ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA
.

1. sz. példány

1/2020.
JEGYZŐKÖNYV
(2020. 01. 15.)
nyílt
Képviselőtestületi ülésről

1/2020. (1.15.) Képviselőtestületi Határozat
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
2/2020. (I. 15.) Képviselőtestületi határozat
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról
3/2020. ‚1.15.) Képviselőtestületi határozat
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodásának jóváhagyásáról
4/2020.(I. 15.) Képviselőtestületi határozat
A „Jászság Egészségéért” Alapítvány kuratóriumába delegálásról, az Alapító Okirat
módosításáról, valamint az alapítás óta bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetű
Alapító Okirat elfogadásáról
5/2020. (I. 15.) Képviselőtestületi határozat
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodásának elfogadásáról
6/2020. (I. 15.) Képviselőtestületi Határozat
„A jászboldogházi közösségi ház felújítása” projekt megvalósításához a kivitelező
kiválasztásáról
7/2020. (I. 15.) Képviselőtestületi Határozat

»Szálláshelyfejlesztés a jászboldogházi kempingben” című projekt megvalósításához a kivitelező
kiválasztásáról
8/2020. (I. 15.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászboldogházi Településfejlesztő Kit. felügyelő-bizottsági tagjainak megbízásáról

Készült: 2 példányban
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2020. január 15-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselötestületének soron
kívüli, nyilt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti emeleti
tanácskozó termében.
Jelen vannak: 306-Kovács Balázs, Fajka Gábor, Hegyesi József, Szendrei Péter, Szűcs Gergely,
képviselők
Szűcs Lajos
Dr. Dinai Zoltán

-

polgármester

-

jegyző

Meghívottak: O fó
Szűcs Lajos nol2ármester: Jó napot kívánok! Köszöntöm a mai ülésen megjelenteket. Megállapítom,
hogy Jászboldogháza képviselőtestülete 7 főből 6 fővel jelen van, tehát az ülés határozatképes. Vámosi
Norbert képviselő bejelentette, hogy más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai ülésen. lrásban
a meghívót és a napirendekhez tartozó előterjesztéseket a képviselők megkapták. Javaslom, hogy a
Képviselőtestület a meghívóban lévő napirendeket tárgyalja. Megkérdezem, hogy van- e a
napirendekhez kapcsolódóan valakinek más javaslata, kérdése vagy bejelentése?
Szavazásra bocsájtom. aki elfo~adja a me~hívóban lévő napirendeket. az kérem, hogy jelezze.
A képviselőtestület 6 fó jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2020. (1.15.) Képviselőtestületi Ratározat
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete Úgy döntött, és a mai ülésen a
meghívóban közölt napirendet tárgyalja.
Határidő: 2020. január 15.
Felelős. Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Képviselőtestület tagjai
1. Napirend
Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának
megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításával
kapcsolatos előterjesztést a Képviselőtestület megkapta. A megállapodás módosítására
egyrészről az önkormányzatoknál megválasztott polgármesterek személyének változása miatt
vált szükségessé. A társulási üléseken Joó-Kovács Balázs alpolgármester képviseli az
önkormányzatot. Másrészről a Társulás 2018-ban alapította a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat Intézményét, elsődlegesen a Jászapáti és Jászberény járás ellátási területén
szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátás nyújtására, másodsorban a társulást alkotó
települések drogmegelőzési programjainak koordinálása céljából, az intézmény 2019. január 1én kezdte meg működését. A Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat két feladatellátásban
nyújt szolgáltatást: 1. szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátás nyújtása. 2. drog
megelőzési programok koordinálása. Jászboldogháza nem csatlakozott, mert nem láttuk nagy
szükségességét. A feladat ellátására a 13 település társulásban I főt foglalkoztat
Van-e kérdés hozzászólás vélemény9
He2vesi József: Droghasználat a településen, illetve a fiataloknál van-e? Milyen szinten lehet
jelen a településen?
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Szűcs Lajos: Kirívó esetről nem tudunk. Előfordulhat, de bizonyítékot nem találti.mk. Oda kell
figyelnünk, hogy a jövőben is így maradjon.
Amemiyiben nines több kérdés, akkor javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztés szerinti
javaslatot. Kérem, hogy szavazzon a Képviselőtestület.
A képviselőtestület 6 fZí jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2/2020. (I. 15.) sz. határozata
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és minősített
többséggel jóváhagyja a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának
51/2019. (XII. 17.) számú határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását
az alábbiak szerint:
1.7 A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pontj ában az
„Alattyán Község Önkormányzata
Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István tér 1.
képviseli: Koczkás Gábor polgármester”
szövegrész helyébe
„Alattyán Község Önkormányzata
Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István tér 1.
képviseli: Huszár A rnoldpolgártnester”
szövegrész kerül.
2.7 A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pontjában a
„Jászberény Városi Önkormányzat
Székhelye: 5100 ‚Jászberény, Lehel vezér tér 18.
képviseli: Dr. Szabó Tamás polgármester
szövegrész helyébe
„Jászberény Városi Önkormányzat
Székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
képviseli: Budai Lóránt polgármester
szövegrész kerül.
3.! A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
3. A Társulás tagjainak neve székhelye képviselője pontj ában a
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„Jászdózsa Községi Önkormányzat
Székhelye: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.
képviseli: Dr Szerencsés Jst’,~’án polgármester”
szövegrész helyébe

„Jászdózsa Községi Önkormányzat
Székhelye: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.
képviseli: Baranyi Sándor polgármester”
szövegrész kerül.
4.! A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
3. A Társulás toWainak neve, székhelye, képviselője pontjában a
„Jászszentandrás Község Önkormányzata
Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
képviseli: Szabó László polgármester”
szövegrész helyébe
„Jászszentandrás Község Önkormányzata
Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
képviseli: Kolláth Bálint polgármester”
szövegrész kerül.
5.! A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
31. Közös fenntartású intézmény megnevezése, fenntartásának Jinanszírozása
pont a) A Társulás által fenntartott intézmények alpontja a következő 2)
bekezdéssel egészül ki:
„2)

Erről:

.Jászsági Szenvedélybeteg-segitő Szolgálat”

1.! Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás székhelyén
2.! Képviselő-testület tagjai helyben
érte süln ek
.

Szűcs Lajos: Javaslom, hogy a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a
képviselőtestület. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem,
hogy szavazzon a Képviselőtestület.
A képviselőtestület 6 fó jelenlévő Képviselőből6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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3/2020. (1.15.) Képviselőtestületi határozata
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társu asi
Megállapodásának jóváhagyásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Jászsági
Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Képviselő-testület jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a Jászsági
Szociális Szolgáltató Társulás részére.
A Társulási Megállapodás módosítása a tagönkormányzatok támogató határozataival
lép hatályba.
Határidő:
Felelős:

2020. január 31.
Szűcs Lajos polgármester

Erről: 1 ./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás székhelyén
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
érte süln ek
.

2. Napirend
Előterjesztés a „Jászság Egészségéért” Alapítvái~y kuratóriumába delegálásról, az Alapító
Okirat módosításáról, valamint az alapítás óta bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetű
Alapító Okirat elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: 2019. október 1. napjával az alapítvány egyik kuratóriumi tagja, dr. Csiki Zoltán
lemondott a tisztségről, ezért helyette Új kuratóriumi tag megválasztása szükséges. Az Új
kuratóriumi tag kijelölése az alapítók döntési köre, ahogyan az alapítvány alapító okiratának a
módosítása is.
2019. december 16. napján az alapító önkormányzatok a Jászsági Onkormányzatok
Szövetségének ülésén tárgyalták az Új kuratóriumi tag kijelölésének kérdését, amely során
minden jelenlévő egyetértett Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester asszony javaslatával, aki
Dr. Voller Erika jegyző asszonyt javasolta a kuratórium új tagjának.
Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy fogadjuk el a
Jászsági Onkormányzatok Szövetségének javaslatát. Kérem, hogy szavazzon a
Képviselőtestület.
..

A képviselőtestület 6 fó jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hoztw
4/2020.(I. 15.) számÚ Képviselő-testületi határozat
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4/2020.(I. 15.) számú Képviselő-testületi határozat
A „Jászság Egészségéért” Alapítvány kuratóriumába delegálásról, az Alapító Okirat
módosításáról, valamint az alapítás óta bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetű
Alapító Okirat elfogadásáról

1, Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Jászság Egészségéért”
Alapítvány kuratóriumába Dr. Voller Erikát delegálja.
2, Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Jászság
Egészségéért” Alapítvány Alapító Okiratának módosítását, amely a kuratóriumi tagságban
bekövetkezett változásra vonatkozik.
3, Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Jászság
Egészségéért” Alapítványnak az alapítás óta bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratát, valamint felhatalmazza a polgármestert az aláírására.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Határidő: 2020. január 31.
Erről értesül:
1.) Szűcs Lajos polgármester
2.) Dr. Dinai Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai helyben
4.) „Jászság Egészségéért” Alapítvány (5100 Jászberény, Szelei út 2.)
5.) Irattár
-

3. Napirend
Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális
megállapodásának módosításának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos

Szolgáltató

Társulás

társulási

Szűcs Lajos: A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának
jelenlegi módosításokra azért van szükség, mivel a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás átvezette a társulási megállapodáson az október 13-i (november 10-i) önkormányzati
választások eredményeképpen történt személyi változásokat, a jogszabályi változások okozta
módosításokat, továbbá a december 16-i társulási ülésen tartott tisztúj ítás eredményét.
Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy fogadjuk el
az előterjesztés szerinti javaslatot. Kérem, hogy szavazzon a Képviselőtestület.
A képviselőtestület 6 fó jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Jászboldogh óta Községi Önkormányzat Képviselóttestiiletének
5/2020. ‚1. 15.) határozata
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbefoglalt
Társulási Megállapodásánal’ elfogadásáról

1. Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselő testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. * (2)
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bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását mely
jelen határozat mellékletét képezi a Társulási Tanács 2019. december 16. napján hozott
38/2019. (XII. 16.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal elfogadja és jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a társulás Elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodásnak a Magyar Allamkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága (5002
Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló
szervezet felé történő benyújtására, míg Dr. Czi&a Károly ügyvédet (5000 Szolnok, Szigligeti
utca 2. 111200.) a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásban a jogi képviselet ellátására.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a Társulási Megállapodásnak a
Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviseletében történő aláírására
Határidők
Felelős:

Azonnal
Szűcs Lajos polgármester

Errőlértesül:
1.
2.
3.
4.

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászapáti
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok
Dr. Czi&a Károly ügyvéd— Szolnok
Képviselő-testület valamennyi tagja
5. Irattár
kmfl.

4.

—

Napirend
Előterjesztés Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „A nemzeti és helyi identitástudat
erősítése című, MFP-NHI/2019 kódszámú pályázatra beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező
kiválasztására (A Projekt címe: „A jászboldogházi közösségi ház felújitása”)
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A kazánház felújítására a Magyar Falu Programban a „A jászboldogházi közösségi ház
felújitása’ címen 15 millió forint támogatást kapott az önkormányzat. Az épület az iskolaudvaron található, mely
önkormányzati kezelésben van. 2 db kazán és egy tartály és a gázóra található ott az épület végében. A projekt
tartalmazza: tetőcsere, külső-belső felújitás, válaszfal bontása, fűtés megoldását. Az épület másik végében
található a konditerem a szociális blokkal. A megvalósítás határideje 2020. 06. 30-ra várható. Nem közbeszerzés
köteles. 30-40 fő befogadására lesz alkalmas, amennyiben elkészül. Terveink szerint a helyi civil szervezetek
igényeit szolgálja ki a helyiség.
A projekt megvalósításához kivitelezőt kell kiválasztanunk. 3 cégtől kértünk árajánlatot. Az árajánlatok határidőre
beérkeztek.
Metál Plusz KI’.
Bruttó 14.996.521,- Ft.
Pócs és Társa Kft
Bruttó 17.234.352,- Ft
JASZMETAL —2000 KI’. Bruttó 16.095.341,- Ft.A legjobb ár-érték szerinti
árajánlatot a Metál Plusz KI’. adta.
Javaslom, hogy a legjobb ár-érték szerint hirdessünk nyertest.
Van-e kérdés hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs akkor javaslom, hogy fogadják el a
javaslatot. Kérem, hogy szavazzon a Képviselőtestület.
A képviselőtestület 6 lb jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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6/2020. (I. 15.) Képviselőtestületi Határozat
„A jászboldogházi közösségi ház felújítása” projekt megvalósításához a kivitelező
kiválasztásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett, „A nemzeti és helyi idenUtástudat erősitése című, MFP

NH112019 kódszámú, a Projekt címe: „A jászboldogházi közösségi ház felújítása” című pályázat
megvalósitására beérkezett árajánlatokat és döntött a kivitelezőről.
3 cég adott be a felhívásra érvényes árajánlatot:
1. ajánlattevő:
Metál Plusz KR. 1074 Budapest, Dohány u. 37. 1. em. 1. Adószám:2423376-2-42
Bruttó 14.996.521,- Ft
2. ajánlattevő:

Pócs és Társa Kft. 5100 Jászberény, Bakki József u. 27. Adószám: 11772390-2-16
Bruttó 17.234.352,- Ft
3. ajánlattevő:
JASZMETAL —2000 Kft. 5121 Jászjákóhalma, Főút 107. Adószám: 13376646-2-16
Bruttó 16.095.341,- Ft
A Képviselőtestület a legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot hirdeti ki nyertesnek.
A legjobb ár-érték szerinti árajánlatot a Metál Plusz KR. 1074 Budapest, Dohány u. 37. 1. em.
1. Adószám:2423376-2-42 Bruttó 14.996.521.- Ft-ot tette.
A Képviselőtestület a Metál Plusz KR. 1074 Budapest, Dohány ii. 37. 1. em. 1.
Adószám:2423376-2-42. Bruttó 14.996.521.- Ft árajánlatát fogadja el, és hirdeti ki nyertes
aj ánlatnak.
A Képviselőtest felkéri Szűcs Lajos polgármestert a nyertes vállalkozóval történő vállalkozási
szerződés megkötésére, és aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán —jegyző
—

—

Pócs és Társa Kft. 5100 Jászberény, Bakki József u. 27.— Pócs Tibor ügyvezető
JASZMETAL —2000 Kft. 5121 Jászjákóhalma, Főút 107.— László Attila ügyvezető
Metál Plusz KR. 1074 Budapest, Dohány u. 37. 1. em. 1.— Gál Helga ügyvezető
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
Irattár
5.

Napirend
A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete működési területére meghirdetett, VP6-19.2.l.-48-217 kódszámú, Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Turisztikai szolgáltatások és kinálat
fejlesztése című felhívás pályázatra beérkezett árajánlatok alapján a kiv~elezö kiválasztására
(A Projekt címe: Szálláshelyfejlesztés a jászboldogházi kempingben)
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete működési területére meghirdetett pályázattal 60
% támogatást nyertünk a strand és kempingre két újabb kisház építésére ás berendezéseinek megvásárlására
összesen 12 millió forintot. A berendezés kb. 800.000,- Ft/épület.
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A projekt megvalósításához kivitelezőt kell kiválasztanunk. 3 cégtől kértünk árajánlatot. Az árajánlatok határidőre
beérkeztek.
Metál Plusz Kfl.
Bruttó 15.737.357,-Ft.
Pócs és Társa Kft
Bruttó 17.595.650 ‚-Ft.
JÁSZMETÁL —2000 KIt Bruttó 16.810.294,-Ft.
A legjobb ár-érték szerinti árajánlatot a Metál Plusz KR. adta.
Javaslom, hogy a legjobb ár-érték szerint hirdessünk nyertest.
Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, aklcor kérem, hogy fogadják el a
javaslatot. Kérem, hogy szavazzon a Képviselőtestület.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2020. (I. 15.) Képviselőtestületi Határozat

„Szálláshelyfejlesztés a jászboldogházi kempingben” című projekt megvalósításához a kivitelező
kiválasztásáról
Jászboldogháza Községi Ónkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Vidékfejlesztési
.

