Jászbolciogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNöKÉTŐL

4/2 020.

MEGIIÍVÓ
Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre

2020. március 25-én, szerdán délután 15,00 órára
AZ ÜLÉS HELYE: Jászboldogháza Községháza emeleti Tanácskozó terme
Javasolt napirendi pont:
1./
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
2.!

Előterjesztés a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló
települést érintő beszámolójára
Előadó: Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes, parancsnok írásban
Szűcs Lajos polgármester szóban
-

—

3.!

Előterjesztés a Települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (X.28.) számú
Onkormányzati rendeletre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Konnányhivataltól érkezett
törvényességi felhívás megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinal Zoltán jegyző írásban
—

4.!

Előterjesztés az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 1/2014.(II.05.)
őnkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Dinai Zoltánjegyző írásban

5J

Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban

6.!

Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása benyújtott „A

jászboldogházi Széchenyi utca felújítása” című elnyeli pályázathoz kivitelező kiválasztására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
7.!

Előterjesztés az ötletláda kibontására
Előadó: Fiegyesi József önkormányzati képviselő

8.1

Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
Egyéb kérelmek
Otthonteremtési támogatási kérelmek megtárgyalása zárt ülés
Előadó: Vámosi Norbert Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
-

-

Jászboldogháza, 2020 március 18.

—

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
JÁSZBERÉNYI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

A JÁSZBERÉNYI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
BESZÁMOLÓJA
A 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére

2020.

Tisztelt Képviselőtestület!
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évben végzett tevékenységéről az
alábbi beszámolót terjesztem elő:
A
Jászberényi
Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság
a
Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyi szerveként működik, a Jászberényi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség közvetlen szakmai irányítása alatt. A tűzoltóság végrehajtotta az alaprendeltetéséből
adódó tűzoltási és műszaki mentési feladatait. A bővülő és változó feladatrendszerhez a szakmai
elöljárók elvárásainak megfelelően alkalmazkodott. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, valamint a szakmai felügyelete alá tartozó kilenc önkéntes tűzoltó egyesület, két
önkormányzati tűzoltó-parancsnokság és egy létesítményi tűzoltó-parancsnokság tevékenységével
növelte a Jászságban a lakosok élet- és vagyonbiztonságát.
A feladatok végrehajtása minden esetben a hatályos jogszabályi előírások betartásával, a belső
szabályozók és normák követésével történt.
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területe közel azonos a Jászság földrajzi
határaival. A térségben található 18 település közül Jászszentandrás és Jászivány a Gyöngyösi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vonulási területéhez tartozik. Elsődlegesen a beavatkozásokat a
Hevesi Katasztrófavédelmi Őrs végzi az önkéntes tűzoltó egyesületek bevonásával.
A katasztrófavédelem, ezen belül a tűzoltóság elsődleges feladata az emberi élet, az anyagi javak
védelme, a katasztrófa helyzetek kialakulásának megelőzése. Feladata a bekövetkezett
káresemények, katasztrófahelyzetek gyors és professzionális felszámolása. A helyreállítási
munkálatokban részvétel irányítói, vagy beavatkozói minőségben a felszámolás mielőbbi, szakszerű
elvégzése érdekében.
A megelőzési feladatokhoz kapcsolódóan kiemelt szerepet kap a lakosság tájékoztatása, az ifjúság
felkészítése különböző a rendezvényeken. Kiemelt projekt volt a Jászság területén élők
tájékoztatása a tűzesetek számának csökkentése érdekében. A prevenció keretében szóróanyag
készült, mely terjesztése megtörtént a lakosság körében. Számos plakát került kihelyezésre
nevelési-oktatási intézményekben, közforgalmú helyeken, idősek elhelyezésére szolgáló
intézményekben. A szóróanyagokat az Országos Tűzmegelőzési Bizottság biztosította.
Kiemelt feladat volt az elmúlt év első negyedévében a „Ne gyújtsa, gyűjtse szelektíven!”
elnevezésű projekttel összefüggő feladatok folytatása. A kampány keretében Jászboldogháza
településen kettő család részére került füstérzékelő átadásra, mely a lakók biztonságát volt hivatott
növelni. A program keretében megelőző céllal előadások kerültek megtartásra az idősebb generáció
tájékoztatására nyugdíjas klubokban tett látogatások során.

