogatások
3,2. Felhalmozási célú gaesncia- és kezességvánalásbál negtéttiések
3.3. Felhalmozási célú visozatésilcodö támogatások, kólzoönök visozatérúlése
3.4. Felhalmozási célú viaazaléritestdö sámogalások. kölcaösök igétaybevélele
35 Egyéb fclbalmsaási célú eámogalások bevételei
3,~, 33,-böl tU-o lamogalas
4. KözIsatalnIl bevételek (4.1+42+43+4.4.)
4,1. Helyi adék (4.1.1+4.1.2.)
4.1.1. ‘ vagyoni tlptaú adók
4.1.2. - Termékek ás szotgállasázok adói
4.2. Gépjáomiadó
43 Egyéb ánésaentálati ás szolgáltatási adók
~‚~‚ sigyeb kcghalalna bevetciek
5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)
5.1. Kócsjetéttéke&tétclcsértéke
5.2. Szolgilaalásek elteoaértéke
5.3. Köz”etitete molgáteatások értéke
5,4, Tulajdonnal bevélelek
5.5. Efláláai döak
5.6. Kiszámlizott dtcatánoa foszalosi adó
5.7. Altalásos forgalmi adó ‚iarzat&teásc
5.8. Kamatbevélelek
5.9. Egyéb pénzogyi műveletek bevételei
5.10. bgyebnaikúdett beveselek
6. Felhalmozási tetvételek(6.1.+...+é.5.)
6.1. lsmeaeetiálisjavak értékealtése
6.2. lagatlanek éslékesieóec
6.3. Egyéb táog3i eszközök értékesiléte
6.4. Rérzesedéaek értékesilése
6.5. Keezeoedüsek meganmeselaez kapcaotoéo beverelek
7. Mgkgdéei célú átveti pénseazklzök (7.1. + „. + 73.)
7.1. Működési célúgarascia.éakeztanégvállalúsbólmegrérlléoekAu.sklvülröl
7.2. Múködési célú viarzatéritendg tánlagatáaok, kölmönök vioazalér. ‚éJl~a kivűlröl
‘73 Egyéb működési célú érvelt pénaaszköz
74 1.3.-bel Eti-t tasoogatas (közvetlen)
8. Fellaalmozáoi célú átveti pénzsazieűzöle tl,1.+82.+$a)
II. Felbalm. célú garancia. éa kezességvállalásbál megtérttéeek AR-n kiviilröl
8,2. Fellsatra’ célú vioazatérúlendö támogatások, kölcsönök visazalér. AM’s kivütröl
8.3. Egyéb felbabnazási célú átveti péozeszklz
8.4. 8.3.’bol blJ’ttasssogataa (kozvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEvErELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)

~ Hitel-, kglcsönfelvétel Mlnmháuarséso,s loOvülrél (iO.l.+103.)

tol ű4oaazúlejdratú hiaetek kölcaisök felvétele
10.2. Ltkvidilási célú lsieelek, kölzaöraök felvétele pénzigyi válalkozástál
10.3. Kovsd lejarala átielek, kolcaoerk lelvetele

II. Belföldi troikpapírok loivélelel (11.1. +,„+ 11.4.)

I II. Forgalási célú beKüldi énékpapirsk beváRta, éetékesiaése
11.2. Forgatás célú belföldi értékpapírok lábocsátésa
11.3. Befektetési célú belföldi éstékpspbok beváteása, értékesítése
11.4. Belekaetco celia beltoldi eolekpaptrok ásbomaaaoa

12. Mnradvány l~énybevétele (12.1+ 122.)

12.!. El&.ö ér költségvetési maradványának igésybevétele
12.2. bloat es vaúalkozaat maradvanyasak eeayöevetele

~ Betféldi önanorirorie bevételei (13.1.+ .‚. + 133.)

13.1. Allandtáztaolásoa belüli megelötegezések
13.2. Aűlanúsáztartásos belüli megelölegezéaek lörteozlése
13.3. Belmek megaztsnamáse

e4. Külföldi Enaoosároaás bevételei (14.1 ‚+14.4 .)

14.1. Forgatás célú kúsföldl értékpapirok bcváleása, étlékeeitése
14.2. Befektetési célüleolföldi éotékpapirok beváltáaa, éreékoaitére
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4. Kséiolés bstelzát, ladicalsok lelvecele

15. Adéttágltaanem kapclolódé asármasékot ligylclek bevételeI

1’ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + „. +15.)

t7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINM4SZIRQZÁSIBEVÉFEI3IK ÖSSZESEN: (9+16)



KIADÁSOK
2 sz táblázat adatok forintban

Kiadási jogcisorlc 2038. évi eliirásayaal

1 2 3
1. l’liiköd(si kaItsé~ti(o Idaslásai (1.14.4153
II. Szcmól3i juttatások
1.2, Munkaadókat terhelójánalékok ás szociális hozzájároláui adó
1.3. Dalord kiadások
1.4. Ellátottak p~beli luttatásai
1.5 Egyéb működési célú kiadások
1.6. -as I .5-bal: - Elvonások é5 beEzetések
1.7. - Gaoassda- éskczszségeáilaiásból ldEzatéo All-n bellire
.8. -ymsszstériteotda lárrsogatások. kolcsonok nyájlása Ajj.o belúlrc

1.9. . Visazstéritondö támogatások, kölcsönök törlcrstése ‚AJ4-~a belúlre
1.10. - Egyéb működési célú tásnogatások All-n bolölre
1.11. . GarancIa ás kezességváUalásból kiözetésÁll-o bivúlac
1.12. . VioazasérIsendö támogatások, kölcoonök nyújsásaÁ}0-n kívülre
1.13. . Aa1eiegéarioése1~ ótlároogalások
1.14. - Rsossattássogatások
135. - Egyéb működési célú támooaiások államlsáztatáson kívülre
2. FelhalmozásI költsécittén Idaddoat (2.l.+2.3.+2.5.)
2.1. Bentlsázásuk
2.2. 2.1 -bél EU-s fosrásból megvalósuló beruházás
2.3. Fetúiitások
2.4. 2.3.-ból EU-a forrásból megvalósuló ícIújitás
2.5. Egyéb fcossössozád kiadások
2.6. 2.5.-ből - Garancia- ás kezesoégvöllalásból kifizetéu All-n belalve
23. . Viomalézilendó támogatások, kölcsössúk ssyájtása All-n belolre
2.8. - Visszalésitendő lárosogalások. kolcsönök lörleszlése All-n belfére
2.9. - Egyéb felhalnoszási célú tásnsgatások Air-n belűlsc
2,10. - Garsncla- ás kezességrássláaból kiEzetés Azt-o Idvoire
2.11. - Visszatéritendő támogatások. kölcsonok nyújtása All-n kívülre
2.12. - Lakástámogatás
2.13. . Egyéb fellsalroccási célú támogatások álasrésizsnnáson kirlire
3. Tartalékok (3.1+33.)
3.1. Allalásos latlalék
3.2. Célaastalék
4. KÖLTSÉGVETESI ElADÁSOK ÖSSZESEN ‚3+2+3)
5. HItel., kűlcolslörlensdéo_állanshássarsássn_kívülre_(5.1+_.. +_53.)
5.1. Hosszú lejáratú hitelek. kölcsössők lörleracése
5.2. Likviditási célú hilelele. kólcsönlk sörlearcése pésszűoyi vállalkozázsak
53 Rövid leiáratú hiselole. kolcsősók lűsleamése
6. BeltIldi ésséksapirok Idadágat (6.1. + ... + 6.4.)
6.1. FoTgatási célú betlIldi értékpapírok vásárlása
6,2. Fossasási célú tsollöldi értékpapírok bováltása
6.3. Ee(kkseiml célú bellildi értékpapírok vásárlása
6.4. Bcfeklelésl célú belföldi értékpapírok beváltása
7. BelföldI Osaovzirasás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)
7.1. Allasaházlarsáson belüli megelölegezések folyáoilása
7.2. Állassbázsarsárarsbelüli megelólegczések ‘risszafocelése
7.3. Pénzesközök bctélkéol elhelyezése
7.4. l’ésozúoyi lass kiadásai
8. Külföldi naanasározdia kiadásaI (6.1. + .. + 6.4.)
öl. Foagalásí célsi külföldi éstékpa≠okvásárlása
0.2. Bsfotctetési célú külföldi értékpapírok bevallása
8.3. Külföldi éztékpayérok beváltára
8.4. Külföldi bilelck. kölcsösök löslcozése
9. FiNAllSZIROZÁSI KJÁIIÁSDK ÖSSZESEN: (5+48.)

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINAnSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS ICAI)ÁSQK EGYENLEGE
3. at tábtést( adatok forintban

I Eüloaöcvesésibiánv, tibblee( leellségveléslbr”(orlek9. tar- kílsoé(vetéi ldadások4.so$(+í-)

2. Flsanulrozádbcvétetcl4 ldadáoskeLvrole(r(saanerímrisl bcv(selckl6. oar- flna,oslroeásl láadáosks.osr) (+1-)



L so róéléraat

I/B.meUékjet a 12018 (..) önkomiányzati rendeleUicz
Jászboldoghéza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézmény Ös’zevont mérlege

Jászboldogbázi Mesevár Óvoda
BEVÉTELEK

adatok forinthegn

Sor-
- Bevételi jogetm 2011. euelotranyzalwarn

1 2 3
1. Ötkonnátn,al működési támo~atásai (1.1+. ..+.I.6.)
II Helyi onkonsinyzatok működésének általános támogatása
1.2. Otkormányzatok egyes kg ovoidal feladatainak támogatása
1.3. Onkoemányzssok szociális és gyense~jdidá feladatainak támogatása
I A. Onkogmáoyaatok ktalitadiuia feladatainak támogatása
Is. Működési célú közpostositoti elöirányzatok
~ Hei~i önkonnsnyzatok inegeeato iamogslssas
2. Mőkődéni célú támogatások állmnbáz1artáooo betűlről f2.1.+...+.2.5.)
2.1. Elvonások ás belizetések bevételei
2.2. Működési célú gsrascia- di kezességváltslásb6l magtérúlésok
2.3. Működési célú ‚isszatéritendgcámogaoások. kölcsonök visusatérüléaa
2.4. Működési célú viaazstédtend&lámogalások. kölcaötsök igénybovételo
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6. 2.2,-bot tti-stamogatao
3. Felhalmozási célú témoeatdsakállamhisarldaan belülről (3.l.+...+3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkomnásyzaá támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia-és kczcaségvállaláshöt tneglérülésck
3,3, Felhalmozási célú vinlzaléritesdö lámogatások, kölccötiak visszatérúlése
3,4. Felhalmozási célú vismatésiteadó támogatások, kélcsöttök igénybcvdicle
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.5..baí EU-a lamogatas
4. lCőaltacalmt bevételek (4.1.442.+4.3.+4.4.)
4,1, Mclyi adék (4.1.1.44.1.2.)
4,1.1. — Vagyoni típusú ad6k
4.1.2. -Tom,ékck ás motgáltacások adai
4.2. Gépjdsműadó
4.3. Egyéb árobacálsti ás szolgáltatási adúk
4A. tlYcb kösloatsin. bevctelek
5. Működési bevételek (5.I.+...+ 5,10.)
5.1. Kéozlctéttékesités otíenétiékc
5.2. Szolgáltatások ellenénéke
5,3, Közvetített molgállatások énéke
54 Tulajdonnal bevételek
5.5, Ellátási díjak
5.6. Kinárssázott általános fotgalná adó
57 Általános foogahtd adó ‚‘isszasdritése
5.8. IKatnatbovélelOk
5,9, Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10. Egyeb niukcáen bevetalek
6. Felhatmasaisi bevécelek (6.l.+...+6.5j
‚1. latrnatetiátsajavak étlékesilése
6.2. lagatlatisk énékceitése
6.3. Egyéb cátgyi eszközök értdkesltáse
6.4. Részezcdisek étlékesitáse
~‚5, Reszesndnaek megsziaztcacbcz kapcsolodo bevetelek
7. Működési célú átveti pénamzleösők(7.l.+ ... + 7.3.)
7.1. Működési célú garancia. és kczescégváltatúsbát megtérülések AM-n kivolröl
7.2. Működési célú v-ácszaíés’iíncdö támogatások, kötcoösök visszatés’. AM-n kivülröl
7.3. Egyéb működési célú átveti pénzeasköz
74 7.3.-bel EU’s tamogatas (coevetlesa)
8. Felhalmozási célú átvett raénzeosdclzók (83.+82.+1.3.)
II. Feibtaim. célú garancia- ás kezeaaégvállalásböl megtérúlések AM-n kivúlröl
8.2. Felhalm. célú ‚isazaséaitendő cásnogatásak, kölcaöaök vinazatér. AN-n lávülröt
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett péa’nz~köz
1.4. t.3.-bot ELI-s lamogasas (közvetlen)
9. KÖLT5EGVETESI BEVErELEIt ÖSSZESEN: ét-F...+8)

~ Hitet-. bnlcatnfclvétet állaaasházsariánott ld’útrőI_(l0.l.+lO.3.)

lot, Honsú lcjáratö hitelek, kölcsönök felvétele
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pészűgyi vállalkozáscúl
10.3. Ko’od emIatt lotelek, kclcstask toivetele

„‚ Belföldi émélepapirok bevételeI (11.1. +4 lűA.)

