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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2019. december 9-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületéneksoros,
nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti emeleti tanácskozó
termében.
Jelen vannak: leó-Kovács Balázs, Fajka Gábor, Hegyesi József, Szendrei Péter, Szűcs Gergely, Vámosi
Norbert képviselők
—

Szűcs Lajos
Dr. Dinai Zoltán

polgármester
-jegyző
-

Meghívottak: 2 fő
Szűcs Lajos polgármester: Jó napot kívánok! Köszöntöm a mai ülésen megjelenteket. Megállapítom,
hogy Jászboldogháza képviselőtestülete 7 fővel jelen van, tehát az ülés határozatképes. Irásban a
meghívót és a napirendekhez tartozó előterjesztéseket a képviselők megkapták. Javaslom, hegy a 8.
napirendre tervezett Boldogházi Hírek helyi újság fInanszírozásának megtárgyalását a 2. napirendben
tárgyalja a Képviselőtestület. A többi napirendet változatlanul tárgyalnánk. Megkérdezem, hogy van- e
a napirendekhez kapcsolódóan valakinek más javaslata, kérdése vagy bejelentése?
He~yesi József: Javaslom, hogy az Ötletdoboz 1. ürítését tárgyalja a Képviselőtestület az „Egyebek”
napirendi pontban.
Szavazásra bocsájtom, aki elfogadja a meghívóban lévő napirendeket a kiegészítő javaslatokkal együtt
az kérem, hogy jelezze.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
150/201 9.(XII.09.) Képviselőtestületi Határozat
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, és a mai ülésen a
meghívóban közölt napirendet tárgyalja. A 2. napirendben a 8. napirendeket tárgyalja a
Képviselőtestület, majd sorban tovább változatlanul maradnak a napirendek, és az „Egyebek”
napirendi pontban végzi még a Képviselőtestület az Otletláda 1. ürítését.
Határidő: 2019. december 9.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Képviselőtestület tagjai
—

—

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

Szűcs Lajos: Jászjákóhalmán sor került a közbiztonsági fórumra, ami ajászságnak egy részét érintette,
6-8 település került meghívásra. Ott bemutatkozott a Jászberény új kinevezett rendőrkapitánya. 2019.
november 1-től került kinevezésre Jászberényben dr. Nagy Ernő rendőrkapitányként, aki előtte az ország
különböző részein, legtöbbet közlekedési rendészeti feladatokat látott el. Joó-Kovács Balázs
alpolgármesterrel, aki egyben a Polgárőr Egyesület elnöke is, vettünk részt a fórumon, és a
rendőrkapitány urat nagyon agilis fiatalembernek ismerhettük meg. Bízok benne, hogy folyamatosan
fIgyelemmel kíséri majd az ilyen kis települések közbiztonsági helyzetét is, mint itt Jászboldogháza.
A hagyományokhoz híven, megrendezésre került ebben az évben is a helyi vadásztársaság és
földtulajdonosok közösségének évzáró vacsorája, ahová minden évben meghívnak. Nagyon
jutányos, alacsony összegért adjuk bérbe azt a helységet, amit a vadásztársaság használ a
művelődési házban, do itt el kell mondanunk azt, hogy tudjuk, hogy egy nagyon rossz állapotban
-

179
lévő épületről van szó. Én örülök annak, bogy ők kitudják használni és az egyesületnek tudunk
ezzel segíteni, hogy programjaikhoz igénybe tudják venni.
Az elmúlt két hétben dolgoztunk az elnyert pályázatok tekintetében. Intéztük mindkét
traktornak a megrendelését. Az egyik pályázat a Magyar Falu program keretében a belterületi
parkok, közterületeknek a rendbetételére vonatkozik. Ehhez egy új kis traktort szeretnénk
vásárolni, ami emelő kapacitással rendelkezik, kanállal, villával felszerelve, ill. billentős kis
pótkocsival együtt tervezzük ezt megvásárolni. Megrendeltük, a karbantartókkal egyeztetve,
mérlegelve árajánlatokat, lehetőségeket. Figyelembe vettük, bogy mi lenne a legjobb az itteni
szükségletek kielégítésére. 100 %-ban lesz finanszírozva a Magyar Falu program keretében. A
másik pályázat pedig, ami a Jászberényi Önkormányzattal konzorciumban lévő pályázatunk, a
Porteleki út felújitásához kapcsolódik. Ez egy 75Le-s traktomak a beszerzésére vonatkozik. Itt
pedig egy Lengyel Farmtrac nevű traktort rendeltünk. Ez volt a reálérték kategóriában a
legjobbnak tűnő ajánlat, ami itt megfelelő volt. Úgy mond, ki fogja tudni szolgálni az igényeket.
10% önerőt kell biztosítani. A beszerzési ára kb. 9000000 Ft +ÁFA. Ennek a 10 %-a 900 000
Ft±ÁFÁ lesz, amit önerőként biztosítanunk kell. Ezeknek a gépeknek a megérkezése február
végére vagy március elejére várható. Megrendeltük, hogy még az idei áron megkapjuk.
November 29-én került sor az iskolai étkező tetőtér beépítésének a műszaki átadására. Ez
összekapcsolódik a piaccsarnoknak az építésével. Egy pályázat keretében valósul majd meg.
Sokat csúszott, mert szeptemberre szerettük volna, ha teljes egészében elkészül a piaccsarnok.
A tetőtér beépítése megtörtént. Az előírások és a pályázat szerint, minden, ami benne volt a
pályázatban az felszerelésre került. Egyedül még az hiányzik, hogy a kiépített napelemet az E.on
Zrt. átvegye, mint áram szolgáltató és az oda-+vissza mérő órát felszerelje. Ez folyamatban van
az étkezőnél ill. más pályázatból tervezzük az eszközökkel való berendezését. Úgy gondolom,
hogy január-februárban igénybe vehetik, akár az intézmények akár egyéb szervezetek a
helyiséget.
Árajánlatokat kértünk be az elmúlt hetekben két beruházásunkhoz kapcsolódóan, több
beruházótól, kivitelezőtől. Az egyik azaz iskolai kazánház felújítása, átalakítása. A másik pedig
a strandon elnyert pályázathoz kapcsolódó, 2 db új kisház építéséhez. Ha megérkeznek az
árajánlatok, akkor majd a képviselő- testületnek kell döntenie a kivitelező kiválasztásáról. Ez
nem esik közbeszerzés alá, hanem 3 árajánlatbekérése szükséges.
A z elmúlt héten pénteken került sor az álltalános iskolában annak a kültéri foglalkoztató
pagodának az átadására, amit llouka Zoltán volt iskolaigazgató kezdeményezett, és részben a
Boldogházi GyermekekértAlapítvány finanszírozta. Az eszközöket pályázatból tudta az iskola
biztosítani hozzá. Az önkormányzat pedig a beton alap elkészítését vállaltuk. Így készült el az
iskolaudvaron ez a kültéri foglalkoztató. 2019. december 6-án került sor egy kis ünnepélyes
átadására és egy eniléktáblának az elhelyezésére. Az ünnepségen részt vettek Ilonka Zoltán
gyermekei ill. családja. Örülök, hogy ezzel is megemlékeztünk volt igazgatónkról, aki sokat
dolgozott azért, hogy az iskola felújítása több pályázatból megvalósulliasson.
A múlt héten tárgyaltunk az érintettekkel az önkormányzat tulajdonában lévő Településfejlesztő
KR éves teljesítményéről, tevékenyégéről. Napirendre kell tűznünk a Településfejlesztő Kft. a
működtetését ill, a felügyelő bizottságnak és a különböző tisztségeknek az újraválasztását.
Vannak változások a Képviselőtestületben. Szükséges lesz a Településfejlesztő Kft.
szabályozásának az újra tárgyalását. Szeretnénk, hogy a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.
a jövőben is működne. Két nagy tevékenységet végez folyamatosan a Településfejlesztő kft. az
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egyik a konyha összes alapanyag beszerzése, a másik pedig a strandftirdő és kemping
működtetése. Beszéltünk más egyéb feladatokról is, ami a jövőben közös együttműködésben
mdnánk végezni.
-

-

2019. december 4-én részt vettem az óvodai mikulás ünnepségen. Ezúton szeretném
megköszönni azoknak a segítségét is, akik a 3 év alatti gyermekek részére szervezetett mikulás
ünnepség megszervezésében részt vettek. Az ünnepség 2019. december 6-án volt. Köszönöm
„A Boldogházi Gyermekekért” alapítványnak a támogatását, hogy hozzá járul az ilyen
rendezvényeknek a megszervezéséhez, ill. a gyermekeknek a megajándékozásához.
Örönmiel számolok be arról is, hogy az elmúlt két hétben is több olyan megkeresés, felkérés
érkezett különböző országos médiáktól, ahol az Unicef pályázaton elnyert Gyermekbarát
település címről nyilatkozhattunk. Rádió inteijút adtam, újságoknak nyilatkoztunk Zrupkó
Ferencnével, „A Boldogházi Gyermekekért” Alapítvány elnökével együtt, aminek a célja az
volt, hogy megkérdezzenek bennünket, ill. elmondhassuk a véleményünket a településürik
életéről és hogyan lettünk mi 2019-ben gyermekbarát településként kiválasztva ezen az Unicef
pályázaton. Örülök ennek, hogy felfigyeltek ránk. Nem csak annak, hogy megnyertük a
pályázatot, ha nem, hogy több Országos médiában is ezúton is megjelenhettünk és elismerik azt
a több évtizedes tevékenységet, amit a település a gyermekek érdekében végzett.