Tűzoltás, műszaki mentés
A Jászberényi HTP működési területén 12 szervezet végez tűzoltási és műszaki mentési
tevékenységet. Két önkormányzati tűzoltóparancsnokság - Jászárokszállás, Jászkisér - 9 önkéntes
tűzoltó egyesület és egy létesítményi tűzoltó-parancsnokság - Electrolux Lehel Kft.
A Jászság területén a káresemények számadatait vizsgálva az előző évhez viszonyítva a Jászberényi
HTP működési és a Kirendeltség illetékességi területén 22%-os növekedés tapasztalható.
A műszaki mentési tevékenység csökkent, közel 9 %-kal kevesebb beavatkozásra volt szükség, az
előző évhez képest.
A tűzeseteket tovább bontva a nemzetgazdaság tekintetében szinte minden szegmensnél növekedés
látható. A legjelentősebb növekedés (100 %) a mezőgazdaság területén jelentkezett, a
csapadékmentes száraz időszakoknak köszönhetően.
A személyi sérülések tekintetében az előző évhez képest jelentős csökkenés következett be, melyet
a műszaki mentések számának csökkenése okoz. A káresetek során történt elhalálozások szinte
azonos számadatot mutatnak, mint az előző év adatai. Tűzesetek felszámolása során 2 fővel több
hunyt el az előző évhez képest.
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A káreseményekhez tartozó riasztási fokozatokat vizsgálva megállapítható, hogy az összes
beavatkozást igénylő káreseményből két esetben került V. kiemelt (azaz a legmagasabb) riasztási
fokozatnak megfelelő erő-eszköz bevetésre. A két káresemény ipari környezetben történt.
A vizsgált időszakban hosszan elhúzódó - 3 nap - káresemény egy volt, mely során a Jásztelek
közigazgatási határába található regionális hulladéklerakó tűzesetét kellett felszámolni.
A Jászberényi HTP készenléti szolgálata a 2019. év során segítségnyújtásra 185 esetben vonult a
szomszédos tűzoltóságok működési területére. A segítségnyújtások jelentős hányadát a tűzjelző
hálózatok téves jelzései generálták (75).
A számadatot növelte a nyár közepén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében történt viharkár
felszámolása során nyújtott segítség is.
A káreseményeket nemzetgazdasági szempontból vizsgálva megállapítható, hogy továbbra is a
lakás- és személyi ingatlan területén történt a legtöbb esemény. Ezt a kategóriát a közlekedéssel
összefüggésbe hozható események felszámolása követi, majd az ipari és kereskedelemi
környezetben végrehajtott beavatkozások zárják a sort. Ezek az arányszámok megfelelnek az elmúlt
évek átlagának.
A káresemények felszámolását főleg a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állománya
hajtotta végre (65 %), a többi eseményt a két Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság számolta fel.
A Jászság területén jelentős az önkéntes tűzoltó egyesületi mozgalom. Az elmúlt évek statisztikáját
megvizsgálva megállapítható, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek a hivatásos és önkormányzati
tűzoltók munkáját nagymértékben segítik. Az összes káresemény felszámolását figyelembe véve,
mintegy 30 %-ban történt az egyesületek részéről beavatkozás (681 káreseményből 199 esetben). A
beszámoló időszakában a hivatásos és önkormányzati tűzoltók a káresetek 12 %-ban dolgoztak
együtt, mely jelentősen több az elmúlt évek közös munkájánál (5 %).
Az alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltó-parancsnokság (Electrolux Lehel Kft.)
telephelyén káresemény nem történt, így az LTP részéről nem vált szükségessé beavatkozás.
2016. július 1-től folyamatosan egy önállóan beavatkozó egyesület, a Jászalsószentgyörgy ÖTE
végzi tevékenységét. Az önkéntes tűzoltóság a vizsgált időszakban 4 alkalommal végezte önállóan
káresetek felszámolását. A tűzoltási és műszaki mentési tevékenység során beavatkozó állománynál
személyi sérülés nem történt.
A településen végrehajtott tűzoltói beavatkozásokat elemezve szintén megállapítható, hogy a
tűzesetek közül az lakóingatlanokat és lakóházakat érintő tűzesetek száma a legmagasabb. Ezt
követik a szabadtéri tűzesetek. A szabadtéri tűzesetek magas száma köszönhető a település
külterületén található rét-legelő jellegű vegetációk nagy számának, valamint a közlekedési
útvonalak melletti elhelyezkedésüknek.
A tűzesetek keletkezésüknél a vétlen vagy gondatlan emberi közreműködés a kiváltó ok legtöbb
esetben. A szabadtéri tűzesetek száma a korábbi évekhez képest növekedett. A számadatok
nagymértékben függenek az adott év időjárási tényezőitől, a lehullott csapadék mennyiségétől,
eloszlásától is.
A műszaki mentések száma a településen is elmarad a tűzesetek esetszámától. A műszaki mentések
közül meghatározók a közúti balesetek és a viharkárral összefüggésbe hozható események. A
településen nagy átmenő forgalom ugyan nincs, de az ipari tevékenység miatt jelentős a
teherszállítás. Jellemzők a gépjárműbalesetek, melyeknél sajnos gyakori a személyi sérülés is.
A tűzesetek közül kivétel nélkül mind vegetációs tűz volt, melyekből egy növényi hulladékégetés
volt. Egy szabálytalan égetés alkalmával a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági
Osztálya hatósági eljárást folytatott le.
A település belvízi veszélyeztetettsége fenn áll a terület mély elhelyezkedése miatt. Az elmúlt évben
hosszan tartó védekezésre nem került sor. Jelentős, lakosságvédelmi intézkedést magába foglaló
árvízvédelmi védekezés szintén nem volt az elmúlt évben.
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Tűzoltási, műszaki mentési statisztika: Jászboldogháza településen 2019-ben
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Tűzoltási, műszaki mentési statisztika: Jászboldogháza ÖTE 2015.-2019.
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A Jászboldogházai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A káresemények felszámolását Jászboldogháza településen a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság hajtja végre, tekintettel arra, hogy egy közreműködő ÖTE végez szaktevékenységet
a településen.
A tűzoltási és műszaki mentési feladatok mindenkor a jogszabályokban előírt módon a szükséges
létszámmal és képzéssel, jogosítvánnyal rendelkező állománnyal és megfelelő tűzoltó-technikai
felszereléssel kerültek ellátásra. Szükség esetén megfelelő módon bevonásra kerültek együttműködő
és társszervek is a beavatkozások minél szakszerűbb és hatékony felszámolásához.
A hagyományos önkéntes tűzoltó verseny 2019. évben megrendezésre került Jászboldogházán. A
település önkéntes tűzoltói, az önkormányzat hathatós támogatásával, egy színvonalas verseny
lebonyolítására biztosították a helyszínt és a versenyzés feltételeit. A résztvevő csapatok részéről
csak pozitív visszajelzés érkezett a verseny szervezésével kapcsolatban.

