
JásttwldogháLn Kozség Önkoi wÚHyLat
Képvise!ő-testületének
ELNOKETOL

7/2022.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő soron kívüli ülésére

2022. július 27-én, szerdán délután 15,00 órára.

helye: KüzséRlláza emeleti tanácskozó terme

Javasolt napirendi Pont:

I. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás
eredményéről, a polgármester eskütétele és az esküokmány aláírása
Előadó: Joó-Kovács Balázs alpolgármester - szóban
Eskü kivevő: Gugi Lajosné a HVB elnöke szóban

2. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megtárgyalására
Előadó: Joó-Kováes Balázs alpolgármester - szóban

Kiss Csaba szóban, írásban

3. Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv JBFI-IV
víziközmű rendszerre 2023-2037 beszámolójának a megtárgyalására
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester - szóban

TRV Zrt. Zsótér László műszaki beruházási és vállalkozási osztályvezető írásban

4. Előterjesztés a „Külterületi mezőgazdasági út megvalósításához” kapcsolódó előleg
megtárgyalására.
Előadó: Pap Béla pályázatíró - szóban
Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester szóban

5. Előterjesztés szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázat
megtárgyalására
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester szóban, írásban

6. Egyebek
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester - szóban

Jászboldogháza, 2022. július 22.



Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal      2. napirend 
                  Jegyzője 
5141 Jásztelek, Szabadság út 71.; 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27. 
Tel: 06-57/562051; 
E-mail: jegyzo@jasztelek.hu; jegyzo@jaszboldoghaza.hu; 
 
   
 
 

Előterjesztés 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat polgármestere illetményének és költségtérítésének 

megállapítására 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX törvény módosítása 
alapján változik a települési polgármesterek illetményének és költségtérítésének összege. 
 
A törvény 71.§ (4) bekezdés c.) pontja, utalva a (2) bekezdésre a polgármester illetménye 
2022. július 17-től 715.000 Ft.  
A törvény 71.§ (6) bekezdése alapján a polgármester költségtérítése 2022. július 17-től 
107.250 Ft. 
 
Kérem a Képviselő testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja és a polgármester illetményének 
és költségtérítésének összegét a törvény erejénél fogva fogadja el!  
 
 
 
Jászboldogháza, 2022. július 25. 

 
 
 
 

Kiss Csaba 
jegyző 
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TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT. 

 
 

 
Gördülő Fejlesztési Terv 

JBH-IV 

víziközmű rendszerre 
2023-2037 

 
 

 
 

Ellátásért felelős megnevezése:  Jászboldogháza Község Önkormányzata 
 
 
 
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
5000 Szolnok, 
Kossuth Lajos út 5. 
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A Víziközmű-rendszer, ellátási terület bemutatása 
 
Víziközmű-rendszer megnevezése: JBH-IV 
 
A víziközmű-rendszer részei: Jászboldogháza vízmű, Jászboldogháza ivóvízhálózat 
 

 
 
A víziközmű-rendszer bemutatása; létesítmények, berendezések; 
állapotjellemzés: 
 
Jászboldogháza vízmű: 
A vízellátást 1 db mélyfúrású kút biztosítja. A vízmű 1994-ben létesült, kapacitása 480 m3/d.  
A vízmű felújítása 2015-ben történt. Alkalmazott technológia: gáztalanítás, vas-mangán 
eltávolítás, ammónium eltávolítás, szervesanyag csökkentés. A vízmű automatizált. 
Alkalmazott technológia: ventillátoros gáztalanítás, fertőtlenítés. 
 
1 db mélyfúrású kút 
1 db KMnO4 adagoló berendezés 
2 db katalitikus szűrő 
1 db klórozó berendezés 
2 db THM szűrő 
1 db hypo adagoló berendezés 
1 db 100m3-es, 1 db 35 m3-es tározó 
2+1 db hálózati szivattyú 
1 db víztorony 50 m3-es 
 
A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosító számú Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt 
keretében 2015-ben valósult meg vízműtelepi és ivóvízhálózati rekonstrukció. KEOP 
beruházás keretében az elektromos és irányítástechnikai berendezések, a kútszivattyú és a 
kútfej elemeinek cseréje megtörtént. A vízműtelep megfelelően karbantartott létesítmény. Az 
üzemépület állapota jó, szerkezeti problémák nincsenek. A KEOP beruházás keretében 2015-
ben új technológiai gépház, új műtárgyak, berendezések kerültek beépítésre, rendszeres 
karbantartáson kívül más beavatkozást nem igényelnek. 
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Jászboldogháza ivóvízhálózat: 
A hálózat majdnem teljes része 1962-ben létesült, amit azbesztcement csővel építettek ki. A 
90-es évek után lett a hálózat tovább bővítve, KM-PVC illetve KPE csövet alkalmazva. 
 