Erről szerettem volna röviden a két ülés közötti intézkedések kapcsán beszámolni. Kérdezem van-e az
elmondottakhoz kérdés, hozzászólás?
Joó-Kovács Balázs alpolRármester: Rendőrségi konzultációs fórumon vettem részt Jászjákóhalmán
közösen polgármester úrral 2019. november 27-én.
Közbiztonsági referens beszámolót készítettünk el feleségemmel 2019 évi munkáról. A beszámolás
körforgás szerűn megy 18 település között. Minden hónapban egy Új település számol be az elvégzett
munkáról. Rendkívüli esemény ez idő alatt nem történt a településen, folyamatosan végeztük az ezzel
kapcsolatos munkát.
2019 december 2-án katasztrófavédelmi referensi értekezleten számoltam be az elmúlt két év
munkájáról.
2019. december 5-én karácsonyi fényvilágítás díszítés felszerelésén vettem részt, amely a fűutcán ajárda
mellett van. Még folytatjuk, megvásároltuk Polgármester Úr javaslatára a hozzá valókat, hogy szebb
legyen.
2019. december 6-án a tornacsarnokban én is részt vettem a 0-3 éves gyermekek mikulás üimepségén.
Köszönöm szépen!
Szűcs Lajos polgármester: Köszönöm szépen! Van-e egyéb más hozzászólás, kérdés két ülés közötti
beszámolóhoz? Ha nines, akkor szavazásra bocsájtom. Aki a tájékoztatót elfogadja, az elhangzottak
szerint, az kérem, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy egyhangúlag
elfogadta a képviselőtestület.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
151 !20l9.(XII. 09.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtesttilete elfogadta a két ülés között történt
eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Határidő: 2019. december 9.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
—
—
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2. Napirend
Előterjesztés a Boldogházi Hírek helyi újság finanszírozásának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos Polgármester
Szűcs Lajos pol~ármester: A 2. napirendi pontra előre vesszük a Boldogházi Hírek a helyi újság
finanszírozásának megtárgyalására napirendet.
Ehhez külön köszöntöm Konkoly Bélánét a Boldogházi Hírek helyi újság főszerkesztőjét, aki 10 éve
főszerkesztőként vesz részt a helyi újság kiadásában, szerkesztésében. Előtte is folyamatosan 10 éven
keresztül, mint szerkesztő segítette az újság kiadását, megjelenését. Azért kértem meg a főszerkesztőt,
hogy jöjjön cl hozzánk, hogy együtt tárgyaljuk meg az Újság kiadásának, terjesztésének a folytatását.
Az előző megbeszéléseken, többször elhangzott és javaslat érkezett arra, hogy változtassunk az Újság
terjesztésén. Minden házhoz juttassuk el ingyenesen. Azért volt most elodázhatatlan, hogy napirendre
tűzzük, mert mindjárt itt van az év eleje a január és ilyenkor már nagyon sokan keresnek meg minket
azzal, hogy szeretnék a jövő évre előfizetni. Az előfizetés lehetősége az egy évre szól. Ilyenkor már
decemberben elindul az előfizetés, sokan januárban, februárban élnek a lehetőséggel, amikor az első
szám
megjelenik.
Erről most döntsünk, mert valamit mondanunk kell a lakosoknak. Ha változtatni akarunk, akkor ez
alapján kell egyértelműen eljárni. Jövőre 20 éves lesz az újság. Amióta létre hoztuk a helyi újságot,
többször is kérdés volt, hogy kérjünk-e ezért pénzt? Mennyi pénzt kérjünk? Milyen formában kerüljön
terjesztésre? Sokáig csak fekete-fehér példányokat nyomtattunk először. Nagyon sokáig ezt külsős
nyomdában készittettük. Aztán később, amikor tudtunk modernebb eszközöket vásárolni, talán az utóbbi
10-12 évben már itt helyben nyomtatjuk az újságot. Ezzel, hogy itt helyben tudjuk nyomtatni a költsége
sokat csökkent. Készítettem egy kalkulációt arra vonatkozóan, hogy jelenleg milyen árakat kell
figyelembe vennünk, amikkel itt az önkormányzatnál Úgy mond, önköltségen létre tudjuk hozni a helyi
Újságot. Kiemelem azt, hogy az utóbbi időszakban színes előlappal jelenik meg az újság. Ha azt a sort
nézzük, hogy jelenlegi helyzetet vázoljuk, az azt jelenti, hogy 38 oldalt nyomtatunk fekete-fehérben,
annak 2 Ft-os nettó nyomtatási költsége van és egy A3-as oldalt, azt A3-mas formátumban számoljuk
28,40 Ft nettó maga a nyomtatási költség, amit fizetnünk kell a nyomtató után. A nyomtatási költsége
így színes előlappal 132,50 Ft, és ebhezjön kb. 50 Ft papírköltség. Osszesen 182 Ft. Ehhez év végén a
karácsonyi száinhoz egy naptárt szoktunk megjelentetni, amely plusz lapotjelent az Újságnak. Nyári
időszakban rendezvények alkalmávallehet több színes oldala van, több belső oldal is színesen jelenik
meg, több fényképpel. Ez így megközelíti azt a 200 Ft-ot, amijelenleg az előfizetési ára. 200 Ft-ért lehet
jelenleg előfizetni az újságra és ehhez még nem tettem hozzá, hogy változó, de éves szinten 50 00060 000 Ft szokott lenni egy évre, amit Gerhát Károlynak szoktunk számolunk el Útiköltségként, hogy ha
menni kell valahová az újság készítésével kapcsolatban. Neki nagyon sokat kell, hogy dolgozzon,
amikor szerkeszti az újságot. Más egyéb szerkesztési vagy adminisztrációs költséget nem számolunk el.
Akik az újság szerkesztésében részt vesznek, azok ezt a munkát térítés mentesen végzik. Igy működik
jelenleg is az újságunk. Kezdettől fogva az volt a szerkesztőbizottságnak az álláspontja és az
önkormányzatnak is, hogy valamennyi minimális pénzt ezért kérjünk el. Akkor is, hogy ha ez adott
esetben, nem fedezi az éves költséget. Ehhez nincsenek hozzá számolva az olyan munkaidők, amit az
önkormányzati dolgozók töltenek vele. Nem beszélve arról a sok személyről, aki a szerkesztésben
valamilyen formában részt vesz, hogy ez az újság megjelenhessen. Az is látható, hogy átlagosan 40
oldalban jelenik meg a Boldogházi Hírek. Ez nagyon ritka. Nem is tudok más településről ilyet, hogy
ilyen terjedelemben adnának ki helyi újságot. Legtöbb esetben 8-10-12 oldal. Kisebb terjedelemben
jelennek meg. Ennyit szerettem volna elmondani. Először átadnáin a szót azok részére, akiknek az volt
a véleménye, hogy változtatni kellene ezen.
Vámosi Norbert: Azt tudjuk, hogy most jelenleg hány előfizető van pontosan?
Szűcs Lajos pol~ármester: 200 előfizetés van, de 300 példányban jelenik meg az újság. 300 példányt
nyomtatunk. Az előfizetőkön felüli példányok postázásra, illetve eladásra kerülnek.
He~vesi József: Akkor elmondanám az ötletemet. Ez egy rendkívül hasznos és hatékony módja lenne
annak, hogy a lakosság és az önkormányzat közötti kommunikáció oda-vissza működjön még
hatékonyabban, még szélesebb körben. Mert ezen keresztül egy csomó információt, csomó dolgot
tudnánk vissza jelezni és a lakosság is vissza. Tehát nekem az lenne az ötletem, hogy valamilyen módon,
nem feltétlenül teljesen ingyen valamilyen módszerrel mind a 600 háztartásba elkellene ezt a helyi
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újságot juttatni, hogy tényleg ne maradjon ki senki belőle. Pont azoknak szólna ez a plusz információ,
akik ki maradnak belőle, akik lehet nem is tudják, hogy van ilyen. Nem érdekli őket, nem foglalkoznak
vele még is, hogy ha találkoznának vele napi szinten két havonta, akkor pont őket tudnánk nagyon
szépen becsatomázni abba, amit feladatként megkapott itt a kolléga, hogy újonnan beköltözőknek az
integrálása a település életében.
Vátnosi Norbert: Bocsánat! Nekem is lenne hozzászólásom. Ezeket a számadatokat nézve azt, hogy ezt
ml ingyenesen eljuttassuk minden háztartásba azt semmiféleképen nem gondolom. Azért ez egy
hatalmas összeg, viszont az látszódik, ha van 200 db előfizetés, akkor nem biztos, hogy az összeggel
van a probléma. Nem azért nem jut el minden háztartásba, mert soknak találják az összeget, ha nem
lehet, hogy az előfizetés módját kellene esetleg vagy könnyebbé tenni, vagy gyorsabbá. Lehet, hogy én
elsőkörben azt csinálnám, hogy ezt a 200 db-ot keflene úgy feltornáznunk 300-350 db-ra legalább ugyan
Így költségtérítéses módon, hogy legalább az önköltségi ára meglegyen. Mert az, hogy mindenhova ezt
ingyen eljuttatni azért ezt nem javasolnám.
He~yesi József: Nem azt mondom, hogy teljesen ingyen, de mindenkihezjuttassuk el.
Vámosi Norbert: De ezt meg kötelezően nem lehet rá erőltetni, amikor nem akar fizetni 200 Ft-ot sem.
Viszont abban biztos vagyok, bogy ennek lehetne a 1,5 szeresét vagy dupláját előfizetésekben hozni,
hogy ha megtalálnánk azt a csatornát’
Szűcs Lajos pol~ármester: 1200 Ft/6 Újság egy évrenem egy olyan hatalmas nagy összeg. Ha valakit ez
érdekel egy kicsit is, akkor ez nem egy olyan hatabnas összeg lenne előfizetni. A másik viszont amit el
kell mondanom és nagyon fontos. Most ugye itt te Józsi azért hoztad fel, hogy minden háztartásba
vigyük el, hogy az információt különböző témában juttassuk el. Tapasztalhatjátok, bár lehet, hogy Józsi
hozzád nem jutnak el Úgy a szórólapok a tanyára, mit máshová, de itt a többiek azért tapasztalhatj ák,
hogy itt egy év során nagyon sok szórólapot adunk Ri. Amikor nyomtatjuk ki 600 800 példányban a
szórólapot és hordjuk ki házhoz azért, mert valami fontos, sürgős információt tartalmaz, de van ezen
nagyon sokszor csak figyelemfelhívás a szemétégetéstől kezdve, a tüdőszűrésig minden fajta. Ha most
információ eljuttatásról és továbbításról akarunk beszélni, alckor meg ez a két havi megjelenés nem
biztos, hogy sokat segítene ezekben a témákban. Mert van, hogy egy-két héten belül fontos információt
kell közölnünk a lakossal, akkor muszáj szóró lapozni, és ezt a szóró lapozást fenntartani, aminek szintén
van költsége és nagyon sok munkával jár nem csak a legyártása, ha nem a kihordása is.De ez meg sokkal
gyorsabb útja annak, ha valamilyen fontos információ van, akkor eljuttassuk a lakosnak. Abba már nem
is akarok bele menni most, hogy egyébként mennyire az internet világa felé megyünk és minél inkább
próbáljuk vissza fogni a nyomtatott sajtótermékeket.
He2vesi József: Az Újság fent van PDF formátumban az interneten?
Szendrei Péter: Pont ezt akartam én is mondani, hogy szerintem Így, ahogy van teljesenjó. Viszont azon
kellene gondolkodni, hogy az önköltséget, legalább ami kiadások ebben benne vannak, azok jöjjenek
vissza teljes mértékben. Az, aki ezzel dolgozott vissza kapja, amit belefektetett. Online fent van, PDF
ben fent van, szerintem az érdeklődés szempontjából már akár fiatalt is érdekelhet.
Szűcs Gerzely: Megy kézről kézre. Tehát egy családban bent van, akkor elviszik ide-oda házon belül is.
Egy családnak van egy előfizetése, viszont elmegy négy házhoz is. Eddig is Így volt ez. En is találkoztam
az anyu példányával nálunk, nagyanyámnál. Nem azért, mert nem akartam megvenni, hanem mert volt
eleve. Gondolom sokan Így vannak vele. Most nem azt az 1200 Ft-ot sajnálják egy évben, ugyanúgy
elolvassa az ~jságot, hogy kevesebb van belőle, de akkor is lehetne a példányszámot valamennyivel
emelni mondjuk, de akkor arra kell törekedni, hogy több előfizetést bevonzani.
Vámosi Norbert: Az újság megjelenése mennyi idő után van fent az interneten?
Szűcs Lajos pol~ármester: Gyorsan, mert Gerhát Károly készíti és ő fel tudja tenni az internet-e is. 1-2
napon belül fel is kerül.
Vámosi Norbert: Az újság megosztása akár az önkormányzati weboldalon keresztül volt már? Mert én
olyat még itt nem láttam.
HeEvesi József: Vagy a Facebook-on?
Vámosi Norbert: En is arra gondoltam.
Szűcs Lajos yolaármester: Facebookon még nincsen.
Vámosi Norbert: Az egy jó kezdeményezés lenne, hogy minél több helyre eljuttatni az önkormányzati
oldal megosztásával, első lépcsőként.
-
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He~yesi József: Csinálunk idézőjelbe egy ilyen kis promóciós dolgot, hogy emelnénk az árat’ Mondjuk,
jövő évben az első számot év elején mindenkihez kivinnénk és látná, akkor lehet, hogy megtetszik a
lakosnak, utána lehet, hogy már előfizetne.
Vámosi Norbert: Pont ez az, hogy csalóka ez az előfizetési díjnak, hogy ezt valóban ténylegesen
mennyien olvassák. Ugye az online-t nem látod viszont.
Szűcs Lajos polgármester: Utána lehet nézni most nem tudok számot mondani. Meg tudjuk nézni azt is,
hogy az internetes oldalon mennyi a letöltések száma.
Megadom a szót Konkoly Béláné főszerkesztőnek.
Konkoly Béláné: Polgármester Úr! Jegyző Úr! Képviselő urak! Köszönöm a meghívást! Ha valamivel
foglalkoznak, akkor az márjelent valamit. Itt az újságunk azért téma és ez öröm nekem. Valóban közel
20 éves múltra tekintünk vissza és valóban a kezdetektől szerkesztője vagyok és ezen évek alatt nagyon
sok dicséretet kaptunk. Nagyon sok elismerést kaptunk’ Hagy osszák meg önökkel, nem időhúzás
gyanánt kettőt, egy-egy mondat. Az egyik: „Gratulálunk a lapotokhoz, nagyon jól szerkesztett,
színvonalas újság, bizony sokaknak lehetne példa!” Puskás István tanár, előadóművész nem tudom
mond e valakinek valamit a neve. A másik: Telek Béla művész, tanár, aki Jászberény Város Díszpolgára,
és nagyon sok egyéb más kitüntetés tulajdonosa is. Neki volt itt a kiállítása ősszel. „Egyik kedves
tanítványomtól kaptam a Boldogházi Hírek egyik számát és szinte minden betűjét elolvastam és nagyon
tetszik. Otthonosnak érzem, családiasnak, amit jó érzés olvasni. Példa lehet nagyobb települések
számára is, jól tükrözi a szülőfőld szeretetét.” Főleg emiatt a mondat miatt hoztam el igazából. Tehát ők
ketten jászberényi lakosok. Miért is választottam mégis őket? Mert van rálátásuk, összehasonlítási
alapjuk Városi lapokkal. Mi ezeket a dicséreteket örömmel fogadtuk, mint mindig mindenféle kritikát.
De több dicséretet kaptunk és ezek ösztönöztek minket, olyan ötletekre és ebből következően próbáltunk
Új rovatokat indítani. A rovatokat azért találtuk M igazából, hogy minél több boldogházi emberrel
megismerkedjenek azok is, akik betelepülők és azok is, akik egyébként is itt lalcnak. Hiszen nem
mindenkivel tudunk beszélgetni az utcán, tehát ismeijék meg. Na most ez továbbra is bennünk van, tehát
a szerkesztők továbbra is nyitottak az ilyen félére. Felvetődött ez a kérdés, hogy ingyenesen. Nagyon
jó ötlet. Azt mondta nekem egyszer valaki és most ismertem meg Ont. „Ha Hegyesi Józsit nem
ismerem, akkor senkit nem ismerek boldogházán. Nagyon j ó ötlet, nagyonjó gondolat! Több településen
csinálják, viszont azoknak a településeknek az elsődleges célja, az én tudomásom szerint a híradás,
tájékoztatás’ Tehát itt beszélgettünlc több mindenkivel, én is láttam már ilyen lapokat és valóban a 6-810-12 oldal megfogja azokat a lapokat. Tehát ők a tájékoztatásra gondolnák és ezek a lapok nem havi
lapok. Ezek negyed évenként vagy 6 alkalommal még megjelentetik, de inkább négyszer egy évben. Na
most, ha erre váltunk, akkor én az anyagi részét nem is akarom feszegetni, hiszen a Polgármester Ur
mindent elmondott. Inkább azt, hogy amiért mi a sok dicséretet kaptuk az évek során ez fölfelé ívelő,
tehát kezdetektől fogva fölfele ívelő volt, ez a sok-sok dicséret. Azért kaptuk, mert olvasmányos a
lapunk és ezt szeretik igazán. A szépirodalmi jellege fogta meg az olvasókat. Ha most mi változtatunk
rajta és újságosabbá tesszük, akkor ezt csökkenteni kell. Tehát a szépirodalmi jellegét visszafogjuk.
Lehet tájékoztatásként használni, természetesen óvoda, iskola egy-egy mondattal jelzi a dolgokat, mi
történt nálnk, de nincsen cikk róla, nincs annyi kép benne. Amikor egy-egy óvodai eseményről
tudósítunk, nagyon sok képet igyekszünk beletenni. Na most ez beleférne-e egy ilyen kis 12 oldalas kis
lapba, tájékoztató lapba? Mindenféleképpen így gondolom, hogy az anyagi részét nem nézem csak azt,
hogy ha újságosabbá tesszük, akkor a lapunak a tartalmát a küllemét a jellegét meg kellene változtatni
és hát akkor a szerkesztési mód is másképpen alakul. Ehhez mondjuk, jobban értenek a férfiak nyilván,
mint én és akkor újságosabb lenne, ez a kettő dolog, amiben dönteni kell. Fölvetetted Norbi, hogy
emeljük meg a nyomtatott számot. En Úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy tudnánk több embert
szerezni, mert az internet valóban lehetőség arra. Előttem történt meg a virágüzletben, hogy valakinek
a gyereke benne volt és nem vette meg a lapot, még ott beszéltünk is róla, mert az interneten fönt van.
Aki nem akar, nem akar. Viszont tudom az utóbbi időkből nagyon sok idegen költözött ide. Tudom,
hogy Csúnya szó. Az elszármazottak közül nagyon sokan megrendelték a lapot. Ez volt az egyik. Az volt
a másik, amit Józsi mondott, hogy az első számot ingyenesen. En meg azt mondom, hogy akkor az
utolsó számot lehetne ilyen ajándékként, bár azt meg már befizették nagyon sokan. Ajándékként és
akkor ebből lehetne tájékozódni. Ezt nézegethetnénk, hogy ezzel felhívjuk a figyelmet. Aki nem akarja
az nem veszi meg. Az internetes látogatottságról a következőt tudom, hogy a májusi számot 300 körül
nézték meg. Utána csökkent 80-l 00-ra, de azért éves szinten elég sok a megtekintés. Ebben is benne
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van tulajdonképp, bogy itt a 250, 200 előfizető és az 50 eladott példány az úgy megállt nálunk. Én, mint
szerkesztő mondtam el a véleményemet. Önök döntenek. Mi szerkesztők ágy fonnáljuk a lapot, ahogy
önök szeretnék. Köszönöm szépen!
Szűcs Lajos yoinármester: Köszönöm szépen a véleményt. Örülök annak, hogy ilyen
szerkesztőbizottsága van a lapnak, amilyen van hosszú évek óta. Mindenki szívvel, lélekkel csinálja és
nem sajnálják az időt, energiát attól, hogy nagyon sokszor sok utána járással, időráfordítással lehet
színessé tenni az újságot.
Nem csak azáltal, bogy intézményekről, rendezvényekről vagy
önkormányzatról írunk benne, ha nem nagyon sokszor magán személyekről, beköltözőkről. Tényleg
láthatjuk azt, hogy milyen sokrétű, milyen színes az újság minden tekintetben. A másik oldalon meg itt
elhangzott, hogy ez valóban így van, hogy én is rengeteg dicséretet kapok, meg kapunk, hogy hogyan
tudjuk kis településként ezt fent tartani, hogy ilyen szép, színvonalas újságunk működik és jelenik meg
folyamatosan. Atartalmán nem szívesen engedném, hogy csökkenjen. Ameddig tudjuk és bíijuk és
vannak olyan szerkesztők hozzá, akik őnzetlenül, és ilyen színvonalon tudják csinálni, akkor azt nagyon
szépen köszönjük. Mondom ezt most is úgy, hogy 20 éve gyakorlatilag csak egy köszönetet mondunk
érte, mert az újság szerkesztőknek ezért mi nem adtunk valójában soha semmit. De akkor fogadjuk el
azt, hogy a szerkesztőbizottság maga határozza meg egyrészt az irányt, a tartalmat. Azt, hogy mikor,
milyen témákat tűznek ki célul és esetleg azt, hogy min szeretnének változtatni, ha valaminek az idejét
látják. A szerkesztőbizottság évente szokott ülésezni és szokta tárgyalni az újságnak a tartalmát a
rovatokat célokat. Erről évente egyszer a testületet csak tájékoztatni szoktam. Nem is emlékszem rá,
hogy mikor volt ilyen, vagy volt-e ilyen, hogy napirendként tárgyaljon a testület az újságnak a
kiadásáról. Mert hosszú évek óta, én csak tájékoztattam a képviselőtestületet, hogy az újság
szerkesztőbizottsága ülésezett és megköszöntük a munkájukat. Még azt hozzá teszem, hogy én is azt
tapasztalom a lakosoktól, hogy az újságnak nagyon örülnek, igénylik is, hogy ez működjön és
megjelenjen. Ez mellet már azt is nagyon sokan igénylik, hogy az interneten akár napra készen
információkat közöljünk. Néha egy csőtörésről vagy aktuális napi eseményről örülnek neki, ha a
Facebook-on megjelentetünk valamilyen közleményt. En is sokáig nehezen fogatam ezt el, hogy az
önkormányzat vagy a település életét itt kell kommunikáhii, de sajnos be kell látnunk, hogy erre van
igény. A lakosok elvárják azt, hogy minél hamarabb tájékoztassuk őket különböző dolgokról. Azt is
látjuk, hogy az interneten keresztül jutunk cl a legtöbb családhoz meg a legtöbb emberhez. Ha valamiről
tájékoztatást vagy f&hívást szeretnénk adni, most már azon keresztül juhmk el a legtöbb emberhez. Ez
sokat változott az elmúlt 10-20 évben. Már a szórólapunkat is hiába visszük Ici minden háztartásba, mert
azt sem olvassák el annyian, mint amennyijen egy Facebook bejegyzést elolvasnak. Ezek a tények, ezek
a visszajelzések. A szórólap esetében is nagyon sok eseteben tapasztaljuk, hogy azt kapjuk vissza, hogy
nem szóltunk, meg nem tudták, meg miért nem mondjuk. Ha elmondjuk, hogy kapott róla szórólapot,
arra ő nem emlékszik meg nem olvasta. Ilyen visszajelzések is jönnek. En átadom a szót ismét, illetve
további véleményeket várok. Azért hoztam mindenképpen mára ezt a táblázatot, mert eddig, ha hozzá
is kellett az önkormányzatnak járulni, az minimális összeg volt. Eves szinten 100 000 Ft volt, amivel
hozzá kellett járulni a költségekhez, de ha ezt magunkra vállalnánk, akkor a jelenlegi formátumban
rögtön 657 000 Ft lenne, plusz azok a külön kiadványok, akár a naptár akár más, rögtön 700 000 Ft-ról
beszélünk éves szinten, ami önkormányzati költséget jelentene. Ennek akkor keresnünk kell majd
fedezetet, mert ez nem működik automatikusan.
He~vesi József: Akkor egy kompromisszumos megoldást jelentene ennek a decemberi számnak a
mindenkihez történő eljuttatása. Ez még jobb ötlet, mint ajanuári, mert új év, új kezdet új úgyis minden.
Mondjuk az anyagilag is elég jó megoldás lehetne, mert ha most még 400 helyre eljuttatjuk, akkor ez
80 000 Ft-ba kerül, ha jól számolom. Körülbelül 200 Ft egy példány és akkor most megkapják a
decemberit az idei évi előfizetők, plusz akkor minden háztartásba eljuttatjuk. Akkor lehet, hogy már
jövőre többen fizetnek elő és akkor utána lehet emelni rajta egy picit, 100 Ft-ot vagy akármennyit ez
már csak döntés kérdése. Működhet ugyan így tovább, azt viszont tisztán látom, hogy megvan a
huikciója, megvan a szerepe, megvan a szórólap mellette. Kell a Facebook-os tájékoztatás, internet
mindegyiknek megvan a szerepe: a gyors tájékoztatás. Mindenkit máshogy tudunk elérni. Azt is látni
kell, ha a lakosság összetételét nézzük, nagyon sokan vannak idősebbek, akik persze nem valószínű,
hogy használják a Facebook-ot vagy internetet. En is jobban szeretek egy papirlapon nyomtatott
szöveget olvasni, mint a számítógép monitorját nézni. Nagyon fontos szerintem kötődésileg ez a lap,
hogy ott a kis újság és elő veheti két hónap múlva, megmutatja az unokának. Szerintem megvan a
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papírnak is a célközönsége, megvan a Facebook-nak is a célközönsége, a szórólapnak is., a honlapnak
is. Ezeket egyszerre kell párhuzamosan használni, ezek nem olyanok, hogy egymásnak az ellenségei, ha
nem ezek kiegészítik egymást thnkcióban meg mindenféle tekintetben. En azt javaslom, hogy
decemberben a maradék háztartásba, ahol nem fizettek elő kapnának egy ingyenes számot. Ennek a kb.
80 000 Ft-os költségét bevállalhatná az önkormányzat. Kvázi ez egy ilyen reklám, promóció. Januártól
meg esetlegesen picit emelni a díj on és akkor folytatódna ugyan így. De akkor még is van, egy ilyen
löket van egy ilyen információ az emberek felé, nézzétek csak, van ilyen. Biztosan emelkedni fog ennek
a hatására januártól az előfizetők száma, vagy az ad hoc vásárlók száma én ezt így gondolom.
Szűcs Lajos polgármester: Más egyéb kérdés, hozzászólás, vélemény?
Joó-Kovács Balázs alpolRármester: Nagyon szimpatikus nekem is jelenlegi formájában az újság. Majd
közel 20 éve kialakult, rendkívül jó szerkesztéssel, nagyon színvonalas. Minden emberhez szóló
tartalommal, tényleg Öröm olvasni. En is inkább amellett vagyok, hogy maradjon meg az évi hat szám
kiadása. Nagyonjó ötletnek tartanám ezt az évi egyszeri, évvégi ingyenes újságot. Azért is lenne ezjó
javaslat, mert így az a 240 ezer Forint mínusz a decemberi előfizetés, legalább így megmaradna és nem
kellene annyi pénzt hozzátenni. Köszönöm szépen!
Szendrei Péter: En is nagyon szépen köszönöm! Még emlékszem, amikor legelőször kaptam. 9 éve
jöttem Jászboldogháza, és akkor készítettek velem interjút és benne voltam. A mai napig le van töltve
PDF formátumban a papír alapút valahogy a költözködés közben elvesztettem, de meg volt az újság is.
Nagyon örülök én is neki, hogy ilyen újság működik a településen. Nagyon jó ötlet, hogy egy számot
például 20 éves lesz, melyik számban gondolkodtok, amikor lehet picit bővebben írni, mert lehetne azt
a számot adni ingyenesen.
Konkoly Béláné: De az már év közben lenne. En a decemberit azért gondoltam, mert az a legszebb
szerintem, tehát azt fogja meg legjobban az embert. Meg lehet a téli időszakban olvasgatni belőle. A 20
éveset igazából év végére is tervezhetjük jövő decemberre. Köszönjük szépen a kedves szavakat. A
többesszámot azért használtam, mert a szerkesztőtársaim Zrupkó Ferencné, aki szintén kezdetektől
szerkesztője, és Pap Izabella lépett be az évek során, akik hatalmas erőveldolgozik. O a jászok egyik
kitiintetettje. Tudjuk róla és pontosan így az érdeklődése is a múlt felé fordul. Szóval nagyon-nagyon
sokat segít az újság szerkesztésében. Tehát köszönjük a nevükben is ezt a sok-sok dicsérő szót. Na most,
hogy ha azt az egy számot, valóban ilyet is hallottam már, hogy más településen valahány lapot befizetik
és akkor egyet pedig ingyen kapna. Nem nagyon igazságos, hogyha 6 db-ot befizetett mondjuk valaki
előre és akkor most pedig mindenki megkap egyet. Ha mindenki megkap egyet, azt azért tudjuk, én
gyerekek között voltam, szülők között voltam. Nem mindenki teszi cl, nem szép, hogy elmondom, de
nekem hiányzik néhány lapszámoin, de tudom, hogy kihez tudnék fordulni, mert évről-évre sorba
rendezve az évi 6 szám, 20 évre visszamenőleg megvan. Tehát vannak ilyen emberek, akik így értékelik,
így őrzik. Az évi egy ingyenes az tetszik nekem, ez a gondolat. Lehetne ajándékként a decemberi és
akkor gondolkodhatnak a lakosok, hogy januártól előfizetnek-e.
Szűcs Lajos pol~ármester: En is ezt akartam javasolni. Azt is eltudom képzelni, hogy már a mostani
decemberi szám is legyen ingyenes, de ez ugye önmagában nem igazságos, mert akkor mit fog mondani
az aki előfizette. En is ugyanezt a kiegészítést szerettem volna hozzátenni, hogy ajövő évtől ne szedjünk
csak öt példányra előfizetést. Ne emeljük, ha nem csökkentsük az előfizetés árát. Nem szükséges
emelni, én úgy látom, hogy ezen a szinten, ha megelégszünk azzal, hogy a borítója lesz színes ajövőben
is a belseje pedig fekete-fehérben kerül nyomtatásra, ezzel a fonnátummal megfogunk birkózni. Akkor
ne azokat büntessük, akik előfizettek, ha nem legyen nekik csak 1000 Ft az előfizetés a karácsonyi pedig
legyen akkor ingyenes. Akár ezt valamilyen formában hirdetésbe bele írhatjuk az újságba is, meg tudjuk
itt mi is kommunikálni. Azért csökken az előfizetés díja, mert a 6.-at ingyen fogja decemberben
mindenki kapni, nem csak előfizetők, ha nem minden lakos a 6. számot ajándékba kapná. Ezzel én is
egyet tudok érteni és akkor éves szinten ez nekünk sem jelent drasztikus költséget, viszont nem kellene
hozzányúlni a tartalmi és formai megjelenéséhez.
Konkoly Béláné: Közben én is gondolkodtam. Mindig megemlíti polgármester, hogy mi ezt minden féle
juttatás nélkül, ingyen csináljuk. Igen és természetesen nagy örömmel, tehát ez soha fel se vetődjön
senkiben, hogy mi ezért bármit is elfogadnánk. Nekünk ez örömet jelent. Nekem kifejezetten
alkotómunka. Tudok benne gyönyörködni, nekem ez ennyi, és az Papp Belluskának is meg Zrupkó
Ferencnének is elég. Mi köszönjük, hogy szerkeszthetjiik az újságot.
Szűcs Lajos pol2ármester: En nagyon köszönöm ezt a település és az önkormányzat nevében! Azért
szoktam ezt kihangsúlyozni, mert nincs ez mindenhol így. Vannak ilyen hozzánk hasonló kis
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települések, olyat is tudok, ahol egy embernek ez a fél állása, hogy újságot szerkesszen. Tehát valakinek
ez a napi 4 órás munkája, ezért van foglalkoztatva egy településen. Hozzánk hasonló, kis méretű
településről beszélünk. Meg olyat is tudok, ahol a szerkesztőknek fizetnek. Nincs ez mindenhol Így.
Ezt el kell ismerni, meg kell becsülni, hogy nálunk ezt mindenki önzetlenül, szívvel-lélekkel végzi.
Ráadásul olyan színvonalon, ami kiemelkedő és nem is tudunk hasonlót sem példaként említeni. Ezen
én seimniképp sem szeretnék változtatni, de hát azt is be kell látni mindenkinek, hogy ez most csak egy
dolog. Lesz még sok más is ilyen, hogy nem tudunk mindent az önkormányzat részéről magunkra
vállalni, egyébként muszáj lenne olyan javaslatokat tennem, hogy nőveljünk adóbevételeket vagy egyéb
más bevételi forrást keresnünk, mert nem bírnái& finanszírozni ezeket. Ha ilyen dolgokról beszélünk,
akkor a pénzről is kell vele együtt beszélnünk. Van-e ehhez kapcsolódóan egyéb kérdés, észrevétel,
hozzászólás?
Konkoly Béláné: Csak annyit szerettem volna mondani, hogy nelcünk hármunknak nagy szerencsénk
van a boldogházi civil szervezetekkel, a Polgármester úrral, Jegyző úrral, akik mindig tájékoztatnak
bennünket minden eseményről. A hitéletet Bóta Ilona tartja kézben. Jászkapitány Úr maximálisan
mindenről tájékoztat.
A könyvtárban Pappné Turóczi Henrietta, tehát annyira odaadók. A
civilszervezetek ill. az intézményvezetők kifejezetten mindig és minden kérésünket teljesítik. Ha át kell
alakítani valamit vagy netán új képeket kell kérnünk, erejükön fölül is ezeket beváflalják. Ez egy nagy
szerencse nekünk. Osszefogni 48 oldalt, volt a nyári időszakban. Az kihívás! En alkotómunkának
érzem, és ezzel Gabika és Izabella is így van.
Vámosi Norbi: En csak annyival szeretném kiegészíteni, hogy viszont akkor, ha Facebookon is ott van
az önkormányzatnak az oldala, akkor minden egyes lapmegjelenést ott is osszuk meg és promotáljuk.
Szűcs Lajos polgármester: Igen az elektronikus elérhetőséget tudjuk ott is reklániozni. Van-e egyéb
más kérdés, hozásszólás?
Ha nincs, akkor én szavazásra bocsájtom. Tehát, aki egyet ért azzal, hogy a most decemberi számtól
kezdődően a következő években a 6. példányát, minden évben ingyenesen biztosítsa az önkormányzat,
minden lakott háztartásba a településen a helyi Boldogházi Hírek újságnak, és ez alapján az előfizetés
marad a lapszámonlcént 200 Ft. Csak öt szám megjelenéséhez kéijük el a lakosoktól a díjat, így az éves
előfizetési díja 1000 Ft lesz a Boldogházi Híreknek. 2020-tól ebben a formában szeretnénk továbbra is
megjelentemi, ahogy eddig.
Aki ezzel egyetért, kérem kéz felnyújtással szavazzon. Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy
egyhangúlag fogadtuk el.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