11.1. ltctgatási célú belföldi éclékpapirokbeváltisa, étiéktsitdgc
11.2. Fos3atáli célú belföldi énékpspirckldbocsásása
11,3, Befektetési célú belföldi énékpapbtkbeváltása, énéleesitése
‚1.4. aicleinetesi celia bellctdaeneűgnptroklcsbocaatasa

12. Maradeáity Icénybevécele (12.1. + 12.2.)

12.1. Előző dv költségvetési maradványának igénybnvélelg
12.2. Elbzö cv vallalcozasa niaraávanysnak tgcnyb evetnie

13. ~ Inannározás bevételei (13.t+ ... + 133.) 28 857465

13.1. Atlasrtltönaiiösotn betölt megtlölegczéntk
13.2. Allandnizlaaiáaos belüli mtgelőlcgeséeek lörleoztéte
13.3. Kizponti irányitóneM támogatás 28857465
I 3A. atctcick tlsegarisstetece

14. Külföldi ünansalrozás bevételei (14.1 .+...14A.)
14.1. Forgatási célú külföldi éflékpaptrok beváltdsa, drtékcsitése
342. Befektecési célú külföldi énélcpapIsok beváltisa, énékesitáse
14.3. Külföldi étlékpaplrok kibocsátása
14.4. Kulioldi hitelek, kolceosok lelvetele

15. Adóntághoznen kapcaelódé isárenazékos ügyletek bevételei

16. FU4ANSZII8OIÁSIBEVÉTELEKÖSSZESEN: (ll.+ ... +15.) 28857465

17. KÖLTSÉGVETÉS! ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE,SEN1 (9+16) 28 857465



KIADÁSOK
2 at táblázat adatok forinrban

Sor- .‚..- . —

oaaim léaadatajogc,mek 20i8. est elatranyzat

3 2 3
I. Műktdési köliaécwlét kiadásai (l.l+...+l.5.) 28 857465
Ii Személyi juttatások 21 541 580
8.2. Munkaadókat ierhelöjártttékok ás nociátia honájánalási adó 4 419 867
8.3. Dologi kiadások 2 896 018
8.4. Eltótottak pérnbelijottatásai
1.5 Egyéb működési céiú kiadások
1.6. - sz 1.5-bOt; - Elvonások ás befizetégek

~ 1.7. - Garanda- ás knczégváualásból kiflzcséaÁül.ti belaire
8.8. -Visszatáritcndú tómogalásak. kotcaöntk ny~(lása A}t-n bclúlre
1.9. — Viaezatéritcndö tátnogatásak. kólcaanök tódeszrése MI-n bolúlre
8.80. - Egyéb müködéoá célú lámngasások Áll.0 balülre
1.11. .Gtmnciaéskcz~~dtta1ásbdfláEzctésÁR.nkív0Ire
1.12. . Viaaza’ériteodö támogatások, kölcsatsók nytiitása Áll-t’ kívülre
1.13. -Ajlázeésaitéset ártámogatások
1.14. - Kaasattónsagatások
8.15. —Egyéb működési célú tianaaatágak átlambizaasiásott kívülre
2. Felitainsaginl költoégvelés kiadásai (2.t.+2.3.+2.5.)
2.!. Bcnstsázások
2,2. 2.1,-bOt EU-n forrásból rsagvalóauló beruházás
2.3. Felújltásek
2.4. 2.3.-bél EU-s fonásbél ngyvnldsolö l’clújltág
2,5, Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2,5.-bOt . Garancia- ét kczesaégvállalásból kifizetés ÁN-o butolre
2.7. -Visuzatérileadó támagasásnk. kölcostök nyüitásaÁll-n betútre
2.8. - Vitoratéritendó támogatások. kötctonök törlentért All-n belotre
2.9. . agyéb felhalmozási célú támogatások AR-n belülre
2.80. - Garancia-és krzess~yállaIáab6t kifizetés All-n kávútre
2.11. -Viaszalétiaesdő támogatások. kótcaönák nyújtása All-n kívülre
2.12. . Lakástámogatás
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ülasihástaaláson kávúlre
3. Tartaltkotc f3J.+3.21
3.1. Álcalástostartalák
3.2. Céttsrtnlék
4. KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 28 857 465
5. l]iteI-kstcsaatörletziés áuam]aósiartáaoa kívülre (5.L+ ... + 5.3.1
5.1. Haaszú Igáratú hitelek. kótcsótök törleantésa
5.2. Lilmiditási célú hitelek. kótcsöttök tödentése p&tzteyi vállalkozdsssk
5.3. Rövid lelánté Ititelek. kólcoőnök tötlezelése
6. BeIfdtdi értékpapirtk kIadásai (6.1. + ... + 6.4.)
6.1. Forgatási célú belGtdi értékpapírok vásárlása
6.2. Forgatási célú bekíótdi éttékpaptok bevültása
‚3. Befektetési célú belsttdi értdcpspírokvásáalása
6,4. Befektetési célú beliDtét énékpaptrokbeváltása
7. BeliDtdt finanasirordit Ietadáoai (7.1.+ ... + 7.4.)

7.1. Áltamlrázaarláson betüti magelótegezések folyósítása
7.2. Altaniháztariásart brIoli meoelóteoezé sek vt’sszaáiaetéte
7.3. Pésszeszkozök betétkéne elhelyezése
7.4. Péassűgvi hate kiadásai
8. KüllOtél floatasadrasdis kiadásai (6.1. + .. + 6.4.)
8,1. Fotgatási célú kOlittdi értékpaplrokvásárlása
8,2. Befetctetési célú kúltstdi étiékpa≠ok beválaáaa
8.3. KüllEidi értékpapírok beváltása
8.4. KúllOtdi hitelek. kölcsinik törleartése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKÖSSZESEN: (&-f»+8.)

30. I KiADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 28857465

KÖLTSÉGVETÉSI, FINM~SZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz lábihat odotokforhatban

I Kötttég»etéat Nán~’ töttbtet ( költaigvetésibnvételeltn.atr_ sölttégvetéé ldadásak4. aani(+I.) .28157465

2. Fttanszátuaáttbevétetnk Idadárnkeeyrdrge(nnsnsslrazáü barérrtnkt6.tar- finapazit-azád IdsdástkEtaal(+t.) 181S7465



L gy táblázat

1/B/I. melléklet a /2018 (..) önkonnányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézményi Kötelező feladatok mérlege

Sászboldogbázi Mesevár Ovoda
REVÉTELfl

adatokforintban

sor- B evételljogcian 2018. évi elélréapat
mm

1 2 3
I. Őnkonnánvaal nüleldini táanooatásai (l.l.+».+j.6.1
jj Helyi önkormányzatok múködéaéaclt általános Iámogaliaa
1.2. Onkonrtáayzatok egyeikazaeveléd feladatainak támogatása
l.a. Onkonatányzatok months ás gyermekjiléti feladatainak lámogatáin
1.4. Onkonnánysalok keallunilio feladatainak támogatása
1.5. Múkadési célú központontieti elöiráztyvatok
tó. Helyi úninormanyzatot keegemtö lamogalasai
2. Működési célú támogatások áhlanahésiareéoon belülről (2.] .+...+.25.)
2.1. Elvonások ás Etözetések bevételei
2.2. Működési céli gae’aztda- éo ke eooégvállaliaból megtérolések
2.3. MűkÖdési célú viaezaiéritendö támogatások. kólcaanök visnaeérttéoe
34 Mükőddai célú visssalétilettdb lázTtagalásek, kölcoölták igénybevélele
2.5. egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6. 2.5..bbl hU-o lamogalas
3. Felhalmozási célú ldmo5alások é]tamháalortáton belülről (3.3.4.4353
3.1. Felhalmozási célú önkonnónyzati támogatások
3.2. Felhalmozási célú gazanela- ás kozességváhlaldaból megaéoűlések
33 Felhalmozási célúviaozaléeílendö támogatások. kölcsönok ‚‘toozaaéretése
34 Felhalmozási célú vitazatériteodö támogatások. kúlcaöntk igéoybevétele
3.5. Egyéb featalmozdei célú támogatások bevételei
~‚~‚ i&.-bol tU-o lamogalal
4. Köohalalnai bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.43
4.1. Helyt adók (4.1.1+4.12.)
4.1.]. . Vagyoni hápttaai adók
4.1.2. -Tezmékelc ás molgáltatáaok adu
4.2. Gópjánnúadö
4.3. Egyéb ámhaaztálali ás molgdlealáai adók
4~. Egyet kezhataane bevetelek
5. Múkidéd bevételek (5.t.+».+ 5.10.)
SI. Kéarieténékeaitéo clleoézt€ke
5.2, Szolgáltatások ellménéke
5.3. Kézvericete molgtltaláaok éttéke
5.4. Todajdonaat bevételek
55 Euátád dijak
5.6. Kinzándúzota általános forgatrol adó
5.7. Allalánoo forgalmi adó vizmalérirése
5,8. Kamatbevételek
5,9, Egyéb pénzügyi múvelctek bevételei
~~o, Egyet múköéea bevetelek
6. Felbalnanzást bevételek (6.1.+...+6.5.)
6.!. lamaaletiátitjavak étlékenilóat
6.2. Ingatlanok éttékeailéze
6.3. Egyéb lóizyi emicözók éslékesitéte
6.4. Réneoedéaek éteékesttése
6.5. Renzetedenek migszotaeaebez kapcsolodo tevrtelek
1. Müködéai célú élve” péneeszltáaak (7.1.4 ... + 7.3.1
7,1. Működési célú garancia- éa kezesoégvóllatásból meglétúlések AH-o kivélröl
7.2. Működési célt) vitszalétitezodötámogatások.kolctiaokvirnzatér Ali-o Idvölröl
7,3, Egyéb működési célú átvett pértzeazkúz
7,4. LL-bol EU-s tamogataz tkozvellea)
8. Felhalmazád célú éhen pénzelzkőzók (8.1.482.48.3.)
8.1. FelitaIm. célú garaaoa- én kezesaégvállatásböl meglérúldaek All-n kávúlröl
6.2. Felhatos célú viauaaéritmdö túmogalázok. kötcaóaaök visszatér, AH-a kivúlrúl
8.3. Egyéb fellaalmozázi célt) átvett pézazezalcűt
8.4. 1.3.-bel EU-i táoaogataa (kozvetlen)
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (l+...48)

~ Hitel-, kileaenfel’étel államhohiareésin leinúlril (10.1+103.)

I ű.t. Hossza) lejáratú hitelek, kúlceöoik felvélele
10.2. Likviditási célú hitelek, kálcsóotk felvétele péazlgyi váttalkozáatól
10.3. Kovad lejanato intelek, kotezorok lelvetele

iá. BeltIldi érlákpaplrek bevételei (11.1.+..» 11.4.)

Ill Forgatáai célú bellIldi ézsékpapirok beváltáza éreékedléne
11.2. Fotgatási célúbellűldi énékpaptzokkibocnátána
11.3. Befektetési célú belfIldi énékpopirok beváltáaa. étlékesilése
11,4. Ecleine500celo belleldi enelpaprot katoocaatáia
t’ Maradtátoy igéoybevéhete (123.4122.)

121. Elözó ér káltaégveléo maradványának igényberétele
12.2. Elozo es vallalkezaaa maradvaoyatiak igertybeveteIt
~ BelfIldi Baanádrozáa bevételei (13.1. + ... + 133.) 28 857 465

13.1. Allaitnháztaeiáaen betel mrgetölegezések
13.2. Allazohiziaztázon belúli megelllegezinek tórleoztéoe
13.3. Központi irányátómeroi támogatás 28 857 465
13.4. Betetekmegazozntctene

04. Külföldi úaaomározán bevételei (14.1.+...14.4.)

14.1. Fotgatáei célú kúttbtdi éelékpapirok bevátláea, étiékeahéze
14.2. Befekteeéai célú külföldi értékpaptrok betiltása, étlékesitéte
14.3. Külföldi ártékpaptrok Idbocsátáza
14.4. Kadloin özelek, koleaótik lehelete
15. Adóoadghoz acm kapcoölédé nzánoazékoa üg3’lelek bevételei

16. FINANSZÍROZÁS1BEVÉFELEKÖSSZESEN (10.4.415.) 28857465

17. KÖLTSÉGVETÉsI És FINAHSZÍRQZÁSIBEVÉrELEI( ÖSSZEsEN: (9+1(0 28 857465



KIADÁSOK
2. so. tóófirsr adatok forintban

Sor- . - ... .
. Ksadátt jogctmek 2018. e’oelonrassysa’nnm

1 2 3
I. MéIködéni klI(eéovenés kiadásai Ct.l+...+l.5.1 28 857 465
II. Személsi juttatások 21 541 580
1.2. Munkasdákat terhelő járulékok is szociális honéjtxnnldsé ad6 4 419 867
1.3. Dolosi kiadások 2 896 OlE
8.4. Elálotlak pászbcl juttatása1
1.5 Ecyéb műkldési célú kiadások
8.6. . sz 1.5-bő!:. Elvonások is beözotések
1.7. . Garancia- is kemuuégválalásbál kiőzetés Ali-a belllre
I_S. -Visozasérlnendö támogatások. kotcsbnök nyújtása Ali-ni belairo
8.9. - Visssatésitenidő lámoeatások. kőlcsanök lörlouzléso AM-n bellire
1.10. - Egyéb nsokódési célú támagatások AM-n belütre
1.11. - Gazanda is kezességvállnlásbél ldtzciés Mi-n kívülre
1.82. -Vioszatérileadő tántogatássk, kolcsonük nyújtása All-s kívülre
1.13. - Al esésrjiések. ástámog~ások
1.14. - Karssnaámsgatássk
l_IS. -Egvüb mikódési célú támogatások állonzbáztanásonkivülre
2. Felttalnsazási leöltségretéo kiadásai (2.1+2.3,42.53
2.8. Bonsitázások
2.2. 2.l..bölEU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Felújitások
2.4. 2.3.-bél EU-s forrásból mrgvalóusló felúlilás

2.5. Egyéb felhalmozási ldadásolc
2.6. 2.5.-bő! - Garancia- in kezességvillalásbál kifizetés All-n halálra
2.7. - Visozsnérilendi támogatások. kölcsünák nyújtása AM-n halálra
2,8. - Viruzaléritond& lá550golások. kütcsánok törlosznéao AM-n bololro
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások AM-n botltre
210. - Gasascia- ás kezesuérvállalásbél báflzetés AR-n kívülre
2.11. -Vinszsnérllend& támogatások. kölcsónák nyújtásaAM-n kívülre
2.82. - Lakástámogatás
2.13. . Egyéb felhalmozási célú támogatások állasnlsástastáson kivErt
3. Tartalékok (3.0+32.)
3,1. Altaláess tartalék
3.2. Céltansalék
4. KOIJISEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 28 857 465
5. Hltel-,kőlcaöolűrleéa állanhá,sariáuon kívűlre_(5.t+_... +_5,33
5.1. Hasnú lejámiútolteleic. külcsónök törlerziése
5.2. Likviditási célú hitelek. külcsönük törleantáse piszügyi vállalkosássslc
5,3. Rövid lelásalú hitetek. kölmőnök tötiemiést
6. BeItlilál ériékpapirok kiadátal (6.0.4 ... + 6.43
6,1. Fotfllási célú beltIldi étiékpapirok vázárlán
6,2. Fosgatásá célú betllldi értékpapírok beváltása
6.3. Brfrktetésl célú bollöté értékpaptokvásáslása
6.4. Befektetési célúbolföldi éssékpapbok bcváltáss
7. Belrdidi Onaetuaárodáu kiadásai (7.L+ ... + 7.4.)
7.1. Állantáztanáson belüli merelölegezések fotyócílása
7.2. Allanilsáztartáson belÜli merolőlerasések vioozatizstése
7,3. Férmeerltözükbcoétkénl elhelyezése
7,4. Pésasisvi lizinstejadásai
8- Kalllldi tl’tnnnsározzin kisdáoal (6.1. + ... + 6A3
SI. Forgatás1 célá kiittöldi értékpapírok vásárlása
8.2. Befektetési célú kiiltötdá értapapéok bevdltáss
8.3. RottEd émékpaptrok beváleása
8,4. KollöldI Isitelclc klleslnlk lötiestése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4.48.)

