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JEGYLÓKON Y V

Készült: 2022. augusztus 16-án Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő, soron kívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti emeleti tanácskozó termében.

Jelen vannak: Fajka Gábor, Kobela Margit, Szendrei Péter, Szűcs Gergely, Vámosi Norbert
képviselők, Joó-Kovács Balázs alpolgármester,

Koczáné dr. Fehérváry Mária - polgármester

Kiss Csaba -jegyző

MeEhívott vendé2ek: I fő

Koczáné dr. Fehérvárv Mária pol2ármester: Tisztelettel köszöntöm a mai rendkívüli, soron kívüli,
ülésen a Képviselő-testület tagjait. 7 Fő képviselőből 7 Fő jelen van. Az ülés határozatképes. A mai
ülésen két napirend van, amelyek ügyében Fontos ma döntést hozunk, a rövid határidő miatt, ha a
rendezvényen szeretnénk kitüntető díjat adni’

A meghívót megküldtük a képviselők részére. A képviselők jelezték, hogy mindenki megkapta a
meghívót. Javaslom, hogy a Képviselőtestület a meghívóban lévő napirendet tárgyalja meg. Az első
napirendet nyílt ülésen, a második napirendet zárt ülésen tárgyalja a Képviselőtestület.
Van-e a napirendekhez kapcsolódóan valakinek más javaslata, kérdése vagy bejelentése?
Más javaslat nem hangzott el. Kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 Fő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

75 2022. (VIII. 16.) Képviselő-testületi határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a mai soros
Képviselőtestületi ülésen Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester javaslata alapján a
meghívóban közölt napirendet tárgyalja meg a Képviselőtestület.

Határidő: 2022. augusztus 16.
Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester
Ertesül: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

1. Napirend
Előterjesztés az önkormányzatok rendkívüli támogatásának benyújtására
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: A Magyar Államkincstárhoz önkormányzatok rendkívüli támogatására
szeretnénk kérelmet benyújtani, mert vannak olyan pénzügyi teljesítést igénylő, lejárt közüzemi
számlák, amelyet nem tudtunk még elutalni 1. 297.892,- Ft. összegben. Vannak iparűzési adó
túlfizctésck is, melyeket vissza kell utalni. A vissza 6zetést nem tudtuk teljesíteni kb. 8-10 millió forint
összegben. Az önkormányzat általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladataihoz kapcsolódó támogatások visszafizetése összesen 866.347,- Ft, mely bontva mini bölcsőde
támogatására visszafizetendő a Magyar Allamkincstárnak 404.647,- Ft, és gyennekétkeztetés
támogatása címen visszafizetendő 461.700,- Ft. Egyéb számlák (pld. ügyelet) 490.000,- Ft. Kérem a
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Kepviselo-testuletet, hogy tamogassa a rendktvuli tamogatas benyujtasara vonatkozo kerelem
benyújtását. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Kérdés nem hangzott el. Javaslom a kérelem benyújtását. Kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Jászboldogháza Község Önkormányzatának
76/2022. (VIII. ló.) számú Képviselő-testületi határozata
Az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó 2022. évi igény benyújtásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 202!. évi XC. Törvény 3. melléklet 2.1.5. pontjában kapott felhatalmazás alapján
támogatási igényt nyújt be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

Erről: 1.) MÁK Szolnok
2.) Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester helyben
3.) Kiss Csabajegyző helyben
4.) Gazdálkodási ügyintéző Palcsó Szilvia helyben
6.) Irattár helyben

értesülnek.

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Van-e más egyéb kérdés, bejelentés? Amennyiben nines, akkor köszönöm
szépen a nyílt ülést bezárom, és zárt üléssel folytatjuk tovább.

____ C
Koczáné dr. Fehérváry Mária Kiss Csaba

polgármester jegyző



.Jászboldogháza Kozség Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNOKETOL

8/2022.

MEGHÍVÓ

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

Javasolt napirendi pont:

2022. augusztus 16-án, kedden délután 15,00 órára.

helye: Községháza emeleti tanácskozó terme

1. Előterjesztés a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására, és az önkormányzatok
rendkívüli támogatására vonatkozó 2022. évi igény benyújtásáról

Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester - szóban

Lö~F LH~5.

2. Előterjesztés kitüntető díjra érkezett javaslatok megtárgyalására
Előadó: Koezáné dr. Fehérváry Mária polgármester írásban, szóban

Jászboldogháza, 2022. augusztus 12.

c~s
Koczáné dr. Fehérváry

alpolgármi



Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője  
5141 Jásztelek, Szabadság út 71. 
 
 
 

Előterjesztés 
 

A Jászboldogháza Község Képviselő-testületének 2022. augusztus  16 -i ülésére, az 
önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
Az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó igény Magyarország 2022. évi 
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Törvény 3. melléklet 2.1.5. pont alapján 
igényelhető. 

A támogatás igénylésével és az elszámolásával kapcsolatos alapvető feltételeket a 
költségvetési törvény rögzítette.  
A költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.5. pontja szerinti rendkívüli támogatást, a települési 
önkormányzatok kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük 
megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. A 
támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában nyújtható. 

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Törvény 3. melléklet 
2.1.5. pont alapján Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási 
igényt nyújt be az önkormányzatok 2022. évi vissza nem térítendő rendkívüli támogatására. 

A támogatás a folyósítást követő harmadik hónap utolsó napjáig használhatja fel az 
önkormányzat, a támogatással az éves költségvetési beszámoló keretében, illetve a 
támogatási szerződésben meghatározottak szerint el kell számolni. 
 
Mindezek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának 
……… /2022. (…….) …..határozat javaslata 

 
Az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó 2022. évi igény benyújtásáról 

 
 Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Törvény 3. melléklet 2.1.5. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján támogatási igényt nyújt be az önkormányzatok rendkívüli támogatására. 

 
 
 
 



 
 

polgármester 
s.k. 

jegyző 
s.k. 

 
 
A kiadmány hiteléül: 
Kelt: P.H. …………………………… 

Aláírás 
 
 
 
Erről: 1.) MÁK Szolnok  
          2.) Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester helyben 
          3.) Kiss Csaba jegyző helyben 
          4.) Gazdálkodási ügyintéző helyben 
          6.) Irattár helyben 
                 értesülnek 
 
 
Jászboldogháza, 2022. augusztus 12. 
 
 
 
 
 (:Koczáné dr. Fehérváry Mária:)                                                            (:Kiss Csaba :) 
             polgármester                                                                                    jegyző 



ÖNKORMÁN YL’A II KÉPVISELŐI ES! ÜLE I
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉTI ÍV
Képviselőtestületi ülés

1. Koczáné dr. Fehérváry Mária

2. Joó-Kovács Balázs

3. Fajka Gábor

4. Kobela Margit

5. Szendrei Péter

6. Szűcs Gergely

‘7. Vámosi Norbert

8. Kiss Csaba

polgármester

alpolgármester

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

jegyző

Jászboldogháza, 2022. augusztus 16.