Polgári védelmi szakterület
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a polgári védelmi feladatokat a Jászberényi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének szakmai iránymutatásával végezte.
A szervezeti állománytáblában rendszeresített katasztrófavédelmi megbízott beosztás a Jászberényi,
valamint Jászapáti Járás vonatkozásában is betöltött.
A tárgyidőszakban a szakterület nagy hangsúlyt fektetett a kockázati helyszínek feltárására, továbbá
a már azonosított kockázati helyszínek felülvizsgálatára, ellenőrzésére. Jászboldogházán az
ellenőrzéseken a közbiztonsági referens vett részt.
Kiemelt célként fogalmazódott meg a köteles polgári védelmi szervezetek rendszeres felkészítése
mellett az önkéntes mozgalom erősítése, az önkéntesek katasztrófavédelmi rendszerbe történő minél
szélesebb körű bevonása.
A beszámoló időszakában, polgári védelmi szempontból kiemelt katasztrófavédelmi esemény nem
történt, jórészt rendkívüli időjárási események következményeinek felszámolása, továbbá
tűzeseteket követő lakosságvédelmi intézkedések jelentkeztek feladatként.
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Tervezési feladatok
A katasztrófavédelmi besorolás alapján, a természeti, civilizációs, valamint egyéb eredetű veszélyek
következményeinek elhárítására, a helyi veszélyeztető hatások kezelésére valamennyi település
rendelkezik kidolgozott tervekkel, melyek rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek.
A befogadó helyek kijelölése, a befogadó kapacitások meghatározása megtörtént minden
településen. A kijelölt 71 db intézmény befogadási terve megfelelő adattartalommal rendelkezésre
áll.
A vizek kártétele elleni helyi védekezés érdekében a települések közül 17 rendelkezik az illetékes
vízügyi igazgatóság igazgatója által jóváhagyott vízkár-elhárítási tervvel, mely alapját képezi a
települési gyakorlatoknak.
Katasztrófavédelmi felkészítés, képzés
Az ifjúság- és lakosságfelkészítő tevékenységre kiemelt figyelmet fordított a Jászberényi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság. E tevékenység az ifjúsági versenyek, valamint arra történő felkészítések
során, nyári táboroztatás alkalmával, valamint a tanulóifjúság rendszeres veszélyhelyzeti
felkészítésével valósult meg. A Jászság általános- és középiskoláiban, illetve községi
rendezvényeken különböző célcsoportok számára tartott felkészítéseket, bemutatókat a
parancsnokság.
Az évente megrendezésre kerülő felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
Jászberényben tartott fordulóján a 2019. évben két korcsoportban 15 csapat vett részt. A helyi
versenyen győztes középiskolás csapat kiválóan szerepelt a megyei fordulón is, mivel
korcsoportjában első helyezést ért el. Az országos versenyen a Lehel Vezér Gimnázium diákjai a
középmezőnyben végeztek.
Lakosságfelkészítő tevékenységre a lakosság, az oktatási és nevelési intézmények, a pedagógusok,
valamint a szülők részéről az igény folyamatos. A jászberényi tűzoltólaktanya egész évben nyitva
állt a diákok és gyermekek előtt, s ennek eredményeképpen a tárgyidőszakban 22 alkalommal 680
fiatal nyert betekintést a szervezet munkájába.
A tanulóifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi területen történő
megvalósulása folyamatos, melynek keretében havi 5 alkalommal valósul meg felkészítő
foglalkozás a diákok számára. A felkészítő foglalkozások mellett a tanulók bevonása rendszeresen
történt a gyakorlatok előkészítésébe és végrehajtásába. A térségben lakó tanulóifjúság közösségi
szolgálatteljesítése érdekében jelenleg 14 középfokú oktatási intézmény, valamint 8 Önkéntes
Tűzoltó Egyesület rendelkezik a megyei igazgatóság által aláírt dokumentummal.
Polgári védelmi szervezetek
A kirendeltség illetékességi területén 1967 fő köteles és 178 fő nemzeti minősítéssel rendelkező
önkéntes polgári védelmi szervezetbe beosztott segíti a katasztrófák elleni védekezési
tevékenységet. A kirendeltség 7 „II” katasztrófavédelmi osztályba sorolt településén, továbbá a két
járásban rendelkezésre állnak a nemzeti minősítéssel rendelkező önkéntes mentőcsoportok
A települési polgári védelmi szervezetek aktualizálását - mind létszámban, mind összetételben - a
közbiztonsági referensek folyamatosan végzik.
A szervezetek reagáló képességének fokozása érdekében a tárgyidőszakban 17 db riasztási
gyakorlat került lebonyolításra.
Az önkéntes polgári védelmi szervezete a tárgyévben 5 alkalommal került bevonásra a különleges
szaktudást és komplex beavatkozást igénylő műveletekbe.
A 2019. június 27-28-án Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településeit sújtó, nagy erejű vihar által
okozott károk felszámolásában nyújtottak segítséget a Berény Járási ÖMCS, valamint az Apáti
Járási ÖMCS tagszervezetei.
A Berény Járás Önkéntes Mentőcsoport 2013. november 30-án alakult meg, a településről 6 fő tagja
a szervezetnek. Az önkéntes mentőcsoport tagjai sikeres vizsgát tettek a 2018-ban Jászberényben
megtartott újraminősítő gyakorlaton.
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Iparbiztonsági szakterület
A szakmai feladatok koordinálását, valamint a végrehajtás szervezését és felügyeletét a JászNagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi a Jászberényi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség iparbiztonsági felügyelője koordinálásával. Az iparbiztonsági feladatkör ellátásának
segítésében a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csak szakfelügyelet mellett vesz részt.
Ez elsősorban a közúti és vasúti veszélyes áru szállítások ellenőrzésében való részvételt jelenti. A
beszámoló időszakában a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi
megbízottai részt vettek a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által szervezett
ellenőrzéseken. Az ADR közúti ellenőrzéseket Jászapáti, Jászalsószentgyörgy és Jászfényszaru
határaiban tudja végrehajtani a parancsnokság a fizikai adottságok miatt, Jászboldogháza környékén
nem.
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség heti rendszerességgel ellenőrzi a főutakon áthaladó
veszélyes áruszállító járműveket. A településen a vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó
veszélyes üzem nem található. A nagyobb gazdálkodó szervezeteknél időszakosan veszélyes
anyagokkal kapcsolatosan telephelyi ellenőrzést és úgynevezett üzemazonosítási szemlét folytat le a
parancsnokság.