2527 fm NA 100 ac gerincvezeték 
3587 fm NA 125 ac gerincvezeték 
9256 fm NA 100 ac gerincvezeték 
233 fm NA 50 KM-PVC gerincvezeték 
207 fm D  90 KM-PVC gerincvezeték 
359 fm D 90 KPE gerincezeték 
 
2015-ben KEOP beruházás keretében végzett rekonstrukcióhoz kapcsolódóan a meglévő 
tolózáraknák egy részében a szerelvények és idomok cseréje megtörtént, összesen 19 db új 
tolózár lett beépítve az új mosatási csomópontokon kívül. Létesült 4 db új mosatási 
csomópont (beépített új tolózárak: 16 db) és 5 db új föld feletti tűzcsap is. A vízhálózat gerinc 
és bekötő vezetékeinek műszaki állapota még megfelelő. 

 



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

Tervezett 
időtáv

1. Nincs tervezett feladat
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

0 2023. január 2023. december rövid x Önkormányzat nyilatkozata Nem lett feladat betervezve Nincs változás

2. Új kút fúrása nem
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

100 000 forrshiány 2024 2027 közép x x x x Megemelkedett vízigény miatt, a meglévő 
kutak egyre kevesebb vizet adnak.

Új kút fúrása, gépészettel, elektromos 
vezérléssel.

Nincs változás

3. Nincs tervezett feladat
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

0 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x Önkormányzat nyilatkozata Nem lett feladat betervezve Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes 

ütem tekintetében [eFt]

I. ütem 0 0

II. ütem 100 000 0

III. ütem 0 0

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
11-15811-1-001-00-10

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

                       Gördülő fejlesztési terv a 2023- 2037 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

Ivóvíz

Forrás 
megnevezése***

Megvalósítás időtartama

Kezdés Befejezés
(rövid/közép/h

osszú)
Feladat műszaki leírása1 2 3 4 5

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Változás az előző GFT-hez viszonyítva10 11 12 13 14 15 Feladat szükségességének indoklása6 7 8 9

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági 
sorrend

Beruházás megnevezése
Az érintett ellátásért 

felelős(ök) megnevezése
(eFt)

Vízjogi létesítési/elvi engedély 
száma



3. melléklet

Tervezett 
nettó költség

Tervezett 
időtáv

1. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok 36600/1847-24/2016.ált.
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

500 használati díj 2023. január 2023. december rövid x Nincs változás

2. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

2 000 használati díj 2024 2027 közép x x x x Nincs változás

3. szűrőknél töltetek cseréje nem
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

2 210 forráshiány 2024 2027 közép x x x x
A szűrők töltete kimerül, elhasználódik, a megfelelő tisztítás érdekében 
a töltetcserét szükséges elvégezni.

szűrőknél töltetek cseréje Nincs változás

4. Technológiai berendezések kapacitás növelés nem
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

32 500 forráshiány 2024 2027 közép
Technológiai berendezések kapacitása a több kitermelt vízhez nem 
elegendő, kapacítás növelése szükséges 

Technológiai berendezések kapacitás növelés Új feladat

5. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

5 000 használati díj 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x Nincs változás

6. 2 db szivattyú felújítása nem
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

1 560 forráshiány 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x A szivattyúk fokozatosan elhasználódnak, felújításuk időszerű. 2 db szivattyú felújítása Nincs változás

7.
Technológiai szerelvények javítása 
(szelepek, vezérlés, irányítéstecnológia)

nem
Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

780 forráshiány 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x
A technológiai, gépészeti szerelvények elhasználódásából adódóan a 
felújítás szükségessé válik.

Technológiai szerelvények javítása 
(szelepek, vezérlés, irányítéstecnológia)

Nincs változás

8. Ivóvízhálózat felújítása tolózárakkal, közkifolyókkal, 
tűzcsapokkal 100 fm-en

nem Jászboldogháza Község 
Önkormányzata

6 500 forráshiány 2028 2037 hosszú x x x x x x x x x x
Az azbesztcement csőanyagú gerincvezeték szakasz cseréje az 
üzembiztonság és a hálózati veszteség csökkentése érdekében 
szükséges.