152/20 19. (XII. 09.) Képviselőtestületi Határozat
A Boldogházi Hírek helyi újság finanszírozásáról
Jászboldogháza községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy 2019. évtől a
Boldogházi Hírek helyben megjelenő lap 6. számát minden évben ingyenesen biztosítja az
önkormányzat a településen lévő minden lakott ingatlan tulajdonosa részére.
Az újság kéthavonta, 6 alkalommal jelenik meg. Az ára változatlanul 250,- Ft/újság.
Az előfizetési díja 2020. január I .-től 1000,- Ft/S szám, a 6. szám térítésmentes.
Határidő: 2019. december31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
—

—

—

Szűcs Lajos Nagyon örülök, hogy egyhangúan fogadta el a Képviselőtestület. Nagyon köszönöm
mégegyszer Konkoly Bélánénak is és a szerkesztőbizottságnak a munkáját és mindannyiuknak jó
egészséget kívánok ezúton is.
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Konkoly Béláné: Köszönöm! Átfogom adni. Mindenkire számítok egyébként bármi megosztani valója
van, akkor Örömmel. Most pedig rá fogjuk valamilyen módon írni, hogy ajándék példány. Jó?
Szűcs Lajos: Nagyon köszönjük, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljött az ülésre.
A Polgármester Ur 5 perc szünetet rendelt el. A szünet után az ülés folytatódott tovább.
3.Nayirend
Előterjesztés a Jászteleki Közösönkormányzati Hivatal működéséről szóló megállapodás
módosítására.
Előadó: Szűcs Lajos Polgármester
Szűcs Lajos: A napirendhez kapcsolódóan a Jegyző Úr elkészítette az anyagot. 3 verzió került
kiküldésre. Egy eredeti változat, a meglévő megállapodás, egy módosítás és maga a megállapodásnak a
módosítással együtt összefésült verziója. Atadom a szót. Kérdés, vélemény, hozzászólás, akár Jegyző
úr részéről van-e kiegészítés, vagy a képviselőtestület részéről más javaslat?
He~yesi József: Lehet, hogy csak rosszul olvastam, de nem láttam benne sehol azt, amiről Jásztelken
döntöttünk. Azt a Jásztelki döntést nem találtam a szövegben. Azt, hogy ez a tartozás elengedése meg
kiEzetése meg ilyesmi vagy erre külön lesz egy dokumentum? Nem kell a megállapodásba belefoglalni?
Dr. Dinai Zoltán: Arról van Képviselőtestületi határozat. Ez a megállapodás a jövőbeni
együttműködésnek a dokumentuma.
Szűcs Lajos:. Nem itt az lesz a lényeg, hogy ami már ebben benne van, hogy a finanszírozásnak a
számolása a két településnek a két hivatalra külön-külön történik, mert a Magyar Allamkkcstár is különkülön számolja. Ez van jelenleg a 2020 évre elfogadott költségvetési törvényben. Ez a megállapodás
2019. január 1-től lép hatályba.
Dr. Dinai Zoltán: Erdeklődtünk a Magyar Allamkincstárnál, de Ok azt még nem tudják, hogy hogyan
fog lezajlani a jövőben. Ezt reméljük, aztán lehet, hogy módosítjuk megint. Biztosat nem tudunk.
Szűcs Lajos: Bízok benne, hogy jó lesz, de természetesen annak a lehetősége is benne van, hogy szükség
esetén bármelyik önkormányzat kezdeményezheti ennek a megállapodásnak a módosítását akár a
ünanszírozásra vonatkozó módosítását is, illetve a létszám adatokra vonatkozót is. Itt nálunk most még
6 fő szerepel, de nálunk ugye jövőre lesz nyugdíjba vonuló dolgozó, és annak a helyére már nem is
tervezünk felvenni senkit.
Dr. Dinai Zoltán: Azt nem kell módosítani, mert keretlétszámon belül az szabadon változhat. Akkor
kellene módosítani, ha még egy embert fi5l akarnánk venni, akkor plusz létszám lenne.
Szűcs Lajos: Van-e egyéb kérdés, hozzászólás, vélemény?
Ugy gondolom, hogy szerencsésen megállapodtunk Jásztelek önkonnányzatával mind az elszámolásról,
mind a folytatásról. Nagy kérdés előttünk, és ez mindig így van, hogy most még csak bízni meg
reménykedni tudunk abban, hogy tényleg az alapján fogjuk a finanszírozást megkapni, ahogy ezt a
költségvetési törvényben láttuk. Ha ez az alapján teljesül, akkor nem szabad, hogy probléma legyen a
feladatnak az ellátásával. Ha nincs kérdés, vélemény akkor szavazásra bocsájtom, aki a kiadott írásbeli
anyag alapján elfogadja a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásnak a
módosítását és ez alapján a kiadott írásbeli anyag alapján módosítjuk az eredeti megállapodásunkat, aki
ezzel egyet ért azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy
egyhangúan elfogadta a képviselőtestület.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
153/2019. (XII. 09.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatalt létrehozó megállapodás módosításának elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozásáról szóló 2013. február 13-án megkötött megállapodás módosításátelfogadja.
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A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy a megállapodást hja alá, és megbízza Dr.
Dinai Zoltánjegyzőt, hogy ellenjegyezze.
Határidő: 2019. december31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Jásztelek Községi Onkonnányzat Tóth Nóra polgármester
Dr. Dinai Zoltán -jegyző
—

—

—

Szűcs Lajos: Ezzel ezt a napirendi pontot lezártnak tekintem.
4/ Napirend
Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében
tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról.
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző
Szűcs Lajos: A napirend előadója a Jegyző úr írásban. Van-e szóbeli kiegészítése? Nincs’ A
képviselőtestület tagjainak van- e kérdés vélemény hozzászólás ehhez a napirendhez kapcsolódóan?
Nincs. Annyiban kívánom kiegészíteni, hogy 2019 6v elején kértem a hivataltól hogy álljunk
szigorúbban a behajtásokhoz, és folyamatosan tegyünk most már olyan intézkedéseket, amelyek
túllépnek a felszólításon. Mert visszatekintve öt évre bevizsgáltuk azt, hogy milyen adó kintlévőségeink
voltak, és hiábajárt el a hivatal adott esetben kétszer, háromszor, négyszer küldött felszólítást valamely
adónak a befizetésére, de nagyon sok esetben előfordult az, bogy hosszú évek alatt összegyűlt
adótartozásaik halmozódtak fel a lakosoknak. Közel 100 eset volt. Ezeknek egyébként nagyon nagy
része piti kis összeg. Pár száz forintos, vagy egy-két ezer forintos összeg a nagy része, de volt benne
olyan család ahol a család három tagja összesen 800 000 Ft-tal tartozott, és nem lehetett ezt tovább
elnézni. Küldjük a felszólításokat, aztán meg nem történik semmi. Indítunk mindent sorba az
adóbehajtás érdekében. Bér letiltás, gépjármű kitiltás a forgalomból, ingatlanra ráterhelés, stb. Már nem
tudunk tovább elnézőek lenni, mert elég durva, amikor már egy család közel 1 miHiós adótartozást
halmoz fel. Ez az összeg 4-5 év alatt gyűlt össze, és semmilyen hajlandóságot nem mutat arra, hogy ezt
szeretné kifizetni, akkor muszáj keményebben fellépni. Ezt kértem a hivataltól, és a jövőben is ezt
kérem. Még el tudjuk némi azt, hogy még éven belüli elcsúszása van valakinek, de azt, hogy éven túli
tartozása keletkezik aztán jön hozzá a következő évi is, azt már nem lehet elnézni. Az éven túli
tartozásokat azt nagyon szigorúan be kell hajtani, minden féle behajtási formát meg kell lépni. 2 millió
forintnyi összeg volt, ami így behajtásra került ebben az évben. Ezt a jövőben is szigorúan kell venni,
mert ha az egyik embertől elkérjük az adót és beszedjiik, akkor a másik embertől is el kelt kérni. Erre
mindig elszoktam mondani, hogy az-az igazságos, hogy ha egynek megkell fizetni, akkor a többinek is
egyformán meg kell fizetni az adót. A másik oldalon pedig egyértelmű, hogy az önkormányzatnak
hiányzik az a bevétel, ha 2-3 millió forintot nem fizetnek meg, aldcor az a költségvetésünket csorbítja és
hiányzik. Hiába kerül kivetésre, ha nemjön be a pénz. Van- e ehhez a napirendbez kapcsolódóan kérdés,
vélemény, hozzászólás? Ha nincs, akkor szavazásra bocsájtom. Aki az írásbeli anyagot a szóbeli
kiegészítéssel együtt elfogadja, az kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy egyhangúan elfogadta a képviselőtestület.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
154/20 19. (XII. 09.) Képviselőtestületi Határozat
Az önkormányzat 2019. évi adóügyi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Jászboldogháza községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat 2019. évi
adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében tett intézkedésekről és az
adóbevételek felhasználásáról szóló beszámolót.
Határidő: 2019. december31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
—
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Értesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán —jegyző
—