Összegzés
Összegzésként elmondható, hogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság eredményesen
teljesítette meghatározott feladatait. A beszámoló időszakában a Jászság területén
katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kihirdetésére nem került sor, kiemelkedő tűzeset kettő esetben
volt, melyek felszámolása szakszerűen történt az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok és
önkéntes tűzoltó egyesületek közreműködésével. Az iparbiztonság területén Jászboldogháza
település vonatkozásában baleset, havária nem történt, hosszan tartó lakosságvédelmi intézkedésre
nem volt szükség.
A beszámoló időszakában a beavatkozással töltött idő az esetszámokkal arányosan növekedett. A
kiegyensúlyozott munkakörülményeknek, valamint az állomány által elsajátított tudásnak
köszönhetően a feladatok végrehajtása balesetmentesen történt meg.
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Jászboldogháza Község Önkormányzatával, a Polgármesteri Hivatalban katasztrófavédelmi
feladatokat végzőkkel, a rendőrséggel, a mentőszolgálattal, a polgárőrséggel magas színvonalú
szakmai kapcsolatot tart fenn.
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JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…./2020. (….) Önkormányzati Rendelete
a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §. (1) bekezdésében, valamint a
143.§ (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§.
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének települési képviselők
tiszteletdíjáról szóló 13/2014. (X.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet)
felhatalmazó rendelkezései (bevezető) helyébe a következő rendelkezés lép:
„Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §. (1) bekezdésében, valamint a
143.§ (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:”