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+91 28 857 465

KÖLTSÉGVETÉSI, flNÁNSZtROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. so táblázat adatok forintban

1 Költtécvetént biáev többlet ( kéltségvetédbevélcleka.uur- Mlnségvel&ldadátuk4.snr) (41-) -28 857 465

2. Flnaesomnnzástberttelel’ kiadásnkeejedeze(neanasireaáttbevéldekl6.our_naatanahtnátl eáadásaks. till 841-) 28 857 465



1. as táblázat

1/13/2. melléklet a /2018 (. .) önkonv±iyzati reoade)eúsez
Jászboldogisáza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézményi Önkéntes feladatok mérlege

Jászboldogházi Mesevár Ovoda
BEVÉTELEK

todaéok forintban

5°~ Bevételtjogclm lOIS. évi elöirtlnpao

1 2 3
1. Ö.skonndstvnt működési_támo1atáoai_(I.l.+...+.l.6.)
LI. Helyi öhoniviassalok müködéséstek áttalánna támogatása
1.2. Otakormáaysasok egyes kőmeveitsi feladatainak támogatása
1.3. Onkonaányzatok szociásis écgyesaackjótési feladatainak támogatása
1.4. Onkormáaiyzatok kaltasrális feladatainak tásnagatása
1.5. Működési célú köz~ontositott etőirásiyzaiok
1,6. Hrl3i önkonaanyzatok ksegcsnto tamogatasas

. 2. Működést célú öámaeatátol’ álla’nhéEarOáaon_bolűlrél_(2.l.+...+23.)
2. I. Elvonások ás beözciéaclc bevételei
2.2. Működési célú garasicia.’ ól kezeaoégvállatásbót megtérötések
2.3. Működési célú ‚isnatéritcndö támogatások, kőlzsösök viaazatésűlése
2.4. Működési célú ‚ianaaériaendö lámsgatáaok, kblcsőiaök igéaaybcvéteto
2.5. Egyéb mtködéni célú tánzögatásak bevételei
2,6. .2.~.-bol EU-a lanogatas
3. Felhalmozási célú táinoralúnol’ éllaanlsásariásan laelűlről_(3.I.+...+3.5.)
3.1. Felhalmozás célú önkomaányzali támogatások
3.2. Felhalmozási célú garancia- ás kacsségvélsasásból megtétűtések
33 Folhaltaozási célú viasrasésiicaadő lásiagatások, kölcsönök viossatérúléae
34 Felhalmozási célú visozatéoiletidő támogatások kölcoöaök igéaybevétcle
35 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. iS-bal tU,a tamogatas
4. Kosdialatanl bevételek (4.1.+42.+43.+4.4.)
4.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)
4.1.1. - Vagyoni tiptsú adók
4.1.2. -Tennéktk és szolgáltatások adói
4.2. Gépjámzúadá
4.3. Egyéb ázathaanálati ás szolgáltatási adók
44 t~3i~b kozhatalsa öcvctclck
5. Mék8dóoi bevételek (5.l.+...+ 5.10.)
5.1. Késztctéttékcaitéa etleatéttéke
5.2. Szolgástatáaok clsestétlétec
5,3, Közvetitett szolgáltatások értéke
5.4. Taéajdonöai bevételek
55 Ellátási disk
5.6. öciszánádzott általános fotgahsi adó
5.7. Altaláaos foigalmi adó viaszatétitésc
SI. Kasiatbevélciek
59 Egyéb pétazétyi műveletek bevételei
sb. Egyeb miétédeas bevetelek
6. FelhalmozásI bevételek (6.1.+».+6.S.)
6.1. lstsnatetiátisjavak értékesttéat
6.2. Ingatlanok étlékesitése
6.3. Egyéb támgyi eszközök ésiókesitése
6A. Rámesedések étiékcsiaése
6.5. Kencsedaset asiegsweeaebezkapcoolodo bavetelek
7. Mitködéai célú dIstIl pénassaletaak (7.1.+ ... + 733
7.1. Működési célúgarancis. éakczcaaégvállalásból megtérúléackAH.a Odvából
7.2. Múköóóai célú oioszatériteadö tásitogalások, kélcaöaök visszalér. All-a kivölröl
73 Egyéb mikődésa célú átveti pénzaazköz
74, 1.3.-bel ELI-a tamogatas (tozvetlen)
S. Fclbalmtzási célú át’ttt pénzsitskűoök (5.1+2.2.483.)
öl. Felhalai. célú garancia. éa kezességvdllatásból megléoüléaek All-a kitolta
8.2. Fethalm. célú visszatézitezdö támogatások, kötcaöaök visszatér. .kH.a kivülrőt
1.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pésazenköz
1.4. é.3.’bol ELI-a lamogatas (tózvctlcn)
9. KÖl.5’SEGVETESI BEVEFELEK ŐSSZESENt (l+...+8)

~ Hitet-, kölcsanfelvélol éslamhástartéson Idvétré] (10.1+10.33

lot. Hornú lejáratú hiteleIt, kölcsónök felvétele
10.2. Likviditási célú létclek, kölcsönök felvéictepéazügyi vállalkosásoét
10.3. Kúvid lejáratú beldek, tolcsoaok ielvctelt

~i BelEldt értókpaplralc bevételei (ILL+...+ 11.4.)

I Fotgalási cdú belOöldi émiékpaptrok bevdltán, étléknilése
55.2. Forgatási célú belisildi éaiékpaptrtk kibocsátása
11.3. Befektetést célú belföldi éiidkpaplrok beváitésa, éztékcsiléce
11.4. Eelektcteo ccitt belaoldt ctickpaptrok ktbocsaln

‚~‚ Maradváov leéitvbtvitele (12.1.+ 122.)

12.0. Előző év kettségiteléci naaoadváayáztak igéaybavétele
12.2. blozo cv vallalkezast maradvaayaaak igesaybeactelo
~ Belisildi Onaanirozás bevételei (133. + ... +133.)

13.1. Allanásoáziaetdaon belöli megetötegezések
13.2. Allanaltáztaziáaon belüli megelöbegezéaek törlesztése
1 3.3. Közgisati rásiyitónca-vi támogatás
13.4. EcIcIck mcgamsttetéee

04. KülföldI ünantsárosás bevételeI (14.1.+..34A.)
14,1. Fotgalási célú koliitdi értékpapirok beváltáss értékedtése
14.2. Befektetési célú kollötdi értékpaptrok bcválrása, éatékesitéoe
14.3. Külföldi énékpapkök kibocsátása
14,4. KatIfoldi hitelek, kolcsonok telvelcic
IS. Adóttágboznem kapcsolódó szhnaazékoe ügyletek bevételeI

16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESENt (10.4 ... +15.)

17. KÖLTSÉGVETÉSI És Fn1.4JtSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESENt (9+16)



KIADÁSOK
2. at t’iótdmr adatokforintban

Sot- . -....

nyám Kiudaot jogcomek 2035. enelutranyaás

1 2 3
1. Méikődéti kölíténetés Itiaddoni (1.14.41.5.)
1.1. Satmélyi juttatások
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok ás ozociália honájánstátá ad6
1.3. Dolo~ kiadások
1.4. EllátottakWtszbclI isrtatásai
1.5 Egyéb múkődéd célú kiadások
1.6. - at 1,5-bál: -Elvonások ás beínzetések
1.7. - Garancia- ás kgzeaaégeállaláaból kjözctéaAM-n bclülre
tő. .Via~ntétitend6 támogatüsuk. kólcuőtaók nyújtása AM-n belolre
1.9. -Vissaatéritendó tánsogatásuk, kolcsonok sorlesztése AU-n betátru
1.10. . Egyéb műkoddai célú támogatások AM-n belolre
1.1 I. . Garancia do kc~~vá1JsIásból kiőzcséa MI-n kívülre
1.12. - Vioazatérlteadő támogatások. ketcootok nyújtása ÁgI-a kb-otto
1.13. . Áskicg&ültéack, ástámogatdaok
1.14. -Kamatlámagatástk
1.15. - Egyéb múkődéoi célú támogatások átlamttázsartásaa tdvolrn
2. Frlttaltsto,ánl ktttaégvetéu kiadásaI (2.1+2.3±2.5.)
2,1. Benthárások
2.2. 2.1.-hőt EU-n fotrásból megvalósuló bombázás
2.3. Fetútítoaok
2.4. 2.3.-bél EU-a funóabót mcgvaláaratá fetétttáa
2.5. Egyéb fclbslssozási kiadások
2.6. 2.5.-bIt . Garancia- ág kezeoségvállalásbót kiftzotét AM-n betotre
2.7. . Viostatéritundő támogatások. kőtcuőnők nyújtása AM-a betotre
2.8. -Vírazatésitendó lámogatásak, kőlcaösök ootleaztéog AH-a betotro
2.9. - Egyéb fetltatmocási cálú támogatások AM-n betútre
2.10. - Garancia- ás kacsaégyátlslásbdt lsiőzetás AM-n kívülre
2.11. - Visazatéritesdő támogatások. kotcotnök nyújtása AM-n kivolre
2.12. - Lakáatámagatán
2.13. - Egyéb fothatsnacási célú támogatáaals átluslaházsaslázon kívülre

3. Tartatékuk (3.1.43.2.)
3.1. Altalásottanslék
3.2. Célanilaték
4. KÓLTSEGVEFESt KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5. ttttet.. kötesőntőrtenasés álta,stbáz(aroántn kb-ült-e_(5.1. + ... +_5.3.)
5.1. Hotozsá lejáratú laitetak. kőtcnőnők tőrteenése
5.2, Etlesidiadsi célú hItelek. kőtasőnők tőrtcnytéat pénzügyi vdltasuocáanatc
5.3. Rősid tcjáratúlsltctclc kőtcsőnők tótieneáse
6. BeItőtól értékpapírok kiadásai (6.1.4 ... ± 6.43
Őt. Fotgarást célú bettőtdi énékpaptrok vásásiása
6,2. Fotgasási célú bettttdi értékgaptrok baváltása
6.3. Bcfcksctéai cétú bctlőtdá énékaatérola vásétlása
6.4. Bofeksetési célú butfEldi étsékpap&ok beváltása
7. Belföldi flaannsiroyjs tsiudáoal (7.L-O- .4 7.43
7.1. Allantááztarsásaa belúti mesutőtrgezéaek fotvónitása
7.2. Áttatrittáztarsásatt belüli n,ugetötegezénet.vismaózctéan
7,3. Pénzesakózők betétként_etltetyatétt
7,4. Pénzügyi táz3tc kiadásai
8. Kűtiitdl Soaourjruaáo kiadásaI (6.1. + ... + 6.4.)
8.1. Porgatási célú kottIldi éssékpapirokváaátiása
8,2. Befektetési célú kőttüldi égt&paplrotc bováitása
8.3. Kültüldi éseékpapirokbcváltáaa
8.4. Kültltdi Isitetuk. kőlcsónók tőrlgaaséae
9. FINANSZÍROZÁSt KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.4.48.)
lő. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (449)

KÖLTSÉGVETÉS), FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KL4DÁSQK EGYENLEGE
3. at téMára: adatok forintban

a Klttaécvetéti blá~j tőbblet ( kőtttécvet(tlbevétetokö. our. tsulttégvrtétt tdattdttk4.tut) (4!.)

2. gtuaoosimráotbevétetclt kiadáunkenaenérar(ntanszirotdtlbevétetokte.uur-ntattsziuozáá tdadittk9. aotj (4!-)



1. at ééhtácot

l/B/3. melléklet a /2018 (..) öi~cormányzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Őttkormányzat 2018. évi Költségvetés bitézniényi Miami (Államigazgatási) feladatok mérlege

Jászboldogházi Mesevár Óvoda
BEVÉTELEK

adatok forüadban

Bevételi jogelm 20sz. é’i előiránysat

I 2 3
1. Ónknnminyt niiktdési támeratalsai (I.l.+...+.1.6.)
3.3. Helyi &nkoraástyzatok müködétének általános támogatása
1.2. Qtütosmásyzatok egyes kőrsoevelési feladatainak támogatása
1.3. Onkormányzatolc szociális ás gyenisekjőlési feladatainak támogalám
1.4. Ceonodsyzatek kulturális feladatainak támogatása
i’s. Múködéé célú közpostosiloti előirányzatok
1.6. Helyi öntamianysatok kttgemto tattsngalasat
2. Múlcődéd célú lámocatátok átlamhásoaeiáoots belülről (2.t.+...+.2.5.)
2.1. Elvonások do beüzesések bevételsi

~ 2.2. Műkődéá célú garancia- ás kezteségvállalásból inegsérúlének
2.3. Működés célú visszalérátendó támogatások, kötcoönök vásszatérűlése
2.4. Műkodéé célú visszaléritettáö támogatások. kolcoozsök igénybevéttto
2.5. Egyéb miköééoá célú lássogarások bevásglei
2.6. 2.2..bol kU-a tatnagalaa
3. Felbalmo,áti célú eásnoeaeénokállamttáaaa.iásan belatről (3.1.+...+3.5.)
3.1. Felhatnsosás! célú ös3tonnányzatá támogatások
3.2. Fetlsatmcst célú garancia- do kezességvállatásbát meglérotézek
3.3. Felhalmozás! célú vásszatéritendg lánlagatásek, kölcsönök visszalérútése
3,4. Feltsalmozús! célú visrzalétitendó támrgstísolc, kölcoőnsúk igénybevélete
35 Egyéb felhalmozás! célú támogatások bevételei
3.6. 3.5.-bot bU-ssamognsas
4. Kgohatalmt bevételek (4.1.442.443.44.4.)
4.1. Helyi adok (4.1.l.+4.t.2.)
4.1.1. . Vagyonú típusú adák
4.1.2. -Termékek ég szolgáltatások adai
4.2. Gépjánsiadó
4.3. Egyéb árthasaasálati ás szolgáltatás! aáák
4,4. úgyeb kozhatalni bevetelek
5. MőkOdési bevételek (5.1.4. .4 5.10.)
SI. Kéartetésékeottátetenértéke
5.2. Szolgáltatások elienétléke
5.3. Közvetített szolgáltatások énéke
5,4. Tialajdognai bevételek
5.5. Ellátási dijak
5.6. Káarúrréázott általános fongatné aáé
~ Attaláasrs forgaittá adó vitusatérátése
5,8. Kastiatbovételek
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
~ hgycb mskoáeas btvcteltk
6. Fetlsatntnrási bevételek (6.1.+...+6.5.)
6.1. tsatnatentájásjavalc énékegitése
6.2. Ingatlanok ástékesitése
6.3. Egyéb tárgyi eszközök énéketítése
6.4. Itámesedésok értékesítése
6.5. tteuzeseéestk megszúnetebez kapcaolodo öevetelek
7. Működési cél6 átvett_péttzcraicörsk (7.1.4_... +_73.)
73. Működéé célú garancia- étktzoonégvállatásbólmegténvtésgkAli.nkáyútrúl
7.2. Müködéé célú visszatérítendő támogatások. kölcstnúk viaazalér, AH-o klrútröl
7,3. Egyéb stákúdési célú átvett pénazeszköz
~4, 7.3.-bál hU-t táttlogatas (kozvelleas)
5. Fetlaaimnzüst célú átveti pénzeo’Jcősök (S.l.+t.2.+&3.)
1.1. Fethalg. célú garancia- ás kezettégstáttntásbbl mtglétútéstk AE-n kávütröl
8.2. Fethalni célú vitszatérátendt támagaláuok, kötcsöntk vitszatér, AH.n kivoirgI
8.3. Egyéb fellaalmozás! célú átvett pénzea-zköz
1.4. ö.3.-brl hUe tattsogatas (kozvetlen)
9. KOLISÉGVETgSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l+...+S)

tO. Hitel—. kllcoötsfttvétel állnsnbdatariéten túvűlrét (10,1.410.3.)

lot. Hosszú tejánatú hitelek, kötcaönök felvétete
10.2. Likviditási célú hitelek kölcsösök felvétele pészúéyi véltatkozástől
10.3. Ko’sá macalt tetetek, kolesonak telrézde

i~. Belráldi_érlélcpaptrek_bevételei_(13.1.4.... 11.4.)