5.Napirend
Beszámoló a Közmunkaprogram 2019-ben elvégzett feladatairól
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos; A közmunkaprogram 2019-ben végzett feladatiról írásbeli anyag elkészült a munkatársaim
segítségével. Láthatjuk, hogy mit mutatnak a számok.
Sajnos jövőre 1 fővel kell csökkentenünk a közfoglalkoztatást, úgy kaptunk egy kimutatást, mert erre
be kell majd adrtunk a pályázatot. A táblázatokban lévő számok alapján látszik, hogy a támogatás nagy
része a bér és ajárulék, ami rajtunk keresztül megy, a kisebbik része olyan dologi kiadás, ami tartalmaz
nagyon sok üzemanyagot és különböző kisebb eszközbeszerzéseket, munkaruhát, szerszámokat stb. Ez
nagyon jó dolog, hogy a közmunka van és működik és segíti az önkormányzat munkáját, mert sokkal
rosszabb volt, amikornem volt. Sok plusz feladatot jelent, de nagyon sokat tudunk belőle profitálni is.
Van-e ehhez kapcsolódóan kérdés hozzászólás vélemény? Ha nincsen akkor szavazásra bocsájtom, és
kérem, hogy aki ezt a beszámolót elfogadja, az kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen!
Megállapítom, hogy egyhangúan elfogadta a képviselőtestület.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
155/2019. (XII. 09.) Képviselőtestületi Határozat
A Közmunkaprogram 2019. évben elvégzett feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat
Közmunkaprogram 2019. évben elvégzett feladatairól szóló beszámolót.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
—
—

—

6/ Napirend
Beszámoló fejlesztésekről, pályázatokról 2019. évben
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos; Egy-egy pályázatról bővebben a Képviselőtestületi üléseken az év folyamán már többször
tárgyaltunk, amikor egy-egy határozatot hoztunk.
Az írásos beszámoló a 2019. évben elnyert, és bírálat alatt lévő, benyújtott pályázatokat összesítve
tartalmazza. 16 olyan futó pályázatunk van jelenleg, ami folyamatban van. Ezek közül látható, hogy mi
az, ami már el van nyerve, és vannak, amik még csak bírálat alatt vannak. Olyan is van, hogy az új
ravatalozó építése egyenlőre tartalék listán van. Nines elutasítva, de a keret elfogyott. flyen esetben attól
függ, hogy ha a kormány úgy dönt és tesznek hozzá pénzt, akkor még lehetünk nyertesek, ha nem
tesznek hozzá pénzt, akkor vesztes lesz a pályázat. de Bízok benne, mert nagyon nagy dolog lenne, ha
megtudnánk azt is valósítani. Látható, hogy ezen kívül is jó pár olyan pályázat van, ami folyamatban
van, és amelyekkel folyamatosan dolgozunk, és nagyon sok munkát adnak. Ezt csak tájékoztatásképp
akartam mindenképpen elmondani. Bárkinek bármilyen kérdése van, vagy információt szeretne esetleg
részletesebben, akkor nyugodtan lehet bármikor kérni ezeket így év végén egy kis számadással el
szoktuk készíteni, de a két ülés között történt napirendben is folyamatosan tájékoztatni szoktam a
Képviselőtestületet a pályázatok állásáról. Van egyéb kérdés, vélemény hozzászólás? Ha nincsen, akkor
szavazásra bocsájtom, aki elfogadja a beszámolót ezekről a pályázatokról ezt a kimutatást, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a
képviselőtestület.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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156/2019. (XII. 9.) Képviselőtestületi Határozat
2019. évben történt fejlesztésekről, pályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról.
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az elhangzott szóbeli kiegészítéssel
együtt elfogadta 2019. évben történt fejlesztésekről, pályázatokról szóló beszámolót.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán —jegyző
—

‘7.! Napirend
Előterjesztés a települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző
Szűcs Lajos: Átadom a Jegyző úrnak a szót.
Dr. Dinai Zoltán: Volt egy olyan rendelkezés a rendeletben, hogy a szemétdíjra 40 % támogatást kaphat
az egyedül álló lakos. Ez mostanra teljesen kiüresedett. Nincs már benne ügyfél. Egy fő kapja még a
támogatást. Egyrészt kihaltak, mert ez csak egyedülálló, rászoruló kaphatta. A nyugdíjminimum
emelkedésével átlépték azt a határt, amivel jogosulttá vá]hatnának erre a támogatásra. Igy viszont, hogy
ez a támogatás meg van, ez elég nagy papírmunka a pénzügyön, és ezért úgy döntöttünk, hogy kivezetjük
ezt a támogatási formát a rendeletből, ezáltal egy csomó munkát megspórolunk, mert az
adatszolgáltatásban elszámolásokat bekellett hozzá nyújtani. Mivel eleve kiüresedett, ezért a
rendelkezést hatályon kívül helyeznénk a rendeletben. A rendelet-tervezetben más változás nincs. Be
kellene tenni a rendeletbe a nyári táboroztatást, mint támogatási formát, viszont nem tudjuk, hogy ez
jövőre hogyan alakul, ezért abban maradtunk, hogy ha látjuk, hogy lesz ilyen táboroztatás, akkor még
nem késő bele tenni a rendeletbe. Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen! Nem is kívánom ezt szóban kiegészíteni, talán csak annyit, hogyha
emlékeztek rá, 2000 évben, amikor bevezetésre került ez a hulladékszállítási díjkedvezmény, a Regio
Kom Hulladéklerakó Jászteleken, és fizetett a lakosság szemétdíjat, de lehet én nem emlékszek
pontosan, a 1990-es évek második felére ott lehet hogy már szedett az önkonnányzat valamilyen szemét
díjat, amikor még itt helyben történt a gyűjtés traktorral és pótkocsival még akkor a helyi szeméttelepre
is hordtunk sokáig éveken keresztül szemetet, és a lakosság ezt egy ideig nagyon nehezen fogadta, főleg
a nyugdíjasok, és akkor került bevezetésre az, hogy a 70 év feletti nyugdíjasok egyedülállók kaphatnak
hozzá önkormányzati támogatást, de mára már különböző tüzelő meg egyéb lehetőségekkel ez kiváltásra
kerülhet. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.
A Jegyző úr által elmondottakat szavazásra bocsájtom, aki ezzel egyet ért, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a
képviselőtestület.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
9/2019. (XII.l0.) Önkormányzati Rendelet
A települési támogatásról szólól/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szűcs Lajos: Még van pár napirendi pont, ezért 5 perc szünetet rendelek el és aztán folytatjuk. A szünet
után az ülés folytatódott tovább.

191
8.! Napirend
Előterjesztés a gyermeklétszám alakulásának felülvizsgálatára sz óvodai ellátáshoz kapcsolódóan
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm körünkben Sósné Baráth Erikát az óvoda intézményvezetőjét. Ezt
a napirendet azért tűztük ma tárgyalásra mert előző testületi ülésen ez a kérés fogalmazódott meg, hogy
kérte a képviselő-testület, hogy mutassuk ki a születendő gyermekeknek a létszámát, illetve ahhoz
kapcsolódóan alapot teremtettünk ma azzal, hogy mind a védőnőtől mind az óvodától bekértem a
gyermek létszám adatokat. A védőnő megadta a 2016 -2017 -201 8-2019 évben a született gyermekeknek
a számát, és 2020. évre hány kismama van a településen, és hány gyermek születése várható.
Az adatok alapján látszik, hogy 2016-ban 15 gyermek, 2017 -ben 20 gyermek, 2018-ban 13 gyermek
született. 2019 -ben 16 gyermek van tervezve, és egy gyermeknek a megszületése várható. 2020 első
félévre már 15 gyermek várható. amivel számolhatunk. Ehhez kapcsolódóan kértem adatot az óvodától,
és a két táblázat összevethető. Vannak 3 év alattiak, akikre lehet számítani a következő években
intézményi ellátás tekintetében. Ettől több számítást nem végeztem. Ezt tisztelettel a képviselőtestületnek átadtam. Mindenki számolhat. A jelenlegi gyenneldétszám az óvodában 48 fő. Az óvoda
intézményvezetőjének számítási módszere eltér ajegyzőjétől. Ebben szeptember óta nem jutottak közös
nevezőre hogy hogyan kell számolni a gyermek létszámot.
Az óvodában viszont egy dolog, ami fontos és azt ma szavazásra is kívánom bocsájtani, hogy fogadjunk
cl olyan határozatot, hogy lehetőséget adunk az intézménynek a jogszabályban törvényben
meghatározott létszám túllépésre.
Nem mindegy, hogy 48 gyermeket 6 fővel látunk el, vagy 9 fővel. Ebben az évben majdnem kihoztuk
nullára az óvoda működését ezzel a gyermeklétszámmal, ami van. Ha nem lett volna ebben az évben
nyugdíjba vonuló óvónő, akkor kijött volna nullára a költségvetés. Nem kellett volna hozzá tennünk
más forrást a finanszírozáshoz. A nyugdíjba vonulás miatt jubileumi jutalmat kellett fizetni. Emiatt
ebben az évben is mínuszos lesz az óvodának a finanszírozása. 50 gyermek környékén változtatásra
szeretnék javaslatot tenni. Elismerem az óvónők munkáját. Köszönettel tartozunk nekik, azért amit
végeznek. Ha igénylik, főleg ha meghaladja a gyermeklétszám a 25 főt egy csoportban és ezt a
létszámbővítést kell alkalmazni, aklcor plusz személyzetet fogunk biztosítani a csoportoknak a
működéséhez. De ehhez azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon nem mindegy ugye az, hogy hogyan
biztosítunk plusz személyzetet a működéshez.
Ha most két csoporttal számolunk, és jelenleg 6 fő látja a két csoportot, ha mind a kettő csoporthoz
adnunk kell még egy-egy főt az valóban már 8 fő lesz. Az már majdnem megegyezik azzal, hogy 9 fő
három csoportot látna cl. A számok szerint a 8 az már majd nem 9, de annak, hogy annak a plusz
kettőnek milyen bért kell adni milyen végzettséggel keH, hogy rendelkezzen az nem mindegy.
A bölcsődei pályázatnak mindig nem kaptuk meg az eredmény hirdetését. Ha megnyeijük a pályázatot,
akkor sem vagyunk kötelesek megcsinálni. Rajtunk fog múlni, de ha nem csináljuk meg, azzal azért
mindenki számoljon, hogy 2-3 évig még nem lesz bölcsőde boldogházán. A megyei TOP keretek ki
lesznek merítve, nem is lesz pályázati kiírás ebben az évben. Ezért mindenki gondolja majd át azt, hogy
milyenjavaslatokat tesz, mert a fInanszírozás, működtetés kérdése nagyon fontos. Nagyon fontos lenne,
hogy minél hamarabb bölcsődei ellátást tudjunk a településen biztosítani. Nem tudom, hogy hány fő 3
év alatti gyermek van jelenleg. Meg kell ezt vizsgálni, mert valójában a bölcsőde mentesítené egy kicsit
az óvodának a létszámát. A probléma azóta van, mióta a jogszabály megengedi azt, hogy a 2.5 éves
gyereket hozhassa a szülő az óvodába. Nem vagyunk kötelesek felvenni a 3 év alatti gyereket. Ha nem
veszi fel az óvoda, akkor nem tudja a szülő hova tenni a gyermeket, mert bölcsőde meg nines. Egyet
értek, hogy vizsgálatra érdemes az anyag, mert az elmúlt években a gyermekek születés száma az nőtt,
és sajnos, de teljesen nem lehet kiszámolni azt, hogy egyik évről a másik évre ez hogyan változik. Nincs
két év között semmilyen racionális összefiiggés. Lehet, hogy egyik évben 12 gyerek születik, de lehet,
hogy a másik évben 20. nincs diagram, amin itt ezt normálisan előre tervezhetnénk. Képviselőtestületi
határozatot kell hozni, hogy hozzájárulunk vagy lehetőséget adunk az intézménynek a 25 fős
csoportlétszám kibővítésére a törvény szerint 20 %-kal meghaladható. 30 főig lehet egy csoportot
szervezni. Atadom a szót. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás?
He2vesi József: Ez a 30 fő, ha megemelkedik annyira a csoport létszám, akkor az még ellátható ezzel a
személyzettel?
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Sósné Baráth Erika: Eddig is mindent megtettünk, meg ezután is, de a mai gyerekek között nagyon sok
problémás gyerek kerül be az óvodába. Lehet, hogy egy elit óvodában nincsenek ilyen gyerekek vagy
nem fogadják őket vagy nem integrálhatók. El tudjuk látni, csak most nyugdíjba ment egy kolléganő.
Megoldottuk a helyettesítését, de aki helyette van, az jelentkezett az óvodaképző főiskolára. Bízunk
benne, hogy sikeresen el is végzi az iskolát. Van egy gyakomok óvónő. Rá mindenképp lehet számítani,
de abban a csoportban, ahol most helyettesítő van, aki nem pedagógus minden írásbeli feladat, a
gyerekek fejlődésének felmérése a szülői fogadóórán keresztül minden azt az óvónénit terheli mert
egyedül ő az, aki óvoda pedagógus, és a törvény úgy szól, hogy két óvodapedagógus és egy dajka. Más
nem láthatja a feladatot el. Kiirtuk a pályázatot. A pályázatra nem jelentkezett senki, kénytelenek
vagyunk megoldani a helyettesítését más módon. Ujból kiíijuk a pályázatot a törvény szerint. A három
év alatti gyerekeknél az a lényeg, hogy aki adott év augusztus 31 -éig betölti a 3. életévét az óvoda
köteles. Aki 2020. augusztus 31-ig betölti a 3 évet, annak kötelező az óvodábajárás. Eddig nagyonjó
volt, mert kevesebb volt a létszámunk, és örömmel felvettük a 2.5 éves gyereket, ha szobatiszta volt, és
a szülő is szerette volna beadni. Nem jelentett problémát, de most annyira ugrásszerűen megemelkedett
a gyermeklétszám, hogy ez az év meg a következő év az még kritikusabb lesz. A következő évben, mert
én már készítetem a csoportbeosztásokat, és még ha felemeljük a csoportlétszámot 30 főre is, nem tudni
még akkor is, hogy mennyi szülő szeretné előbb óvodába adni. Ha bölcsőde is alakul, az is csak
maximum 8 fő, de ezt nem tudjuk. Viszont a 3 évesek jőnnek, mert azt néztem, ezek alapján készítettem
egy ilyen csoportbeosztást, hogy 28 gyerek meg 20 gyerek. 48 gyerek van, aki óvoda köteles 2020.
augusztus 31-ig tölti be a 3. életévét, de még pluszba van 10 gyermek, aki 2021. március elsejéig tölti a
3. évét. Jelentkezhetnek olyanok is, akiknek áprilisban vagy májusban tölti a 3. évét a gyereke, és
kérheti, bogy előre kerüljön. Ha megkapjuk, hogy csak 3 éves gyerek járhat, akkor ez a 48 belefér. Azon
kell gondolkodni, hogy Ici legyen az a plusz, ha majd többenjelentkeznek, vagy ha a bölcsőde megalakul,
erről csak beiratkozás után tudunk pontosabban beszélni.
Szűcs Lajos: Azt hozzá lehet ehhez tenni, hogy az látszik, hogy szinte maximálisan Ici van használva az
óvoda. Ha ez így marad, akkor következő években is valószínű, hogy így lesz. Ha nem lesz rendkívüli
változás, akkor még ez határeset, még el tudjuk látni a feladatot. Nem tudunk azzal számolni, hogy lesz
e olyan bekőltöző, aki már hozza a gyereket magával, és fel kell venni. Ez az egyik, a másik: amiről már
beszéltünk, hogy nem tudunic azzal számolni, hogy mennyi gyerek marad vissza óvodába. Például jövőre
is az iskolás kor betöltése után mennyi szülő fogja vissza tartani a gyennekét az óvodába. Ha 4-5
gyereket visszatartanak, akkor az már növeli a következő évnek a létszámát.
Sósné Baráth Erika: Az iskola érettséggel kapcsolatban változott a törvény. Jelenleg S szülő keresett
meg bennünket, bogy ők mindenképp szeretnék, ha vissza maradna gyerekük. Most elég nagy a
csoportlétszám. 18 fő a nagycsoportos korú gyermekek létszáma, abból az 5 szülőnek, ha megengedi a
bizottság, mert most mér bizottsághoz kell ezzel a kéréssel fordulniuk. 14 gyermek helyett 19 az, aki a
3 évet betölti és jönnie kell, tehát mindenképpen emelkedik a létszám.
Szendrei Péter: Azzal is számolni kell, hogy saját nevelési igényű gyermekek létszáma cgyrejobban nő,
és sokkal több időt, erőt, energiát igényelnek ezek a gyerekek ahhoz, hogy meg tudják kezdeni az első
osztályt.
Sósné Baráth Erika: Egy személyes gyerekek vannak, most egy gyermek van, aki szerintem egyet értünk
jegyző úrral, hogy 3 gyereknek számít.
Dr. Dinai Zoltán Je~yző: Nem több fajta mód van. Három számítási mód van. Van egy a magyar
szabvány szerint, ami azt mondja, hogy 3 m2/gyerek, aztán van a másik, hogy ami az alapító okirat
szerinti létszám. Ez most 48 vagy 50 fő. Ezt emeljük most meg 20%-kal, mely darabra megy: 1, 2, 3, 4,
.sok. Azután van a szakmai meg financiális elszámolás. itt van két meg három fej, hogy kivel menyit
kell foglalkozni, annyi finanszírozást kapunk. Ez nem számít bele abba, hogy hány gyerek fér be az
óvodába. Ezt a kettőt szét kell választani.
Tehát amikor azt mondom, hány gyerek jár az óvodába, akkor darabot kell nézni: 1,2,3 ...sok. Amikor
az elszámolást kell nézni, a munkát, akkor 1 fej, 2 fej, 3 fej, tehát ez megint más. Ezt nem kellene
összemosni, mert ebből vannak ezek a kavarodások, hogy M hogy számolja, bogy hány gyerek van az
óvodában. Az óvodában darabszám szerint jár gyerek, attól még a problémát ott jelentik. A szakmai
munka más, cserébe több pénzt ad értük az állam a finanszírozásban. Ezt így kell figyelembe venni, de
ugyanakkor darabszámban nem többnek számít.
Szűcs Lajos: Ha 20 %-os létszám túllépést engedélyezünk, ami az óvodák nagy részében megvan
engedve, meg már régebben megtörtént ilyen, aldcor az, az összes létszám 60 fő. Szerintem a következő
..
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években is tartható lesz ifletve azt nem lépj túl az igény. Fontosnak tartom, hogy a bölesödének meg
kellene épülnie. El kellene készülni, mert az 8 olyan gyermeket tud ellátni, aki 2 és 3 év közötti. Ha lesz
rá igény, akkor 2 és 3 év közötti gyermekből 8 főt lát el a bölcsőde. Ennek is lehet jelentősége, mert
természetesen azzal számolnunk kell, és meg kell lépni. Ez nem kétséges, hogy ezekhez a csoportokhoz
biztosítsunk plusz létszámot. Adjunk plusz személyzetet, akik segítik az óvónőknek a munkáját.
Sósné Baráth Erika: A jelenlegi 2 főre gondolsz?
Igen a mostani kettő csoporthoz, ha túllépik a 25 fős létszámot, akkor valamilyen formában
biztosítanunk kell ehhez személyzetet. Ennek sok féle lehetősége van, és nem biztos, hogy olyan bér
szüksége lesz ennek a kiegészítésnek, mint amennyibe egy óvónő kerül. Egy új csoport indításánál ott
két óvónő egy dajka a minimum előírás.
Vámosi Norbert: A bölcsödéhez oda két fő van jogilag?
Szűcs Lajos: Kettő fő abban az esetben, ha egy intézményként működik az óvodával, akkor csak kettő
fő szükséges.
Szűcs Ger~ely: Ha most meglesz a bölcsőde, akkor kettő plusz két fő még az óvodához kell?
Szűcs Lajos: Igen ezt ne kavaijuk össze. Mindenképp külön kell tekinteni. Ha beindul adott esetben és
létre jön a bölcsőde, ha nyer a pályázat arról még sokat fogunk tárgyalni, hogy hogyan tudjuk létrehozni
meg beindítani ez egy külön kérdés. Az óvodának pedig az, hogy várhatóan a tavaszra túllépi az egyik
csoport a létszámot, vagy adott esetben mind a kettő.
He~yesi József: Az a kiegészítő két ember szakmailag használható?
Sósné Baráth Erika: Nagyon szépen megköszönjük, hogy eddig is biztosítottak nekünk olyat, aki a
takarításban tud segíteni, meg az udvari munkálatokba. Igy a dajkákat be tudtuk ültetni a
csoportszobába. Nagyon nagy segítség, hogy ott voltak a gyerekekkel, természetesen nem mindegy,
hogy ki foglalkozik velük. Csak óvónő és dajka foglalkozhat velük vagy pedagógiai asszisztens. Ha
pedagógiai asszisztenst tudnak nekünk biztosítani ugyan az csak 3 csoportos óvodánál alkalmazható.
Szűcs Lajos: Kisegítőként szerepelhet, mert ha megvan az előírt kötelező létszám, mert az kötelező
létszám, az-az két óvónő, egy dajka, akkor azok mellé kisegítőként biztosíthatunk.
Sósné Baráth Erika: önkormányzaton keresztül, nem óvodai dolgozóként, mert oda nem vehetjük fel.
Szűcs Lajos: Plusz személyzetként még akár oda is fel lehet venni. Az más, amit mondasz a három
csoportosnál. Ott kötelező is, hogy legyen pedagógiai asszisztens, nálunk nem kötelező, de lehetne.
Nem tiltják, ha az önkormányzat saját pénzből akar foglalkoztatni. Minden területre próbálunk olyan
embert keresni, aki szakmai végzettséggel, tapasztalattal rendelkezik. Ha szétnézünk, azért láthatjuk azt
is, hogy rengeteg olyan óvoda van, ahol nincsenek megfelelő végzettséggel rendelkező emberek, mert
nincs annyi óvónő a környéken sem. Ha csak itt a jászságot nézzük, akkor rengeteg óvodában van
óvónőhiány, ahol más végzettségű emberekkel látják el a feladatot. Nagyon sok a kiírt pályázat, és kevés
az óvónő. Nem tudnak ezzel a hatóságok mit csinálni, mert nemcsak az óvodai ellátás van így
Magyarországon. Nagyon sok más is. Nem tudnak a hatóságok vele mit csinálni. Van olyan óvoda ahová
egyszerre keresnek 8 főt, és mit csináljon vele a hatóság? Ki van írva a pályázat. Ha nincs jelentkező,
akkor mit csináljanak? Nem tud mit kezdeni az önkormányzat meg az óvoda sem.
A létszámok tekintetében az adatokat bekértem, ha valaki szeretne a továbbiakban ezzel foglalkozni,
akkor meglesz a lehetősége. Lehet javaslatot tenni, meg foglalkozni a témával. Javaslom, és szavazásra
bocsájtom, hogy az önkonnányzat, mint fenntartó részéről biztosítjuk az óvodának, mint intézménynek
a létszámok túllépésére vonatkozó lehetőséget. A törvényben meghatározott 20 %-kal az intézmény túl
lépeti az intézmény a 25 fős csoportlétszámot. Aki ezzel egyet ért, az kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
Köszönöm szépen! Megállapítom, hogy egyhangúan megszavazta a képviselő testület.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