Program keretén belül a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület működési területére meghirdetett,
VP6-19.2.1 -48-2-17 kódszámú, Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete turisztikai szolgáltatások
és kínálat fejlesztése című felhívásra ~Szálláshelyfejlesztés a jászboldogházi kempingben” című pályázat
megvalósítására beérkezett árajánlatokat és döntött a kivitelezőröl.
3 cég adott be a felhívásra érvényes árajánlatot:
4. ajánlattevő:
Metál Plusz KR. 1074 Budapest, Dohány u. 37. 1. em. 1. Adószám:2423376-2-42
Bruttó 15.737.357.- Ft

5. aiánlattevő:
Pócs és Társa Kft. 5100 Jászberény, Bakki József u. 27. Adószám: 11772390-2-16
Bruttó 17.595.650.- Ft.
6. ajánlattevő:
JÁSZMETAL —2000 Kft. 5121 Jászjákóhalma, Fő Út 107. Adószám: 13376646-2-16
Bruttó 16.810.294.- Ft

A Képviselőtestület a legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot hirdeti ki nyertesnek.
A legjobb ár-érték szerinti árajánlatot a Metál Plusz KR. 1074 Budapest, Dohány a 37. 1. em.
1. Adószám:2423376-2-42 15.737.357.- -ot tette.
A Képviselőtestület a Metál Plusz KR. 1074 Budapest, Dohány u. 37. 1. em. 1.
Adószám:2423376-2-42. Bruttó 15.737.357.- Ft. árajánlatát fogadja el, és hirdeti ki nyertes
ajánlatnak.
A Képviselőtest felkéri Szűcs Lajos polgármestert a nyertes vállalkozóval történő vállalkozási
szerződés megkötésére, és aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán —jegyző
—

—

Pócs és Társa Kft. 5100 Jászberény, Bakki József u. 27.

—

Pócs Tibor ügyvezető

JÁSZMETAL 2000 Kft. 5121 Jászjákóhalma, Főút 107.— László Attila ügyvezető
Metál Plusz KR. 1074 Budapest, Dohány u. 37. 1. em. 1. Gál Helga ügyvezető
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
—

—
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Irattár

6.

Napirend
Előterjesztés a Jászboldogházi Településfejlesztő Kit. Felügye o Bizottság tagjain
megválasztására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A Jászboldogházi Településfejlesztő Kit. Felügyelő Bizottság tagjait 2019 november 30ig választotta a Képviselőtestület. AJászboldogházi Településfejlesztő Kit. ügyvezetője Nagy-Kollár
Anita, és a könyvelési feladatokat is O látja el. A Kit. fó feladata a Konyha anyagbeszerzése és a strand
és kemping üzemeltetése. A Felügyelő Bizottság 3 fővel látta el a feladatot. Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely
és Kobela Margit voltak az eddigi tagok A Képviselőtestületben történt személyi változások miatt
szükséges Új bizottsági tagok választása. Javaslom tagnak: Szűcs Gergelyt, Fajka Gábort és Joó-Kovács
Balázst. Vállalják -e a feladat ellátását?
Szűcs Ger2ely: Igen vállalom.
Faika Gábor: Igen vállalom.
Joó-Kovács Balázs: Igen vállalom.
Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény vagy más javaslat? Amennyiben nines, akkor kérem,
hogy fogadják el a javaslatot. Kérem, hogy szavazzon a Képviselőtestület.

A képviselőtestület 6 Fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2020. (I. 15.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászboldogházi Településfejlesztő Kit. felügyelő-bizottsági tagjainak megbízásáról

A társaság felügyelő-bizottsága tagjainak megbízatása lejárt. Jászboldogháza község
Önkormányzatának Képviselőtestülete Úgy döntött, hogy 2020. január 16. napjától 2024. január 15. (5
év) napjáig terjedő időtartamra a társaság felügyelő-bizottsága tagjainak választja a következő
személyeket.

A felügyelő-bizottság tagjainak megválasztása a tagok elfogadó nyilatkozatával lép hatályba.
Felügyelő-bizottság tagjai:
Fajka Gábor (an: Bálint Mária Magdolna) 5144 Jászboldogháza, Dózsa Gy. u. 4.
Szűcs Gergely (an: Gazsi Rozália) 5144 Jászboldogháza, Vezér utca 43.
Joó-Kovács Balázs (an: Szabó Etelka) 5144 Jászboldogháza, Szellő u. 23.
Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Dinai Zoltán

jegyző
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Jászboldogházi Településfejlesztő Kit. Nagy-Kollár Anita ügyvezető
Fajka Gábor
Szűcs Gergely
Joó-Kovács Balázs
..

7.

Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

—

Szűcs Lajos: Tájékoztatásra kiküldésre került az idei Jász Világtalálkozó megrendezésével kapcsolatos
Jánoshida Polgármesterének levele.
A belvíz elvezető csatorna felújítására adtunk be pályázatot a múlt év októberében. 200 millió forint
támogatásra pályáztunk. 8 km (4 km belterületen, 4 km külterületen) csapadékvíz elvezetőcsatorna
felújítását tartalmazza a pályázat. A beruházás kb. 70 ingatlant érint, melynek 50 %-a magántulajdonban
van. Megállapodást kell kötni az ingatlantulajdonosokkal, hogy a tulajdonukat képező ingatlanon a
csapadékvíz elvezetéséhez, csapadékvízelvezető mű (árok) létesítéséhez a szükséges felmérési,
kitűzési, létesítési munkálatokat elvégezzük és a csapadékelvezető mű üzemeltetéséhez,
működtetéséhez az ingatlanomon a felmérési munkálatok eredményének megfelelő területre
szolgalmi jogot az ingatlannyilvántartásba bejegyeztethessük nyertes pályázat esetén.
Ezért 2020. január 29-én 17 órára lakossági fórum megtartását tervezzük. Kérem a
képviselőket, hogy vegyenek részt a fórumon.
2020. január 27. 15 órára az ez évi rendezvények tervezésével kapcsolatosan tartunk
megbeszélést. Itt is kérem az érintett Képviselőket, hogy vegyenek részt a megbeszélésen.
2020. február l-én Sportbált rendez a Sportegyesület. Kérem a Képviselőket, hogy amennyiben
részt tudnak venni a rendezvényen, akkor támogassák azzal az egyesületet. Köszönöm szépen!
Az Ötletdoboz kinyitásához átadom a szót Hegyesi József képviselő részére.
Hegyesi József képviselő kibontotta az ötletdobozt. A dobozban három darab levél volt.
Hegyesi József Képviselő Úr felolvasta a leveleket a képviselők részére.
(A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
Hewvesi József: Még egy ötletet e-mailben kaptam: Az eb összeírás alkalmával az összeíró személyek
nézzék, dokumentálják a településen lévő járdák állapotát, illetve a járdára érő növényzetet, bogy a
jövőben kijavításra kerüljenek.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen! A levélben lévő javaslatokat az ötletek gyűjtésére használt táblázatban
történő felrögzítését javaslom, és egyben gondolkodjunk el a javaslatok megoldásán, majd az
elkövetkezendő ülésen tárgyalni fogunk róluk.
Hewyesi József: Javaslom a Boldogházi Hírek helyi Újságban rovatot indítani az ötletek bemutatásával
kapcsolatosan.
Szűcs Lajos: 2020. január végén az újság szerkesztősége éves megbeszélését tartja. Egyeztetünk ott a
felvetéssel kapcsolatosan.
A napirendek végére értünk. Van-e egyéb kérdése, véleménye, bejelentése valakinek?
Amennyiben már más nincs, akkor a mai ülést bezárom.

I
polgármester

krnfl.

(Dr. Dinai Zol
jegyző

Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNŐKETOL

1/2020.

MEGIIÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő soron kívüli ülésre

2020. január 15-én, szerdán délután 15,00 órára
AZ ÜLÉS HELYE: Jászboldo2háza Küzséeháza emeleti Tanácskozó terme
Javasolt napirendi pout:

1.1

Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának
megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban

2.!

Előterjesztés a „Jászság Egészségéért” Alapítvány kuratóriumába delegálásról, az Alapító
Okirat módosításáról valamint az alapítás óta bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetű
Alapító Okirat elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban
-

3./

Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális
megállapodásának módosításának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos írásban

Szolgáltató

Társulás

4.1

Előterjesztés Magyar Falu Program keretében meghirdetett, „A nemzeti és helyi identitástudat

társulási

erősítése című, MFP-NH112019 kódszámú pályázatra beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező
kiválasztására (A Projekt cime: ‚A jászboldogházi közösségi ház felújitása”)
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

szóban

5.!

Előterjesztés a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség
Egyesülete működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-48-2-17 kódszámú, Jászsági
Kistérségi Helyi
/f,,.5
Közösség Egyesülete Turisztikai szolgáltatások és kínálat fejlesztése című felhívás pályázatra
beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztására
(A Projekt címe: Szálláshelyfejlesztés a jászboldogházi kempingben)
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

6.!

Előterjesztés a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.
megválasztására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban

Felügyelő Bizottság tagjainak

-

7.!

Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

—

szóban

Jászboldogháza, 2020. 01. 08.

polgármester
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Kivonat:

Jászsági
Szociális
Szolgáltató
Társulás
Társulási
2019. december 17-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tanács

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanács
51/2019. (XII. 17.) számú határozata
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
I.

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa megtárgyalta és
elfogadja a 8/2013. (IV. 11.) számú határozattal elfogadott
többszörösen
módosított Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az alábbiak szerint:
—

—

(1) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
3. A Társulás tagjainak neve, székhelye képviselője pontjában az
„Á!attyán Község Önkormányzata
Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István tér 1.
képviseli: Koczkás Gábor polgárniester”
szövegrész helyébe
„Alattyán Község Önkormányzata
Székhelye: 5142 Alattyán, Szent istván tér 1.
képviseli: Huszár Arnold polgármester”
szövegrész kerül.
(2) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pontj ában a
„Jászberény Városi Önkormányzat
Székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
képviseli: Dr. Szabó Tamás polgármester
szövegrész helyébe
„Jászberény Városi Önkormányzat
Székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 1&
képviseli: Budai Lóránt polgármester
szövegrész kerül.
(3) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
3. A Társulás tagjainak neve, székhelye. képviselóje pontjában a
~Jászdózsa Községi Önkormányzat
Székhelye: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.
képviseli: Dr. Szerencsés István polgármester’
szövegrész helyébe

„Jászdózsa Községi Önkormányzat
Székhelye: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér
képviseli: Baranyi Sándor polgármester”

!.

szövegrész kerül.
(4) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pontj ában a
„Jászszentandrás Község Önkormányzata
Székhelye: 5136 .Jászszentandrás, Rákóűzi út 94.
képviseli: Szabó László polgármester”
szövegrész helyébe
„Jászszentandrós Község Önkormányzata
Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóűzi út 94.
képviseli: Kollár/i Bálint polgármester”
szövegrész kerül.
(5) A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
31. Közös fenntartású intézmény megnevezése, fenntartásának Jinanszírozása
pont e.) A Társulás által fenntartott intézmények alpontja a következő 2)
bekezdéssel egészül ki;
„

2~)

Jászsági Szenvedéb beteg-segítő Szolgálat”

11. A Társulási Tanács felkéri a tagönkormányzatok képviselő-testületeit, hogy 2020.
január hónap 31. napjáig döntsenek a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: tagönkormányzatok polgármesterei
III. A Társulási Megállapodás módosítása a tagönkormányzatok képviselő-testületei
mindegyikének minősített többséggel meghozott, a módosításra szóló, tartalmában
mindenben megegyező határozata alapján lép hatályba.
Erről:

1.! Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai székhelyükön
2.! JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
értesülnek.
Krnf.

Bertalanné Drávucz Katalin sk.
elnök
A kivonat hiteléül: 2019. december 17.
L1% ~

~h

Mácsainé JcSnás Anikó
főelőadó

Lovász Imre sk.
jegyző

Határozati javaslat 1.:

..

.12020. (I.

...)

Önkormányzat Képviselő-testülete
sz. határozata

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási MegáHapodás módosításának
elfogadásáról
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és minősített
többséggel jóváhagyja a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának
51/2019. (XII. 17.) számú határozatával elfogadott Társulási Megállapodás
módosítását az alábbiak szerint:
1.! A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pontjában az
„Alattyán Község Önkormányzata
Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István téri.
képviseli: Koczkás Gábor polgármester”
szővegrész helyébe
„Alattyán Község Önkormányzata
Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István tér 1.
képviseli: Huszár Arnold polgá rmester”
szövegrész kerül.
2.! A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pontjában a
„Jászberény Városi Önkormányzat
Székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 1 &
képviseli: Dr. Szabó Tamás polgármester
szövegrész helyébe
„Jászberény Városi Önkormányzat
Székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
képviseli: Budai Lóránt polgármester
szövegrész kerül.
3.! A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pontjában a
„Jászdózsa Községi Önkormányzat
Székhelye: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.
képviseli: Dr. Szerencsés István polgármester”
szövegrész helyébe

„Jászdózsa Községi Önkormányzat
Székhelye: 5122 ‚Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.
képviseli: Baranyi Sándor polgármester”
szövegrész kerül.
4.! A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője pontjában a
„Jászszentandrás Község Önkormányzata
Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
képviseli: Szabó László polgármester”
szövegrész helyébe
„Jászszentandrás Község Önkormányzata
Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi út 94.
képviseli: Kolláth Bálint polgármester”
szövegrész kerül.
5.! A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának
31. Közös fenntartású intézmény megnevezése, fenntartásának JZnanszírozása
pont e.) A Társulás által fenntartott intézmények alpontja a következő 2)
bekezdéssel egészül ki:
„2)

Erről:

‚Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat”

1./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás székhelyén
2.1 Képviselő-testület tagjai helyben
értesülnek.

Határozati javaslat 2.:

„.12020. (I.

...)

Önkormányzat Képviselő-testülete
sz. határozata

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megáflapodásának jóváhagyásáról

Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Jászsági
Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza
polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására.
Képviselő-testület jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a Jászsági
Szociális Szolgáltató Társulás részére.
A Társulási Megállapodás módosítása a tagönkormányzatok támogató határozataival
lép hatályba.

Határidő:
Felelős:

2020. január 31.
polgármester

Erről: 1.! Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás székhelyén
2./ Képviselő-testület tagjai helyben
ért esülnek.

Jászsá~i Szociális Szolgáltató
TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

2019

Egységes szerkezetben:
(A Társulási Tanács a 8/2013. (IV. 11.) számú határozatával fogadta el, melyet a 25/2013.
(VI. 4.) számú, és a 17/2015. (V. 5.) 65/2015. (XII. 16.) sz. 25/2016. (IV. 25.) sz. 65/2016.
(XI. 14.) számú 25/2018. (VII. 10.) 51/2019. (XII. 17.) számú határozattal módosított.)