11.1. Forgatás! célú betlltdá énékpapirokbcválaán, énékesitése
11.2. Fongaláui célú brtfőldi énékptptrok Icábocsátása
lii. Bet’elctetégi célú bettlitdi énékpaptrok beváleása értékesítése
II .4. beleizetea eels beHolds ettekpaplrok ktbocsatasa

11. Ntaradvásnyirdnvbevétele_(12.1. + 122.)

12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2. tlszo to vnllaltozao maraávasyanak ngenybeveteIt

ú3~ Belréldi fliaaooártzás bevélelrt (13.1. + ... + 133.)

l3.l. Alsataaltázsartásas belüli tsegetölegeaétek
13.2. Atlandsiztaztáste belüli megelötegeséiok törleszlése
13.3. Köspesti trányitőszeni támogatás
t3.4. tielttet megszéslaetese
„. Kül~ldi ilnaooírezás bevételei (14.I.+...14.4.)
14.1. Forgatás! célú klltőldi énékpapirok beváttáss énlétctsttésg
t4.2. Befekletési téti külföldi énlékpaplrok beváltáza, étiékesitése
14.3. Külföldi értékpapírok lábocsátása
14.4. Kültolda itsttlek, kotcsonok telvetele

15. Ádőoságbtxaem kapctttódó nzdznnazélcot ügyletek bevételei

16. FINAJ4SZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4 ... +15.)

17. KöLTSÉGVETÉSI ÉS l~tNANSZlROZÁSl BEVÉTELEK ÖSSzESEN: (9+16)



KIADÁSOK
2. táblázat adatokforintban

Sor- Kiadást jogciinek 2038. é’i eléirdnyaat
cram

1 2 3
1. Miikődéd kbltuérv.tén kiadásai (13+41.5.)
II. Személyi jaitatások
3,2. Munkaadókat terhelő órttlékok éa azociális honájánslósi adó
1.3. Dolossi kiadások
1.4. Elláloltak pénzbeli isttatásai
1.5 Egyéb múkődéti célú kiadások
1.6. . az I ‚5-b61: . Elvonások ón betizetósek
1.7. - Garancia- é5 kezcsaégvállalásbál ki~erés All-n betoire
1.8. -Visnzaléaitendő lámocaláaok. kőlcaónók avújiásaAjl-n belaire
1.9. - Vianzaté,őtendő támogatások. kolzslnak tbrleszláse An-n betúlre
1.10. - Egyéb naikódéni célú támogatások All-n belaire
III. Garancia ás kcesnégváualánból ldőzeiésAH-n kivúke
1.12. Vinnzalérilendő lártiogatásak. kőlcaotaők nvnljtáaa MI-n kiveére
LI). . Asldcgéámésck. ándsansatások
1.14. - Kamattáonogatáook
1.15. - Egyéb múkodéni célú tástiocatánok államlnáztariáson kivaire
2. Felhalmtdási kőllnégveléa kiadásai (2.1.42.3.42,53
2.1. Berutadzások
2.2. 2.1.-bél EU-s forrásból negralónuló beruházás
2.3. Felúlilások
2.4. 2.3.-bél EU-a fonásból mgavalóndó feltsiitás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.—bél - Garancia-és kezcnaégvállalásból kifizetés MI-n belalre
2,7. —Viaazatétisendő támngatjsok. kalcsőnók nvúitása AH-o bclúlre
2,8. — Visszatérilendé támogatások. kblzsantk tőrlenséta MI-n belülre
2.9. - Egyéb feflsalmozási célú támogatások MI-n belúlre
2.10. - Garancia- éskczeoséorvállsldabát ldtizetés Ml-a kivoire
2.11. - Vinozstéziteadő tániagatásak. kólcsőnok ayójtáss All-n kivútre
2.12. -Lakástámogatás
2.13. -Egyéb felhalmozási célti támsoatásskdllaazálnizianástnltivúlre
3. Tartalékok (3.L+3.23
3.1. ]taláttsstartalék
3.2. Céltatinjélc
4. KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)
5. lttecl-kölcnöatörlenoée állansbáoiartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)
5.3. Hosarúlejásatú hitelek. kőlcsőnék tőrlesacésr
5,2. Likviditási célú hitelek. kölcsőnők sősleszsése pénzügyi vállalkozdsssnlc
53 Rövid leidratú hiteleIt kőlcsssak tőtiesasést
6. BelrőIdt értékpapírok kiadásai (53.4». + 6.4.)
6.1. Fotgatád célú belföldi értéknapkok vásátiása
6,2. Fotaaaási célú belföldi énétepapkok heváltása
6.3. Befektetési célú belföldi énékpspírok vdaástúss
6.4. Befektetési célú belföldi énéknapuosk beváttása
7. Belföldi őaanosirorls kiadásaI (iWo. ... + 7.4.)
7.1. Állasaézáztsnéson belali megelőlegezénak folvótitása
7.2. Allanúltázartássnbelüti nsegelőterezéaek viossaftzetése
7.3. Púszesakőzők betéikéon elltelvezése
7.4. Pénzaeni lizing kiadásai
8. KülföldI tinataadrozőt kiadútai ‚63.4». + 6.4.)
SI. Forgasási célú külföldi énékpapírok vásásiána
8.2. Befektetési célú külföldi érték~p&ok beváitása
1.3. Külföldi éotékpapiook bevállána
8.4. Külföldi hitelek. kőloaőttők tőnlesztése

9. FINANSZÍROZÁSI KJADÁSOK ÖsszEsEN: (5.4.48.)

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINAJ~5ZjRQZÁSI BEVÉTELEK ÉS I~~’ÁSOK EGYENLEGE
3. at táblázat adatokforintban

I Kllsséevetéti téány, tltsblet ( Isélts(sveténtlanaétdcls9. tar- ttőlttégveiéat ldadiook4, tar) t+í-)

2. Fitaanrzinzástbrvttclek ldsddaakecyetdece(tinaannírasáslbevétetekas rar-linansaliasdal ldaddtakl.nas) (+1-)



L at táblára:

1/C. mcllékkta /2018 (..) önkormányzati rendeletbcz
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézmény Öszevoett mérlege

Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK

adatokforintban

~“ HeWlett jogeim 2011. éti előiránysat

1 2 3
1. Onkornaásvoae miikldési_láaiogaláoai_(I.l.+..+.t.6.)
It. Helyt onkornibsyzatokmúködéséeek álttiinootánogatása

.2. Onkoemáayzatek egyes kőmevelési feladatainak támogatása

.3. Orécenniayzatok szociátte étgyenlsekjóléti feladatainak támogatása
t.4. Onkonniravatok loatnarilit feladatalnaic támogatása
Is. Mokódéécélú kőzpoaloottota eliirányzatok
t.6. Helyt ónúoerean>sstok koogeasato lamogatasas
2. Mékldéé célú táono8atások állatnbáatarááton belülről (2.l.t..+.2.&)
2,1. Elvonások és beüzesések bevételei
2.2. Mlkodéé célú garancia-és keseaaégvállalásból megtérolétek
2.3. Mőkődési célú inoszatéritesdő támogatások, kőlcoőtaök inatsatétúlése
2.4. Múkbdóé célú vinsatéráleodő támogatások, Icőlmónók igénybevétele
2.5. Egyéb műkődéoá célú támogatások bevételei
2.6. L~.-bol hu-a tamogatat
3. Felbalmeraiti célú t,imotatáook_Ilaaalaéatartáton bcliilrél_(3.l.+».+3.5.)
3.’. Felhalmozási célú őnkoroaástyzati támogatások
3,2. FeUaatmozáel célú garancia- éskezeoségváttalásból megtérülések
1,1. Felhtltaataási célú vioosatériteedl támogatások, kálcaőnök visozatérőléoc
34 Felhalmozási célú vioasatézttcsdő támogatások. kőtcaötsők igéeybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. i,3.-bol hu-a ttmogataa
4. KIat,ataltnj bevételei’ (4.L+4.2.+4.3.+4A.)
4.1. Helyi adék (4.1.1+4.1.2.)
4.1.1. -Vagyonitipasú adók
4.1.2. -Tennéhlc ás nolgáltatáook adói
4.2. Gépjánmiadá
4.3. Egyéb áetút,sátati ás ozolgáltatásá adók
44 b~2ttb keohatatna bcveteáet
5. Múkttléti bovétetek (5.l.+...+ 5.10.) II 513 225
St. Kémletólékesilés ellettézeéke
5.2. Ssotgájtaláook elleatértéke 4 950 236
5.3. KözvetÍtett nolgáltatásak énéke
5,4. Ttatajdoeast bcvéaelek
5.5. Ellátási ótiak 3327894
5.6. Kiaráanlizon áttatánot forgatni adó 2 235 095
5.7. Altatánoo fotgaksé adó visraatétilése
SI Kmmatbcvételek
5.9. Egyéb pésságyi múveleeek bevételei
ste. bgyea mekúdem beoetetek
6. Felbolmarisi bevételek (6.l.+..,+6.5.)
6.1. lareaaeeáállsjavak éttékesitése
6.2. Ingallattak értékesttéae
6.3. Egyéb tárgyi amközök énékesiléte
6.4. Réazeacdéaek értékesÍtése
6.5. Keasesoéeaek megssomeseáez kapcatlodo pevetetek
7, MűlcödétI célú átveti péoeetsj’Izök (7.1. + ‚. + 7.3.1
7,1. Mlködéé céhigarancia-éakczeatégvátlatásbólmegtéaaléoek AH-nkivctleől
7.2. Maltödésá célti vionatériteadő támogatások. kőtzsot&k vioteatér. AH-e, kivúlr&t
73 Egyéb teúkődéoi célú átvett pénzeszköz
7,4 l.a-hot hU-a tamogataa (kozvetles,)
5. reibalmanist célú átveti pétaztaskőzúk (&l.+8.2+lS.)
1.1. Felhatni célú garancia- ás kezességvállatisböl megtéroléaek AU-n kivúlröl
1.2. Felhatott, célú visszatétitettdb támogatások, kötctönök visszatér, A}l’o kávékat
1,3. Egyéb kMaolmozdsi célú átven périseosicúz
1.4. &á..bottU.atattsoéatattkizvetlea)
9. KÖLTSEGVETESI BEVETELEK ÖSSZESEN: (3+..+S) 10 513 225

IL Hitel— kglcolnfetvétet éllamaliésiartáttn kivülről (10.1+10.3.1

1 0.1. Hoaszú lejámtú hitelek, kötmönök felvélete
10,2. Lilcviditási célú hitelek, kötcoántk felvétele péozügyi vállalkozáatót
‚o,3, Rőwd lejaralú hitelek, kolmosok letvetele

~ Belföldi értékpaplrok bevételei (11.1. +.‚.+ 11.4.)

III, Forgatási célú belföldi éstékpapizok beváttása, éeáékestléte
11.2. Faegatást célú belföldi éetékpapirok kibocsátása
11,3. Befektetési célú belföldi éttékpapirok beváladsa, értékesisése
11.4. hietekinea edo beholds enei~aptrok hbocsatasa

12. Marada’áay lgén~’bevétele f12.t.+ 322.)

12.1. Előző ér kőlttégvelési maeadváttyának igétybevétete
12.2. biozö cv vallalázonn maradvaeyanaougezsybevetete
~ Belföldi tjoantzáaeáe bevételeI (13.1, + ... + 13.3.) II 444 519

13.1. Allastattiztattiaoa betéti megetölegesések
13,2. Attanásiztatlásan belüli megelötegczéaek törteaztéae
13.3. Központh ieásyitóntevi támogatás II 444 519
13,4. betctek megámtatetese

14. KülföldI üaanoaározáe bevételei (14.3+34.4.)
14.1. Fotgatiai cátá) külföldi ét’tékpaplrok beválaáaa, értékealtéte
14.2. Befektetési célú külföldi papirekbeváltása, értékesítése
‚4.3. Külföáéi énékpaphok kibocsátása
4.4. Ktalidlás hitelek, kolcsisok felveteic

15. Adóeeághoroem ltapeoeládó tzirmasékot Igylelek bevételei

16. FINAJ’őSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.) 11 444 519

17. KÖLTSÉG\’EFÉSI És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+3~ 23 957 144



KIADÁSOK
3. as táblázat adatokforintban

Kiadási hItének 2018.éúj előii-áitpat

1 2 3
I. Müködéti k8ltoé~otéo Idodésai (t.l+...+l.5.) 21 957 744
II. Személyi itatlatások 6 714 300
1.2. Munkaadókat terhelő tirulékok is szociájis hozeájárolási sd6 1 352 651
1.7. Doloti kiadások 13 890 793
1.4. Elláöottsk paszboli jostatásai
t.5 Egyéb működési célú kiadások
1.6. . sz 1,5-bőt: . Elvonások ér befizelések
1.7. . Garancia- éskczességvállasásbét öáözclésÁR-n belűlre
i_i. .Vinzaaériirndő támogatások. kölcsönők nyújtása ÁH-o belülre
1.9. . Visszatérilrtdő liasosatisotc. kolcsonsk tóctenziése ÁH.o bolülre
1.10. . Egyéb működési célú támogatások AJ-l-s belülre
lii. . Garancia ér kaességváőaiásböl kiOzetés AH-o kívülre
1.12. . Vitosatéritendő támogatások. kőlcsonük nyújtása A.H.n kívülre
1.13. .A$jgaé5zilések ástinsoratásrk
1.14. . Kamattássc5atáaik
1.15. . Egyéb működési célú támogatások ittanájtázisnáson kívülre
2. FelhalmozásI lcőltségvotéo ldadáoal (2.l.+2.3.+2.5.)
2.1. Benalsázások
2.2. 2.1 ‚-bal Eu’s fonáoból rsrgvsl6aulá beruházás
2.3. Felújítások
2.4. 2.3.-bél EU-s fonásból_ttscvaJósslö_fottilitlo
2.5. Egyéb felhalmozásI kisdénok
2.6. 2.5..ból .Garancia. éskrzességvállalásból kiltzotén ÁH-a bolülre
2.7. —Visszalérilendő támogatások. külcsősők nyújtása ÁH-a belotre
2.8. -Viuzatériteudi támogatások._kőlcsösük_lörleszlése ÁH-o botúlre
2,9. . Egyéb frUsalmosási célú oiroogatások Alt-n looliiac
2,10, . Garancia- éskaessérvállnlásbölki6zrtésÁ3l.nkivúlre
2.11. ‘ Vioszaléuitrsdb rámogatások. külcoüsük nyújtása ÁH-s_kívülre
2.12. .Lgámámagajáa
2.13. . Egyéb fellsalmozási célú támogatásak átasslsázlaasásoo kívülre
3. Tartalékok (3.1+32.)
3.8. Áltolásra uacttiék
3.2. Céltanslék
.1. KÖLTSÉGVETESI IUÁDASOK ÖSSZESEN (1+2+3) 21 957 744
5. 1111cl-. kölcstotérlesoiéo állambáalartáoto_kívülre_(5.1. + ... +_5.3.)
5.1. hosszú lojdzatú hitelek. Icőtesástik tőtiearlésr
5.2. LilMdirási célú hitelek. kölcsőnők türleazráse péczúeyi vátsolkozásstak
5.3. Rövid lejánaté hitelek. kőtcsösuak hőtloszsésr
6. Belültdi értékpnpirok kiadásai (‚.1. + ... + 6.4.)
63. Forgaláti célúbelfildi éstékpaplrok vásárlása
6.2. Foegalási célú bellőldi ésiékgtptrok beváitása
6.3. Befektelösi célú beltEldi étsékpsptrok vásárlása
6.4. Befektetési célú bettEldi éstékpaplrok beváltása
1. BelIOldt ttusooairozáa Isladátai ‚1.1. + ... + 7A.)
7.1. Allasokáztartáson belüli msrrlőlrrezésrk folvósttóst
7,2. Allamhiztsttisau belüli nsrrelőlogozésrk vismaizeléao
73 Pénzcszkésükbetéhkásst cflselyerése
7.4. Pésszievi liaitsg kiaéásai
8. Kültőldi flaaor,irszáu Idadátat (63. + ... + 6.4.)
8.1. Forgatás1 célúkültbldi érca1gpírok vásárlása
8.2. Befektetési célú kültűlél értékroptsokbcváitása
8.3. Külfőtdi érudágyapirok beválsása
1,4. KollEldi Isitolek. kőtcsőnőlc sbrlrgaése

9. flNM4SZIROZÁSI KiADÁSOK ÖSSZESEN: (5F...+8.)