157/2019. (XII. 09.) Képviselőtestületi Határozat
Az óvodai ellátáshoz kapcsolódó gyenneklétszám felülvizsgálatáról
Jászboldogháza községi Önkormányzat Képviselőtestülete az óvodai ellátáshoz kapcsolódó
gyenneklétszám felülvizsgálatával kapcsolatosan úgy döntött, hogy az óvodában a 25 fő/csoport
gyeimeklétszámot 20 %-kal megemeli.

194
Az óvodai feladat ellátásához az önkormányzat biztosítja a személyi feltételeket,
Határidő: 2019. december31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Mesevár Ovoda Sósné Baráth Erika intézményvezető
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
Irattár
—

—

—

—

Szűcs Lajos: Váijuk a bölcsőde létesítésére benyújtott pályázat eredményét, másrészt azt, hogy tavaszra
hogyan alakul a gyermeklétszám. Addig is folyamatosan egyeztessünk ebben a kérdésben az óvodával,
és szükség esetén megtesszük a kellő lépéseket. Köszönjük szépen Sósné Baráth Erika óvoda
intézményvezetőjének, hogy elfogadta a meghívást, illetve, hogy eljött hozzánk, és ezúton is köszönöm
minden óvónőnek a munkáját.
Ezzel ezt a napirendet lezártnak tekintem.

9/ Napirend
Előterjesztés a Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület kérelmének megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület 2020. május második hétvégéjén az eddigi
hagyományok alapján a strandftirdő és kemping területén szeretné megrendezni a követő motoros
fesztivált. Az egyesület kéri a rendezvényhez az önkormányzattól a helyszín ingyenes biztosítását.
Javaslom, hogy változatlan formában, és feltételek mellett támogassuk a kérésüket. Van-e más javaslat,
kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület? fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
158/2019. (XH. 09.) Képviselőtestületi Határozat
A 2020. évi Motoros Találkozó megrendezéséhez terület biztosításáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászboldogházi Motoros
Klub Egyesület (5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.) kérelmét, és az alábbiak szerint döntött.
Az önkormányzat 2020. május 8-10-én tartandó Motoros Találkozó megrendezéséhez az előző évekhez
hasonló feltételekkel térítésmentesen biztosítja a Strandfürdő területét.
A Képviselőtestület felkéri az egyesület képviselőjét, hogy a terület bérlésével kapcsolatos részleteket a
találkozó megrendezése előtt Szűcs Lajos polgármesterrel egyeztesse.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyeztetéseket követően a bérleti szerződést
hja alá.
Határidő: 2020. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület— Laki Zsolt elnök (5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.)
Irattár
—
—

1O.Napirend
Előterjesztés Kifog-Lak-Part Szolgáltató KR-vel (5144 Jászboldogháza, Alkotmány a 5.) a tó
hasznosítására kötött bérleti szerződés módosítására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
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Szűcs Lajos: A Kifog-Lak-Part Szolgáltató Kft-vel 2018. augusztus 6-án kötött, tó hasznosításával
kapcsolatos bérleti szerződés módosításával kapcsolatosan kell döntenünk. A cég képviselője keresett
meg, hogy a cégnél ellenőrzés történt, és megállapítást nyert, hogy az elszámolás az önkormányzattal
nem helyes. Ezért javaslom, az alábbi módosítást:
A terület bérleti joga fennmarad évi 1.000.000,-Ft+Afa bérleti díj ellenében, melyről számla kerül
kiállításra tárgy év december 31-i teljesítéssel. Ezért a bérlő vállalja, bogy a bérleti díjnak megfelelő,
azaz 1 .000.000,-Ft+Afa beruházást hajt végre az ingatlanon tárgyév december 31-ig az önkormányzattal
egyeztetett módon, melyről számlát állít ki az önkormányzat felé.
Van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nines, kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

159/201 9.(XII. 09.) Képviselőtestületi Határozat
Kifog-Lak-Part Szolgáltató Kft-vel kötött bérleti szerződés módosításáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Kifog-Lak-Part
Szolgáltató Kft-vel 2018. augusztus 6-án kötött bérleti szerződést az alábbiak szerint kívánja
módosítani:
A terület bérleti joga fennmarad évi 1.000.000,-Ft+Áfa bérleti díj ellenében, melyről számla kerül
kiállításra tárgy év december 31-i teljesítéssel. Ezért a bérlő vállalja, hogy a bérleti díjnak megfelelő,
azaz 1 .000.000,-Ft+Afa beruházást hajt végre az ingatlanon tárgyév december 31-ig az önkormányzattal
egyeztetett módon, melyről számlát állít ki az önkormányzat felé.
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására.
Határidő: Azonnal
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Kifog-Lak-Part Szolgáltató K~. 5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 5.— Kmett Julianna ügyvezető
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó
Irattár
—

11./Napirend
Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. évi munkarendjére
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Laios: Az előző évekhez hasonlóan 6 Képviselőtestületi ülést tervezünk. A munkaterv
tervezetben csak a legfontosabb napirendek szerepelnek, de amennyiben szükséges, és nem várhatunk
a döntéssel, akkor soron kívüli ülést hívunk össze. 2020-ban hétfői nap helyett szerdai napokra tervezzük
az üléseket. Kérem jelezzék, ha nem felel meg.
Dr. Dinai Zoltán: Javaslom, hogyne jelöljünk meg pontos napot, mert akkor, ha nem azon a napon lesz
az ülés, ahogyan be van tervezve a munkatervbe, akkor a munkaterv módosítására van szükség.
Szűcs Lajos: Rendben van. Más jelzés nem érkezett. Javaslom a munkaterv tervezet elfogadását. Van
e még kérdés, vagy hozzászólás? Amennyiben nines, kérem, hogy szavazzunk.
—

-

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
160/20 19. (XII. 09.) Képviselőtestületi Határozat
A Képviselőtestület 2020. évi munkatervéről
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Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a Képviselőtestület 2020. évi munkatervét
elfogadta. (A munkaterv ajegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Képviselőtestület tagjai
—

—

—

12.Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Laios: Illyésné Nagy Terézia belső ellenőrzési vezetőtől megkaptuk a következő évre tervezett
belső ellenőrzésről szóló előterjesztést. Atadom a szót a Jegyző úrnak.
Dr. Dinai Zoltán: A belső ellenőr részletesen kidolgozta a tervet. A következő évben a Jászboldogházai
Mesevár Ovoda működésének ellenőrzése került betervezésre. Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy
fogadja el a 2020. évre tervezett belső ellenőrzési tervet.
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.
Javaslom az elkészített terv elfogadását.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
161/201 9.(XII. 09.) Képviselőtestületi Határozat
2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Jászboldogháza Községi
Onkonnányzat 2020 évi belső ellenőrzési tervét.
1 ./ A Jászboldogházai Mesevár Óvoda működésének ellenőrzése
Időszak: 2019. január 1.— 2019. december 31.

Határidő: Azonnal.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Jászboldogházai Mesevár Ovoda Sósné Baráth Erika intézményvezető
Illyésné Nagy Terézia belső ellenőrzési vezető .- Szolnok
Irattár
—
—

—

Szűcs Lajos: A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása szervezésében működő térségi fogorvosi
ügyeleti ellátáshoz 2020. április 1-től van lehetőség csatlakozni. A társulás és 9 kistérségen kívüli
település 2020. március 31. napjáig határozott idejű szerződést kötött a fogászati sürgősségi alapellátást
biztosító vállalkozással. A szerződés lejáratát követően továbbra is társulási keretek között kívánják
megvalósítani a társulásban lévő települések a térségi fogorvosi ügyeleti ellátást, amely előkészítése
során lehetőség nyílik újabb települések csatlakozására. A térségi fogorvosi ügyelet ellátására 2020.
január hónapban közbeszerzési eljárás kerül kiírásra, ezt megelőzően lehetne csatlakozni
településünknek is az alapellátás biztosítása érdekében.
A csatlakozáshoz az szükséges, hogy az ellátásban részt venni kívánó önkormányzatok határozattal
kinyilvánítsák részvételi szándékukat és vállalják a településre lakosságszám -arányosan háruló
költségeket, amely a jelenlegi költségeket alapul véve kb. 30-35,- Ft/fő/év. A Képviselőtestületi
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döntésről szóló határozatot legkésőbb 2019. december 31-ig meg kell küldeni Szalay Ferenc társulás
elnöke részére.
Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavaznmk. Javaslom,
hogy csatlakozzon Jászboldogháza település a térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz.
A képviselőtestület 7 fó jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
162/201 9.(X11. 09.) Képviselőtestületi Határozat
Fogorvosi ügyeleti ellátáshoz történő csatlakozásról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Úgy döntött, hogy csatlakozni kíván a
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása szervezésében működtetett térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz
és az önkom~ányzat vállalja a településre lakosságszám-arányos önrészt

Határidő: Azonnal.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szalay Ferenc elnök 5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Irattár
Szűcs Lajos: Köszönjük szépen. Amennyiben más kérdés nincs akkor a nyílt ülést bezárom és a
Képviselőtestület zárt üléssel folytatja tovább a mai ülést.

(Szucs Lajos)
polgármester

~r. ~i Zoltán)
jegyző

Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKETOL

17/2019.

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre
2019. december 9-én, hétfőn délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HEL YE Küzségháza emeleti Tanácskozó terme
5144 Jászboldogháza. Rákóczi u. 27.

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

2.1 Előterjesztés a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló megállapodás módosítására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
-

3.! Beszámoló az önkormányzat 2019. évi adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében tett
intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról.
Előadó: Dr. Dinal Zoltán jegyző írásban
4.! Beszámoló a Közmux’kaprogram 2019-ban elvégzett feladatairól
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban

5.1 Beszámoló fejlesztésekről, pályázatokról 2019. évben.
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

írásban

6.1 Előterjesztés a települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) rendelet módosítására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző írásban
7.! Előterjesztés a gyermeklétszám alakulásának felűlvizsgálatára az óvodai ellátáshoz kapcsolódóan
Előadó: Szűcs Lajos polgármester—szóban
8.1 Előterjesztés a Boldogházi Hírek helyi újság fmanszírozásának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
9.! Előterjesztés a Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület kérelmének megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

10.! Előterjesztés Kifog-Lak-Part Szolgáltató Kü-vel (5144 Jászboldogháza, Alkotmány a. 5.) a tó hasznosítására
kötött bérleti szerződés módosítására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester— szóban
11./Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. évi mutikarendjére
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban
-

12./Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Otthonteremtési kérelem zárt ülés
2014. évben megállapított Otthonteremtési támogatások
-

-

-

Jászboldogháza, 2019. december 4.
Szűcs Lajos
polgármester

2Megállapodás
közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról
Jásztelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(székhely: 5141 Jásztelek, Szabadság út 71., képviseletében: Tóth Nóra polgármester), és
Jászboldogbáza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
(székhely: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi
polgármester),

Út 27., képviseletében:

Szűcs Lajos

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 85. *-ának (1) bekezdése alapján, a Jászteleki Közös Onkorrnányzati
Hivatalt létrehozó megállapodást módosítani kívánják az alábbiak szerint.

Előzmény:
2013. február 13-án Jásztelek Községi Onkormányzat ás Jászboldogháza Községi
Onkormányzat megállapodást kötött a Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal (5141
Jásztelek, Szabadság út 71.) létrehozásáról. A megállapodást a Jásztelek Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2013.(II.l3.) számú határozatával, Jászboldogháza
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2013.(II.04.) számú határozatával fogadta el.
..