Hatályba lépésének dátumr

‚Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
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TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Az 1. pontban megnevezett helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodnak abban,
hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, mint önkormányzati feladat hatékonyabb,
célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást (a
továbbiakban: Társulás) hoznak létre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 87.~-a alapján.
1. A Társulás neve: Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
2. A Társulás székhelye: 5055 Jászladány, Hősök tere 6.
3. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
. Alattyán Község Önkormányzata
Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István tér 1.
képviseli: Huszár Arnold polgármester
. Jánoshida Községi Önkormányzat
Székhelye: 5143 Jánoshida, Fő út 28.
képviseli: Eszes Béla polgármester
. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
Székhelye: 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő Út 53/a.
képviseli: Szarvák Imre polgármester
. Jászapáti Városi Önkormányzat
Székhelye: 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.
képviseli: Farkas Ferenc polgármester
. Jászberény Városi Önkormányzat
Székhelye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
képviseli: Budaá Lóránt polgármester
. Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Székhelye: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi üt 27.
képviseli: Szűcs Lajos polgármester
. Jászdózsa Községi Önkormányzat
Székhelye: 5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.
képviseli: Baranyi Sándor polgármester
. Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
Székhelye: 5111 Jászfelsöszentgyörgy, Fő Út 57.
képviseli: Zelenai Tibor Károlyné polgármester
. Jászjákóhalma Község Önkormányzat
Székhelye: 5121 Jászjákóhalma, Főút 27.
képviseli: Terjéki Tünde polgármester
. Jászkisér Város Önkormányzata
Székhelye: 5137 Jászkisér, Fő Út?.
képviseli: Lukácsi György polgármester
. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Székhelye: 5055 Jászladány, Hősök tere 6.
képviseli: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
. Jászszentandrás Község Önkormányzata
Székhelye: 5136 Jászszentandrás, Rákóczi üt 94.
képviseli: Kolláth Bálint polgármester
. Jásztelek Községi Önkormányzat

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás
—

Székhelye: 5141 Jásztelek, Szabadság út 71.
képviseli: Tóth Nóra polgármester
4. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma:
A települések, valamint a Társulás lakosságszáma az éves, elfogadott statisztikai
létszámadatok alapján kerül feltüntetésre jelen megállapodás 1 sz. rnggelékében, mely a
jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi.
5. A Társulás célja:
A 3. pontban felsorolt helyi önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti
önkormányzati feladatainak közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati
feladatellátás), továbbá a szociális és gyermekjóléti intézményrendszerük integrálása,
feladatellátásának összehangolása, intézményfenntartás, a feladatellátás feltétel- és
forrásrendszerének koordinációj a, összehangolt fejlesztése, mindezen feladatok hatékony,
célszerű ellátása. A társulást alkotó települések drog-megelőzési programjainak koordinálása.
.Jászapáti és Jászberény járás ellátási területén szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű
ellátás nyújtása.
6. A Társulás által eflátott feladat- és hatáskör:
Társulás jogszabályban meghatározott feltételek szerint gondoskodhat az alábbi feladatkörbe
tartozó közszolgáltatások biztosításához kapcsolódó és a társult önkormányzatok
együttműködését igénylő egyes feladat- és hatáskörök ellátásáról:
-

-

-

szociális és gyermekjóléti ellátás
szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtás,
időskorúak nappali intézményi ellátása,
demens személyek nappali intézményi ellátása
szenvedélybetegek részére alacsonyküszöbű ellátás nyújtása,
drog-megelőzési programok koordinálása.

A Társulás által ellátott feladatok megvalósításának minimum követelményeit az ágazati
jogszabályok határozzák meg.

7. A főtevékenység államháztartási megjelölése:
Allamháztartási szakágazat
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
A Társulás szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókba sorolva:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
102031 Idősek nappali ellátása
102032 Demens betegek nappali ellátása
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104060
107051
107052
074052
101145
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Gyermekek átmeneti ellátása
A gyermekek, Fiatalok és családok életminőségét javító programok
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei kormányzatifunkció
Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása

Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység szakfeladatai:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Működési területe: A társult önkormányzatok közigazgatási területe, Jászberényi és Jászapáti
Járáshoz tartozó települések közigazgatási területe.
A Társulás működési területén élő lakosság számát jelen megállapodás 1. sz. függeléke
tartalmazza.
A Társulás időtartama: A társulási megállapodást az 1. pontban megnevezett önkormányzatok
határozatlan időre kötik. A működés kezdete: 2013. május 1.
A Társulás bélyegzője:
Magyarország címerével.

Körbélyegző

a Társulás nevének feltüntetésével középen

A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy, amely saját ügyintézői és képviseleti joggal
rendelkezik. A Társulásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Aht.), az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Avr.) vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Társulás képviselője: A Társulás mindenkori elnöke, annak akadályoztatása esetén a
Társulás alelnöke.
A Társulás alapító és felügyeleti szerve a Társulást létrehozó települési önkormányzatok
képviselő-testületei.
A Társulást a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság (5000
Szolnok, Liget u. 6.) veszi nyilvántartásba.
A Társulás üzletszerű gazdasági vagy vállalkozási tevékenységet nem végez.
A kinevezési és egyéb munkáltatói jogkör tartalmára az Mötv. vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
Az önkormányzatok képviselő-testületei önkormányzati rendeleteik egyidejű módosítása
mellett az Mötv. törvényben foglalt felhatalmazással élve a Társulást a jelen megállapodás
6. pontjában meghatározott átruházott feladat- és hatáskörök gyakorlására jogosítják fel. Az
egyes feladatok ellátásának módjáról, feltételeiről a feladatellátásban résztvevő
önkormányzatok és a Társulás között létrejött megállapodások rendelkeznek.
—

—

8. A feladatellátás rendszere; az átruházott feladat- és hatáskörök
A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei határozatba foglalják, hogy
mely feladat- és hatáskör ellátására társulnak, adnak megbízást, amely pénzügyi
hozzájárulással jár.
A feladatátvállalás elve: gazdaságosabban, többlet állami támogatás nélkül, legalább
változatlan szakmai színvonalat, jó minőséget, az eredményességet és a hatékonyságot
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előtérbe helyezve kiegyenlített
önkormányzatok lakosságát.

azonos

közszolgáltatásokhoz

juttassa

a

társult

A Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és hatásköröket.
Ágazati feladatellátás: az egyes települési önkormányzatok képviselő-testületeinek előzetes
egyetértései alapján átruházott feladatellátás.
A Társulás a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására
jogszabályban
meghatározottak szerint költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet
és egyéb szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit, melyek vonatkozásában az alapítói jogokat
(alapítás, átalakítás, megszüntetés, vezetők kinevezése) a Társulási tanács gyakorolja. A
Társulási tanács az intézmény(ek) vezetőit pályázat útján választja ki, illetve a vezetők felett
a munkáltatói jogkört gyakorolja, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulás elnöke gyakorolja.
—

9. Szociális és gyermekjóléti ellátás
A Társulás összehangolja a társult önkormányzatok közigazgatási területén a szociális,
családsegítő és gyermekjóléti tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmények
fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.
A Társulás koordinálja a térségben a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás fejlesztését
A Társulás 2015. augusztus 1 -től Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Jászjákóhalma és
Jásztelek települések közigazgatási területén társulási formában biztosítja az étkeztetést, a
házi segítségnyújtást, valamint az Idősek nappali ellátását a Társulás által fenntartott Jászsági
Szociális Alapszolgáltató Központ keretei között, a hatályos működési engedélyben foglaltak
szerint.
A Társulás feladatellátásának fejlesztése céljából, valamint az általa fenntartott intézmény
támogatására pályázatot nyújthat be.
A Társulás feladatellátásához kapcsolódóan a társult önkormányzatok közigazgatási területén
a szociális és gyermekjóléti adatbázist hoz létre, melyet folyamatosan aktualizál és karbantart.
9/A. Drog-megelőzési tevékenység
A Jászság területén a Jászsági Önkormányzatok Szövetségével együttműködve Jászsági
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot alakít, szervezi annak tevékenységét.
A Jászság területén drog-megelőzési programok kidolgozását koordinálja, programokat
szervez, bonyolít. Ez irányú tevékenysége fejlesztése céljából pályázatot nyújthat be.
9/B. Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása:
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás biztosíthatja:
-

-

-

az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való
részvétel ösztönzését és Jigyelemmel kísérését,
megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében,
a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges
egyes ártalomcsökkentő szolgáltatásokat,
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—

Társulási Megállapodás

a kríziskezelést az életet veszélyeztető, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési
rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére,
az anonimitást a személyes adatokat nem kell megadni, igazolni ás nyilvántartani,
illetve egyéni gondozási tervet nem kel! készíteni
A szolgáltatás nem tagadható meg az absztinencia hiánya ás a szenvedélybetegség
során jelentkező tünetek, magatartási formák miatt mindaddig, amíg azok nem
veszélyeztetik a biztonságosfeladatellátást.

-

-

-

-‚

-

10. A Társulás
szavazatarány:

döntéshozó

szerve,

döntéshozó

szervének

tagjait

megillető

A Társulás döntés hozó szene:
Társulási tanács
A Társulás bizottsága:
Pénzügyi Bizottság
A Társulás tisztségviselői
a Társulás elnöke és alelnöke
a Pénzügyi Bizottság elnöke

11. A Társulási tanács
A Társulási tanács az önkormányzati társulás döntéshozó szerve, amelyet az Mötv. 94. ~ (2)
bek. alapján a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják,
létszáma: 13 fő. A delegált tag helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület határozatba
foglalt felhatalmazás útján rendelkezik.
A Társulási Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
A Társulási tanács az alakuló ülésen tagjai sorából elnököt választ, az elnök helyettesítésére,
munkájának segítésére alelnököt választ és meghatározza a helyettesítés rendjét. Az elnök
személyére a Társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. Az alelnök személyére az elnök
tesz javaslatot.
A Társulási tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a Társulás elnökének és az alelnökének megválasztása,
a Pénzügyi Bizottság létrehozása, tagjainak a megválasztása,
a Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztása,
a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának a megalakulást követő 60 napon
belüli elfogadása, módosítása,
az éves költségvetés elfogadása, módosítása,
bármely jogszabályba vagy ezen megállapodás rendelkezéseibe ütköző határozat
megsemmisítése,
az évi tagsági díjak megállapítása,
területi és országos szervezetekhez való csatlakozás, valamint ezen szervezetekből
való kilépés,
a Társulás más társulással való együttműködésének és az együttműködési
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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megállapodás elfogadása
az 500.000 Ft értéket vagy az egy évet meghaladó költségvetésben nem szereplő
kötelezettséget jelentő szerződések (kötelezettségvállalások) jóváhagyása.
—

—

A Társulási tanács ülései:
A Társulási tanács ülését az elnök hívja Össze írásban, a napirend közlésével szükség szerint,
de legalább évente hat alkalommal, illetve a Társulási tanács által meghatározott esetben. Az
elnök akadályoztatása esetén az ülést az alelnök hívja össze és vezeti. Együttes
akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.
Az elnök 15 napon belül rendkívüli ülést köteles összehívni, ha:
a Társulás valamely bizottsága, vagy
a Társulási tanács tagjainak egynegyede
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője
írásban a napirend(ek) megjelölésével kezdeményezi.
A Társulási tanács valamennyi tagját a tervezett ülés időpontját megelőzően legalább S
nappal, írásban, a napirend közlésével kell meghívni.
-

-

-

—

—

A Társulási tanács ülésén való részvételre vagy valamelyik napirendi kérdés tárgyalására a
tagokon kívül más meghívottakat is fel lehet kérni.
A Társulási tanács döntéseit határozattal hozza.
A Társulási tanács ülése nyilvános.
A Társulási tanács zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása,
illetőleg visszavonása, és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a
zárt tárgyalást Írásban kéri. A Társulási tanács zárt ülést rendelhet el a vagyonával való
rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket
sértene
A Társulási Tanács döntéshozatalának módja, a minősített döntéshozatal esetei.
A Társulási tanács aklcor határozatképes, ha a 13 tag képviselője közül legalább 7 képviselő
jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak a felét és az általuk képviselt települések
(éves, elfogadott statisztikai létszámadatok alapján számított) lakosságszámának
egyharmadát. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 15 napon belül újból össze kell
hívni.
A Társulási tanács határozatait nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg, a
minősített szavazat többséget igénylő kérdések kivételével
Minősített többség szükséges:
a Társulás éves költségvetésének elfogadása, módosítása
az évi tagsági díjak megállapítása
a térség fejlesztését szolgáló
pénzügyi hozzájárulást igénylő
pályázat
benyújtásához,
a zárt ülés elrendeléséhez a Társulás vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt
pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene,
a Társulás hatáskörébe utalt választás, kinevezés felmentés, vezetői megbízatás
adása, illetve visszavonása,
abban az ügyben, amit a Szervezeti és Működési Szabályzat meghatároz.
-

-

—

—

—

—

—
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A minősített többséghez legalább almyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának a felét.

12. A Társulás elnöke
a) a Társulási tanács felhatalmazása alapján képviseli a Társulást más szervezetekben,
amelyekkel a társulás együttműködik, illetve kapcsolatba kerül,
b) biztosítja az operatív vezetői teendők ellátását,
c) összehívja ás vezeti a Társulási tanács üléseit,
d) ellenőrzi a Társulás határozatainak a végrehajtását,
e) közvetlen felügyeletet gyakorol a gazdálkodás felett,
f) a Társulás alkalmazottai és a társulás által alapított intézmények vezetői felett az egyéb
munkáltatói jogkört gyakorolja,
g) önálló kezdeményezési joga van a Társulást érintő bármely ügyben,
h) az elnök a napi ügyekkel kapcsolatos teendőinek egy részét az alelnökre, bizottsági
elnökre átruházhatja, azonban ennek megtörténtéről és terjedelméről a soron következő
Társulási tanács ülésén köteles tájékoztatást adni. A feladatok átruházása nem jár együtt a
felelősség átruházásával is
jelen megállapodás függelékeinek éves szintű aktualizálása a Társulás elnökének feladata

13. Dokumentálás
A Társulási tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre az Mötv-nek a képviselő
testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

14. Hitelesítés
A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, a jelenléti ívet, valamint az egyes napirendi
pontokhoz tartozó írásos anyagokat. Az egy példányban készülő jegyzőkönyvet az elnök és
a Társulási tanács által megválasztott, az ülésen jelen lévő 2 képviselő írja alá. A Társulási
tanács határozatait az elnök, a jegyzőkönyv elkészítéséért felelős Jegyző és a
jegyzőkönyvvezető írja alá. A határozatok kivonatait minden tagnak meg kell küldeni.
A Társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyvet a Társulás elnöke 15 napon belül megküldi
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetőjének és a Társulási tanács
tagjainak.
A Társulási tanács döntései előkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat hozhat
létre a Társulási tanács tagjaiból, illetve a társult önkormányzatok közigazgatási területén
működő gazdasági szervek, a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőiből. A
bizottság tagjainak számát, összetételét és működésének rendjét a Társulási tanács határozza
meg. A bizottság elnöke csak Társulási tanácstag lehet. A bizottság elnöke a bizottság
javaslatáról, intézkedéséről a Társulási tanács elnökét írásban tájékoztatja.
A Társulási tanács bármely, a bizottság vagy valamely tisztségviselő hatáskörébe tatozó
ügyet megvizsgálás céljából a saját hatáskörébe vonhat, és abban eljárhat.
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15. Pénzügyi Bizottság
A Társulási tanács tagjai sorából háromtagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A bizottság
hatáskörébe tartozik a Társulás tevékenységének, gazdálkodásának ellenőrzése, az éves
költségvetési beszámoló értékelése, valamint a közbeszerzési feladatok ellátása azokban az
ügyekben, amikor a Társulási tanács határozatába foglalva ad-hoc közbeszerzési bizottságot
nem hoz létre.
A Bizottság ügyrendjét maga határozza meg.
A Bizottság véleményezi a költségvetési határozat tervezetét és a gazdálkodásról szóló
beszámoló tervezetét.
A Bizottság véleményezi a Társulás által az 500.000 Ft értéket, vagy az egy évet meghaladó
költségvetésben nem szereplő
kötelezettséget jelentő szerződések tervezetét,
kötelezettségvállalásokat.