Ivóvízhálózat felújítása tolózárakkal, közkifolyókkal, tűzcsapokkal 
100 fm-en

Nincs változás

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem 
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források 
számszerűsített értéke a teljes ütem 

tekintetében [eFt]

I. ütem 500 500

II. ütem 36 710 2 000

III. ütem 13 840 5 000

Használati díj: eFt
Jászboldogháza: 500

Változás az előző GFT-hez viszonyítvaFeladat szükségességének indoklása Feladat műszaki leírása

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

(eFt) 1

Víziközmű-rendszer kódja: **

Forrás megnevezése***
Megvalósítás időtartama

Fontossági 
sorrend

Felújítás és pótlás megnevezése
Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási 

engedély száma
Az érintett ellátásért felelős(ök) 

megnevezése 3 4

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell 
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

2 9Kezdés Befejezés

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

(rövid/közép/ho
sszú)

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.

11-15811-1-001-00-10

A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

12 13 14 15

Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése: Jászboldogháza Község Önkormányzata

6 7 8 10 115



 

 

ELFOGADÓ NYILATKOZAT 

 
 GFT FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERVRÉSZRŐL 

 

 

A 11-15811-1-001-00-10 vkr. kóddal rendelkező JBH-IV megnevezésű 
víziközmű-rendszer ellátásért felelőseként nyilatkozom, hogy a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. által véleményezésre megküldött - 2023-2037 
tervezési időszakra vonatkozó - Gördülő fejlesztési terv, Felújítási és pótlási 
tervrészt tanulmányoztuk, annak tartalmát elfogadjuk, előterjesztéséhez 
hozzájárulunk és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-től a tervben szereplő 
munkák elvégzését megrendeljük. 

 

Ezen nyilatkozatot a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére adjuk ki a 
Gördülő fejlesztési terv, felújítási és pótlási tervrész Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtásához és az eljárás 
lefolytatásához. 

 

 

…………., 2022.    ………... 

 

 

  _____________________________ 

    polgármester 

Jászboldogháza Község Önkormányzata 

 



Meghatalmazás 
 
 
…………………………………. Önkormányzata (székhely: ………………………………., 
adószám: …………. ) - mint ellátásért felelős/ellátásért felelősök képviselője* - 
meghatalmazza a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. víziközmű-szolgáltatót,  
hogy a 11-15811-1-001-00-10 vkr. kóddal rendelkező JBH-IV megnevezésű víziközmű-
rendszerre vonatkozó, 2023-2037 tervezési időszakhoz kapcsolódó Gördülő fejlesztési terv 
Beruházási tervrészét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa, a 
benyújtással kapcsolatos eljárásban …………………………… Önkormányzata helyett és 
nevében teljes körűen eljárjon. 
A meghatalmazás visszavonásig érvényes. 
 
Kelt: Szolnok, ………….……….. 
 
 
____________________________ 
…………………. Önkormányzata 
             meghatalmazó 
                képviseli:  
             …………….. 
             polgármester 
 
A meghatalmazást elfogadom:  
  
 
 
________________________________                                                                              m 
                                     Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. meghatalmazott  
                                                           képviseli:  
                 Poór János István                                                    Zsótér László                                            
                 operatív főmérnök                   műszaki beruházási és vállalkozási osztályvezető 
  
 
 
 
Tanú1: ……………………………...........      Tanú2: ………………………………………. 
Lakcím: …………………………………….     Lakcím: …………………………………….. 
Aláírás: ……………………………………..    Aláírás: ……………………………….……… 
 
 
 
*: a megfelelő aláhúzandó 



 
 
 
Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal      5 Napirend 
                  Jegyzője 
5141 Jásztelek, Szabadság út 71. 
Tel: 06-57/562051, Fax: 06-57/562050 
E-mail: jegyzo@jasztelek.hu;  
 
   

Előterjesztés 
 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló pályázati kiíráson való részvételre. 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kormány az idei évben is segítséget kíván nyújtani a rászorulók részére, ezért kihirdetésre 
került a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás. 

Szén vásárlása esetén a támogatást az önkormányzat 20-40 mm átmérőjű barnakőszén 
vásárlásra fordíthatja. 

A pályázati kiírás 6. pontja alapján a támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, 
amelyik a szociális rászorultság és a 2022. évi igénylés részletes feltételeit – a jogosultak 
részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő – 
rendeletben szabályozza. 
 
 
Kérem a Képviselő testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a pályázaton történő 
részvételről hozzon határozatot!  
 
 
 
 
Jászboldogháza, 2022. július 19.  

 
 
 
 

Kiss Csaba 
jegyző 