A két képviselő-testület 2019. november 13-án és 2019. november 19-én tartott közös
képviselő-testületi üléseken megvitatták a Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal további
működtetésének lehetőségeit ás a közös önkormányzati hivatalt létrehozó megállapodás
módosításáról döntöttek.
Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ás Jászboldogháza Községi
Onkormányzat Képviselő-testülete döntései alapján a Jászteleki Közös Onkormányzati
Hivatalt létrehozó fent leírt megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) az alábbiak szerint
módosítják:
1. A Megállapodás 3.1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.1.2. A Jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal
bevételeiró’l, kiadásairól, engedélyezett létszámáról a költségvetési rendeletüket tárgyaló
képviselő-testületi ülés előtt együttesen tartott testületi ülésen döntenek.”
—

—

2. A Megállapodás 3.1.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3.1.4. A Jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal éves
költségvetési beszámolóJáról a költségvetési zárszámadásukat tárgyaló képviselő-testületi
ülés előtt külön-külön tartott testületi ülésen döntenek”
—

—

3. A Megállapodás az alábbi 3.1.6. ponttal egészül ki:
3.1.6. A Jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei, bármely a
Hivatal működését érintő ügyben, bármelyik képviselő-testület kezdeményezésére együttes
testületi ülést tartanak”
„

4. A Megállapodás 3.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„3.3. A közös önkormányzati hivatal létszáma
A Megállapodó Felek úgy döntenek, hogy a megszűnő Polgármesteri Hivataloknál,
közszolgálati jogviszonyban álló ügyintézőket a Közös Önkormányzati mvatal
továbbfoglalkoztatja.
A jegyző juttatásait a két Önkormányzat az alábbiak szerint finanszírozza: A Jásztelek
Községi Onkormányzat biztosítja a jegyző juttatásainak 2/3 részét, a Jászboldogháza
Községi Önkormányzat biztosítja a jegyzőjuttatásainak 1/3 részét.
Ajegyzó’n kívül:
a Jászteleki székhelyhivatal létszáma: őfő, melyből 2fő nyugdffas,
a Jászboldogházai Kirendeltség létszáma: őfő, melyből 1 fő nyugd~as.”
5. A Megállapodás 4.1.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
4.1.2. Az állami normatíva a mindenkor hatályos költségvetési törvény rendelkezései szerint
a településenként külön-külön kerül kiszámításra. A jegyzőfoglalkoztatási költségeinek a
Megállapodás 3.3. pontja szerint elszámolását követően az egyes önkormányzatok az őket
megillető normatíva keret tekintetében, a jegyző szakmai javaslatainakjigyeleínbe vételével, a
Megállapodásban jóváhagyott (3.3. pont) létszámkereten belül gazdálkodnak. Az egyes
településekre jutó normatívából elsősorban a kirendeltségekenfoglalkoztatottakhoz
kapcsolódó személyi kiadásokat kellfedezni.”
„

6. A Megállapodás 4.1.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. 1.3. A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok mindegyike a saját településén
foglalkoztatott hivatali dolgozókhoz kapcsolódó személyi kiadásokért tartozik önálló
felelősséggeL Amennyiben a településre megállapított normatíva keret a jegyző
foglalkoztatási költségeinek a Megállapodás 3.3. pontja szerint elszámolását követően a
településen foglalkoztatott hivatali dolgozókhoz kapcsolódó személyi kiadásokat nem fedezi, a
norinatívával nem fedezett költségeket az érintett önkormányzat köteles viselni.”
-

—

7. A Megállapodás 4.1.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.1.4. Amennyiben valamelyik önkormányzat által kapott normatíva keret meghaladja, a
saját településén foglalkoztatott hivatali dolgozókhoz kapcsolódó személyi kiadások összegét,
úgy a normatíva keretből fennmaradó összeg dologi kiadásokra is fordítható.”
8. A Megállapodás 4.1.5. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.1.5 A közös önkormányzati hivatal fenntartásában részt vevő önkormányzatok vállalják,
hogy a 4.1.2. pont és 4.1.3. pont szerinti összegeket saját költségvetésükbe betervezik,
valamint a közös hivatal költségvetésében elfogadott önkormányzati hozzájárulás összegének
1/12 részét minden hónap 30. napjáig átutalják Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal
számlájára.
9. Hatályát veszti a Megállapodás 6.6. pontja.
10. A Megállapodás további részei változatlanok maradnak.
11. Jelen megállapodás a Megállapodás megkötő önkormányzatok képviselő-testületei
általi elfogadását követően 2020. január 1. napján lép hatályba.
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12. Jelen megállapodást annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését
követően
az
önkormányzatok
képviselő-testületei
képviseletében
eljáró
polgármesterek a képviselt önkormányzat akaratával mindenben megegyezően, annak
nevében helyben hagyólag, saját kezű aláírással látják el.
Jásztelek, 2013.

...

Jászboldogháza, 2013.

...

Tóth Nóra

Szűcs Lajos

polgármester

polgármester

Jásztelek Község Önkormányzata

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

ZÁRADÉK:
Jelen Társulási Megállapodást
Jásztelek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ../2019.(

)

szám

Képviselő-testületi határozatával,
Jászboldogháza Községi Önkormányzat
önkormányzati határozatával,

Képviselő-testülete

fogadta el.
A megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem:

Jásztelek, 2013. február 13.
Dr. Dinai Zoltán
jegyző
Jásztelek Községi Önkormányzat
Jászboldogháza Községi Önkormányzat

..

.12019.

(....)
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3. számú napirend
Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal
Jászboldogházi Kirendeltség Jegvzőiétől

Beszámoló
az önkormányzat adóügyi tevékenységéről

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

Adókivetés
Az iparűzési adóbevallások leadásának határideje minden év május 31-e határidőig 329.-db
bevallás érkezett, magánszemélyek kommunális-adó bevallás leadási határideje az
adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül van melyre ebben az évben
104db változás érkezett. Gépjárműadó esetében a bevallásadási kötelezettség 2003. XII. 31el megszűnt. 2004. I. 1-től az adóhatóság a gépjárműadót az Okmányiroda adatszolgáltatása
alapján állapítja meg kivetéssel melyben 320db változás történt az Idén.
A gépjárműadó esetében 2013. január elsejétől a beszedett gépjárműadó 60 %-a a Magyar
Államkincstárhoz befizetendő, az adó 40%-a marad az önkormányzatoknál.
A bevallások beérkezése után a adóbevallások adatait egyeztetjük a számítógépes
törzsadattári nyilvántartásban a már rendelkezésre álló adatokkal, ha eltérést tapasztalunk a
változásokat átvezetjük. Abban az esetben, ha az adóalany a nyilvántartásban nem szerepel,
számítógépes nyilvántartásba vesszük.
Amennyiben az adókötelezettség a bejelentéssel, illetve a bevallással egyidejűleg keletkezik,
akkor az adómentesség feltételeinek vizsgálatára kerül sor. A feltételek fennállása esetén az
adózó az adófizetési kötelezettség alól mentesül.
A tértivevény visszaérkezését követően megtörténik az ügyiratba szerelés, a határozatok
alapján az adó összegének előírása, illetve törlése és az esedékesség időpontjának rögzítése a
számítógépes nyilvántartásban.
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Adóbefizetések
Az adófizetések feldolgozása az adóügyi előadó által történik. A pénzintézettől naponta
beérkező számlakivonatok (adónemenként) ellenőrzésre kerülnek. A kivonatokról
számlakivonat-nyilvántartás készül. A tételes pénzforgalom és a számlakivonat adatai közötti
egyezőség megállapítása után történik a befizetések lekönyvelése az adózók egyedi számláira.
Amennyiben a kivetett adóra a befizetés beérkezett, az adó lekönyvelésével lezárul a
folyamat. A befizetési határidő eredménytelen eltelte után a hátralékkal rendelkező adózókról
hátralékos lista készül, és megindul az adóbehajtási eljárás.

A következő táblázat a befolyt adóbevételek adónemenkénti megoszlását mutatja ezer
forintban:
Adónem
iparűzési adó
magánszemélyek kommunális
adóJa
Idegenforgalmi adó
pótlék, bírság
gépjárműadó
összesen

2015. év.

2016.
2017. év
év
21.447
25.570
26.529
4.390
4.622
4.662
0
55
4.000
29.892

0
82
4.505
35.517

56
57
4.493
35.797

2018. év 2019. 12.
03.-ig
29.230
25.543
4.882
4.746
73
192
4.512
38.889

36
380
4.691
35.396

Adóbehaitás
Az adóhátralékkal rendelkezőkről készült lista alapján fizetési felhívás kerül kiküldésre,
melyben tájékoztatást kap az adófizetésre kötelezett személy a hátralék összegéről, amely
ebben az évben 148 db. volt.
Az végrehajtási eljárás lefolytatása céljából magánszemély esetében a lakóhely szerinti, jogi
szerv és egyéb szervezet esetében az illetékes állami adóhatósághoz hátraléki kimutatás kerül
megküldésre.
A gépjárműadóval rendelkező hátralékosok egy évet meghaladó gépjárműadó tartozása
esetében intézkedés történik az Okmányiroda felé a gépjármű forgalomból való kivonására.
A felszólítást követően az adóhátralék rendezésének vizsgálata után, amennyiben a felhívás
eredménytelen, a végrehajtási eljárás megindítására került sor.
A bankszámlával rendelkező hátralékosok számlája ellen azonnali beszedési megbízást, a
munkahellyel rendelkezők esetében munkabérre irányuló fizetési letiltás kibocsátása történik.
Amennyiben az eddig foganatosított intézkedések nem vezettek eredményre, illetve a
hátralékosok bankszámlával, vagy munkabérrel nem rendelkeznek, akkor az adós
tulajdonában lévő ingatlan felkutatására kerül sor, amelyre jogosult az adóhatóság
2
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végrehajtási, illetve jelzálogjogot bejegyeztetni. A hatályos végrehajtási törvény alapján ingó
dolgok végrehajtására is sor kerülhet.
Amennyiben az adózó nem rendelkezik lefoglalható ingó-és ingatlan vagyontárggyal, valamint
a végrehajtási eljárás nem jár eredménnyel, akkor az adótartozás 5 év alatt évül el.

Az adóügyi előadó egyéb feladatai
-

-

-

Adóigazolások, vagyoni bizonyítványok kiállítása:
Az adózó kérelmére annak igazolására, hogy rendelkezik-e adótartozással, adóigazolás
kiadására kerül sor.
Adó-és értékbizonyítvány kiállítása:
Megkeresésre az ingatlanok forgalmi értékéről adó-és értékbizonyítvány kiadása
történik, hatósági felhasználás céljából.
Igazolás kiállítása költségmentesség igénybevételéhez:
Ingó, ingatlan és gépjármű meglétének igazolása.

Az adók módiára behaitandó köztartozások beszedése
Azon köztartozások esetében, ahol a törvény az adók módjára történő behajtást rendeli el, a
társhatóság hátraléki kimutatás formájában megkeresi adóhatóságunkat a végrehajtást kérve.
Amennyiben a megkeresés tartalmazza a végrehajtási eljárás lefolytatásához szükséges
adatokat, akkor az eljárást megindítjuk, ellenkező esetben a kimutató szervnek hiánypótlásra
visszaküldésre kerül. A végrehajtás eredményéről a kimutató hatóság tájékoztatást kap.
Az adóügyi előadó által vezetett számlákról történő utalások
Az adóügyi előadó minden adófajtára (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó,
gépjárműadó stb.) számlákat vezetnek. Az adóbeszedési számlákról az utalások a költségvetési
elszámolási számla javára történnek minden hónap 10. napjáig.
Az idegen bevételek elszámolási számláról a behajtásra kimutatott tartozásra teljesített
befizetések utalásra kerülnek a kimutató szerv felé.
Zárási összesítő készítése

‘

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

Jászboldogháza, 2019. 12. 04.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat Polgármesterétől
5144 Jászboldopháza. Rákóczi u. 27. tel.: 57/460-011

Beszámoló
a 2019. március 1-től 2020. február 29.-ig tartó közfoglalkoztatásról

Jászboldogháza Község Önkormányzata az alábbi kőzfoglalkoztatási programok keretében
foglalkoztatott dolgozókat.
1. Közúthálózat javítása
Jászboldogháza Község önkormányzatának a 61602/30/00301 azonosító számú Hatósági
szerződés alapján 8 fő folyamatos foglalkoztatására nyílt lehetőség 2019. március 1-től 2020.
február 29.-ig.
A támogatás mértéke: 11.039.902.-Ft.
Ezzel a programmal az önkormányzati fenntartású közúthálózat környezetének rendezését, az
útpadkák rendbetételét, az ott elhelyezkedő növényzet, sövény nyírását, megfelelő ritkítását
valósítottuk meg, illetve kátyúzási, aszfaltjavítási munkálatokat is végeztünk. Jászboldogháza
belterületi közúthálózata nagyrészben aszfaltos a többi zúzottköves. A téli időszakban az
időjárás okozta (víz, fagy) károk helyreállítására fordítjuk a t~gyelmet. A repedésekben
beszivárgó víz, a fagyást követően kátyúkat képez. Ezen hibákat- az időjárás függvényébenfolyamatos ellenőrzéssel és javítással kívántuk megszüntetni.
Önkormányzat megtakarítás összege:2.449.91 8.-Ft.
2. Mező2azdasá~
Jászboldogháza Község önkormányzatának a 61602/30/00300 azonosító számú Hatósági
szerződés alapján 15 fő folyamatos foglalkoztatására nyílt lehetőség 2019. március 1-től 2020.
február 29.-ig.
A támogatás mértéke: 23.605.769.-Ft.
Az önkormányzat 12 hónapon keresztül 15 fő közfoglalkoztatásával lehetőség nyílt a korábbi
években elkezdett mezőgazdasági program tovább folytatására. A szántótbldi
növénytermesztésben napraforgó termesztését, a fóliasátras zöldségtermesztést tovább
folytattuk, ahol retket, paradicsomot, paprikát, uborkát a külterületi konyhakertben borsót,
petrezselymet, fokhagymát, sárgarépát, burgonyát, vöröshagymát, termeltünk.
A
közfoglalkoztatottak végezték el a 2014 év végén telepített 2 hektáros
önkormányzati
tűzifaellátást célzó energetikai fásítás növényápolási munkálatait is. A településen működő
—

—
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200 fős közkonyha részére 660 kg terményt sikerült megtermelni, ami mintegy 103.530.- Ft
megtakarítást jelentett az önkormányzat számára. Ezen felül 3808 kg helyben termelt zöldség
került kiosztásra a szociálisan rászorulók között 690.982.-Ft. értékbe, és az idei évben
1.246.939.- forint bevétel keletkezett értékesítésből.
Az előző évi közmunka programban vásárolt preciziós művelésre alkalmas kistraktor
munkaeszkőzeit bővítettük egy ekével.
A programban elért megtakarítás: 7.169.969.-Ft.
A programban elért árbevétel: 1.246.939.-Ft.
3. Nyári diákmunka:
Jászboldogháza Község Önkormányzata sikeresen pályázott „nyári diákmunka elősegítése”
elnevezésű programra. A pályázat keretében 20 fő diák I hónapos foglalkoztatására nyílt
lehetőség 2019.július 1-től- 2019. augusztus 31.-ig.
A diákok önkormányzati intézményekben végeztek adminisztratív, illetve karbantartási
feladatokat.
A diákok hasznos tapasztalatokat szerezhettek a munka világában. A programban való
részvétellel megszerzett munkabérek pedig komoly segítséget nyújtanak az iskolakezdéskor
felmerülő költségek finanszírozásához. A program rövid időtartama ellenére hasznosnak
tekinthető, hiszen megabiztosságot szereztek a diákok munkakörnyezetben is.
A támogatás mértéke: 2.626.120.-Ft.
4. GINOP

.„‚Út a munkaerőpiacra”:

Jászboldogháza Község Önkonnányzata sikeresen pályázott az GINOP-5. 1.1-15-2015-00001,,
Út a munkaerő-piacra” elnevezésű programra:
2019.02.01.-2019.09.30.-ig terjedő időtartamra 1 fő támogatására. A támogatás
mértéke. 1.304.944.-Ft.
-

2019.02.01.-2019.09.30.-ig terjedő időtartamra 1 fő támogatására. A támogatás
mértéke. 1.864.200.-Ft.
-

2019.02.01.-2019.09.30.-ig terjedő időtartamra 1 fő támogatására. A támogatás
mértéke. 1.864.200.-Ft.
-

2019.05.15.-2020.05.14.-ig terjedő időtartamra 1 fő támogatására. A támogatás
mértéke. 2.848.880.-Ft.
-

2019.10.15.-2020.06.14.-ig terjedő időtartamra 1 fő támogatására. A támogatás
mértéke. 1.837.527.-Ft.
-

A program olyan regisztrált munkanélkülieknek nyújt segítséget, akik nem dolgoznak
oktatásban és képzésben sem vesznek részt, számukra a foglalkoztatási szolgálatnak
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2019.(XII. 10.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról szóló
1/2015 (11.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény l34JE. *-ában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. * (1)
bekezdés 8. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 45. ~ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

Hatályát veszti a települési támogatásról szóló 1/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 14.*-a

2. *
Ez a rendelet 2019. januári napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Jászboldo

áza, 2019. december 09.

Lajos
polgármester

Dr. Di~aÍ~iJ~n
jegyző

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2019. december 10.

Dr. Dinai Zolt
jegyző

Boldogházi Hírek nyomtatása 2019-ben:
átlagosan 40 oldal, tehát 10db AS papírszükséglet
fekete fehér
AS oldal nyomtatása

papír ára újság önköltsége:
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Bérleti szerződés

1.

A szerződő felek

1.1.
Jászboldogháza Községi Önkormányzat (Székhely: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi
utca 27.; AdÓszám: 15732853-2-16; Bankszámlaszám: 69500194-11026747 Képviseli:
Szűcs Lajos polgármester), mir~t Bérbeadó, Tulajdonos (továbbiakban: Bérbeadó)
1.2.
Kifog-Lak-Part Szolgáltató Mt „b.a.” (székhely: 5144. Jászboldogháza, Alkotmáiiy
utca 5.; Cégjegyzékszám:16-09-017985, Adószám: 26339519-2-16, Bankszámlaszám:
11722010-21451243, Képviseli: Kmett Julianria ügyvezető) mint Bérlő (továbbiakban:
Bérlő)

‚.