—

—

16. A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő
testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja.
Társulás költségvetése
A Társulás tagjai a társulás közös működtetési és fejlesztési feladatait a társulás
költségvetésében finanszírozzák.
A társulás költségvetése elősegíti:
az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása érdekében anyagi eszközeik
hatékonyabb felhasználását,
egyes gazdasági, fejlesztési műveletek finanszírozását, közös céljaik gyorsabb
elérését,
települések összehangolt fejlesztéséhez és működtetéséhez anyagi eszközeik
hatékonyabb felhasználását.

—

—

—

A Társulás költségvetését a Társulási tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja
meg. A Társulási tanács által
önálló költségvetési határozatban jóváhagyott éves
költségvetés alapján gazdálkodik.
—

—

A Társulási tanács a Társulás mi.inkaszervezeti feladatait ellátó székhelyének
polgármesteri hivatala útján gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról.
A Társulás tevékenységi körének ellátásához az évenkénti működési költséget a Társulás
költségvetési határozatában rögzítetteknek megfelelően
az alapítók vagyoni
hozzájárulásuk, illetve lakosságszámuk illetve ellátotti létszám arányában évi költségvetési
rendeleteikben biztosítják.
—

A lakosságszám meghatározása szempontjából irányadó az állami normatív
hozzájárulások és támogatások tárgy évi igénylésénél figyelembe vett lakosságszám.
Minden évben a hozzájárulás összegét a várható költségek figyelembevételével a Társulási
tanács állapítja meg, amelynek átutalását a Társulás költségvetési határozatának
megfelelően kell teljesíteni.
A Társulás pénzalapjának kezeléséért és felhasználásáért, az ezzel összefüggő
gazdálkodási feladatokért a Társulás elnöke és a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó
székhelyének polgármesteri hivatalának jegyzője a felelős
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17. A Társulás tagjai által váHalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó
eljárás.
a) A tagönkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén a Társulás
azonnali beszedési megbízást inkasszót nyújt be a nem teljesítő önkormányzat
felé. Az inkasszó benyújtását megelőzően a Társulási tanács legalább két ízben, 8
napos teljesítési határidő megállapításával írásban a határidő lejártát követő 15
munkanapon belül fel kell, hogy hívja az érintett képviselő-testület figyelmét a
mulasztásra.
—

—

b) Abban az esetben, ha a Társulás tagja a jogtalanul felvett normatív állami támogatást
az elszámolással egyidejűleg nem fizeti vissza a Társulás számlájára, a Társulási
tanács 15 munkanapon belül, 8 napos határidő kitüzésével felszólítja a teljesítésre. A
felszólításban meghatározott határidő lejártát követően a Társulás elnöke azonnali
beszedési megbízással él a jogtalanul felvett támogatás összege erejéig.
Amennyiben a Társulás tagja a Társulással szemben fennálló nem vitatott és lejárt tartozását a
jelen Megállapodáson alapuló azonnali beszedési megbízás benyújtását követő 60 napon
belül nem teljesíti, vele szemben adósságrendezési eljárás kezdeményezhető. Az
adósságrendezési eljárás kezdeményezéséről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt.

18. A Társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
gyakorlásának rendje.
Általános rendelkezések
a) A Társulás tulajdonában álló vagyon, továbbá a működés során keletkezett vagyon a
társulás tulajdona. A működés kezdetekor a Társulás nem rendelkezik közös
vagyonnal, a működés során keletkezett vagyon nyilvántartása a Társulás
mui*aszervezeti feladatait ellátó székhelyének polgármesteri hivatalának feladata.
A Társulás vagyonának köre:
a feladatellátáshoz átadott vagyon,
a közös beruházások révén létrejövő vagyon növekménye, mely a Társult
önkormányzatok közös tulajdonát képezik,
pályázati úton megszerzett vagyon,
egyéb jogcímen a Társulás tulajdonába kerülő vagyon
-

-

-

A helyi önkormányzat társulásba bevitt vagyonát a társuló helyi önkormányzat
vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonnövekmény a társult helyi önkormányzatok
közös vagyona, és arra a Polgári Törvénykönyv közös tulajdonra vonatkozó szabályait kell
alkalmazni.
b) A Társulás vagyonát a Társulás tagjai által meghatározott, a jelen társulási
megállapodásban rögzített céltól eltérően felhasználni nem lehet. A tulajdonnal való
rendelkezési jogot a Társulási Tanács gyakorolja
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c) A Társulás által a működési területén a korlátozottan forgalomképes önkormányzati
ingatlanokon végzett felújítások értéknövekedése
mivel azok műszakilag
szétválaszthatatlanok a települési önkormányzatot illeti meg. A felújítási vagyon
növekmény térítésmentes átadása fejében az önkormányzat vállalja, hogy:
A támogatással létrehozott vagyont legalább a támogató által előírt év(ek)ig
változatlan funkcióval továbbüzemelteti.
A társulási támogatásból felújított korlátozottan forgalomképes ingatlan
forgalomképessé való átminősítésről az önkormányzat a Társulást tájékoztatni
köteles.
Az önkormányzat a felújított ingatlant a támogató által előírt év(ek)ig nem
idegeníti el.
—

—

-

-

-

A közszolgáltatási feladat átvételével összefüggő vagyontárgyak továbbra is az önkormányzat
tulajdonát képezik, azt a társulás az üzemeltetésre átvett vagyontárgyak között tartja nyilván.

19. A közös
rendelkezések.

alapítású

intézmény

alapítói

jogának

gyakorlására

vonatkozó

A Társulás költségvetési szerv alapítására jogosult. A költségvetési szerv irányítására a
Társulás Társulási Tanácsa jogosult. A költségvetési szerv vezetőjét a Társulás Tárulási
Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak
szerint bízza meg legfeljebb öt év időtartamra. A költségvetési szerv vezetője magasabb
vezetőnek minősül.
A költségvetési szerv irányítása a következő legfontosabb hatáskörök gyakorlását jelenti:
a) a költségvetési szerv alapító okiratának kiadása, szervezeti és működési
szabályzatának jóváhagyása, átalakítása és megszüntetése,
b) a költségvetési szerv vezetője tekintetében a kinevezés és felmentés, vagy a vezetői
megbízás adása, visszavonása,
c) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése és felmentése, vagy a
megbízása, megbízásának visszavonása, továbbá díjazásának megállapítása,
d) a bevételi és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodás rendszeres figyelemmel
kísérése, a végrehajtás, illetve a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok meg
nem valósításának veszélye esetén a jogszabályban meghatározott szükséges
intézkedések megtétele,
e) a költségvetési szerv által ellátandó közfeladatok ellátására vonatkozó, és az
erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges
követelmények érvényesítése, számonkérése, ellenőrzése,
I) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes
vagy utólagos jóváhagyása,
g) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
h) a költségvetési szerv jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezése, és
i) a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános
adatok, valamint a b), c) és f)-i) pont szerinti irányítási jogkörök gyakorlásához
szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.

20. A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás.
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A Társulás az általános rendjétől eltérő feladatellátást nem teljesít.
21. A Társulás szolgáltatásai igénybevételének a Társulás által meghatározott feltételei.
A Társulás által biztosított szociális- ás gyermekjóléti szolgáltatások a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
rendelkezései szerint vehetők igénybe

22. A Társulás működéséről évente történő beszámolási kötelezettség szabályai.
A Társulási tanács tagjai évente egy alkalommal és szükség szerint kötelesek képviselő
testületeiknek beszámolni a Társulás működéséről, szakmai tevékenységéről a Társulási
tanács beszámolóját követően.
A Társulási tanács minden év május 31-ig írásos beszámolót készít az előző évi munkájáról a
társult önkormányzatok részére, amely tartalmazza a pénzügyi, költségvetési elszámolást is.

23. A Társulás működésének ellenőrzési rendje.
A Társulás működésének ellenőrzéséről a Társulási tanács szükség szerinti belső ellenőrzés
elrendelése útján gondoskodik annak forrásainak biztosításával egyidejűleg.
A belső ellenőrzés függetlenséget biztosító szervezeti felépítést a Belső ellenőrzési kézikönyv
tartalmazza.
a) A belső ellenőrzési kötelezettség
A szerv köteles megszervezni és gondoskodni a vonatkozó jogszabályok, valamint az
elkészített „Belső ellenőrzési” kézikönyve által meghatározott előírások szerinti belső
ellenőrzésről.
A belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről az államháztartási
törvényben meghatározottak szerint a költségvetési szerv vezetője köteles
gondoskodni. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat a belső ellenőrzési
tevékenységet 2013. július 1-től önállóan végzi. A belső ellenőrzési vezetői
feladatokat ajegyző látja el.
—

—

b) A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó személy/szervezet jogállása
A belső ellenőrzési tevékenység az önkormányzaton belül, külső megbízott útján
kerül ellátásra.
ba) A belső ellenőrzést végző személy a tevékenységet
az önkormányzat és intézményeitől funkcionálisan elkülönülve végzi
együttműködve a jegyzővel és a belső ellenőrrel,
jelentéseit közvetlenül a Polgármesternek küldi meg.
—

—

—

bb) A belső ellenőr funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenséget az
önkormányzat biztosítani köteles, különösen az alábbiak tekintetében:
az éves ellenőrzési terv kidolgozásának véleményezése, kockázatelemzési
—

12/25

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

—

—

—

—

Társulási Megállapodás

módszerek alapján és a soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével,
az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása,
az ellenőrzési módszerek kiválasztása,
következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése,
a belső ellenőr ellenőrzési tevékenységen kívül más tevékenység
végrehajtásába nem vonható be.

be) A belső ellenőrzést végző személyek feladatainak maradéktalan ellátása
érdekében az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység
—

—

bármely helyiségébe beléphet,
számára akadálytalan hozzáférést kell biztosítani valamennyi
irathoz,
adathoz és
informatikai rendszerhez,
—

—

—

—

kérésére az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység bármely dolgozója
köteles szóban vagy írásban információt szolgáltatni.

bd) A belső ellenőrzést végző személy az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti
egységnél
államtitkot, szolgálati titkot, Üzleti titkot tartalmazó iratokba és más
dokumentumokba is betekinthet, azokról másolatot, kivonatot kérhet, illetve
személyes adatokat kezelhet, a jogszabályokban meghatározott adat- és
titokvédelmi előírások betartásával.
—

—

c) Az eHátandó feladatok
ca) A belső ellenőrzési tevékenység során végezendő ellenőrzések
A belső ellenőrzési tevékenység során
szabályszerűségi,
pénzügyi,
rendszer ellenőrzéseket és
teljesítmény-ellenőrzéseket, illetve
informatikai rendszerellenőrzéseket kell végezni, valamint
az éves beszámolókról megbízhatósági igazolásokat és az európai uniós
források tekintetében zárónyilatkozatokat kell kibocsátani.
—

—

—

—

—

—

eb) A belső ellenőrzést végző személyek munkavégzésének keretei
A belső ellenőrzést végző személy munkáját
a vonatkozó jogszabályok,
a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és
nemzetközi belső ellenőrzésre vonatkozó standardok, továbbá
a Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyve
szerint végzi.
—

—

—

—

24. A megállapodás módosításának feltételei.

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

—

Társulási Megállapodás

A jelen társulási megállapodás módosításához a Társulást létrehozó helyi önkormányzatok
képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel meghozott, a módosításra szóló
tartalmában mindenben megegyező határozata szükséges

25. Munkaszervezeti feJadatok
A Társulás operatív feladatainak ellátását Jászladányi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) látja el, mely önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A Hivatal saját maga dolgozza ki működési rendjét

—

rendszerét.

A Hivatal működésére ÁM., és az Ávr. rendelkezései az irányadók.
A Hivatal vezetője: Jászladány Nagyközség Jegyzője feladat- és hatásköre a következőkre
teijedki:
a) ellátja a Társulás elnökével közösen gyakorolt feladatokat,
b) kidolgozza a tevékenységhez tartozó szerződéseket és kezdeményezi azoknak a
jóváhagyását,
c) kezeli a Társulás irattárát és bélyegzőjét,
d) gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról,
e) gondoskodik a Társulás által fenntartott költségvetési szerv szükség szerinti belső
ellenőrzéséről.

26. A TársuJás, tagsági jogviszony megszűnése
A Társulás megszűnik:
a) ha törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,
b) ha a Társulás tagjainak képviselő-testületeinek mindegyike minősített többséggel a
Társulás megszűnését elhatározzák,
c) a törvény erejénél fogva,
d) a bíróság jogerős döntése alapján.
A tagsági jogviszony megszűnik:
a) a társulás megszűnésével,
b) kiválással,
c) a tagtelepülés megszűnésével,
egyesüléssel,
d) kizárással.

a

tagtelepülésnek

más

településsel

való

A társulásból kiválni a naptári félév utolsó napjával —június 31-i és december 31-i hatállyal-,
lehet, melyről szóló minősített többségi képviselő-testületi döntést 6 hónappal korábban kell
meghozni, s a társulási tagokkal 15 napon belül közölni kell a felmondásról szóló határozatot.
E rendelkezést kell irányadónak tekinteni valamennyi feladatellátás tekintetében.
A Társulás tagjainak több mint fele minősített többséggel hozott határozattal a naptári félév
utolsó napjával június 31-i és december 31-i hatállyal fontos okból kizárhatja azt az
önkormányzatot, mely jelen megállapodásban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.
—

-

Ilyen fontos oknak minősül, ha a társult tag a Társulás működéséhez az évenkénti
költségvetésében vállalt kötelezettségeit nem biztosítja.
A kizárást megelőzően a Társulási tanács legalább két ízben, a teljesítési határidő
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megállapításával írásban fel kell, hívja az érintett képviselő-testület figyelmét a mulasztásra.
A Társulás megszűnése illetve taggal való elszámolás tekintetében jelen megállapodás 27. és
28. pontjaiban foglaltak iranyadók.