2.§
A R. 2.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1)Az önkormányzati képviselőket e minőségben végzett munkájukért tiszteletdíj illeti meg.”

3.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második
napon hatályát veszti.
Jászboldogháza, 2020. ……...

……………………………….
Szűcs Lajos
polgármester

……………………………….
Dr. Dinai Zoltán
jegyző

JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
…./2020. (….) Önkormányzati Rendelete
az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati
rendelet módosításáról.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a az
alábbi rendelkezéssel egészül ki:
„(5) A vissza nem térítendő támogatás csak akkor nyújtható, ha az Igénylő az igénylését
a) új lakóház építése esetén, az építkezés megkezdésétől a lakhatási engedély kiadásáig
terjedő időszakban,
b) lakóház vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésétől, a tulajdonszerzésnek az
ingatlan-nyilvántartásban rögzített időpontjától számított egy évig terjedő időszakban,
c) gyermekvállalással kapcsolatos lakásfelújítás esetén, legkésőbb a gyermek 1 éves koráig
nyújtja be.”

2.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
Jászboldogháza, 2020. ……...

………………………………
Szűcs Lajos
polgármester

………………………………
Dr. Dinai Zoltán
jegyző

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Közbeszerzési Terve 2020.
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Jász látogatóközpont kialakítása
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45000000-7
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