2.

A szerződés tárgya

2.1.
Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Jászboldogháza belterület 665/3 hrsz alatt
felvett ingatlan, mely természetben az 5144. Jászboldogháza, Alkotnány utca 5. szám
alatt található. Jelen bérleti szerződés tárgyát a fenti cím alatt található Tó és
közvetlen környezete képezi, mely mint egységes egész értendő. (1. sz. melléklet
tulajdoni lap; térképvázlat) (a továbbiakban: Bérlemény).

—

-

C

2.2.
Jászboldogháza Község Önkormányzati Képviselő Testülete 2018. május 7. napján
megtartott ülésén 39/2018. (05.07.) képviselőtestületi határozattal elfogadta, hogy
Bérlő bérleti szerződést kössön a Bérbeadó Önkormányzattal. (2.sz. melléklet
képviselő testületi határozat)
—

2.3.
A bérbeadó a Bérleményt a megtekintett állapotban bérbe adja, a bérlő pedig ún.:
jóléti Tó kialakítása, és sportcélú horgászat céljára az alábbiakban meghatározott
nettó ÁFA-t nem tartalmazó évi 1.000.000,-Ft azaz egymillió forint/év bérleti díjért
bérbe veszi.

A Felek megállapodása alapján a bérleti díj összege az elshő hat évben évi nettó
1.000.000,-Ft azaz egymillió forint. A hetedik évtől a bérleti díj öt évenként
számítottan 20%-al megemelkedik.
A Bérlő és a Bérbeadó a bérleti díj összegét a Bérlemény állapotára, állagára
tekintettel kölcsönösen alakította ki, mely összeget értékarányosnak elfogadnak. A
bérleti dijon felül jelen szerződésben szabályozott módon a Bérlő köteles az
ingatlanhoz kapcsolódó mindenkori közüzemi díjakat, rezsi költséget, valamint a
jogszabályban megállapított adókat is fizetni.
2.4. Szerződő Felek együttesen rögzítik, hogy a fentebb hivatkozott képviselő
testületi határozatban foglaltak szerint a Bérlő a Bérlemény területén jelen szerződés
aláírását követő öt even belül Beruházást hajt végre. A Beruházással kapcsolatos
minimumfeltételeket a képviselőtestületi határozat tartalmazza, így:
1,8 hektár terület külön helyrajzi számon elkülöriitésre kerül majd

-

‘

a Beruházás során Építmények a testület hozzájárulásával elhelyezhetőek, főépület,
melléképületek, szálásépületek;
-

a Beruházás legfeljebb 50.000.000,-Ft azaz ötvenmillió forint erejéig számolható el
jelen szerződés keretében a bérleti díjba betudással;
-

a Beruházásról (annak minden egyes részéről) előzetes költségvetéssel ellátott
kérelem alapján a Képviselő testület jogosult dönteni.
-

a Bérlő által jelen project megvalósítására létrehozott Kft (Kifog-Lak-Part Kft)
későbbi értékesítéséhez a Képviselő Testület Hozzájárulása szükséges;
-

Önkormányzatnak elővásárlási joga van a Bérlő (Kifog-Lak-Part Kft) értékesítése
(üzletrész átruházás) során

..

Bérbeadó a Bérleményt, vagyis az ingatlant évente három alkalommal ingyenesen
hasznáJ.ha~a rendezvényei lebonyolításához;
-

a Közművek ellátása a strand területéről a meglévő kapacitás erejéig almérők
alkalmazásával kerül elszámolásra;

-

3.

A bérlet időtartama

“

3.

.

A jelen bérleti szerződés annak aláírásától számított határozatlan időre jön létre.
Bérleti jogviszony kezdő napja 2018. augusztus 1.
3.2.
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A bérbeadó a bérleményt jelen szerződés aláirásának napján köteles bérbeadni.
3.3.
A bérlőnek a bérlemény használatával kapcsolatos jogai és kötelezettségei attól
kezdve állnak feni’, amikor a Bérbeadó a Bérleményt birtokba adta.

4.

A bérlő fizetési kötelezettségei

4.1.

A bérleti díj

4.1.1.
A bérleti díj a jelen szerződés 2. pontjában foglaltak alapul vételével kerül
meghatározásra. A jelen szerződés aláírásának időpontjában a bérleti díj évi nettó
Áfát nem tartalmazó 1.000.000,-Ft azaz egymillió forint ÁFA-t nem tartalmazó
összeg.
4.2.

Közüzemi díjak

4.2.1.
Felek megállapodnak, hogy a Bérbeadó a Bérlemény közműszolgáltatójánál
hozzájárul almérőkön keresztül leolvasott fogyaszáshoz, és ez képezi az elszámolás
alapját. Felek már most rögzítik, hogy amennyiben a strand területe felől almérökön
vételezett közműszolgáltatás nem lesz megfelelő, vagy elegendő a Bérleményen
létesült Beruházás üzemeltetéséhez, úgy felek kölcsönösen eljárva külön mérőórákat
és vételezési lehetőséget alakítanak ki.
5.

A bérlemény használata

5.1.
A bérbeadó szavatol azért bogy a bérlemény a bérlet egész tartama alatt a
szerződésben meghatározott célra alkalmas, illetve azért, hogy harmadik személynek
nincs a bérleményre vonatkozó olyan joga, amely a bérlőt a használatban korlátozza,
vagy akadályozza. A bérbeadó tájékoztatja a bérlőt, hogy a bérlemény a bérlő által
megtekintett állapotban kerül a bérlő részére átadásra.
5.2.
A bérlő a bérleményt kizárólag a jelen szerződésben meghatározott célra,
rendeltetésszerűen, a szerződésnek megfelelően használhatja. A bérlő tevékenysége
során köteles a hatályos jogszabályi és egyéb előírásokat különösen a bérleményre
—
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vonatkozó tűzrendészeti, egészség-, baleset- és vagyonvédelmi előírásokat,-.
folyamatos betartani, az érdekkörébe tartozó személyekkel betartabi.
5.3.
A bérlemény rendeltetésével, a szerződéssel ellentétes használatból vagy a
jogosulatlan használatből eredő károk és költségek a bérlőt terhelik. Amennyiben a
bérlő ezen tevékenységeket felszólítás ellenére folytatja, a bérbeadó jogosult a
szerződést azonnali hatállyal felmondani.
6.

A bérlő kötelezettségei

A bérlő saját költségén köteles a bérlemény állagmegóvásáról és tisztántartásáról
gondoskodni.
A bérlő a bérleményben bármilyen átalakítást, változtatást, felújítást csak a bérbeadó
előzetes Írásbeli hozzájárulásával végezhet. A bérlő az esetleges beruházásai
megtérítésére csak akkor tarthat igényt, ha erről a bérbeadóval előzetesen Írásban
megállapodott. A jogosulatlanul végzett átalakítási munkák esetén a bérlő a
bérbeadó felszólítására köteles az eredeti állapotot helyreállítani.
6.

A bérbeadói hozzájárulás

6.1.
A bérlő a bérleményt albérletbe vagy egyébként másnak a használatába (beleértve a
teljes vagy részleges használat minden esetét, például közös váilalkozás vagy közös
projekt működtetését is) csak a bérbeadó előzetes írá5beli hozzájárulásával adhatja. A
bérlő a bérleménybe harmadik személyt bármilyen jogcímen csak a bérbeadó
előzetes írásbeli hozzájárulásával fogadhat be, és csak a bérbeadó előzetes írásbeli
hozzájárulásával jelölheti meg a bérleményt más gazdasági társaság vagy egyéb
szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként. A bérlő csak a bérbeadó elő
zetes írásbeli hozzájárulásával jelölhet meg a bérleményhez kapcsolódóan a nevén
levő közművek, vagy a bérleményhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások (p1. telefon)
tekintetében a bérlőn kívül bármely más költségviselő személyt.
6.2.
A bérbeadó a harmadik személy befogadásához illetve a bérlemény harmadik
személy használatába adásához szükséges hozzájárulásról csak a bérlő és a harmadik
személy között a befogadásra, használatba adásra vonatkozó megállapodás
bérbeadóhoz való benyújtása esetén nyilatkozik. Amennyiben a bérbeadó a
harmadik személy befogadásához illetve a bérlemény harmadik személy
használatába adásához hozzájárult, a bérlő és a harmadik személy közötti
megállapodás csak a bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával módosítható.
4

6.3.
A 6.1. 6.3. pontban foglalt rendelkezések megszegése esetén a bérbeadó jogosult a
szerződést felmondani.
—

6.4.
A bérlernénybe a bérlő által jogszerűen befogadott személyek magatartásáért a bérlő,
mint saját magatartásáért felel. Amennyiben a harmadik személy befogadására a
bérlő nem volt jogosult, felel minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett
volna be.
6.5. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával is megerősíti, és hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a Bérlő a Cégnvilvántartásba jelen jogviszonv fennállása alatt a Bérlernénvt,
mint székhelyét beje~vezze.

L

~.

Abérleti jogviszony megszűnése

7.1.
A jelen határozatlan időre szóló bérleü szerződés vonatkozásában elsősorban a 2013.
évi. V. törvény a Polgári Törvénykönyv vonatkozó fejezetében, és amennyiben jelen
ingatlan esetén releváns úgy a lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII törvényben (Lt”.) törvényben előírtakat veszik
irányadónak jogviszonyuk során.
7.2.
Jelen szerződést a felek bármelyike 6 hónap felmondási idővel, írásban felmondha~a.
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1.3.

Amennyiben a bérlő a jelen szerződés alapján fennálló bármely fizetési vagy egyéb
lényeges kötelezettségét esedékességekor nem teljesíti, a bérbeadó köteles a bérlőt a
következményekre történő figyelmeztetéssel
a teljesítésre írásban felszólítani.
Amennyiben a bérlő a felszólításnak B napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó a
szerződést azonnali hatállyal jogosult írásban felmondani.
—

—

7.4.
Ha a bérlő vagy az érdekkörébe tartozó személyek egyéb magatartása szolgál a
felmondás alapjául, a bérbeadó köteles a bérlőt
a következményekre
figyelrneztetéssel
a magatartás megszüntetésére vagy megismétlésétől való
tartózkodásra írásban felszólítani. A bérbeadó a felmondás alapjául szolgáló
magatartás folytatása vagy megismétlése esetén jogosult a szerződést azonnali
hatállyal írásban felmnondani. A felmondást nem kell előzetes felszólításnak
-

-

S

megelőznie, ha a kifogásolt magatartás oiyan súlyos, hogy a bérbeadótól a szerződés
fenntartását nem lehet elvárni.
7.5.
A Felek együttesen rögzítik, hogy Jelen szerződés bármely okból történő megszűnése
esetén a Bérlő az általa a Bérleménybe berubázott költségei vonatkozásában a felek
kötelesek egymással elszámolni. Az elszámolás alapjául a bérlő által végrehajtott
fejlesztéseknek a szerződés megszűnésének időpontjában fennálló könyv szerinti
értéke és a szerződés megkötésétől a megszűnéséig terjedő időszakra járó bérleti
díjak összege szolgál.
7.6.
A szerződés megszűnésétől számított 60 napon belül a bérlő köteles a bérlemény
székhelyként / telephelyeként / fióktelepeként történő megjelölésének
megszüntetése iránt intézkedni és ugyanezen határidőn belül az illetékes
cégbíróságnál, adóhatóságnál és földhivatalnál eljárni.
8.

Egyéb rendelkezések

8.1.
A jelen szerződés a szerződés eltérő rendelkezése hiányában kizárólag írásban, a
felek közös megegyezésével módosítható. Nem minősül a szerződés módosításának
az, ha az egyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy
jogait a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú
engedményekre a másik Fél nem hivatkozhat.
8.2.
A felek Jelen szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatai írásban érvényesek. A felek az
írásos közléssel egyenértékűnek ismerik cl az elektronikus levelezést, ha a másik fél
által előzetesen elektronikus levél fogadására kijelölt címzettek valamelyike az
elektronikus levél elolvasását visszaigazolta. A felek kötelezettséget vállalnak az
elektronikus levelek olvasásának visszaigazolására legkésőbb az elektronikus külde
mény beérkezését követő munkanapon.
8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó által a Bérlőhöz intézett
azon írásbeli nyilatkozatokat, amelyeket az 5144. Jászboldogháza, Alkotnány utca 5.
szám alatti címre, illetve a Bérlő által a Bérbeadóhoz intézett azon írásbeli
nyilatkozatokat, amelyeket az 5144. Jászboldogháza, Rákóczi utca 27. szám alatti
címre tértivevényes postai küldeményként szabályszerűen postára adtak, a másik
féllel közöltnek, részére kézbesítettuek kell tekinteni a postára adást követő 10.
(tizedik) munkanapon akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt,
vagy azokról a másik fél nem szerzett tudomást (a küldeményről a tértivevény “nem
6

kereste”, “címzett ismeretlen helyre költözött”, “címzett nem ismert’ jelzéssel kerül
visszaküldésre, a küldeményt átvételét a címzett megtagadta).
8.4. A jelen szerződés tárgyában a felek képviseletére jogosultak a felek törvényes
képviselői és a jelen szerződésben megjelölt személyek. A bérlőnek a bérleményben
tartózkodó munkatársait (tagjait, alkalmazottait, vezető tisztségviselőit, tagjait, egyéb
megbízottait) a jelen szerződés szerinti küldemények metve nyilatkozatok átvételére
jogosultnak kell tekinteni.
8.5.

C.

Bérbeadó kijelenti, hogy a hivatkozott képviselőtestületi határozat alapján Jelen
szerződés megkötésére jogosult. Bérlő kijelenti, hogy Magyarországon jogszerűen
megalakult gazdasági társaság, aki jelenleg bejegyzés alatt áll. A bejegyzést követően
a Bérlő vállalja, hogy a Cégbejegyző végzést, mely minden adatát tartalmazza majd
átadja a Bérbeadónak.
A Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény és az Ltv. rendelkezései az irányadóak.
Szerződő Felek jelen szerződést amely 7 (hét) oldalból all, és 4 (négy) egymással szó
szerint megegyező példányban készült aláírás előtt elolvasták, annak tartalmát
ismerik és azt, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg,
jóváhagyólag írják alá.
—

Jelen szerződés mellékletét képezik a hivatkozott:
-

tulajdoni lap, térképvázlat

-

képviselőtestületi határozat aláírt példánya

-

Bérlő társasági szerződése, és bejegyző végzése, az

-

beruházás kapcsán üzleti terv

ügyvezető

aláirási mintája

Jászboldogháza,

Jászbol
(képvi.: Szűcs Lajos polgármester)
Bérbeadó

Kifog-Lak-Part Kft
(képvi.: IKmett Julianna ügyvezető)
Bérlő
RIFOG-LAK-PÁRT KFL
5144 Iászbo1doehá~a, Alkotmány u.S.
Adószám: 26339519-2-16
Bsz.: 11722010-21451243
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m.
A Képviselő-testület üléseinek tervezett időpontjai és napirendjei
2020. február hó

15.00 óra

1. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi pénzügyi tervének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet megtárgyalásáról
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
2020. március hó

15.00 óra

1. Előterjesztés sz önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi pénzügyi tervének és kötelező
előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
1. Előterjesztés közbeszerzési terv elfogadására
Előadó; jegyző
2. Beszámoló a település tűz elleni védekezéséről, műszaki mentésről, és a tűzoltóságról, a többször
módosított 1996. évi XXXI. Tv. 30. ~ (5) bekezdése alapján
Előadó: Katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
2020. május hó

15.00 óra

1. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Jászberényi Rendőrkapitányság Vezetője
2. Előterjesztés az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról
szóló beszámoló és a zárszámadási önkormányzati rendelet elfogadásáról
Előadó: polgármester
3. Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyennekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: jegyző
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója
3. Belső ellenőrzési beszámoló
Előadó: jegyző

2020. szeptember hó
1.

15.00 óra

Előterjesztés szociális célú
megtárgyalására
Előadó: polgármester

tüzelőanyag

vásárláshoz

kapcsolódó

kiegészítő

támogatás

2. Előterjesztés 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozás megtárgyalására
Előadó: polgármester
2020. november hó
15.00 óra
1. Előterjesztés belső ellenőrzési terv elfogadásáról
Előadó: jegyző
3. Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló rendelet —tervezet megtárgyalására
Előadó: jegyző
4. Bursa pályázatok elbírálásáról
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Előadó: polgármester
5. Tájékoztató a Strandfürdő 2020. évi működéséről
Előadó: polgármester
2020. december hó

15.00 óra

1. Beszámoló fejlesztésekről, pályázatokról 2020. évben
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a Közmunkaprogram 2020-ban elvégzett feladatairól
Előadó: polgármester
3. Beszámoló az önkormányzat 2020. évi adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése
érdekében tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasmálásáról.
Előadó: jegyző
4. Előterjesztés a Képviselő-testület 2021. évi munkarendjéről
Előadó: polgármester

w

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

Jászboldogháza, 2019 december 9.

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

Szűcs Lajos
polgármester

A munkatervet a Képviselőtestület a 160/2019. (XII. 09.) számú Képviselőtestületi Határozattal
fogadta el.

Jászboldogháza, 2019. december 10.