27. A Társulásból történő kiválás és kizárás feltételei, a vagyoni kérdések rendezése
a) Amennyiben a kiváló és a kizárt önkormányzat a hozzájárulás befizetésére vonatkozó
részén felül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló
közös beruházásban vesz részt, a kiválás Őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös
Társulási tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne
fizesse meg.
b) A Társulásból vagy egyes feladat ellátásából történő kiválás és kizárás estén a
megállapodás alapján a Társulás tagjai által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell
számolni.
c) A Társulásból történő kiválás és kizárás esetén a vagyontárgynak a társulási tag részére
történő kiadását 5 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása
veszélyeztetné a Társulás további működését. Ebben az esetben a kivált és a kizárt
tagot a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.
—

—

28. A Társulás megszűnése esetén a tagok egymással való elszámolásának kötelezettsége
és módja, vagyonmegosztás
a) A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak növekménye a Társulás
tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
b) A vagyon megosztása során az önkormányzatok az alábbi elvek figyelembevételével
járnak el:
a helyi önkormányzat tulajdonaként nyilvántartott ingatlant és ingóságot a
tulajdonos önkormányzatnak kell birtokába visszaadni,
a használatba adott ingatlant és ingóságot annak a tagnak kell birtokába
visszaadni, amely azt a Társulásnak használatába adta,
a meglévő, a Társulás tulajdonába került ingatlant és ingóságot természetben kell
kiadni Úgy, hogy azon lehetőleg közös tulajdon a kiadás után ne álljon fenn,
a Társulás tulajdonának vagyonnövekményét a Polgári Törvénykönyv közös
tulajdonra vonatkozó megszüntetési szabályai szerint kell megosztani.
—

—

—

—

c) A Társulás megszűnése esetén a kötelezettségek kiegyenlítése után megmaradó
vagyont a tagok a társulás és a pénzügyi alap fennállása alatt teljesített hozzájárulásaik
arányában a végleges támogatások, juttatások arányos részének betudásával kell
felosztani.
d) A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társuló önkormányzatok minősülnek, a
kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek.
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e) A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát
vagyonfelosztási szerződésben osztják fel.
A felosztás elvei a következők:
Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a
vagyonnövekmény létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb
támogatások).
Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat
egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított tulajdoni hányadban
illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot.
Az üzemeltetésre átvett vagyontárgyakat az átadó önkormányzatot illetik meg.
-

-

-

I) A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése
során oly módon kell eljárni, hogy az a közfeladatok és a közszolgáltatások ellátását ne
veszélyeztesse.
A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése
során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi,
halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a
célvagyon a közfeladat ellátását biztosítani tudja.
g) A közös tulajdon megosztásáig a tagok a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a
feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a
folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog
gyakorlás átengedése feltételeiben állapodnak meg.

29. A társuláshoz való csatlakozás
A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulás megadásához valamennyi társult
tagönkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozata szükséges.
A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzat képviselőtestületének legalább hat hónappal korábban minősített többséggel hozott határozata
szükséges, amelyben rögzítést nyer, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait, a feladat
megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja, s a megállapodásban
foglaltakat elfogadja és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Csatlakozási szándékról hozott döntéséről az önkormányzat legalább hat hónappal korábban
köteles a Társulást írásban tájékoztatni. A Társulás és a tagönkormányzatok a csatlakozás
elfogadásáról a tájékoztatást követő három hónapon belül döntenek. Csatlakozni évente két
alkalommal lehet, naptári év első napján, azazjanuár 1-vel, ill. július 1-vel.

30. A Társulás költségvetése
A költségvetés forrásai, kiadásai
Bevételek:
a)
A tagok által beflzetett éves hozzájárulások. Az önkormányzatok hozzájárulása a
lakosság számának arányában történik, minden évben az állandó lakosság január l-i
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száma szerint.
Onkormányzati és állami költségvetési támogatások
Pályázatok során elnyert támogatások.
Működési bevételek.

A költségvetés kiadásai
Kiadások: a Társulás éves költségvetési határozatában rögzítettek,
a.
tervek, tanulmányok, szakvélemények költségei,
b.
költségtérítések a tisztségviselők számára a munkájukkal kapcsolatos
egyéni költségek fedezetére,
c.
rendezvényköltségek,
d.
működtetési költségek
e.
beruházási, fejlesztési kiadások,
f.
pénzeszköz-átadás,
g.
elnök és alelnökök javadalmazása.
A Társulás gazdálkodásáról szóló évközi és éves beszámolókat, zárszámadást a Társulási
Tanács fogadja el.
A Társulás gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az európai uniós és
költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság
illetékes szervezetei a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a
Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság
képviselői is ellenőrzik.
31. Közös fenntartású intézmény megnevezése, fenntartásának finanszírozása
a.) Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében
költségvetési intézményt alapíthat, kinevezi vezetőit.

a Társulási

Tanács

b.) A közös intézmény fenntartása és finanszírozása, forrásai a vonatkozó állami
költségvetési normatívákból történik. A normatívák és azok igénylése, felhasználása és
tervezése a vonatkozó jogszabályi előírások szerint történik.
c.) A normatívák által nem fedezett fenntartási költségeket a Társulásban résztvevők a
Társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák meg. A közös fenntartású
intézmény állami normatívák által nem fedezett kiadásai forrását az intézmény
szolgáltatásait igénybe vevő önkormányzatok az éves költségvetési határozatban megjelölt
mérték szerint biztosítják. A közösen fenntartott intézmény fejlesztési és felújítási
szükségletét a Társulás költségvetésében kell megtervezni. A fejlesztési és felújítási
pályázatok benyújtásában a Társulási Tanács dönt.
d.) A Társulás által fenntartott intézmény tekintetében felmerülő, a közalkalmazott(ak)
felmentéséből adódó költségek tekintetében a Társulás tagönkormányzatai állnak helyt az
alábbi elvek és megosztás szerint:
I) Közalkalmazott(ak) felmentésének oka
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30.* (1)
bekezdésében rögzítettek lehetnek ( a munlcáltató
(adott) tevékenységének
megszűnése, átszervezés, létszámleépítés, stb.).
-
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2) A Társulás ta2önkormánvzatainak anya~i heivtállása kiteijed:
a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése miatt a mindenkor hatályos
jogszabályban előírt, kötelező mérték szerint megállapított és kifizetendő (teljes)
felmentési időre járó illetményre,
valamint a végkielégítés mindenkor hatályos jogszabály szerinti teljes összegére,
továbbá, ha a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a közalkalmazottnak a
munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadsága kiadására nem került sor, akkor a
mindenkor hatályos jogszabály szerint megállapított és kifizetendő szabadságmegváltás teljes összegére,
és mindezek j árulékaira,
továbbá, ha az érintett közalkalmazott jogviszonya korengedményes nyugdíjazás
miatt szűnik meg, akkor a nyugdíjazással kapcsolatos a mindenkor hatályos
jogszabály szerint megállapított teljes költségekre,
valamint, ha a közalkalmazott a felmentési ideje alatt válik jubileumi jutalomra
jogosulttá, akkor a mindenkor hatályos jogszabályban előírt, kötelező mérték
szerint megállapított és kifizetendő jubileumi jutalom teljes összegére és annak
j árulékaira,
valamint, ha a mindenkor hatályos jogszabályban előírtak szerint a közalkalmazott
jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódóan a közalkalmazott részére jubileumi
jutalom kifizetésére vonatkozó kötelezettség áll fenn, akkor a mindenkor hatályos
jogszabályban előírt, kötelező mérték szerint megállapított és kifizetendő jubileumi
jutalom teljes összegére és annak járulékaira.
-

-

-

-

-

-

-

-

3) A Társulás tagönkormányzatai anva2i helvtállásának telenülések közötti megosztási
elve (számítási módja):
a költségek a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött évek számával
arányosan oszlik meg az érintett feladatellátásban résztvevő települések között.
a Társulás fenntartásában működő intézményhez áthelyezéssel átvett
közalkalmazott felmentése esetében, ha a közalkalmazott az áthelyezés időpontját
megelőzően a Társulás valamely tagönkormányzata által fenntartott intézménynél
állt közalkalmazotti jogviszonyban, akkor az áthelyezés időpontját megelőzően az
adott munkáltatónál eltöltött évek számával arányos költségek vonatkozásában az
adott tagönkormányzat áll helyt.
a Társulás fenntartásában működő intézmény adott közalkalmazottja tevékenysége
adott időszakban adott településekhez köthető, akkor az adott közalkalmazott
felmentésnek költsége az adott települések költségét jelenti Ha az adott
közalkalmazott adott időszakon belül tevékenységét párhuzamosan több
településen végezte (osztott munkakör, átirányítás, stb.), akkor a közalkalmazott
felmentésének költsége az adott települések között munkaidő-arányosan oszlik
meg.
ha a fentiekben felsorolt esetek közül adott közalkalmazott vonatkozásában 2 vagy
annál több együttesen fennáll, akkor
a Társulás egyéb eltérő rendelkezése
hiányában
a jelen pontban taglalt megosztási elveket (számítási módot)
együttesen kell alkalmazni.
(Közalkalmazott alatt a munkaviszonyban álló munkavállalót is érteni kell.)
-

-

-

-

-

-

—

—

4) Amennyiben az adott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel
történő megszüntetéséből eredő költségek egésze vagy része pályázati támogatásból
visszaigényelhető, abban az esetben az adott közalkalmazott felmentésének költségét
illetően helyt álló önkormányzat(ok) részére a Társulás az e célra kapott pályázati
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azonos

összegű

pénzeszközt

visszaadja

az

érintett

A Társulás által fenntartott intézmények:
1) Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ
2) Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

f.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására a társult önkormányzatok
Jászjákóhalma Község Onkormányzatát jelölik ki. A rendeletalkotás során a rendelettel
érintett település adottságait, igényeit figyelembe véve a képviselő-testületek ajánlásai
alapján kell a rendelet-tervezetet településenként elkészíteni. A rendelet-tervezetet a
rendelettel érintett települési önkormányzatnak egyetértés végett előzetesen meg kell
küldeni. Jászjákóhalma Község Onkormányzata a rendelet megalkotásánál a közös
fenntartású intézmény szolgáltatásait igénybe vevő önkormányzatok képviselő
testületeinek előzetes egyetértése alapján alkotja meg rendeleteit.

32. Normatív állami támogatások igénylése, átadása, felhasználása és elszámolása
A)A normatív állami támogatások igénylése, adatszolgáltatás
a) A Társulás a jelen Megállapodásban meghatározott feladatok közös ellátásához
biztosított normatív állami támogatásokat, a mindenkor hatályos jogszabályok
rendelkezései szerint igényli. A normatív állami támogatás igényléséért a Társulás
elnöke felel.
b) A normatíva igénylését megalapozó, vonatkozó fajlagos mutatókat a Társulás tagjai
kötelesek a Társulás m’wkaszervezeti feladatait ellátó székhelyének polgármesteri
hivatalának írásos (levél, telefax, e-mail) megkeresésére, az abban foglalt módon, és
határidőre közölni.
c) A Társulás tagjai kötelesek a feladatokban és a mutatószámokban bekövetkezett
változásról a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó székhelyének polgármesteri
hivatalát haladéktalanul írásban tájékoztatni.
d) A normatív állami támogatás iránti igényük esetén a Társulás tagjai kötelezettséget
vállalnak arra, hogy a normatíva igénylés jogszabályban meghatározott feltételeinek az
általuk fenntartott intézmény megfelel, illetve a szükséges szervezeti változásokat
végrehajtják.
e) Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából, illetőleg téves adatszolgáltatásból
eredő anyagi károkért, valamint a vonatkozó jogszabályok szerinti feltételek nem
teljesítése miatt felmerült anyagi károkért a Társulás tagja teljes körű anyagi
felelősséggel tartozik
B) A normatív állami támogatások átadása
a) Azon normatív állami támogatás/hozzájárulás összegéről (mértékéről) és azok
átadásáról, amelyek igénylésére a Társulás jogosult, de felhasmálására nem
mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a Társulási Tanács dönt.
-

-
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b) A Jelen 29. B) a) pontban hivatkozott normatív állami támogatás/hozzájárulás
felhasználására jogosult részére történő átadásáról a Társulási tanács dönthet
részletekben is, azzal a kitétellel, bogy azt legkésőbb a Társulás számlájára történő
beérkezését követően, 15 munkanapon belül átutalja a Társulás munkaszervezeti
feladatait ellátó székhelyének polgármesteri hivatalának.
C) A normatív állami támogatás felhasználása és elszámolása
a) A Társulás támogatásában részesülő szervezet, tagönkormányzat, stb. köteles az őt
illető normatív támogatást/hozzájárulást a meghatározott feladat ellátására fordítani és
erről a Társulási tanácsnak beszámolni akként, hogy köteles a Társulás éves
költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolójához a normatíva elszámolásokat
nyilatkozatot a támogatás felhasználásáról és a támogatások alapjául szolgáló
mutatószámoksól írásban, a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó székhelyének
polgármesteri hivatala részére átadni.

—

—

b) A Társulás támogatásában részesülő szervezet, tagönkormányzat, stb. az elszámolás
alapján megállapított, jogtalanul felvett támogatást köteles a Társulás bankszámlájára,
a beszámolással egyidejűleg átutalni.
c) Ha a Társulás tagönkormányzata, illetve valamely Társulás támogatásában részesülő
szervezet a társulás révén a központi költségvetésből származó pályázati, normatív,
kötött támogatást, vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt
feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű
támogatást vett igénybe, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott,
a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani és a támogatást a Társulás részére
visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a helyi önkormányzat, a vonatkozó
államháztartási előírások szerinti kamatot is köteles megfizetni a jogtalan igénybevétel
napjától a visszafizetés napjáig.
—

—

33. Beruházások, fejlesztések közös megvalósítása, fmanszírozása
A közös beruházás, fejlesztés megvalósítása, és finanszírozása támogatások bevonásával
történik. A támogatás igénylése, felhasználása és tervezése a vonatkozó jogszabályi
előírások, és a pályázat benyújtásakor érvényes szabályzat szerint történik.
A támogatás által nem fedezett költségeket a Társulásban résztvevők határozzák meg. A
közös beruházás, fejlesztés támogatás által nem fedezett kiadások fedezetét az egyedi
megállapodások alapján az önkormányzatok önereje, befizetései biztosítják.
—

34. Szociális- és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmény fejlesztése
a) A tagönkormányzat köteles a település közigazgatási területén lévő, ellátottak számára
nyitva-álló helyiség(ek) tekintetében saját költségvetéséből mindazokat a fejlesztéseket
megvalósítani, melyet a szociális- és/vagy gyermekjóléti alapellátás feladat ellátása, ill.
annak végzéséhez szükséges működési engedély feltételeként jogszabály kötelezően
előír, vagy a fejlesztés hiányában a feladat ellátása nem lenne biztosítható. (P1:
akadálymentesítés)
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Amennyiben a fejlesztés megvalósítására a Társulás vagy a szociális
és
gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmény a Társulás jóváhagyásával pályázatot
nyújt be, a tagönkormányzat ha a Társulás és az tagönkormányzat másként nem
állapodik meg a tagönkormányzat közigazgatási területén lévő, ellátottak számára
nyitva-álló helyiség(ek)re jutó költségarányos saját forrást köteles biztosítani.
Az önkormányzati saját fejlesztés megvalósítását, annak ütemezését a fejlesztés
megkezdése előtt a Társulás elnökével és a Társulás által fenntartott intézmény
vezetőjével kell egyeztetni.
b) A tagönkormányzat az a) pontban foglaltakon túl mindazon fejlesztésekhez
a
Társulással kötött egyedi megállapodás alapján hozzájárul, melyeket jogszabály a
szociális- és gyermekjóléti alapellátást biztosító intézményre előír, de a
megvalósítandó fejlesztés közvetlenül egyetlen tagönkormányzat közigazgatási
területén lévő, ellátottak számára nyitva-álló helyiség(ek)et sem érint. (P1: plusz
szakmai létszám biztosítása)
—

—

-

—

—

—

35. Nem kötelező fejlesztések
a) A szakmai munka színvonala, az ellátott feladat hatékonysága érdekében a Társulás
vagy bármely tagönkormányzat által kezdeményezett, egy vagy több ellátottak
számára nyitva-álló helyiséget, vagy az intézmény központját érintő fejlesztésekről,
annak közös finanszírozásáról a tagönkormányzatok és a Társulás egyidejűleg
állapodnak meg.
b) A tagönkormányzat a közigazgatási területén lévő ellátottak számára nyitva-álló
helyiség(ek) felszereltségét saját döntése alapján bármikor fejlesztheti, melyet annak
üzembe helyezését követően a Társulás használatába ad.
—

—

36. Kötelezettségvállalás, rendelkezés a számla felett
A Társulás költségvetésén kívüli feladatára az Elnök vállalhat kötelezettséget, a
kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó
székhelyének polgármesteri hivatala jegyzője jogosult.
A jóváhagyott költségvetés végrehajtására, a pénzügyi jogosítványok alkalmazására, az
önálló intézmények működtetésére a hatályos államháztartási rendelkezések az irányadók.
A számla feletti rendelkezési jogot, a pénzügyi utalványozás jogkörét a Társulás elnöke
gyakorolja.