30. . KIAJ3ÁSOK ÖSSZESEN: (4±9) 21 957 744

KÖLTSÉGVETÉSI, FINAIu~SZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KL4I)ÁSOK EGYEr’IEGE
~. sz táblázat adatok forinlbao

I Ktltsésveténi diet. liblrtet( kiltutsvotésllsevételrkb. our. kőlooérvcléut Idadisok4. 500)(+?.) .11 444 519

2. Fiuaausirueáalbcvétrlrk, ldadásokrejrerdezr(flnaouaámoáé Isevélrkklí.sur.05a005imeád ldndáttk9.atrh4-?.) II 444 109



1/C/l. mellékiet a 12018 (. ) öÉonnúnyzati rendeletbez

1. at táblázat

.Jászboldogháza Községi Őnkorm~nyzat 2018. évi Költségvetés b’tézményi Kötelező feladatok mérlege

Jászbo]dogháza Konyha
BEVÉTELEK

adattak forintban

Sör— Bevételt Jogeim 2018. é’i elúirástysat
uram

1 2 3
1. Önkonstónwat mőkldéti_támacatásai_‚5.L+...+.I.6.)
II. HeI)~ önkonssásyzasok múködésértek általános táaiogatáta
1.2. Oaltotsnástyzaeek egyes köntevelési feladatainak támogatása
1.3. Osteormásy2aiok szociális és gyermekjöléti feladatainak tánssgaeása
14 Otécotinásyaatok kulturális feladatainak támogatása
1.5. Működési célú kósponloattoli eliir&tysatok
1.6. Hel~i onkomsan3vatok kaegearno tamogalasat
2. Miiktdéti célú_lóanorseásole állatnltáflsrtásrtn beloiril_(2.1.+...+.2.5.)
2.1. Elvonások ás beözeiések bevételei
2.2. Működési célú garaatcia- ér kezességvállaliaból megtérölések
2.3. Működési célú vissratéaiteadó támogatások, kötcoöslk vússzatétúlése
2.4. Működési célú ‚ózmstéaitend& támogasások, kölcsönok tgéttybevétele
2.5. Egyéb miködéai célú támogatások bevételei
2.6. 2.5.-hol Eti-a tamogatat
3. Felbalnizzási célú tásasteatánok áilrnthóaaaraáton betotrél_(3.5.t-...+353
3.’. Felhalmozási célú önkonnán~.aai támogaaások
3.2. Felhalmozási célú garancia- ás kezességvállaláaból megsérölések
3.3. Felhalmozási célú vitasötéztlendö támogatások. kölcsonik viaazsaérúléte
3.4. Felhalaneaási célú visszatétitendő tásnagatások. kilcIOnik tgénybevétele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. 3.3.-bot hU-a ettasogalaa
4. Köeitataltnl bevételek (4.lr+42.4-4.3.+4A.)
4.1. lids4 adik (4.l.l.-t-4.t.2.)
4.1.1. -Vagyoni liputü adók
4.1.2. . Temsékck ás szolgáltatások adói
4.2. Gépjánssiadó
4.3. Egyéb ásaéssszaálati ás szolgáltatási adók
44. t63’tb ktzliataátss bevetelek
5. Működési bevélelelc(5.1.-4-...+ 5.10.) 4 226425
St. Kémletésiékesstás elleaéetékc
5.2. Ssolgálzatáaolc ellcnéatéke
5.1. Köz, etileli szolgáltatások értéke
54 Ttslajdoaaat bevételek
5.5. Ellátást dijak 3 327 894
5.6. Kiszátnhásotl általános foa~alssé adó 198 531
5.7. Alzatánot foa~slsté adó viazastérátése
5-l. Karnatbevéielek
5.9. Egyéb péaszágyi műveletek bevételei
5.10. Egyek niijkodmt beveaetel’
6. Felhalsatsási bevételek é6.L+».+6.5.l
6.1. lztmuaetiáltsjtvak énékeollóac
6.2. btgaelastak értékesítése
6.3. Egyéb tásni emkőzök éatékestzéze
6.4. Részeaeéásek éttékesitése
6.5. Keszeseáesek megszuscsebeztzapcootodo bevetetek
7. Múkődéti rétú érmet_péna,nzktssk 17.1. + ... +_73.)
7.a. Működési célúgarascia. éskezetaégváttatúsbótmtglérútések AH-nklvúsról
7.2. Múködéni célú viatsaléritesdö túnaagalások. kolcsöttik viamatér. AH-o kivülröl
7.1. Egyéb működési célú átvett péstzeazköz
~ 7.3.-bér EU-s ttsttogaaas (ktzvctleo)
I. Felhatinozáti célú átveti pénsstsltöréltc (8.t-l-8.2s1-13.)
~j Feltiato’ célú garancia- ér kezeaségváltalásböl megtérútéeelc AH-ti Livúlröt
8.2. Felhaltu célú visszatéritesdö támogatások, kölcsönök visszatér. Alt-n kivatrat
8.3. Egyéb felhalmozási célú átveti pézzeszköz
IA. LI-hot EU-s lamagatas teozvettm)
9. KÖLTSEG%’ETESI nEynnEx ÖSSZESEN: (1+...+I) 4 226 425

tO. Hitel—. kélcsinfetsétel óllamhóltartáton léntIrúl tlO.5.+1O,31

lot. Hosszú lcjámtú hitelek, kötcsöaök felvétele
10.2. Lúnidáliai célú hitelek, kölcsönök felvétele pétazögyi váltalkosástól
10.3. Mond tejamtu hts&ek, kolcsoaok letvesele

sz. BelilildI éreékpaptrok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)

Ill Forgatánt célú betelldt éttélzpapieok beváltása, értékesitése
11.2. Foapaláti célú belföldi étiékpaplrok kibocsátása
1)3. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, énékesisésc
11.4. Beteásetest célt bdtotda ertáspaparok Ebocsatasa

~. Maraétónv lgéavbevétele (12.1. + 122.)

12.1. Etózú év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2. Etozo tv vatlatotoaau maraévasyanak tgenybesctele

~. Belföldi fl’aanoiroaáa bevételei 03.1. + ... + 133.) 10 632 573

13.1. Altantáziartáton betúti megelölegezések
13.2. Attsadtánaztáson betöli megetilegezének lörleaztése
13.3. Kö~osli txásayitómerai támogatás 10 632 573
13.4. Hetetelcencgműnteteee

14. Külföldi Etastasárosát bevételeI f14.5.+...14.4.)

14.1. Forgatási célú küllttdi éalékpapisok bevállása, éaiékestaéae
14.2. Befektetési celú külföldi éalékpaptrolcbeváltán, énékesilésc
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátást
14.4. Küliotás btaetek, kolcsösok lelveaelc

15. Adótságbozatem kspcnolödó ámrmazékoa ügyi lelt bevéeelet

16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉZELEKÖSSZESEN: (l0.+ ...+15.) Ill 632 573

17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+1~ II 858 998



KIADÁSOK
2 at tüöIéc’at adatok forintban

Kiadást jogrimek 2018 évi előirányaat

7 2 3
I. Múkidési killnérvetás Idaddsti (11+4153 14 858 998
II. Szsmdi>4 jotitatások 4 565 724
1.2. Munkaadókat lorhelő járulékok én nocjáljo honálárulási adó 919 803
1.3. Doload kiadások 9 373 471
t.4, Ellátottak pésnbeli juttatása!
1.5 Egyéb mikódéd célú kiadások
1.6. - as 1.5-bő!: - Elvottások ól beíazeténck
1.7. . Garancia- ér kezesaégvdltalásból IáezctésAM-a bdúlrr
l_l. .Virasatésitendó támogatások. kólcsösik ayájlása AM-n belotre
1.9. - Vianzatéritendő látnocatásak. kólcsanök törleaséac AM-n bettire
1.10. - Egyéb mükódéni célú támogatások AH-tI betalrt
1.11. -Garancia éakezeaaégvállaldsból kiSzetés All-n kivúlre
1.12. ‘ Viaszatéritenda támo asások, kötcnóaak nyújtása AM-n klvs7lre
1,13. -A~1drgéazitéset ártássogaaásolc
1.14. . Karsattásnogatások
l_IS. - Egyéb működést céló tánsagatások állanvitizsanáson kiv(ére
2. Fel)tattnncési lcöttség’uén ktadásai (2.1.42.3+2.5.)
2.1. Etnthlzáaok
2.2. 2.1.-ből EU-a forrásból mervalásuló boruhásás
2.3. Felújítások
2,4. 2.3.-bél EU-a forrásból mrgyalóauló folúlitás
2.5. Egyéb fclllalssszási kiadások
2.6. 2,5.-bél - Garancia-és kezoaaégvállalásból kifizetés AM-n bolatre
2,7. . Vjsszalétitnodö tástlogatások, kölctiaök nMtása AM-s boltire
2.8. . Vjanzatéaiteadb tisnaratások. kólcaasik tórlnazsése AM-n brlotre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások AM-n bclitrc
2.10. - Garancia. étlccacosérvállatásból ktfzctéa All-n kivütre
2.11. . Vioizatéritnndö támogatások. kőlcaóaók nyújtása AM-n kivatrc
2.12. -Lúástásssoniás
2.13. -Egyéb folhsalasosdad célú támogaaáaalc áuasűtázőartáson kivülre
3. Tartalékok (3.1.432.)
3.1. Altalásoa tartalék
3.2. céltarialék
4. KÖLESEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 14 858 998
5. HItch. kölcaintörlensaéa állttttjaáziartásnn his-Else_(5.1. + ... +_5,3.)
5.1. Hosszú lejáratú hitelek. Icölcainők lőrlccséae
5.2. LUcajdirási célú bitclct kőlcsönők tötlesztése pénztcvi vállaakomásnak
5.3. Rövid lejáratú hitetnI<. kölraisök tirtosztére
6. Belföldi értéicpaptrok kiaóánai (6.1. + ... + ‚43
6.1. Forgalást célú belföldi étsélrgaplrokvásáaláau
6,2. Fotnaási céló beitlidi énékpa1almkbc»dltása
6.3. Befektetési célú belföldi értékpap&nk vásáslása
6.4. Bcfcktetési célú bnttitdi értéö~apirok beválsása
7. Belföldi ánannsirnráa kladánai (7.1. + ... + 7.4.)
7.1. Altastásáztartáson belüli rnraelőlegczéaek folyósítása
7.2. Atlaaa*aázsartáaas bnlüli megeuilrgnzésnk vismafazeréno
7.3. Pénzessjcözók betétk&tt elitclvezése
7.4. l°észlryi Ibiaaldadása!
8. KülföldI nnansziroaás kiadásai (6.1. + .. + 6.4.)
8.1. Fos3salási célú külföldi értéö~ap&ak vdsástása
8.2. Befekletési célú külföld dssék1ragésok beválaása
8.3. Kfé(lldi énékpaptrok bcváltáan
8.4. Ktltuld hjletek. kötcainök tödescséae
9. FIMAMSZÜ1OZÁSI KIADÁSOK ÖsszEsErt (&+...+8.)

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 14 858 998

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. at adblásne odatokforinrbon

I Ktltséc”ntéd ~óay,tláslet( kilraésvcr(uI tae”ételrk9. sag- kitts(5vnt(é ld,ddnnk4. tot) (+/-l -18632 573

2. Ftnsnsmittzáslbeosétrtcla ltaddtokegycadnoe(Rnannimzád ttevélnltkló.snr- flnanaalooadti ldadátotr9.ant)(+/-) It 632 573
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l/C/2. melléklet a /2018 (..) önkomvinyzat~ rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézmény Önkéntes feladatok mérlege

Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK

adatok forintban

Sor- . . . .‚ .

siam Be’slelt Jogeim 2013. cia ctairatyrst

1 2 3
I. Önkonnényaal múködéti lámocatátai (1.1.+...+.1.63
~3 Helyi Őnkonaáoysatok múkódésének általános támogatása
1,2, Cn&ormány~aaok olIves kőraevelést feladatainak támogatása
1.3. Onkormáawatok rcociáláa ta gyetmvkjólétl feladatalaak támogatása
1,4, Oiakomátyzatolckodterális feladatainak támogatása
.5, Múködéni célú köwonloaitolt elöieáasyzatak