.
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Jászboldogháza Községi Önkormányzata
2020. évi belső ellenőrzési terve
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. *-a szerint az
államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal
történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az
államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere
keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.
Az önkormányzat a költségvetési szervek belső konti~ollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011 .(XI.3 1.) Korm. rendelet 31. *-a, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint összeállított éves ellenőrzési
tervet fogalmazza meg:
A belső ellenőrzés tervezésének bemutatása
A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv
vezetője Felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók
figyelembe vételével és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani
és működtemi, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
Az Áht. 70. ~ (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer keretén belül
működő bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső
szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását
vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője
részére. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött
szervezetirányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a
jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési
bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, továbbá az eszközökkel és
forrásokkal való gazdálkodás folyamatát.
A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső ellenőrzési
tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és információs
rendszerét fenyegető kockázatokat, a pénzügyi és működési adatok megbízhatósága és
zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a
törvények, a szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén.
A belső ellenőrzés a 2020. évi munkatervét, kockázatelemzés alapján készítette el, Figyelembe
véve a 370/2011. (XII. 31) Kormányrendeletben foglaltakat, továbbá a Belső Ellenőri
Kézikönyv előírásait, és a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normáit, amely
szerint felmérésre kerültek (kockázatelemzés) a költségvetési szervek tevékenységét érintő,
gazdálkodási folyamatában rejlő kockázatok. A kockázatelemzés felmérésével, a felső vezetés
javaslatával, az ellenőri fókusz kialakításával, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával,
minősítésével, valamint az ellenőrzési tapasztalatok figyelembe vételével lett meghatározva
az ellenőrizendő folyamat, és az ellenőrzés célja, majd ezek alapján került sor az éves
tervj avaslat elkészítésére.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, kockázatelemzések
Az éves ellenőrzési tervet megalapozó:
kockázatelemzések elvégzésének időpontj a(i):
2019. november 19-től 2019. november 21-ig.
-

Az elvégzett kockázatelemzés rövid összefoglalása
A belsőt ellenőrzés tiz éves terv összeállításánáljigyelembe vette:
az önkormányzatot érintő gazdálkodási tevékenységet, a polgármesteri bivatal
gazdálkodását, továbbá az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési
szerveknél ellátandó tevékenységeket,
o
a helyi önkormányzat működését, kőnyvvezetési kötelezettségét,
• a közbeszerzésről szóló törvényt, és a helyi Közbeszerzési Szabályzat előírásait, a
közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását,
.
a korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumait.
A belső ellenőrzés fókuszában a folyamatosan változó számviteli és gazdálkodási
szabályozók szakszerű alkalmazásának vizsgálata Ml, különös tekintettel az átalakulásokra.
Az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok jelentős változása, a megváltozott
jogszabályi környezetben készített költségvetés végrehajtása az irányadó törvények alapján
komoly szakmai feladatot jelent, és a szabályszerű működést alapozza meg. A belsőellenőrzés
hozzásegíthet a helyes gyakorlat kialakításához.
A belső ellenőrzés fontos feladata a potenciális hibák megelőzése érdekében, hogy a
megjelenő új, illetve jelentős mértékben módosuló jogszabályok értelmezéséhez egységes
végrehajtásához segítséget nyújtson, együttműködve az ellenőrzött költségvetési, illetve
egyéb szervezettel.
Az önkormányzamál a belső ellenőrzést külső szolgáltató megbízási szerződés alapján látja el.
A kockázatelemzés eredménye
A 2020. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez a kockázatelemzés elkészült. A
kockázatelemzés alapján sor került a folyamatok megértésére, a kockázatok azonosítására, a
kockázatelemzés eredményének megállapítására.
A kockázatelemzés alapján felállított prioritások a belső ellenőrzési terv összeállításánál
Figyelembe vételre kerültek, miszerint a magas kockázatú területek a lehető leghamarabb
kerüljenek ellenőrzésre és a következő 2 évben minden területre kerüljön sor.
A koekázatelemzés eredményét az I. számú melléklet tartalmazza. A kockázatelemzés
prioritásainak figyelembe vételével elkészített 2015. évi belső ellenőrzési terv az ellenőrzés
időszükségletével a 2. számú mellékletben található.
Szolnok, 2019. november 23.

Illyésné Nagy Terézia
belső ellenőrzési vezető

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

1. számú melléklet

Azonosított kockázati tényezők és értékelésük
Kockázat leírása

Hatás

Kockázat

magas

Bekövetkezési
valószínűség
magas

A központi költségvetési támogatások
igénylésének, elszámolásának rendje az
óvodával kapcsolatban
A pénzügyi és számviteli szabályzatok
teljes körűsége
A strand működése
Pénzkezelés, számviteli bizonylatok
kezelése,
bankszárnla
forgalom
lebonyolításának rendje
Európai Uniós pályázat pénzügyi
elszámolása
Közbeszerzés lebonyolítása
Vagyonkezelés,
tárgyi
eszközök
nyilvántartása
A konyha működése

magas

magas

magas

közepes
magas

közepes
alacsony

közepes
közepes

közepes

alacsony

közepes

közepes
magas

alacsony
magas

közepes
magas

közepes

közepes

közepes

magas

A normatíva igénylést és elszámolást megalapozó feladatmutatók ellenőrzését az óvoda
esetében azért minősítettük magas kockázatának, mivel a feladatfrnanszírozás hatását még
nem ismeijük.
A pénzügyi és számviteli szabályzatok teljeskörű megléte azért jelent kockázatot, mivel
folyamatosan változnak a jogszabályok és követésük, a belső kontrollrendszerbe történő
beépítésük nagyon fontos, ezért magas kockázatúnak ítéljük.
A strand működésének vizsgálata közepes kockázatúnak minősül, mivel a felújítás után 2014.
évben ellenőrzésre került a bevételek ás kiadások aránya.
Pénzkezelés, számviteli bizonylatok ellenőrzése. Bankszámla forgalom lebonyolításának
rendje közepes kockázatú.
Európai Uniós pályázat pénzügyi elszámolásának ellenőrzése nem releváns, ezért közepes
kockázatú.
Közbeszerzés lebonyolításának ellenőrzése közepes kockázatot képvisel.
Az önkonnányzati vagyon kezelése, hasznosítása, a tárgyi eszközök nyilvántartása magas
kockázatot képvisel a nagyságrendje miatt.
A konyha működésének ellenőrzése 2015. évben történt.
Szolnok, 2019. november 23.
Illyésné Nagy Terézia
belső ellenőrzési vezető

Előzetes vezetői jóváhagyás időpontja: 2019.

Jóváhagyta:

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

Záradék:
A 2020. évi belső ellenőrzési tervet Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete
/2019. (
) számú határozatával hagyta jóvá.

Szűcs Lajos
polgármester

2. számú melléklet
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési terve
1. A Jászboldogbázai Mesevár Óvoda működésének ellenőrzése
Célja: ainak megállapítása, hogy a költségvetési törvény alapján igényelt támogatások
elszámolása szabályos-e, az állami finanszírozás elégséges e
Tárgya: 2019. évi beszámoló, nyilvántartások, közoktatási statisztika,
Időszak: 2019.január 1-2019.december 31.
Azonosított kockázati tényezők:
• az óvodai létszám megállapítása 8 hónapra, 4 hónapra,
• a közoktatási statisztika pontossága,
• az önkormányzat finanszírozási többlete,
• a belső kontrollok kiépítése és működése.
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Módszere: tételes
Az ellenőrzés ütemezése és ellenőrzendő területek:
Jászboldogházai Meseár Ovoda
Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal
2020. III. negyedév
Erőforrás szükséglet:

__________________

4 nap
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Jászboldogháza Községi Önkormányzata
2020. évi belső ellenőrzési terve
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. ~-a szerint az
államháztartási kontrollok célj a az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal
történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az
államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere
keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.
Az önkomiányzat a költségvetési szervek belső kontrol]rendszeréről ás belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011 .(XL3 1.) Korm. rendelet 31. *-a, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint összeállított éves ellenőrzési
tervet fogalmazza meg:
A belső’ ellenőrzés tervezésének bemutatása
A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv
vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók
figyelembe vételével és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani
és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott,
gazdaságos, hatékony ás eredményes felhasználását.
Az Áht. 70. ~ (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer keretén belül
működő bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső
szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását
vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője
részére. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött
szervezetirányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a
jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési
bevételek és kiadások tervezését, felhasználását ás elszániolását, továbbá az eszközökkel és
forrásokkal való gazdálkodás folyamatát.
A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső ellenőrzési
tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és információs
rendszerét fenyegető kockázatokat, a pénzügyi ás működési adatok megbízhatósága ás
zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a
törvények, a szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén.
A belső ellenőrzés a 2020. évi munkatervét, kockázatelemzés alapján készítette el, figyelembe
véve a 370/2011. (XII. 31) Kormányrendeletben foglaltakat, továbbá a Belső Ellenőri
Kézikönyv előírásait, és a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normáit, amely
szerint fehnérésre kerültek (kockázatelemzés) a költségvetési szervek tevékenységét érintő,
gazdálkodási folyamatában rejlő kockázatok. A kockázatelemzés felmérésével, a felső vezetés
javaslatával, az ellenőri fókusz kialakításával, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával,
minősítésével, valamint az ellenőrzési tapasztalatok figyelembe vételével lett meghatározva
az ellenőrizendő folyamat, és az ellenőrzés célja, majd ezek alapján került sor az éves
tervjavaslat elkészítésére.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, kockázatelemzések
Az éves ellenőrzési tervet megalapozó:
kockázatelemzések elvégzésének időpontja(i):
2019. november l9-től 2019. november 21-ig.
-

Az elvégzett kockázatelemzés rövid összefoglalása
A belső’ ellenőrzés az éves terv összeállításánál jigyelembe vette:
az önkormányzatot érintő gazdálkodási tevékenységet, a polgármesteri hivatal
gazdálkodását, továbbá az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési
szervelmél ellátandó tevékenységeket,
• a helyi önkonnányzat működését, könyvvezetési kötelezettségét,
• a közbeszerzésről szóló törvényt, és a helyi Közbeszerzési Szabályzat előírásait, a
közbeszerzések és a kőzbeszerzési eljárások lebonyolítását,
• a korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumait.
A belső ellenőrzés fókuszában a folyamatosan változó számviteli és gazdálkodási
szabályozók szakszerű alkalmazásának vizsgálata áll, különös tekintettel az átalakulásokra.
Az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok jelentős változása, a megváltozott
jogszabályi környezetben készített költségvetés végrehajtása az irányadó törvények alapján
komoly szakmai feladatot jelent, és a szabályszerű működést alapozza meg. A belsőellenőrzés
hozzásegíthet a helyes gyakorlat kialakításához.
A belső ellenőrzés fontos feladata a potenciális hibák megelőzése érdekében, hogy a
megjelenő új, illetve jelentős mértékben módosuló jogszabályok értelmezéséhez egységes
végrehajtásához segítséget nyújtson, együttműködve az ellenőrzött költségvetési, illetve
egyéb szervezettel.
Az önkormányzatnál a belső ellenőrzést külső szolgáltató megbízási szerződés alapján látja el.
A kockázatelemzés eredménye
A 2020. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez a kockázatelemzés elkészült. A
kockázatelemzés alapján sor került a folyamatok megértésére, a kockázatok azonosítására, a
kockázatelemzés eredményének megállapítására.
A kockázatelemzés alapján felállított prioritások a belső ellenőrzési terv összeállításánál
figyelembe vételre kerültek, miszerint a magas kockázatú területek a lehető leghamarabb
kerüljenek ellenőrzésre és a következő 2 évben minden területre kerüljön sor.
A kockázatelemzés eredményét az 1. számú melléklet tartalmazza. A kockázatelemzés
prioritásainak figyelembe vételével elkészített 2015. évi belső ellenőrzési terv az ellenőrzés
időszükségletével a 2. számú mellékletben található.
Szolnok, 2019. november 23.

Ulyésné Nagy Terézia
belső ellenőrzési vezető

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

L számú melléklet

Azonosított kockázati tényezők és értékelésük
Kockázat leírása

Hatás

Kockázat

magas

Bekövetkezési
valószínűség
magas

A központi költségvetési támogatások
igénylésének, elszámolásának rendje az
óvodával kapcsolatban
A pénzügyi és számviteli szabályzatok
teljes körüsége
A stnnd működése
Pénzkezelés, számviteli bizonylatok
kezelése,
bankszámla
forgalom
lebonyolításának rendje
Európai Uniós pályázat pénzügyi
elszámolása
Közbeszerzés lebonyolítása
Vagyonkezelés,
tárgyi
eszközök
nyilvántartása
A konyha működése

magas

magas

magas

közepes
magas

közepes
alacsony

közepes
közepes

közepes

alacsony

közepes

közepes
magas

alacsony
magas

közepes
magas

közepes

közepes

I közepes
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A normatíva igénylést és elszámolást megalapozó feladatmutatók ellenőrzését az óvoda
esetében azért minősítettük magas kockázatúnak, mivel a feladatfmanszírozás hatását még
nem ismerjük.
A pénzügyi és számviteli szabályzatok teljeskörű megléte azért jelent kockázatot, mivel
folyamatosan változnak a jogszabályok és követésük, a belső kontrol].rendszerbe történő
beépítésük nagyon fontos, ezért magas kockázatúnak ítéljük.
A strand működésének vizsgálata közepes kockázatúnak minősül, mivel a felújítás után 2014.
évben ellenőrzésre került a bevételek és kiadások aránya.
Pénzkezelés, számviteli bizonylatok ellenőrzése. Bankszámla forgalom lebonyolításának
rendje közepes kockázatú.
Európai Uniós pályázat pénzügyi elszámolásának ellenőrzése nem releváns, ezért közepes
kockázatú.
Közbeszerzés lebonyolításának ellenőrzése közepes kockázatot képvisel.
Az önkormányzati vagyon kezelése, hasznosítása, a tárgyi eszközök nyilvántartása magas
kockázatot képvisel a nagyságrendje miatt.
A konyha működésének ellenőrzése 2015. évben történt.
Szolnok, 2019. november 23.
Illyésné Nagy Terézia
belső ellenőrzési vezető

2. számú melléklet
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2020, évi belső ellenőrzési terve

1. A Jászboldogházai Mesevár Óvoda működésének ellenőrzése
Célja: aimak megállapítása, hogy a költségvetési törvény alapján igényelt támogatások
elszámolása szabályos-e, az állami finanszírozás elégséges e
~~jgy~j 2019. évi beszámoló, nyilvántartások, közoktatási statisztika,
Időszak: 20l9.január l-2019.decernber 31.
Azonosított kockázati tényezők:
o
az óvodai létszám megállapítása 8 hónapra, 4 hónapra,
• a közoktatási statisztika pontossága,
o
az önkormányzat fmanszírozási többlete,
.
a belső kontrollok kiépítése és miiködése.
Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés
Módszere: tételes
Az ellenőrzés ütemezése és eHenőrzendő területek:
Jászboldogházai Meseár Ovoda
Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal
2020. III. negyedév
Erőforrás szüksé2let:

__________________

4 nap

Előzetes vezetői jóváhagyás időpontja; 2019.

Jóváhagyta:

Dr. Dlít~f~it’

Záradék:
A 2020. évi belső ellenőrzési tervet Jászboldogháza Községi Önkormányzat
testülete
/2019. (6KP’5~) számú határozatával hagyta jóvá.

jí~&

-o

~

Szűcs Lajos
polgármester
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Tel.: 56 503 503, 503 479
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Iktatószám: I.560-4o{/20l9.
Előadó: Bognárné Busa Noémi
Tel: 56/503-479

Tárgy: Tájékoztatás

Jászboldogháza Község Önkormányzat
Szűcs Lajos
polgármester
Jászboldo2háza
Rákóczi út 27.
5144

Tisztelt Polgármester Úr!
Korábbi egyeztetésünknek megfelelően ezúton tájékoztatom Polgármester Urat a Szolnoki Kistérség
Többeélú Társulása szervezésében működő térségi fogorvosi ü~yeleti ellátáshoz történő csatlakozás
lehetőségéről és feltételeiről.
Mint előzetesen is megírtam, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása és 9 kistérségen kívüli település
2020. március 3 I. napjáig határozott idejű szerződést kötött a fogászati sürgősségi alapellátást
biztosító vállalkozással.
A szerződés lejártát követően a Pozitív eredmények ismeretében továbbra is társulási keretek között
kívánjuk megvalósítani a térségi fogor’ osi ügyeleti ellátást, amely előkészítése során lehetőség nyílik
újabb települések csatlakozására.
A térségi fogorvosi ügyelet ellátására 2020. január hónapban közbeszerzési eljárás kerül kiírásra, ezt
megelőzően csatlakozhatnak az egyes települések az alapellátás biztosítása érdekében. A
csatlakozáshoz az szükséges, hogy az ellátásban részt venni kívánó önkormányzatok határozatukkal
kinyilvánitsák részvételi szándékukat és vállalják a településre lakosságszám-arányosan háruló
költségeket, amely a jelenlegi költségeket alapul véve kb. 30-35.- Ft/fő/év. Az Új szerződés és így a
fogorvosi ügyeleti ellátás 2020. április 1. napjától léphet hatályba.
—

—

Polgármester Úr korábbi megkeresésében már jelezte Jászboldogháza Község Önkormányzatának
csatlakozási szándékát az ellátott településekhez, ezért kérem, hogy képviselö-testületük csatlakozási
szándékáról szóló határozatát legkésőbb 2019. december 31-ig szíveskedjék megküldeni.
Szolnok. 2019. december.. ~
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Tisztelettel:

Szt

‘12
szervezetek
Csillagvirág Kórus
Ezüstkor Nyugdíjasok Egyesülete
Faluvédő és Szépítő Egyesület
Mátyás Király Álltalános Iskola
Mesevár Óvoda
Polgárőr Egyesület

megtett km./év
összeg/Ft.
745
59.600.1696
135.680.209
16.720.7513
601.040.487
38.960.230
18.400.-
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ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉTI
ÍV
Képviselőtestületi ülés

1. Joó-Kovács Balázs
2. Fajka Gábor

3. Hegyesi József
4. Szendrei Péter

5. Szűcs Gergely

6. Vámosi Norbert

7. Szűcs Lajos

~

polgármester

S. Dr. Dinai Zoltán jegyző

Jászboldogháza, 2019. 12. 09.
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