37. Egyéb rendelkezések
A Társulásban részt vevő tagönkormányzatok és szerveik a Társulásra át nem ruházott
feladat- és hatáskörét a jelen megállapodás nem érinti.
A Társulásban való részvétel nem zárja ki az egyes tagok más társulásban való részvételét.
A Társulás tagjai vállalják, hogy egységesen lépnek fel a Társulás tevékenységi körébe
tartozó ügyekben. Bármely érdek- vagy nézetkülönbséget elsősorban belső egyeztetéssel
rendeznek.
Társuló képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból keletkezo
vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, egymás közötti egyeztetéssel kívánják
rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a Szolnoki
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Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogosult.
Jelen társulási megállapodást a társuló önkormányzatok képviselő-testületei képviseletében
eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal egyezőt saját kezűleg aláírták.
Jelen társulási megállapodás valamennyi társult tagönkormányzat közül az utolsóként
jóváhagyó tagönkormányzat képviselő-testületének határozatával válik hatályossá.

Záradék:
A Társulási tanács a jelen megállapodásban foglaltakat a 8/2013. (IV.1 1.) Társulási
határozatával fogadta el, melyet a 25/2013. (VI. 4.) számú, a 17/2015. (V. 5.) számú.
65/2015. (XII. 16.) számú, 25/2016. «V. 25.) számú, 65/2016. (XI. 14.) számú, 25/2018.
(VII. 10.) számú, 5 1/2019. (XII. 17.) számú határozattal módosította.
A megállapodásban foglaltakat
Alattyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2013. (IV. 9.) számú határozatával,
fogadta el, melyet a 117/2013. (XI. 26.) számú, 51/2015. (IV. 29.) számú, 9/2016. (I. 28.) számú,
48/2016. (IV. 28.) számú, 138/2016. (XII. 13.) számú, és a 76/2018. (VII. 19.) számú
/2020.
(I
) számú határozattal hagyta jóvá,
Jánoshida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2013. (111.28.) számú határozatával,
fogadta el, melyet a 232/2013.(X.3l.) számú, 99/2015. (IV. 29.) számú 287/2015. (XII. 17.)
számú, 117/2016. (IV. 28.) számú, 265/2016. (XI. 24.) számú és a 178/2018. (VII. 16.) számú,
/2020. (I
) számú határozattal hagyta jóvá,
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 58/2013. (III. 21.) számú
határozatával, fogadta el, melyet a 222/2013. (XH. 19.) számú, 29/201 5. (IV. 30.) számú 11/2016.
(I. 21.) számú, 85/2016. (VI. 30.) számú, 146/2016. (XII.15.) számú, ás a 114/2018. (VII. 12.)
számú
/2020. (I
) számú határozattal hagyta jóvá,
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2013. (IV. 11.) számú határozatával,
fogadta el, melyet a 344/2013. (XI. 07.) számú, a 73/2015. (V. 05.) számú 253/2015. (XII. 17.)
számú, 127/2016. (VI.l4.) számú, a 252/2016. (XI. 17.) számú és a 160/2018. (VII 30.) számú,
/2020. (I
) számú határozattal hagyta jóvá,
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 98/2013. (IV. 10.) számú határozatával,
fogadta el, melyet a 46/2014. (II. 12.) számú, 285/2015. (V. 13.) számú 9/2016. (I. 20.) számú,
182/2016. (V. 11.) számú, 308/2016. (XII. 14.) számú ás a 210/2018. (VIII. 9.) számú
/2020.
(I
) számú határozattal hagyta jóvá,
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2013. (IV. 10.) számú
határozatával, fogadta el, melyet a 98/2013 (XI 25) számú, 26/2015. (IV. 27.) számú 126/2016.
(XII. 16.) számú, 46/2016. (V. 09.) számú, 105/2016. (XI. 21.) számú ás a 60/2018. (VII. 23.)
számú
/2020. (I
) számú határozattal hagyta jóvá,
Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 45/2013. (III. 28.) számú határozatával,
fogadta el, melyet a 178/2013. (XI. 14.) számú, 50/2015. (V. 06.) számú 181/2015. (XII. 17.)
számú, 82/2016. (V. 12.) számú, 152/2016. (XI. 24.) számú és a 79/2018. (VII. 10.) számú,
/2020. (I
) számú határozattal hagyta jóvá,
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2013. (IV. 10.) számú
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határozatával, fogadta el, melyet a 116/2013. (XI. 28.) számú, 51/2015. (IV. 30.) számú 8/2016.
(I. 28.) számú, 52/2016. (V. 5.) számú, 120/2016. (XI. 24) számú, és az 54/2018. (VII 19.)
számú
/2020. (I
) számú határozattal hagyta jóvá,
Jászjákóhalma Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2013. (III. 12.) számú
határozatával, fogadta el, melyet a 105/2013. (XI. 26.) számú, 58/2015. (V. 7.) számú 1/2016. (I.
26.) számú, 49/2016. (V. 9.) számú, 88/2016. (XII. 7.) számú és a 84/2018. (VII. 18.) számú,
/2020. (I
) számú határozattal hagyta jóvá,
Jászkisér Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2013 (IV. 10.) számú határozatával,
fogadta el, melyet a 257/2013. (XI. 28.) számú, 90/2015. (IV. 28.) számú 268/2015. (XII. 21.)
számú, 153/2016. (V. 18.) számú, 284/2016. (XI. 24.) számú és a 184/2018. (VII. 31.) számú,
/2020. (I
) számú határozattal hagyta jóvá,
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 99/2013. (IV. 10.) számú
határozatával, fogadta e1, melyet a 264/2013. (XI. 20.) számú, 146/2015. (IV. 30.) számú
353/2015. (XII. 16.) számú, 169/2016. (V. Ii.) számú, 339/2016 (Xl. 24.) számú, és a 271/2018.
(VII. 19.) számú
/2020. (I
) számú határozattal hagyta jóvá,
Jászszentandrás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2013. (III. 28.) számú
határozatával, fogadta el, melyet a 113/2013. (X. 31.) számú, 66/2015. (IV. 30.) számú 177/2015.
(XII. 16.) számú, 64/2016. (IV. 28.) számú, 178/2016. (XI. 24.) számú, és a 79/2018. (VII. 24.)
számú
/2020. (I
) számú határozattal hagyta jóvá,
Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 28/2013. (III. 26.) számú határozatával,
fogadta el, melyet az 5/2014. (II. 05.) számú, 25/2015. (IV. 30.) számú 68/2015. (XII. 15.) számú,
22/2016. (IV. 26.) számú, 66/2016. (XI 22.) számú és a 42/2018. (VII. 19.) számú
/2020. (I.
....) számú határozattal hagyta jóvá.
Kelt: Jászladány, 2020
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Zelenai Tibor Károlyné
Jászfelsőszentgyörgy

Bertalanné Drávucz Katalin
Jászladány

Kolláth Bálint
Sászszentandrás

Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás

—

Társulási Megállapodás
1. sz. függelék

~k’4
~~
÷r’.- ~
t~-~ ~- megneyezése “
;.JW4~.izekhelye ‘~L’%Alattyán Község Onkorniányzata
5142 Alattyán, Szent István tér 1.
Jánoshida Községi Onkonnányzat
5143 Jánoshida Fő út 28.
Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzat
5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a
Jászapáti Városi Onkormányzat
5130 Jászapáti, Velemi Endre út 2.
Jászberény Városi Onkonnányzat
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Jászboldogháza Községi Onkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
Jászdózsa Községi Onkomiányzat
5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.
Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
5111 Jászfelsőszentgyörgy, Főút 57.
Jászjákóhalma Község Onkormányzat
5121 Jászjákóhalma, Főút 27.
Jászkisér Város Onkormányzata
5137 Jászkisér, Fő u. 7.
Jászladány Nagyközségi Onkonnányzat
5055 Jászladány, Hősök tere 6.
Jászszentandrás Község Onkormányzata
5136 Jászszentandrás, Rákóezi Út 94.
Jásztelek Községi Onkormányzat
5141 Jásztelek, Szabadság Út 71.
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ELŐTERJESZTÉS
A „Jászság Egészségéért” Alapítvány kuratóriumába delegálásról, az Alapító Okirat
módosításáról, valamint az alapítás óta bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetű
Alapító Okirat elfogadásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Márkus Mdrásné, mint a „Jászság Egészségéért” Alapítvány kuratóriumának elnöke az alábbi
kéréssel kereste meg az alapítvány tagi ait (.Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászágó,
‚Jászárokszállás, ‚Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfányszaru, Jászivány,
Jászjákóhalma, Jászkisér Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek ás Pusztamonostor):
2019. október 1. napjával az alapítvány egyik kuratóriumi tagja, dr. Csiki Zoltán lemondott a
tisztségről, ezért helyette új kuratóriumi tag megválasztása szükséges. Az új kuratóriumi tag
kijelölése az alapítók döntési köre, ahogyan az alapítvány alapító okiratának a módosítása is.
2019. december 16. napján az alapító önkormányzatok a Jászsági Onkormányzatok Szövetségének
ülésén tárgyalták az Új kuratóriumi tag kijelölésének kérdését, amely során minden jelenlévő
egyetértett Győriné dr. Czeglédy Márta polgármester asszony javaslatával, aki Dr. Voller Erika jegyző
asszonyt javasolta a kuratórium Új tagjának.
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.
Kérem, hogy a javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek!
/2020.(....) számú Képviselő-testületi határozati javaslat
A „Jászság Egészségéért” Alapítvány kuratóriumába delegálásról, az Alapító Okirat
módosításáról, valamint az alapítás óta bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetű
Alapító Okirat elfogadásáról
1
Önkormányzat Képviselő-testülete a „Jászság Egészségéért” Alapítvány
kuratóriumába Dr. Voller Erikát delegálja
2
Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Jászság Egészségéért” Alapítvány
Alapító Okiratának módosítását, amely a kuratóriumi tagságban bekövetkezett változásra vonatkozik.
3
Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Jászság Egészségéért”
Alapítványnak az alapítás óta bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetbe foglalt A1apító
Okiratát, valamint felhatalmazza a polgármestert az aláírására.
Felelős
polgármester
Határidő: 2020. január 31.
Erről értesül:
1.)
polgármester
2.)
jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai helyben
4.) „Jászság Egészségéért” Alapítvány (5100 Jászberény, Szelei Út 2.)
5.) Irattár
-

Kelt: Jászboldogháza, 2020. 01. 07
Szűcs Lajos
polgármester

„Jászság Egészségéért” ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA
az alapítás óta bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetbe foglalva
PreambuInm
Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A-F. *-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztuk el.
1) Az Alapítók:

név (cégnév): Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti,
Jászágó, Jászárokszállás, Jászboldogháza, Jászdózsa,
Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma,
Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek és
Pusztamonostor Onkormányzata

2) Az Alapítvány neve: „Jászság Egészségéért” Alapítvány
3) Az Alapítvány székhelye: 5100 Jászberény, Szelei Út 2.
4) Az Alapítvány célja:
Alulírottak, mint Alapítók, Jászberény illetve a Jászság területén egészségügyi ellátásban
meghatározó szerepet betöltő Jászberényi Szent Erzsébet Kórház gép- és műszerbeszerzési
lehetőségeinek bővítése. Az Alapítvány cél szerinti tevékenységét az 1997. évi CLIV. tv. 35.*
(1) és (2) bek. és az Mötv. 13.* (1) bek. 4. pontja alapján az alábbiakban határozzuk meg:
. továbbképzések finanszírozása,
. bel- és külföldi tudományos konferencián részvétel támogatása,
. műszerek és egyéb eszközök beszerzése,
. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység elősegítése, anyagi feltételeinek javítása.
A fenti négy pontban részletezett közhasznú tevékenységeket a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.~ (1) bekezdés 4. pontja szerinti közfeladat,
továbbá az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35 ~ (1) és (2) bekezdése szerinti
közfeladatok megvalósítását közvetlenül segíti
Az Alapítvány nem zárja ki, hogy tagján kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt csak céljai megvalósítására, az
Alapító Okirat keretein belül meghatározott feladatokra fordítja.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az Alapítvány a 2011. évi CLXXV. törvény szerint közhasznú szervezetnek minősül.
Az önkormányzati törvény a helyi önkormányzatokról és kötelezettségeikről rendelkezve az
egészségügyi és szociális alapellátást közfeladattá nyilvánítja, ezért ezen terület alapítványi
működtetése közhasznú tevékenységnek minősül.

Alapitvany Alapító Okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait
a helyi sajtó (Jászkürt újság) vagy a Kórház honlapja (www.iaszberenvkorhaz.hu) útján
nyilvánosságra hozza.
5) Az Alapítvány induló vagyona: az Alapítók által rendelkezésre bocsátott összesen
2.417.470,-Ft, azaz Kettőmillió-négyszáztizenhétezer-négyszázhetven forint készpénz;
mely összeget Alapítók bankszámlán helyeztek el.
5.1. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki, bármikor, megfelelő vagyoni hozzájárulással
csatlakozhat, illetve az Alapítvány vagyonát az Alapító további vagyoni hozzájárulással is
növelheti. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt, s a kérelmet csak abban az
esetben utasíthatja el, ha a csatlakozó személye, vagy támogatás formája nem alkalmas az
alapítványi célok megvalósítására, vagy a csatlakozás egyéb (p1.: erkölcsi) okból nem
kívánatos.
a) Az Alapítvány vagyonát növeli éves gazdálkodásának eredménye is, olyan mértékben,
melyet az Alapítványi Tanács az éves mérleg jóváhagyása alapján és annak megfelelően
megállapít.
b) Az Alapítvány a céloknál megfogalmazott támogatásait elsősorban az alapítói
vagyonából, illetve annak hozadékából biztosítja. Vállalkozási tevékenységet is folytathat
az alapítói vagyon mértékét növelő céllal, elsődlegesen gazdasági tevékenységet azonban
nem folytathat.
Vállalkozási tevékenysége a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti. Az Alapítvány
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 4. pontban meghatározott
tevékenységére fordítja.
c) Az Alapítvány gazdálkodására a Polgári Törvénykönyvben meghatározott vonatkozó
szabályok, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény tartalma az irányadó.
cl) Az Alapítvány pénzeszközeit bankszámlán helyezi el
5.2. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki.
5.3. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A
támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz
kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.
5.4. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből
az eset összes körülményeinek
mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van
(színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
—

—

5.5. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi
célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is
foglalkoztathat.
5.6. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési
szabályokat kell alkalmazni.

6) Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 4 fő.
6.1. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
1. Név: Márkus Andrásné, a Kuratórium elnöke
lakcím: 5123 Jászárokszállás, Görbe 3. u. 11.
2. Név: Kasza Lajos Jánosné, a Kuratórium tagja
lakcím: 5100 Jászberény, Sirkert u. 22/A.
3. Név: Bognár Sándorné, a Kuratórium tagja
lakcím: 5125 Pusztamonostor, Csokonai u. 2.
4. Név: Dr. Voller Erika, a Kuratórium tagja
lakcím: 5100 Jászberény, Platán Út 7/f.
Az Alapítvány képviselője (a Kuratórium tagjai közül): Márkus Andrásné, a
Kuratórium elnöke.
A Kuratóriumi tagokat az Alapítók határozatlan időre kérik fel, amely megbízatás csak
indokolt esetben (Ptk. 3:398.~ (2) bek.) vonható vissza. A Kuratórium tagjai indokolt
esetben költségtérítésben részesülhetnek.
6.2. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi
célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról,
elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról Jogköre továbbá saját működési
rendjének kialakítása.
6.3. A Kuratórium szükség szerint, de évente egy alkalommal ülésezik, valamint évente
egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítókat az Alapítvány munkájáról, különös
tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasmálására.
6.4. A Kuratóriumot az elnök vagy bármely 3 kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja
össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc
nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról
leírást kapnak. Az ülés összehívása írásbeli meghívó útján történik, amely elektronikus
úton is megküldhető. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét, székhelyét, az
ülés idejét, helyszínét és a napirendi pontokat. A kuratóriumi ülést kötelező összehívni a
Ptk. 3: 399.~ (2) és (3) bekezdésében előírt esetekben.
6.5. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a
szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a Kuratórium tagjai közül 3
személy egyidejűleg jelen van.
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves
beszámolót és a közhasznúsági jelentést egyhangú döntéssel fogadja el a Kuratórium.
6.6. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítványi cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
-

-

Az Alapítvány vezető tisztségviselője nem lehet az a személy, aki korábban olyan
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben
legalább egy évig
amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
amellyel szemben az állami adó- és váMhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte (Ectv. 39.* (1) bekezdés a)- d) pontja)
feltéve, hogy ezen közhasznú szervezet megszűnésétől számítva három év még nem
telt el.
—

—‚

-

-

-

—

Az Alapító(k) a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszi(k) a 2011. évi CLXXV. tv.
38-39. ~-ában írott összeférhetetlenségi szabályokat. A kuratórium tagjai kijelölésüket külön
okiratban elfogadják, amelyben nyilatkoznak a Ptk. 3:21-25.*-ai, valamint a 3:397-398.* szerinti
összeférhetetlenségi és kizáró okok fennállásáról.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
6.7. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv és nyilvántartás
készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya,
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen
szavazók személye, névszerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen
hozott határozatokat sorszámmal ellátva.
Az emlékeztetöt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot,
lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését
az Alapítvány érdekében a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház vezető tisztségviselője
(főigazgató) vagy az általa kijelölt személy látja el.
A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban
módon közli az érintettekkel.

igazolható

—

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén
az Alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, arról
saját költségére másolatot készíthet.
—

—

A Kuratórium évente egyszer a Jászkürt újságban vagy a Kórház honlapján
(www.i aszberenvkorhaz.hu) nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak
igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok
mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai pénzügyi beszámolót. Az
Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek.
7) Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos
hatáskörébe tartozik.
—

—

A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be kell mutatni:
a támogatási program keretében Végleges jelleggel felhasznált összegeket
támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati és/vagy
nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását,
fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő
mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként
kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat.
a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.
a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő
célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges
32. ~ szerinti adatokat, mutatókat.
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a közhasznú cél szerinti juttatások
kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban
részesülő vezető tisztségek felsorolását.
-

-

-

A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját,
valamint közhasznúsági mellékletét kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói
záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói
jelentéssel együtt az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó
napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan
formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót
felülvizsgálta.
—

7/A.) Felügyelő Bizottság
Alapítók az Alapítvány működése és gazdálkodása törvényességének és célszerűségének
ellenőrzésére mint felügyelő szervet a 2011. évi CLXXV tv. 31* és 40.*-ának
figyelembe vételével 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoznak létre.
A Felügyelő Bizottság tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az alapítói
jogok gyakorlójának számol be.
A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapítók bízzák meg határozatlan időre A Felügyelő
Bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a Kuratórium ülésein.
A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak.
A Felügyelő Bizottság elnöke: Dr. Szabó Tamás

-

5100 Jászberény, Álmos u. 40 C.

Tagjai:
Pócs János 5130 Jászapáti, Gazda-farm 1.
-

-

-

Dr Rédei István

-

5100 Jászberény, Bajnok u 80.

A Felügyelő Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, és teljes jogkörrel gyakorolja a
2011. évi CLXXV. tv 40-41. *-aiban meghatározott hatásköröket. A Felügyelő Bizottság
tagjai díjazás nélkül látják el feladatukat, munkájuk során felmerült és igazolt költségeik
megtérítésére jogosultak.
Összeférhetetlenségi szabályok (2011. évi CLXXV. tv. 38.*):
A Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja nem lehet az a személy, aki

a Legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem
értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áh, ha jogszabály
másképpen nem rendelkezik,
az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a közhasznú szervezet által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, a létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-,
aki a fentiek által meghatározott személyek hozzátartozója.
-

-

-

—

-

A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratórium elnökét, illetve annak tagjait tájékoztatni és a
Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, bogy
az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Alapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé,
a Kuratórium tagjának felelősségét megalapozó tény merült fel.
-

-

A Kuratórium ülését a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított 30
napon belül
össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium
összehivására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles maradéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó szervet.
—

—

Üléseit a felügyelő bizottság elnöke vagy a felügyelő bizottság két tagja hívja össze
szükség szerint, de évente legalább két alkalommal.
Az ülés összehívása írásbeli meghívó útján történik, amely elektronikus úton is
megküldhető.
Az ülésre szóló meghívást legalább 8 nappal korábban kell a bizottság tagjaival közölni, a
megvitatandó témák felsorolásával. Sürgős esetben az ülést telefonon keresztül is össze
lehet hívni az ülés napját megelőző 2 (kettő) napon belül, de ilyen esetben a tagoknak
faxon vagy email-en keresztül ezt meg kell erősíteniük.
A Felügyelőbizottság minden tagjának egy szavazata van.
A bizottság akkor határozatképes, ha azon a felügyelő bizottsági tagoknak legalább 2/3-a
jelen van. Döntéseit a tagok egyszerű többségi szavazatával hozzák.
Szavazategyenlőség esetén addig tárgyalják a kérdést, amíg döntésre kerül sor.
Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az Elnök külön-külön
szavaztatja meg és minden szavazás után megállapítja az elfogadás arányát vagy
határozati javaslat elutasítását. Véleménykülönbség esetén a határozat ellen szavazókat a
jegyzőkönyvben név szerint kell felsorolni. A határozat teljes szövegének szerepelnie kell
a Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvében.
Üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a jelenlévő tagok írnak alá. A Felügyelő
Bizottság ülése után a lehető leghamarabb, az ülést követő 10 Munkanapon belül minden
Felügyelő Bizottsági tagnak meg kell küldeni az ülés jegyzőkönyvének egy példányát. A
jegyzőkönyv egy példányát az alapítvány felügyelő bizottsága tartozik megőrizni
A felügyelő bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek a kuratóriumi tagok.
-

-

8) Az Alapítvány bankszámlája felett aláírási joggal a Kuratórium bármely két tagja
együttesen rendelkezik.
9) A Kuratórium tagjai és az Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai vezető
tisztségviselőnek minősülnek, felelősségükre a jelen Alapító Okiratban foglaltakon túl a
Polgári Törvénykönyv általános szabályai, a Ptk. 3:21-25.*-ai és 3: 26.*-a az irányadók.
A kuratóriumi tag és az FB tag az általa e minőségében az alapítványnak okozott kárért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az alapítvánnyal
szemben, míg a harmadik személyeknek okozott kárért a Ptk. 6:143.* szabályai szerint
felel.
10) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap,
továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, települési önkormányzati választáson
jelöltet nem állít, és nem támogat.
11) Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium befektetési
szabályzatot készít, és azt egyhangúlag fogadja el.
12) Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezései az irányadóak Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén
az Alapítvány vagyona a hitelezők kielégítése hozzájárulása mértékéig az Alapítókat
illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell
fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
—

—

13) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
rendelkezései szerint kell eljárni.
14) Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Bíróság nyilvántartásba vételével jött létre, 271. sorszám alatt, kiemelkedően közhasznú
szervezetté a nyilvántartó bíróság Pk.61.182/1 992/l 2. számú végzésével minősítette.
Az Alapítvány alapítói jelen egységes szerkezetű alapító okiratot, mint akaratukkal
mindenben egyezőt aláírják azzal, hogy a Szolnoki Törvényszék előtti képviselettel
meghatalmazzák KNORR és Társai Ugyvédi Irodát (5100 Jászberény, Dózsa Gy. út 31.)
Kelt:

Jánoshida Önkormányzata

Jászalsószentgyörgy Önkormányzata

Jászapáti Onkormányzata

Jászágó Önkormányzata

Jászárokszállás Önkormányzata

Jászboldogháza Önkormányzata

Jászdózsa Önkormányzata

Jászfelsőszentgyörgy Önkormányzata

Jászfényszaru Önkormányzata

Jászivány Önkormányzata

Jászjákóhalma Önkormányzata

Jászkisér Önkormányzata

Jászladány Önkormányzata

Jásztelek Önkormányzata

Igazolom. hogy jelen alapító okirat
módosításokkal (6.2. pont) e2vséges
szerkezetbe fo2lalt szöveae megfelel
a alapító okirat módosítások alapján
hatályos tartalmának. és jelen egységes
szerkezetű alapító okiratot ellenjewyzem:

Codc SZ31SZJEiJnzn~E~nzsqeu’ÁJaptgys19l2l6.doc

zszentandrás Önkormányzata

Pusztamonostor Önkormányzata
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Tisztelt Polgármester Asszony / Úr részére!
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Tanácsa 2019. december 16. napján tartott
ülésén határozatot hozott a társulási megállapodás módosítása tárgyában.
Mellékelem a Társulás 38/2019. (Xll.16.) számú tanácsi határozat kivonatot, mely határozatot a
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosításáról és az
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást az alábbi indokok alapján:
A REGID-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a 2019. október 13-án tartott
önkormányzati választást követően tisztújítást kellett tartania, Így elnököt, elnökhelyetteseket,
elnökségi tagokat és számvizsgáló bizottságot kellett választania.
A Társulás székhelye és a Döntéshozó szerv székhelye pedig 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák lmr? út 2.
szám alá a Jászapáti Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala székhelye alá kerül át.
—

—

A fentieknek megfelelően elkészített társulási megállapodás-módosítás tervezete mint egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás tervezet megküldésre került minden társulási tagnak, a
Társulási Tanács pedig 2019. december 16. napján tartott ülésén elfogadta a Társulási megállapodás
módosítását az alábbiak szerint:
—

—

/2019.

(

) társulási határozat

a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás elnökének, elnökhelyetteseinek, az
elnökség tagjainak és a számvizsgáló bizottság tagjainak megválasztása tárgyában

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Tanácsa
a) elnöknek Jászapáti polgármesterét választja meg,
b) elnökhelyettesnek Jászberény és Heves polgármestereit,
c) az elnökség további tagjainak Jászkisér és Tiszanána polgármestereit, míg a
d) számvizsgáló bizottság tagjainak Jászfelsőszentgyörgy, Jászágó és Erk polgármestereit
választja meg a társulási megállapodás szerint a következő önkormányzati választások
napjáig.
és
/2019.

(

) társulási határozat

a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának módosítása
tárgyában

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Tanácsa elfogadja a Társulási megállapodás
módosítását melynek értelmében
—

az újonnan megválasztott elnökségi tagok, elnökhelyettesek és elnök személyét és

—

az újonnan megválasztott számvizsgáló bizottsági tagok személyét meghaladóan

—

a 2019. október 13-i helyi önkormányzati választásokon a korábbi társulási megállapodás
adataihoz képest újonnan megválasztott polgármesterek személyének átvezetését kívül
—

—

—

a Társulás székhelye és a Döntéshozó szerv székhelye 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út
2. szám alá kerül

a mellékelt egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás okirat alapján.
Tisztelettel tájékoztatom Polgármester Asszonyt/Urat, hogy a Társulási Tanács döntése értelmében
az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására 2020 januárjától bármely
munkanapon 8:00 órától 16:00 óráig Jászapáti Város Önkormányzatának Jegyzőjénél (5130 Jászapáti,
Dr. Szlovencsák Imre út 2.) biztosítunk lehetőséget.
Azon Polgármesterek, akiknek egyéb elfoglaltságuk miatt az aláírás időpontja nem megfelelő, kérem,
szíveskedjenek ezt jelezni, hogy más úton megoldást találjanak a társulási megállapodás aláírására.
Jászapáti, 2019. december16
Tisztelettel:
Farkas Ferenc
a Társulás elnöke

Település Polgármestere

Előteriesztés
a REGIO-KOM Térségi KommunáJis Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának
módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Tanácsa 2019. december 16. napján tartott
ülésén 38/2019. (XII. 16.) számú társulási tanácsi határozatával döntött a társulási megállapodás
módosításáról.
A R.EGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás legutóbb 2017 novemberében módosította
a társulási megállapodást, akkor a társulás tagönkormányzatainak listáját volt szükséges a társulási
megállapodásban módosítani, mivel egy újabb társulási tag (Heves Városi Onkormányzat) döntött
úgy, hogy a hulladékgyűjtés- és szállítás kötelező önkormányzati feladatát és hatáskörét átruházzák a
társulásra.
A jelenlegi módosítások azért szükségesek, mivel a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás átvezette a társulási megállapodáson az október 13-i (november 10-i) önkormányzati
választások eredményeképpen történt személyi változásokat, a jogszabályi változások okozta
módosításokat, továbbá a december 16-i társulási ülésen tartott tisztújítás eredményét.
A fentieknek megfelelően elkészített társulási megállapodás módosítás tervezetet megküldtük minden
társulási tagnak, a társulási tanács pedig 2019. december 16. napján tartott ülésén elfogadta a Társulási
megállapodás módosítását az alábbiak szerint:

1. A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás a 2019. október 13-án tartott
önkormányzati választás eredményeképpen történt személyi változásokat átvezette a
társulási megáHapodáson az alábbiak szerint:

A TÁRSULÁS TA GJAINAK NEVE ÉS SZÉKHEL YE, LAKOSSÁGSZÁMA
S.SZÁM

TAG NEVE

TAG SZÉKHELYE

TAG KÉPVISELŐJE

Alattyán Községi
Onkormanyzat

5142 Alattyan, Szent Istvan teri.

2

Jánoshida Községi
Onkormanyzat

5143 Janoshida, Fo ut28.

3

Jászágó Községi
Onkormanyzat

5124 Jaszago, Kokai L. ter 1.

Mozsár Lászlóné
polgarmester

4

Jászalsószentgyörgy
Községi Önkormányzat

5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út
53/a.