1.6. Helyi önkormaalyzatok Hegesaeo laniogalosaa
2. Müktéléti célú támogatások állantltáálarliatn bellIril (2.1.4.4.23.)
2.1. Elvonások ás betsenések bevételei
2.2. Működési célú garancia-és kezességvéllalásbál megnérolétek
2.3. Működési célú vilszaltailcnd&aámogssánok, Icölesönök viaszatérolése
2.4. Működési célú virssaláeilelldö támogatások. kölcoúnök igéaybevélele
2.5. Egyéb múködésá célú támogatások bevételei
2.6. 2,5.-bel tU-alamagalaa
3. reibatmoniol célú eámogatásokállam,báaiartáson bolűlről 13.n.+...+as.l
3.1. Felhalmozási célú önkonnánysati lámngalások
3.2. Felhalmozási célú garancia. ée kacoségvállalásból megtérülések
3,3. Felbalmozáai célú eianaléaiaendö támogatások. kolcsönök ‚‘ioezalérúlése
3,4. Fctloalmoaáoi célú violsatéItltadö aámogatáaok kölcoisök igéalybevélele
35 Egyéb felhalmozási célú lámogatások bevélelci
3.6. 3.5.-bot bU-s lamogatas
4. Köoitatabnl bevételek (4i.+42.+43.+4.4.)
4.1. Helyi adók (4,13+4.1.2.)
4,1.1. - Vagyoni sípot’) adók
4.1.2. - Termékek án nelgéhatások ndói
4.2. Gépjánniadá
4.3. Egyéb ánéllasiulálali ésarolgáltatási adók
4,4, cigyct keetalacim beveteick
S. Múkidési bevételek (5.I.+...+ 5.10.) 6 286 tOl
Si. Kámlettstékeaités ellenértéke
5.2. Szolgállatáaok elloiéetéke 4 950 236
5,3. Kösveeiecte nolgélianások értéke
54 Talajdonasi bevételek
5,5, Enáaást disk
5.6. Kiarámláznaa általános fotgalné adó I 336 564
57 A,ltalánol foTgalné adó ‚‘isozaeéritéae
St. Kamatbevéeclele
5.9. Egyéb péaaztg3i mtvelelek bevételei
s,j~, bgyeb múköden bevelelek
6. retbalmorial bevételek(6.1.+...+6.5.)
6.1. lnueatcaiáliejavak dilékenitése
6.2. laigaalanak éetékcshése
6.3. Egyéb tárgyi eszközúk értékeaiaése
6.4. Réntaedérek énékesitése
55 Keszeseáeoek megszosneseáezkapcoolodo beveretak
7. Múkidúal célú átwlt pénzozközúk (7.1. + ... ÷ 7.3.)
71 Működési célú garancia- ás kezenségvállalásböl meglétúlések AH-o kivúlról
7.2. Működés célú viaazatérátendö támogatások. kölcoúaúk viaosaláe. AU-n Idvülröl
‘7.3. Egyéb nriködési célú álvele pénzenköz
74 7.3.-bél kiLl-a lamogalas (kozvelleti)
3. relbalnroysitl célú átvett pénzeosicúsúk tt.1.+t.2.48.3.)
8.3. Felhatn’ célú garancia- ás kezesoégvéllatésból negiérülések A}l-n kivúlröt
g.2. Fethalin, célú visanatlaitendl lámagalánok, köleo008k visszatér. AN-n kivütröl
83 Egyéb felhahnozási célú átvett péneesakec
1.4. t.3.-bot hU-a eamagalas (közvetlen)
9. KÖLTSSIGVETESI BEVE]IILEK ÖSSZESEN; ‚34.41) 6 286 tOl

t~. Hitel., köteoönfelültel állandaásanraáoon Id’úlrél (10.1.410.3.1

10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcadnúk felvétele
10,2. Ltlc»iditáai célú hitelek, kölcsörtök felvétele péraztgyi vállalkezdatól
It,). acowd tejanln hitelek, kolcaaaok lelvelde

~ Belföldi ériékpapirotc bevételeI (ll.1.+...+ 11.4.)

III. Fotgatási célú beleötdi énékpapkok heváltása, énékeahése
11.2. Fnrgaeási célú beltlldi énékpapirok k’lhocsátáaa
II.). Befektetést célú beltúldi értékpaplrok beváltása, értékeatlése
11.4. Beleetenea eels belloáás ertekpapuok inbeetatasa

12. Niarodoamnv tzúnvhcvétele (12.1.4122.)

12.1. Etözó éti költségvetési maradványának igéaybevéaele
12.2. blözo cv valtalilozasl maeadvaayaeak ngmybevetele

ns BeItlildi Inansairoosis bevételei 113.1.+ ... + 133.1 813 946

333. Allan,háztanáaon belüli megelölegezéaek
13.2, Altanélniztailúaon belüli megelalegezének törlesztése
13.3. Központi hárlyttésaer4i támogatás 811 946
n3,4, kieneaee atlegnianlenese

14. Külföldi tinansairorát be’ételet (14.1.4.34.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapbek bcviltáaa, ériékesitése
14.2. Befektetési célú kgltóldi éztékpapteokbeváitása, értékesítése
14.3. Ktltöldi értékpapírok kibocsátása
4.4. Kultolda berelek, kolcsonok telvetele

15. .4dőssátlatenem kapclotádó rahrooazéleoo iiayleeelc bevételei

16. FINANSZtI10ZÁSI BEVÉTELEK ÖSSzESEN: (10.4 ... +15.) 011 946

17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS rINANSZÍR0ZMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) I 7 093 746



KIADÁSOK
2 ra táblázat adatokforintban

Sor- Iiadáni jogeimek 2018. évi clgrártyest
ozjtn

1 2 3
I. Múkadéai ktltnéreetén kiadásai (l.l+...+I.53 7098746
II. Szeméb4 juttatások 2 148 576
1.2. Munkaadókat terhrlö járulékok ás szociális hozzájártslási adó 432 848
1.3. Dolsel kiadások 4 517 322
1.4. Ellálottak pénzbeli iuiralásai
1,5 Egyéb etúkadáai célú kiadások
1.6. -az 1,5-hőt: - Elvonások ás befizelének
It - Garancia- ás kaetségváltalásból ki8zeréskli-n bclűhe
1.8. -Visazatéritesid) támogatások, kölcsönok nyújtása ÁH-n belülre
1,9. - Visanalérileedő tástioralások, kOlcnúnálc törlesztéoe AH-ts belutre
1.10. - Egyéb működési célú támogatások AM-n belatre
III. . Garancia éslcceaségvállssásból ld6zetés ÁR-s lávútre
1.12. - Vjrazatéritendő támogatások. kölcnönák nvújtásaAJ’t-e kivülre
1.13. - Ásisiegémárések. ánámogalások
1.14. - Kassualtáosogytások
1.15. . Egyéb műkodéni célú tásttnratisok állanviuástariáson kóválre
2. Fellualmazánl kűlteétvelés Idadánal_(21.4-2.3+253
2.1. Benultizések
2.2. 2.1.-bal EU-s forrásból nnesrvalóoslóbenjházás
2.3. Felújltások
2,4. 2.3.-bál EU-s forrásból sngyrvalóaulá felújítás
2.5. Egyéb faUrslsnozási kiadások
2.6. 2.5.-bal . Garancia- és kczesoégeállatásböl kiflretás AU-n belátta
2.7. - Viossaaéritesdő támogatások. kölcsbnok nyújtása AM-n_belolre
2.8. - Viaszatéritendő tássiogalásak, kblroönok törlenzléor AM-n belátta
2.9. - Eryib fel)nalnnszisi célú támogatások AR-n belúlse
2.10. . Garancia- ás kességváltalásbál ld6setés AM-n kivolre
2.11. - Vinszatéritesdő tánsogatánok. kalrsonak nyújtása AR-n_kívülre
232. -Lakóatásnararós
2.13. - Egyéb feUaalmaaási célú tásnagaaásrk átamlrizlarlásre Idvúlre
3. Tartalékok (33+3.23
3.1. Álanlisoa tartalék
3.2. Céllastalék
4. KÖLTSÉGVETÉSt KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+33 1 098 746
5. Hitel-. katcaöntörlerzeút állandtázlanáoota kívülre (5.1.4- ... + 533
5.1- Hosszú lejáratú hitelek. kőlcsanők tőrlesztése
5.2. Likviditási célú hitelek. kölcsönBe tantetésepásmlgyl vállatkosóazsalc
5.3. Rövid lelinlú hitelek kőtcsönöktőtlesatése
6. Belföldi árrékpapirokldatiánal (6.1. + ... + 6A3
6.1. Forgarást célú bcsélildt éntétq’aplsok vásárlása
6.2. Forgatás célú belföldi énékpapirok beváltása
6.3. Befektetést célú belföldi ésiékpaptrokvásántása
6.4. Befektetési célú belföldi én&pap&okbeváttása
7. Belföldi_Osnantsiroráa ktndátal_<7.1. + .. + 7.4.)
7,1, Allandtáztastáoos belúti megelilrgeréaek folyásilása
7.2. Altanásáztartáson belüli tsegelölegezének visazafásetáse
7.3. Fésuseszközök berétként elhelyezése
7.4. Pénzügy lisinoöáadásal
8. Külföldi flnaanosáratác kiadátai (6.1. + ... + 6.4.3
II. Forgatás célú külföldi ésték~a~rk vátátlias
8.2. Befektetést célú külföldi énék1,ap&ok beváltása
8.3. Külföldi éstékpapirok bcváltáaa
8.4. Külföldi Isitetek. kölcsönök tösiezdiése

9. I5INAF4SZIROZÁSI KIADÁSOK ŐSSZESENr (5.+..+8.)

10. KIADÁSOK ÖSSZESEEr (4+9) 7898746

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZt8{OZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. ra táblázat adatok forintban

I Kötintsvrnüá hiány. ‚Olstsln( khllnérveténllsevételek9. nor- tshltnér’eeéi ldadáuuk4. net) (+5-) -801 9d6 ‚

2. Finanazintaáábeválelek, ldadánekeeyesletetnesnausieesdá~ldantáank9.senl (+5-) III 946
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IIC/3. melléklet a /2018 (..) önkormányza1~ rendeletlaez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2018. évi Költségvetés Intézményi Állami (Államigazgatási) feladatok mérlege

Jászboldogháza Konyha
BEVÉTELEK

adatokforintban

Bevéleiijaüclm 2016. éji eliiráityaal

1 2 3
1. Onktnndnynt múkédéoi témeentúsai_(I.l.+...+.l.6.)
1± HeM ankormánysalok működésének általános támogatása
1.2. Onkormáayj,asok egyes kömevelési feladatainak támogatása
II Onkomsányzatok szociális ésgyensetcjóléei feladatainak támogatása
1.4, Ottleormáayastokktaltaaális feladatainak támogatása
1.5. Működési célú kö#ontositole elgirányzatok
1.6. Helyt önkornhanyzatok esegesalo lamogalasat
2. Müleüdéti célú_tántogatátnkállambéasareúson_belülről_12.1.+...+.25.1
2.1. Elvonások ás beúzetéaek bevételei
2.2. Működési célú garancia- án kezességváttatásbót megtéráléeek
2.3. Működési célú vistzatétitendö támogatások, kötcsönök eisnzatéroléae
2.4. Működési célú viotsalésilendő támogatások, kótcsönök igénybevétele
2.5. Egyéb működési célú tásnagalások bevételei
2.6. 2.5-bat áll-a tashogataa
3. Felhalmozási célú Iámeaatásnk átlnsnhásamlison_belülről_(3.).4-...+3.5.)
3.1. Felhalmozási célt) ötéinnnányzalú lámagatások
3.2. Fettaslmocási célú garancia. án kaeeségvállalásböl megtérálések
33 Felhalmozási célt) viarzatétíteadő iánsogalások. kölctönskvisssatést)léon
3.4. Felhalmozási célú vioszaaéritendö támogatások, kölcaenák ágénybovélele
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6. /b-bat tU-a lamogatan

4. Köaáacalml bevételek (4.1.+4.2.+43.+4.4.)
4.1. MeMsdök (4.l.l.+4.t.2.)
4.1.1. . Vagyoni cigna) adók
4.1.2. —Temlékck éa szolgáltatások adót
4.2. Gépiánnűadó
4.3. Egyéb áiulaaszssálato és szolgáltatási adók
44 ágyeb kaitataba bevetelek
5. MiileOdést bevételek (51.+...+ 5.10.)
5.1. Kénaeoénékestséa ellenéttéke
5.2. Ssolgálaaaásak euenéatéke
53 Közvetített szotgáttalásolc értéke
54 Ttéajdonosi bevételek
5.5. Ellátási duals
5.6. Kiszámlázolt általános fotgalné adó
5.7. Altalistot forgalmi adó ‚éjsarstértlése
5.8. Kamaabevételek
5.9. Egyéb pénzogyi möveletek bevételei
5.10. ögyét mükeéesa bevatelet
6. Fetbalmassiai bevételek 163.+. +6.5.)
6.1. ttmssatetíális javak ársékesieése
6.2. Ingaalasaak énékesitége
6.3. Egyéb lázas-i coz5cűzűk énékánlése
6.4. Részesodések énékesilése
~ tteozeaeéeuek megnunmebezkapcaotodo bevetniek
7. Múkődéti_rélé_ér’eti_pénmtslegaők (7.1. + ... + 73.)
7.1. Múködéai cétúgaransia- és kesnsaéga-állatásbötmegtéráléeck AH-a lávűlröt
7.2. Működési célú ‚iaszatériaeadö lúmnsgatissk. kötceönik visszatér. Al-I -n ktvötrat
7.3. Egyéb makeldéti célú átvett pérszeazkös
74 éJ-önt hU-a tarsagaaas tiaocvetten)
S. Felttalmnzáti célú átvett pétoserzielaak tI.t+52.+83.)
öl. Fethatrn célú garancia- ás kezeaaégváutatásbót meghésúlásek AM-n kívetröl
8,2. Felhatn’ célú viaszatériteztdö sámagatások, kötcsöraök vianzatér. AH-s kívülről
8,3. Egyéb fettaalmoaási célú átveti péttzerzköc
1.4. ál-bot bUacamagatsa (kúzveaten)
9. KÖLTSÉGVETÉSt BEVETELEK ÖSSZESEN: (l+...+1l

tO. llitet~, kőlcsőitfetvélel átlatnltrlmariásnn ld’OlriI_(tO.l.+t03.)

tOl, Hoaaü lejáratú hitelek, kölcsőnők felvétele
10.2. Likviditási célú hitelek, ktlcslaök felvétele péazűg3i vdltalkosáeaél
10.3. Kovtá tejarats Etselek, kotcsonnk ietvctele

11. Bellildi érIéI~nptrok bevételeI (1I.l.+...+ 11.4.)

Ill. Forgaeási célú belltstdi éstékpapkok bevdleása, énékesitése
t 1.2. Fotgstást célú bellildi énékpapirok leibocaálása
I 1.3- Befektetési célt) beleőtdi értékpaptrok beválaása, énékeallése
11.4. Melellciétt ccli beltoldi énetpaptrot ázbocsaaasa

52’ Maradeánt leéavbevétete (123. + 12.2.)

tEl. Etözö éj, költségvetési maradványának igénybevétele
12.2. hloso cv vatlattaozast maradvastyanak tgmybevetele

IS Bctálldi Onanálrozás bevételeI (13.1. + ... + 133.1

13,1. Attanütáztanásna belüli megelölegezétek
13.2. Altara*ázsazlásora belOli megelűlegezések lörteaztést
133. KözpontI trártyisószetvi támogatás
I IA- esetesek tttegrztaaseaeat

t4. Ktllhtda öaasansűrorás bevételei (543.+...14.4.)

lit- Fongatási célú kötföldi éreékpapirok beválaása. ésiékcsitéso
14.2. Befektetési célúlsolfeldi énékpap&ok bevűiaása. éetékecitéee
14.3. Külfélá énékpaptrok inbocántán
14.4. Ksallot& baeelck, kolcsozsok iglveaete
15. Adénságttonaem kspcnotódá azármasékoo ügyletek bevételeI

36. FINMtSZIROZÁSI BEVÉtELEK ÖSSZESEN: (lO.+ ... +15.)

37. KÖLTSÉGVEtÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)



KIADÁSOK
2. ot táblázat adateskforinrbcrn

z: Kiadási jogcimek 20l&é~.4 eláirányzst

1 2 3
1. M0kidéai kilinátwtés kiadásai (1.14+1.5.) 20 297 998
I.). Személyi itllatássk 5 940 000
12. Masüleazdókat terhelőjársalékok ás szociális honójártélási adó 474 320
1.3. tjoloyi kiadások 13 883 678
3.4. Ellálotsalc pénzbeli isttatásai
1.5 Egyéb stűkcéési célú kiadások
1.6. - sz I .5-bal: — Elyotsúsak ás beázelések
1.7. . Garancia. éalcnességvúllalásból IdEzetés AM-n brlúlre
3.8. -Visnslétítandö tánsonatásak. kólcsözsók nyújtása AM-n balaire
1.9. - Visszatéritesdő támogatások. kőlcoőnák tórleszléae AM-n belalre
1.10. . Egyéb múködéai célú lútsogatások AM-n belalre
1.11. - Garancia é5 kezességvállalásbél ldázeiéz All-n klrsilce
1.12. —Vismaléűletdö támogatások. kölcsonök nyújtása AM-n kivúlre
1.33. - Ásldegészitézet ártámogatások
1.14. . Kamatnásnogatások
1.15. - Egyéb makődési célú lámosatások óllatnlsáztarsásen kErülte
2. Felbatsastaid költségvetés Idadásai (2.1+2.3.4-2.53
2.1. Bcguhásjssk
2.2. 2.1.-bal EU-s forrásból megvalósuló beruházás
23. Fetújitások
2.4. 2.3.-bél EU-s forrásból rnegvalóoráó_fetúlilás
2.5. Egyéb fallislmarásl kiadások .