Szarvák Imre
polgármester

Jászapáti Városi
Önkormányzat

5130 Jászapáti, Dr Szlovencsák
Imre út 2.

Farkas Ferenc
polgármester

..

..

..

‚

‚

.

‚

‚

‚

‚

.

‚

‚

‚

.

‚

Eszes Béla
polgarmester

„‚

‚

Huszár Arnold
polgarmester
‚

‚

S.SZÁM
6

7

8

TAG NEVE
Jászárokszállás Városi

Onkonnányzat
Jászberény Városi

Önkormányzat
Jászboldogháza Községi

Önkormányzat

TAG SZÉKHELYE

TAG KÉPVISELŐJE

5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

Gergely Zoltán
polgármester

5100 Jászberény, Lehel vezér tér
18.

Budai Lóránt
polgármester

5144 Jászboldogháza, Rákóczi út
27.

Szűcs Lajos
polgármester

9

Jászdózsa Községi
Önkormányzat

5122 Jászdózsa, Szent Mihály tér 1.

Baranvi Sándor
polgármester

10

Jászfelsőszentgyörgy
Községi Önkormányzat

5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út
272.

Zelenai Tibor Károlyné
polgármester

11

12

13

14

15

Jászivány Községi

Önkormányzat
Jászjákóhalma Községi

Önkormányzat
Jászkisér Városi

Önkormányzat
Jászladány Nagyközségi

Önkormányzat
Jászszentandrás Községi

Önkormányzat

5135 Jászivány, Fő út 4.

Tari Padrás
polgármester

5121 Jászjákóhalma, Főút 27.

Terjéki Tünde
polgármester

5137 Jászkisér, Főút 7.

Lukácsi György
polgármester

5055 Jászladány, Hősök tere

Bertalanné Drávucz
Katalin polgármester

5136 Jászszentandrás, Rákóczi út
94.

Kolláth Bálint
polgármester

16

Jásztelek Községi
Önkormányzat

5141 Jásztelek, Szabadság út 71.

Tóth Nóra
polgármester

17

Pusztamonostor Községi
Onkormányzat

5125 Pusztamonostor, Szabadság
út 74.

Kardos Veronika
polgármester

18

Átány Községi
Önkormányzat

3371 Átány, Rákóczi út 60.

Jámbor Dénes
polgármester

19

Boconád Községi
Önkormányzat

3368 Boconád, Szabadság téri.

20

Erdőtelek Községi
Önkormányzat

21

Erk Községi
Önkormányzat

3295 Erk, Fő tér I.

Pető László György
polgármester

22

Heves Városi
Önkormányzat

3360 Heves, Erzsébet tér 2

Sveiczer Sándor Péter
polgármester

..

3358 Erdőtelek, Főút 105.

Kis István
polgármester
Forgács Jánosné
polgármester

S.SZÁM

TAG NEVE
Hevesvezekény Községi

23

Önkormányzat
Kömlő Községi

24

Onkormányzat
Pély Községi

25

Önkormányzat
Tarnabod Községi
Önkormányzat

26

Tamaörs Községi

27

Önkormányzat
Tarnaszentmiklós
Községi Önkormányzat

28

Tarnazsadány Községi

29

Önkormányzat

TAG SZÉKHELYE

TAG KÉPVISELŐJE

3383 Hevesvezekény, Alkotmány
út 2.

Fenyves László
polgármester

3372 Kömlő, Fő út 26.

Turó Tamás
polgármester

3381 Pély,Főút 165.

Bakondi Péter
polgármester

3369 Tarnabod, Kossuth tér 7.

Pető Zoltán
polgármester

3294 Tarnaörs, Erzsébet úti 3.

Almádi János
polgármester

3382 Tarnaszentmikiós, Fő út 29.

Olák Tamás
polgármester

3283 Tarnazsadány, Kossuth úti?.

Koczka Ferenc
polgármester

30

Tenk Községi
Önkormányzat

3359 Tenk, Főút 58.

Szopkó Tamás
polgármester

3i

Tiszanána Községi
Önkormányzat

3385 Tiszanána, Főút 108/1.

Dr. Tóth József
polgármester

32

Visznek Községi
Önkormányzat

3293 Visznek, Szabadság út 63.

Fodor János
polgármester

3296 Zaránk, Főút 21.

Urbán László
polgármester

Zaránk Községi

33

Önkormányzat

A TÁRSULÁS TAGJAI ÁLTAL A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTF FELADAT- ÉS
HATÁSKÖRÖK
Azon társulási tag önkormányzatok, akik a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását
szolgáló létesítmény létesítésére ás müködtetésére irányuló kötelező önkormányzati feladatot a
társulásra ruházták:
S.SZÁM

TA G NEVE

TA G SZÉKHEL YE

TA G KÉPVISELŐJE

1

Alattyán Községi
Onkormányzat
Jánoshida Községi
Onkormanyzat

5142 Alattyán, Szent István
tér 1.

Huszár Arnold
polgármester

5143 Janoshida, Fo ut 28.

Eszes Bela polgarmester

3

Jászágó Községi
Onkormányzat

5124 Jászágó, Kókai L. tér
1.

Mozsár Lászlóné
polgármester

4

Jászalsószentgyörgy Községi
Onkormányzat

5054 Jászalsószentgyörgy,
Fő út 53/a.

Szarvák Imre
polgármester

~

Jászapáti Városi
Onkormányzat

5130 Jászapáti, Dr.
Szlovencsák Imre út 2.

Farkas Ferenc
polgármester

2

.

.

3

.

..

.

.

.

6

Jászárokszállás Városi
Önkormányzat
Jászberény Városi
Önkormányzat
Jászboldogháza Községi
Önkormányzat

5123 Jászárokszállás, Árpád
tér 1.
5100 Jászberény, Lehel
Vezér tér 18.
5144 Jászboldogháza,
Rákóczi út 27.

Gergely Zoltán
polgármester
Budai Lóránt
polgármester

9

Jászdózsa Községi
Önkormányzat

5122 Jászdózsa, Szent
Mihály tér 1.

Baranyi Sándor
polgármester

10

Jászfelsőszentgyörgy Községi
Onkormányzat
Jászivány Községi
Önkormányzat
Jászjákóhalma Községi
Önkormányzat

5111 Jászfelsőszentgyörgy,
Fő út 272.

Zelenai Tibor Károlyné
polgármester
Tari András
polgármester
Terjéki Tünde
polgármester

13

Jászkisér Városi
Önkormányzat

5137 Jászkisér, Fő út 7.

14

Jászladány Nagyközségi
Önkormányzat
Jászszentandrás Községi
Önkormányzat

5055 Jászla’j~’

16

Jásztelek Községi
Önkormányzat

5141 Jásztelek, Szabadság út
71.

17

Pusztamonostor Községi
Önkormányzat

5125 Pusztamonostor,
Szabadság út 74.

18

Átány Községi
Önkormányzat

3371 Átány, Rákóczi út 60.

19

Boconád Községi
Önkormányzat

3368 Boconád, Szabadság
tér 1.

Kis István polgármester

3358 Erdőtelek, Fő út 105.

Forgács Jánosné
polgármester

7
8

1]
12

15

20

Erdőtelek Községi
Önkormányzat

5135 Jászivány, Fő út 4.
5121 Jászjákóhalma, Fő út
27.

Hősök tere

5136 Jászszentandrás,
Rákóczi út 94.

Szűcs Lajos polgármester

Lukácsi György
polgármester
Bertalanné Drávucz
Katalin polgármester
Kolláth Bálint
polgármester
Tóth Nóra polgármester
Kardos Veronika
polgármester
Jámbor Dénes
polgármester

21

Erk Községi Önkormányzat

3295 Erk, Főtér I

22

Heves Városi Önkormányzat

3360 Heves, Erzsébet tér 2.

Pető László György
polgármester
Sveiczer Sándor Péter
polgármester

23

Hevesvezekény Községi
Önkormányzat

3383 Hevesvezekény,
Alkotmány út 2.

Fenyves László
polgármester

24

Kömlő Községi
Önkormányzat

3372 Kömlő, Fő út 26.

25

Pély Községi Önkormányzat

3381 Pély, Főút 165.

Turó Tamás
polgármester
Bakondi Péter
polgármester

27

Tarnabod Községi
Önkormányzat
Tarnaörs Községi
Önkormányzat

3369 Tarnabod, Kossuth tér
7.
3294 Tarnaörs, Erzsébet út
13.

28

Tarnaszentmiklós Községi
Önkormányzat

3382 Tarnaszentmiklós, Fő
út 29.

Oláh Tamás
polgármester

29

Tarnazsadány Községi
Önkormányzat

3283 Tarnazsadány, Kossuth
út 17.

Koczka Ferenc
polgármester

30

Tenk Községi Önkormányzat

3359 Tenk, Fő út

Tiszanána Községi
Önkormányzat
Visznek Községi
Önkormányzat
Zaránk Községi
Önkormányzat

3385 Tiszanána, Fő út
108/].
3293 Visznek, Szabadság út
63.
3296 Zaránk, Főút 21.

Szopkó Tamás
polgármester
Dr. Tóth József
polgármester
Fodor János
polgármester
Urbán László
polgármester

26

31
32
33

4

~.

Pető Zoltán polgármester
Almádi János
polgármester

2. A Társulás tisztújítást tartott a 2019. december 16-i társulási ülésén, így elnököt,
elnökhelyetteseket, elnökségi tagokat és számvizsgáló bizottságot választott, amely
változások szintén átvezetésre kerültek a társulási megállapodásban.
Ezen kívül a TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE c. fejezet Számvizsgáló
bizottságról szóló pontjának 1. alpontját, valamint a M1NDAZ~ AMIBEN A
KEPVISELO-TESTÜLETEK MEGÁLLAPODTAK c. fejezet Elnökségről szóló
alpontját módosították az alábbiak szerint:
A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE
A Számvizsgáló bizottság
1. A Társulási Tanács a pénzügyi felhasználás ellenőrzésére a társulás tagjainak
polgármestereiből 3 tagú számvizsgáló bizottságot választ, mely ügyrendjét maga határozza
meg. A számvizsgáló bizottság tagjainak megbízatása az önkormányzati választásokhoz
igazodva S éves határozott idó’re szól.
Szám vizsgáló bizottság elnöke:

Mozsár Lászlóné (jászágóipolgárm ester)

Szá,nvizsgáló bizottság tagjai:

Zelenai Tiborné (jászfelsőszentgyörgyipolgármester)
PethőLászló (erkipolgárin ester)

MINDAZ, AMIBEN A KÉPVISELŐ-TESTÜLETEK MÉG MEGÁLLAPODTAK

A Társulás tevékenységének jellege, jogállása
. A társulás pénzügyi-gazdasági feladatait a Jászapáti Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala látja el.
Döntéshozó szerv székhelye:
. 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2.

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

A társulást az Elnök képviseli.

A társulás elnöke:

Farkas Ferenc

Elnökhelyettese:

Budai Lóránt

Elnökhelyettese:

Sveiczer Sándor Péter

Tagja:

Lukácsi György

Tagja:

Dr. Tóth József

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, bogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. ~ (2) bekezdése alapján a jelen előterjesztéshez mellékelt
társulási megállapodást módosító okiratot, valamint az annak alapján megszerkesztett, a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást jóváhagyni szíveskedjék

Kérem az előterjesztés megvitatását, és azt követően az alábbi határozati javaslat
többséggel történő elfogadását.

minősített

Település Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (??. ??.) határozata
A R.EGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról
1. Település neve Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 88. * (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását mely
jelen határozat mellékletét képezi a Társulási Tanács 2019. december 16. napján hozott
38/2019. (XII. 16.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal elfogadja ésjóváhagyja.
—

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a társulás Elnökét az egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodásnak a Magyar A~lamkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti törvényességi
felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására, míg Dr. Czi&a Károly ügyvédet
(5000 Szolnok, Szigligeti utca 2. 111200.) a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásban a jogi
képviselet ellátására.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodásnak a
~ Onkormányzat képviseletében történő aláírására.
Határidők
Felelős:

Y~eőeűibei~3 1.

X~Q: polgármester

Errőlértesül:
1.
2.
3.
4.

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászapáti
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok
Dr. Czi&a Károly ügyvéd Szolnok
Képviselő-testület valamennyi tagja
5. Irattár

Település neve, 2019. december ???

XVAX s.l’
polgár,nester

Előterjesztés

4. Napirendhez

Magyar Falu Program
A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című, MFP-NHI/201 9 kódszámú „ Kazánház”
pályázat beérkezett ajánlatok:
1. Metál Plusz KR. br. 14.996.521 Ft.
2. Pócs és Társa KR. br. 17.234.352 Ft.
3. Jászmetál KR. br. 16.095.341 Ft.

5. napirendhez
LEADER Program
Turisztikai szolgáltatások és kínálat fejlesztése VP6-1 9.2.1 .-48-2-1 7 kódszámú” Strand
kisházak “ pályázat beérkezett ajánlatok:
1. Metál Plusz KR. hr. 15.737.357 Ft.
2 Pócs és Társa KR. br. 17.595.650 Ft.
3 Jászmetál KR. br. 16.810.294 Ft.

Jászboldogháza, 01. 13.

Szűcs Lajos
polgármester

~.

~

Jánoshida Község Polgármesterétől

sz 11

5143 J~no~hida Fő

(ii

28 Tel W/558-O6’J Fnx: 57/5~8-0~1 ~

2019 DEC I.

~

Szűcs Lajos

.

.‚~

db.nell

J ászboldogháza polgármestere részére

Utász~fl’

Elő

Tárgy: XXVI. Jász Vüágtalálkozó

Tisztelt Polgármester Úr!
Kcdvcs Lajos!

Baráti tisztelettel tájékoztatlak, hogy 2020-ban, azaz jövőre Jánoshida Község Önkormányzata és a
Jászok Egyesülete közösen rendezi meg a jászok XXVI. világtalálkozójátjánoshidán.
Az elmúlt időszakban összeállt a világtalálkozó szervezőbizorrsága. amellyel az előző évek
hagvományainak megfelelően ismét színvonalas rendezvényen szeretnénk vendégül látni a hozzánk
látogatókat.
A XXVI. Jász Világtalálkozó hivatalos időpontja 2020. június 19-20-21.
Kérlek, bogy a jövő évi rendezvényeitek időpontjaiban vegyétek figyelembe a jánoshidai
világtalálkozó hétvégéjét, és erről tájékoztassátok a helyi intézmények és civil szervezetek vezetőit
is.

Szeretettel várunk a 2020-as jász Világtalálkozónkia, amelyről folyamatosan küldeni fogjuk az
éppen aktuális információkat.
Az év végéhez kö7eled’ e boldog karácsonyi ünnepeket és ezzel együtt eredményes új
esztendőt kívánok Neked és a képviselő-testület tagjainak, illetve rajtatok keresztül az
egész településnek!

Jánoshida, 2019. december 12.

Baráti üdvözlettel:

polgármestere
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ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉTI
ÍV
Képviselőtestületi ülés

.)
1. Joó-Kovács Balázs

‘

~.

2. Fajka Gábor

~k~1

3. Hegyesi József

W

4, Szendrei Péter

5. Szűcs Gergely

6. Vámosi Norbert
a,
7. Szűcs Lajos

polgármester

8. Dr. Dinai Zoltási jegyző

Jászboldogháza, 2020. 01. 15.