2.6. 2.5.-bal - Garancia- ás kezességyállalásból ldfizstéa All-n belotre
2.7. - Viouzatéd’esidl támegasások. kölcsótsok nyújtása AM-s beloire
2.8. . Visozatérisenda támogatások. kölcsosok_Ilrlesztése AM-a betoire
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások AN-n belatre
2.10. - Garancia- ás kezességválaaláaból kiázetéz AM-n sdvülrr
2.13. . Vtoozatéritenda támogatások. kölcsönák_nyújtása AM-n kiyolre
2.12. -Lakástássrgalás
213. - Egyéb fcllaalrsozást célú támogatások állanásázassásas kivútre
3. Tartalékok (3.1+32.)
3.1. Ajaalánta tattalék
3.2. Céltaalalék
4. KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZEsEN (1+2+3) 20 297 998
5. HItel-. kolcrinlűrleaslén_áltamháaiariástn_ktvúlre_(5.1.4-_.. .4-_5.3.)
5.1. Romos) Irjáralú Istlelrk, kötcsösák lörtcantésn
5,2. Likviditási célú hitelek. kölcsönök tőrlesstéoe pásnogyi vállalkozásnak
5.3. Ravidleláratú hitelek. kllcsőalk törleanlése
6. BetRildi_ériékpaplrok ldadátal_(6.1. + .. 4 6A.)
ól. Forgatás célú belthldi éasékpa≠ok vásárlása
6.2. Forgatás célú betfatői ésséű~apirok be’dlldza
6.3- Befektetési célú belfEldi érsékpapirok ‚-ásáriása
6A, Befektetést célú beltbldi értékgagirok beváttása
7. Betfáldi Ottaossirnást kiadásai (7.1.4- ... + 7.4.)
7.1. Allansbáztartáson bslOti_mrgelölegezéick_folyósítása
7,2. Allassthúztariásas belüli megelölegesések visrzalizetése
7.3. Pésizcszklzák belétkésl_elhelyezése
7.4. ?énzáryá Szint Idadássi
8. Kúlttlill_fliasorairorin Idadásat (6.1. + ... + 6.43
8.1. Foigasásá célú küllEldi éatékgaptrok vásárlása
1.2. Befektetési célú kúlftlái énékpapirok beválsása
8,3. Kúltlidi éssékpap&okbeváttása
8.4. KülRildi hilelck. kötcaanlk löttcotlése

9. FFNANSZ(ROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+..+&)
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 20 297 998

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZtROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KL4DÁSOK EGYENLEGE
3. at táblázat adawk forintban

a Kblisárvrlédládnv, többlet ( klttsézsrtéslbevátelek9. sor- Isöllnügvetésl Idadáttk4. tOt) (+1.) ‘20 297 998

2. Ftnanazámsádlsevétrlrk ldadáttkegven5e~e(Onanss5rts4slbevétslrkl6.snr-úaaasűrnzáai ldadástkl. sot) (+1-)



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

adatok forintban

:.-

It

It

00
7’
‘C

C

I
It

Bevételek Kiadások

Sor-
‚ ‚ 2018.évi . 201&éviszam Megnevezes „.‚ Megnevezes .. ‘

eloiranyzat elbiranyzat

1 2 3. 4. 5.

1. Önkomiányzatok működési támogatásai 81 101 480 Személyi juttatások 53 797 485
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 755 729 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 8 305 031
3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 33 388 927
4. Közhatalmi bevételek 25 500 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 032 299
5. Működési célú átvett pénzeszkőzök 240 000 Egyéb működési célú kiadások 13 149 122
6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok
7. Egyéb működési bevételek 9 933 546
8.
9.
10.
11.
12.

13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.) 152 530 755 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 117 672 864

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (I 5+.. .+18.) 13 727 674 Ertékpapír vásárlása, visszavásárlása
15. Költségvetési maradvány igénybevétele 13 727 674 Likviditási célú hitelek törlesztése
16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése
19. 1-hány külső finanszírozásának bevételei (20.+. . +21.) Forgatási célú belfőldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése
21. Értékpapírok bevételei Központi irányítószervi támogatás 40 301 984
22. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 449 314

22 Működési célú finanszírozási bevételek összesen 13 727 674 Működési célú finanszírozási kiadások összesen 5
‘ (14.+19.) (14.+».+21.) 427 1 298

23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 166 258 429 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 160 424 162
24. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 34 857 891

25. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 5 834 267



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

adatai’ forintban

Bevételek Kiadások
Sor-

szám Megmievezés 2018. évi előirányzat Mcgnevezés 2018. évi előirányzat

I 2 3 4 5

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 1 591 218
2. 1 .-ből EU-s támogatás 1.-hűl EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3. Felhalmozási bevételek Felújítások 110 835 470
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
II. Tartalékok

12. Költségvetési bevételek Összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) Költségvetési kiadások összesen: (1.-I-3.+5.+...+11.) 112 426 688

13. J-Jiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... ± 18) 105 592 421 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14. Költségvetési maradvány igénybevétele 106 592 421 Hitelek törlesztése
15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20±... +24) Betét elhelyezése
20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai
21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23. Ertékpapírok kibocsátása
24. Egyéb külső finanszírozási bevételek

25 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Összesen 106 592 421 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
~ (13.±19.) (13.±...+24.)

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12±25) 106 592 421 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 112 426 688
27. Költségvetési hiány: 112 426 688 Költségvetési többlet:
28. Tárgyévi hiány: 5 834 267 Tárgyévi többlet:

N
N
a

I



3. melléklet a ..J2018 (.„.) önkormányzati rendelethez

Jászboldogbáza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok forintban

. . 2018. é’~ ‚ .Sor- .... 2018. évi eredeti ‚ ‚ 2018. cvi
‚ Beveteb jogeiniek ‚. . modositott ‚ ‚‚

szam cloiranyzat . ‚ teljesites
e!oiranyzat

1 2 3 4 5

1. Helyiadók

2. Az önkormányzati vagyon ás az önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jog értékesítéséből ás hasznosításából származó bevétel

3. Osztalék, a koncessziós díj ás a hozambevétel

4. Tárgyi eszköz ás az immateriábs jószág, részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5. Bírság-, pótlék- ás díjbevétel
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*
*J&2 adósságot keletkeztető ü~’letekhez tőrténő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353~2Ol I. (X1l.31.) Kom’
Rendelet 2.~ (1) bekezdése alapjáa



4. melléklet a .../2018 (S.».) önkonnányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

adatok forintban

Kivitelezés kezdési és Felhasználás
Beruházás megnevezése Teljes költség 2018. évi eiőirányzat 2018. év utáni szükségletbefejezési éve 2017. X1I.3 1-ig

1 2 3 4 5 6=(2-4-5)

nyomáspermetező 197 000 197 000
tárcsa 187700 187700
ekeés tartozéka 144780 144780
kombinátor 191 770 191 770
szántóföldi permetező 284 480 284 480
utánfütó 444 500 444 500

ÖSSZESEN: 1 450 230 1 450 230



S. „selláklet a...!2018 (....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

adatok forintban

2018. év utáni
Kivitelezés kezdési Felhasználás

Felújítás megnevezése Teljes költség 2018. évi előirányzat szükségletés befejezési éve 2017. XII.31-ig (6=2-4-5)

1 2 3 4 5 6

Művelődési ház felújítás I 498 855 I 498 855

Közutak felújítása 2 744 194 2 744 194

Energetikai felújítás Iskola 109 825 765 4 832 350 104 993 415

Temető (it felújítás 1 599 006 1 599 006

ÖSSZESEN: 115 667 820 4 832 350 110 835 470



6. melléklet a .../2018 (....) önkormányzati retulelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Jászboldogháza Községi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma: 69500194-11026747

Éves eredeti kiadási előirányzat: 272 850 850.- Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány Összesen: 0 Ft

Sor 30 nap 30-60 nap 60 napon
. Tartozásállomány megnevezése alatti közötti túli Át-űtemezett Összesen:

szem ‚ ‚ . ‚ . .

allomany allomany allomany

I. Állammal szembeni tartozások

2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

~ Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni
• tartozás

4. TB alapokkal szembeni tartozás

~ Tartozásálloniány önkormányzatok és intézmények
~ felé

6. Egyéb lartozásálloniány

7. Összesen:

Jászboldogháza, 2018. január hó 1 nap

költségvetési szerv vezetóje



1 szÁmú tájékoztató

KIMUTATÁS
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

adatok forintban

‚ ‚ TámogatásSor- Támogatott szervezet neve Támogatás célja Tamogatas teljesítési
szam osszege

osszege

I. JXHFC tagdíj 25000

2. Jászsági Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 27 160

Jászsági Ivóvízminőségjavító ‚.3. . .‚ ‚ tagdij 22 500
Onkormanyzati Tarsulas

Jászok Földjén Turisztikai Egy. tagdíj 8 405

4. Boldogházi Gyermekekért Alapítvány Támogatás 700 000

6. Jászboldogházi Polgárőrség Támogatás

7. Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltóság Támogatás

9. Jászboldogházi Sport Egyesület Támogatás

10. Jászboldogháza Ezüstkor Egyesület Támogatás

ii- Jászboldogházi Faluszépítők Egyesülete Támogatás

~ Cstllavirág Énekkar Támogatás
13. Jászboldogházi J~úsági Egyesület Támogatás 700 000
14. Tiszamenti Regiónális Vízművek Támogatás 25 125
15.

t6.

17.

Is.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

32.

33.

Összeseii: 1 508 190



2. számú tájékoztató tábla

Előirányzat-felliasniálási terv
2018. évre

2.szárnú tájékoztató adatok forintban

Sor- Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dcc. Összesen:
szÁm

I. Barátok”

2. Öiskonnányzatok működési támogasásai 5 846 304 5 846 304 5 846 304 5 846 304 5 846 304 5 846 304 5 846 304 5 846 304 16 792 135 5 846 304 5 846 304 5 846 305 81 101 480

3. Működési célú lámogalások ÁH-os’ belt)! 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 644 2 979 645 35 755 729

‘~ Felhaln’ozási célú támogatások ÁH-nis
~ belül

5. Közliatalini bevételek 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 2 125 000 25 500 000

6. Müködési bevételek 827 795 827 795 827 795 827 795 827 795 827 795 827 796 827 796 827 796 827 796 827 796 827 796 9 933 546

7. Felhalmozási bevételek

8. Működési célú átvett péiszeszközök 20000 20000 20 000 20 000 20 000 20000 20000 20 000 20 000 20 000 20000 20000 240 000

9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 Finanszírozási bevételek

80. Költségvetési masadványigénybevétele 10 026 674 80 026 674 10 026 674 10 026 674 10 026 674 10 026 675 tO 026 675 10 026 675 80 026 675 10 026 675 10 026 675 10 026 675 120 320 095

II ltevétclckösszesen: 21825417 21825417 21825417 21825417 21825417 21825418 21825419 21825489 32771250 21825419 21825419 28825421 272850850

II. Kiadások

12 Személyijuttatások 4483 124 4483 124 4483 124 4483 124 4483 124 4483 124 4483 124 4483 824 4483 824 4483 123 4483 123 4483 123 53797485

12. Munkaadókat lerlielőjikillékOk ~S 692 086 692 086 692 086 692 086 692 086 692 086 692 086 692 086 692 086 692 086 692 086 692 085 8 305 031
szocialis hozzájanilasi ado

I) Dologi kiadások 2782411 2782411 2782411 2782481 2782411 2782411 2782411 2782410 2782410 2782410 2782480 2782480 33388927

‚3. Ellátotlak pénzbelijntlatásai 752 692 752 692 752 692 752 692 752 692 752 692 752 692 752 691 752 691 752 691 752 691 752 698 9 032 299

14 Egyéb működési célú kiadások I 095 760 I 095 760 I 095 760 I 095 760 I 095 760 1 095 760 I 095 760 I 095 760 I 095 760 I 095 760 I 095761 8 095 768 83 149 822

14. Beruházások 132602 132 602 832 602 832602 832 602 132 602 132 608 832608 832608 83260! 832 60! 132 601 I 59] 288
IS Felújitások 9 236 289 9236 289 9 236 289 9 236 289 9 236289 9 236 289 9236 289 9 236 289 9 236 289 9 236 289 9 236 290 9 236 290 110 835 470
IS. Egyéb felhalmozási kiadások

16 Tartalékok

ló. Kölcsön nysíjtása

17 Finanszírozási kiadások 3 562 608 3 562 608 3 562 608 3 562 608 3 562 608 3 562 608 3 562 608 3 562 608 3 562 608 3 562 608 3 562 609 3 562 609 42 751 298

87. Kiarlásokősszesen: 22 737 572 22 737 572 22 737 572 22 737 572 22 737 572 22 737 512 22737 571 22 737 569 22 737 569 22 737 568 22 737 578 22 737 570 272 850 850

IS Egyenleg -912 855 —912 155 —912 155 —982 855 -912 155 -982 154 -912 152 .982 150 10 033 688 .912 849 -982 152 -912 149



3. számú tájékoztató tábla

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként-beszámítás után

3.szárnú tájékoztató adatokforinthan

Jogcmni 2018. évi támogatás Összesen

1 2

település üzemeltetési normatívák

- zöldterületkarbantartás 3 744 170

- közvilágítás 5 984 000
- köztemető fenntartása I 469 492

- közutak, hidak fenntatlása 3 239 290

- egyéb öokoni~ányzati feladatok támogatása 6 000 000

- üdülőlielyi feladatok támogatása

- polgáonesteri illetrnéoy támogatás 324 200
-201 6.évi áthúzodó bá-kompenzáció

- gyennekétkeztetés támogatása- dolgozói bél-támogatás 7 885 000

- gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása

- pénzbcni ellátásoklioz hozzájámlás 13 945 000

- gyennekjóléti szolgálat

- könyvtári és közművelűdési feladatok támogatása 2 030 380

- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 112 200

- óvodapedagogusok bértámogatása 22 371 784

. óvoda működtetési támogatás 3 050 133

Info beszámitás

Osszesen: 70 155 649



4. számú tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban I

Sor- . . . Kedvezmény nélkül Kedvezmények
‚ Bevétekjogcim . ‚szam elerheto bevetel osszege

1 2 3 4

1, Ellátottak térítési dijának méltáriyosságból történő elengedése

2. Ellátottak kártéritésének méltányosságból történő elengedése

3. Lakosság részére lakásépítéshez n~tott kölcsön elengedése

4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nMtott kölcsön eleogedése

5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6. -ebből: Építményadó

7. Telekadó

S. Vállalkozók kommunális adója

9. Magánszemélyek kommunális adója

10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11. Idegenforgalmi adó épület után

~ Iparűzési adó állandó jelleggel végett iparűzési tevékenység
. után

13. Gépjármiladóból biztosított kedvezmény, mentesség

14. Iűelyiségek hasznosílása utáni kedvezmény, mentesség

15. Eszközök hasznosítisa utáni kedvezmény, mentesség

ló. E~’éb kedvezmény

17. E~’éb kölcsön elengedése

IS.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. Összesen:



i számú tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszeríisítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forhitban!

Kiadás vouzata évenként

Sor- .. ‚‚. Köt, váll. 2016. előttiKotelezettsegjogclnle . . Osszesen
szám eve kifizetes 20212018. 2019. 2020. ‚ .utast

I 2 3 4 5 6 ‘7 8 9=(4+54&l~7+8)

~ Működési célú finanszírozási kiadások~ (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2. “Szemünk Fényc” prow~lm 2008 7 288 948 1 420 280 1 434 482 I 462 886 5 851 544 17 458 140

3.

~ Fellsalmozási célú finanszírozási kiadások
. (biteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

6.

7. Beruházási kiadások beruházásonkéiit

8.

9. Felújítási kiadások felújításonként

10.

11. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

Összesen (1+4+7±9±1 1)



6. sz. tájékoztató tábla a ó201 8 (..) önkormányzati rendelethez
Jászboldogliáza Községi Önkormányzat 201L évi Kőltségvetésénekösszevont mérlege

BEVETELEK
adetokforintban adatakfodntban adeéokforinélnn adawkforin$ban

2038. éti 2019 éti . . .. . ‚Be”t(cli jogeim .. . .. . 2020. en elairanyast 2021.6w eloiraaiynt
szám elairanyt eloiranyzat

1 2 3 3 3 3
1. Őnkonnán~i niükúdési tásasratósai (1.l.+...+.1.6.) 01 101 400 81 101 400 01 101 400 81 101 400
1,1. Helyi tnkorniáasyzalok mtlc44éaénck általános támogatása 20 873 352 20 073 352 20 873 352 20 873 352

7~’ ~omünyn0ok cgyeskümevclésá fcladatainaktánwgytása 25 421 907 25421 907 25 421 917 25 421 907
1T Oeltonnáasyzagok szociális éagyezmckjóléti feladatainak tianogatáta 21 830 000 21 830 000 21 830 000 21 830 000
0.4, Onkontánnattk kaleanálit feladatainak támsgaaün 2 030 380 2 030 380 2 030 380 2 030 380
1.5. Működési célú kőcpoatoaioolt előirányzatot
16 helyt calkogniagyzaockintgcoiaa aaalioga’asm 00 945 831 10945 831 10 945 031 10 945 831
2. MükIdést célú támogatások állanúoáztao’ióson beIitIről ‚2.1.+...+.2.5.) 35 755 729 35755729 35 755729 35 755 729
2.0. Elvoaáaok ésbcüzeoésck bevételei 280 333 288 303 208303 280 333

•53. Miilcodéé célú garancia- 61 kezeaoégvállalásbél negléaslléoek
23, Műk6déai célú visazatérttead& tánoagalásak. kölcttoők vitttatén)lése
2.4. MűkÖdési célú viaozaléritcradő támogatások, kálcsÖTlők igéoybevétele
2.5. Egyéb működési célú aántagaldaok bevéTelei 35 467416 35467 416 35467416 35467406~r 2.1.-bat EU-s tamogalasr Felhalnoaáoi célú lámoaaiáookállamháaareálon belalrél t3.1.+...+3.5.)
31. Pelbalnozám célú őüomzányzaai támogatások
3.2 Pensalmosáél célsi gnasda- és kaességvállaláaból mcgtérúlésck
33. Felhalmozási célú vialza’ésitcndő tázoogaláaok, kölcsonök vinanalérütése
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások. kölcsőoök igégybevétele
35. Egyéb feuralmorsisi célú támogatások bevéTelei
5 3k-bel eiu lataogataa
•Z Koabatalmi bevételek (43.+42.+4.3.+4.43 25 500 000 25 500 000 25 500 000 25 500 000
41. Helyi adók t4.l.1.4-4.l.2.) 21400000 23 400 000 23 400 000 23 400 000
“~ -Vagyooittpusúadék 4400000 4400000 4400000 4400000
°~ . Tormékek és szolgáltatások adót 17000000 17 000 000 17 000 000 07000000

4.2. Gépjánnűadó 4 000000 4000000 4000000 4000000
43. Egyéb ánohanatlaé és noltáltalád adók

‘15 bgyebkenhaoabst beocoelek 000000 000000 100000 300 000
~ Mékődéai bevételek tS.1.+...+ 5.00.) 20446 771 20 446770 20 446 770 20446 770

5.1. Kénlctéztékcsóiéa ellcoértéke 300000 300 000 300 000 300 000
55 Szolgáltatások cUcsértéke 8 427 750 8 427 750 0 427 750 0 427 750

~33 Kürsctileagszolgállatásgkéaiéke 3692138 3692018 3692118 3692108
5,4. Talajdsooai bev6seltk 1 040 000 I 040 000 0 040 000 I 040 000

~3T Etátásidhiak 3327894 3327894 3327894 3327094
54. Kiszánslázola általános forgalmi adó 3 659 009 3 659 009 3 659 009 3 659 009
52. Általános forgalmi adó ‚4soratérlséac
5.0. Kamatbevétclra
59. Egyéb pénzügyi niveletek bevételei

5’3~ Egyeb msaköpoo bevetelek
6. Felhainooaág bevételek (6.1.+...+6.5.)
6,1. lasesiateatális javait értékmitésa
8.2. Ingatlanok énélcesitése
8.3, Egyéb tárgyi eszicazök éetékcsitése
6.4. Részeaedésck ésiékeellése
15 Keszesedcaek megsztioelehiaz kapctatodo bevelalek
7. Mikldési eélé átveti pénorsaktaúk (7.1+ ... + 7.33 240 000 240 000 240 III 240 000
7,1. Működési célú laraacia- ás kezeaoágvállalásb6l magtértléselc AH-ti kivülrOl
2.2. Működési célú viaazaléiileadő támogatások. kőlcoasökviazaaér. .A3l-a kívülről
73. Egyéb mokődési célú átveti pésseeskaz 240 000 240000 240 000 240 OhIOsz 7.ar’~oh tU-a lamogatas
0. Fellaalsnozáol célú átveti péontaletzik 18.1.+0.2.+8.33
8.1. Felhaim. célú garancia. éa kezeotégváltalásból megtárúlégek All-a kívülről
82 Felhalm, célú ‚hoasatérilesdő tánsagatásak, kőlcgtaők visszatér. Akt-ti kivtlről
03. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszkőz

5~ t.3.-bot tV-a armogaila (közvetlen)r KŐLTSEGVErÉSI aEvErnatat ÖSSzEsEN: a+...+oy 163 043 980 163 043 980 163 043 900 163 043 980
ror Hitel-. kőlcoöorel’€tel állaanhánarláson kívülről (10.1+10.31

10,1. Hosszú lejáratú hitelek. kilcaőaak felvétele
10.2. LikvidItási célú hiaclek, kölcsöoik felvétele péaazügyi vállalkozáslót

~5~7 ütowd elatEs hitelek, kolcsonok telvclela
~ aetioldi értékpoplrok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)

Ill. Fosgalási célú belibIdi értékpaplrok bcvdltása, éizökestaéae
112, Forgatási célú beIlbIdI énékpaptolt kibocsátása
113. Befektetési célú be105ldi éctélcpaplsok beváladaa, értékesítése

5~7 Bel~eaea celú belaolén enekpapwot kiboctatasa
~ Marad”áov laénvbcvélele (12.1.+ 12.23 120 320 095 7 411 939 7550 342 7 654 665

121. E19z6 óv kallségveléli maradványának igénybevélela 120 320 095 7411 939 7 559 342 7 654 665
9~7 Elozo cv vollattozaa maradvaolyaslat gaaybevese It
~ lleiibldl Ösanazározás bevételei (13.1.+ ... + 133.)

13.1. Allaozáaáztsaiásos belüli megelilegezések
332. Állatsésánaziáson belüli nsegelólegezések tőrleeztéle
11T cictesek nscgozsntetese
~ 3(01181W taaaaazározál bevélelet t14.t.+...34.4.)

140. Forgatán célú lcüitbldl énékpapirok bevállása, értékesítést
142. Bcfekletés célú kültőldi iattkpapirok bevalsása, értékesítése
043. KOlibIdi éstékpaptrolc kibocsátása
~ Koálolda inaelck, kelcsoaok

15. Adóooágbazoam kapcsolódó esárnaazékaa ügyletek bevételei

IC. 01NANSZIR0ZÁSIBEVÉrELEK ÖsszEsEN: (10. + ... +15.) 120 320 095 7 413 939 7 558 342 7654 665

17. KÖL’rsÉGvEI-Ésl És lru(ANszjRozÁsl BEVÉTELEK ÖSSzEsEN: (9+1~ 283364 075 170 455 919 370 602 322 170 690 645

1. sz. tálslézna



KIADÁSOK

2. nWblázad - •dclekfodmban ad’takforiinrh’n cdcsokforbgbem adatokforinihan

Sor— ... 2018.é’i 2039.é’i . . . .
Kladán, jogenmek . . 2020. dos elonraanyaat 2021. cvi elan ráoyaat~m elonrásn3nt elonranysno

—.—r—.— 2 3 3 3 3
t Működési kolosánetés Idadánal (1.1+1-1.5.) 168488 073 168 864 701 169 013 104 169107 427
LI. Személyi itstcneások 02 053 365 82 135 418 82 217 554 82 289 771
8.2. Masokaad6katterhelöjárulékok ás szociális hozzájároaláai adá 84 077 549 14 091 627 04 105 718 14119 824
1.3. Doloel kiadások 50 175 738 50 326 265 50 376441 50376448
1.4. Enánottsk póttbclijuttatásai 9 032 299 9162 269 9162269 9162 269
ES Egyéb működési célú kiadások 13149122 83149122 13 849 122 13 349 122
1.6. sz I 5b80 Elvonások ás betizetéoek
L7~ - Garancia- ér kezesséwvállalásbdl kjösetés AM-n bclülre
IS -Visszanériieod& nássogaoárolz. kölcoön&k nyújtása ÁH-o belolre
I.E - Visrzatéritendó támogatások, kölcoösök túrleszlése ÁM-o baláérc
rii. . Egyéb működési célú támogatások ÁH-s belalre II 640 932 II 640 932 II 640 932 11 640 932
LII. - Garancia ás kezesnégvánlnlásbál kiözetés ÁM-o kívülre

. Vionzasériteodő lámeganások, kölcsönok nyújtása AN-n kívülre
8.33. - Áskiegénnitések. ártámogatások
1.14. . Kamattámagatások
8.15. - Egyéb múkodési célú támogatások állans*náznaosásos kívülre I 508 190 1 508 890 3 508 190 I 508 890
2. FelhalmozÁsi költségvetés kindássi (2.1+2.3.1-2.5.) 112 426 688 3 591 218 1 593 218 1 591 218
23. Benaházások I 591 238 I 593 280 1 591 218 1 598 218
2.2. 2.3.-b8I EU-n forrásból megvalósuló beruházás
2.3. Fclúillások 110 335 470
L4. 2.3.-bél EU-sfonisból mcgvalóosla felúiitóa
2.5 Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-böl . Garancia. éc kezosnégvállolásból káfnzoréo ÁH-o kelüjro
2.7. — Visszatériteodó tjmngntáaok. kölcsönök ntytijlása AH-o bolúlre
2.8. - Viorrandrttendl támogatások. kblcoooák torleoziéoa AN-n belfslre
2.9~ - Egyéb fcllnalsnsozáai célú támogatások ÁM-o belútre
210 - Garancia- éakezsssérváoasásbót kiözetés ÁM-o kívülre
2.11. - Vianraléritendl Iárooganások. kólcsánok nyújtása ÁM-o kjvülre
2.12. - Lakástámogatás
213 - Egyéb fcuaalssszáci célú támogatások állarnáiánanároo kívülre
3. Taroalékolc (3.1+3.2.)
3.3. Aitatáonoc tartalék
3.2. Céltaroalék

~Z KÖLTSEGVEFI3SI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 280 914 761 370 455 919 370 602 322 370698645
5. Hitel-. kölcalntlrleonée államhássarlásoo kívülre (5.L+ ... + 533
5.1. Hosszú lejáratú Illettek. kolerások töglcnztéac
5.2. Likvjdáoási célúhltetele. kölcsínák tóotcnzoése pészügvi vállallsozásoak
53. R0’4d lejáratú hitelek. kölcsőnnők törtegatese
6. Bel0IIW éo-tékpaplrok kiadásai (6.1. + .. + 6.4)
6.1. Forgatás célú belföldi értékpap&ok vásárlása
‚2. Forgztási célú belföldi értékpapírok beválsása
63. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlásn
‚4. Bafeksetérácélú belf3ldi énékpnplrokbeváitása
7. Belföldi flosanrároySs kíndánal (7.3. + ... + 7.4.) 2 449 314
71. Ajlaoslsáztartásoa belüli osegelátegazések folyóoisásn
7.2. Állanibázsariáson belüli megelólegezdaek viaozaúzooése 2449 334
73. l’énzesnlrozgk betéekéoe elhelyezése
74. Központi iráryitónsrvi társagatás folydsieása
7.5 Pénzügyi Ijajog kiadásai
8. Külföldi floaorárnréls ldndáoai (6.1. + . + 6.4.)
8W Fcrpreáai célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
83. Külföldi értékpapírok beváttána
8.4. Külföldi hitelek. kálcsinök lárlmooéae
9. FINANSZÍI1OZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+..+8.) 2 449 314
ii~ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 203 364 075 170 455 919 170 602 322 170698645

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK És KIADÁSOK EGYENLEGE
3. so táblára: odorokfon-irnban üdutokfvrinn’bon odatoic forks sOron adatok fori,nnbnrn

I Köleoégvetéoalotáoy,(áhhlen (költeégvelési hevéoelek9. nor- loöltafgvetési kíadásnk4sor) (1-!-) -117 870 78) -7413 939 1 550342 7 654 665

2. F0oao~rüzÁsl bevételek, kiadások eoyeolege (flnannsirozóoi bevételek 16. oor - Onacgsárodánl 337 070 781 7 481 939 558342 7654 665
kiadások 9. nor) (+1-)


