
Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNOKETOL

9/2014.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésre

Javasolt napirendi Pont:

2014. július 28.-án, hétfőn délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Községhá~a Tanácskozó terme

1. Előterjesztés ingatlanfedezet biztosítására a Jászboldogháza lfjúságáért Egyesület részére, az
elnyert LEADER pályázat keretében, turisztikai tevékenység ösztönzése jogcím kapcsán a
jászboldogházi többfunkciós tó kialakításának megvalósításához
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban, szóban

2. Előterjesztés ingatlanfedezet biztosítására a Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
részére, az elnyert LEADER pályázat keretében, turisztikai tevékenység ösztönzése jogcím
kapcsán az iker szállásépületek építésének kialakításának megvalósításához
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban

3. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak, és póttagjainak megválasztására
Előadó: Dr. Dmai Zoltán jegyző, I-WI vezető, írásban

4. Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester - írásban

Jászboldogháza, 2014. július 24.
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Szűcs Lajos
polgármester





INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI

VÉLEMÉNY .

I

készült a Jászboldogháza, Alkotmány u. S. sz.
alatti 665/3. hrsz. ingatlanról

OVA S~Qa~ZbEr~nU

Készítette
V NOVA Kft Adó~z~rn: 42I7S4(~.-2-~6

‚ . OTP T.: U 450 -2lOO~%4I
Jászbe~ény, Ady E. u. 20.
Tel.: 57/412-237 .

e-mail: epszov~vnet. hu
Ertékbecslő ig.sz.: ~-1~63/l994.; IVEK 16/2009/0003



ÉRTÉKELÉS! BIZONYÍTVÁNY

Ingatlan megnevezése: TÜZOLTÓSZERTÁR

Ingatlan címe: Jászboldogháza, Alkotmány u. 5.

Ingatlan helyrajzi száma: 66513.

Tulajdonosa: Jászboldogháza Község

Önkormányzata 1/1 arányban

Értékelés célja: hitelfedezeti érték meghatározása

Értékelés módszere: piaci összehasonlító értékelés

költségelvű értékelés

hozamelvű értékelés

Megállapított forgalmi érték: 14.700.000.- Ft,

azaz: tizennégymillió-hétszázezer 00/100 Ft

Korlátozások: . műszaki felülvizsgálat, érintésvédelmi

felülvizsgálat, környezetszennyezési vizsgálat,

tűzvédehni vizsgálat nem történt

Helyszíni szemle időpontja: 2014. július 10.

Az értékelés fordulonapja: 2014. július 10.

A szakvélemény érvényessége: 90 nap

Jászberény, 2014~ július 10.

Dr. Novotn~ Já~iosné
értékelő

É-186311994; IVÉK 16/2009/0003



INGATLANFORGALMI SZAKÉRTŐI

VÉLEMÉNY

~-~----~- Y~°VA~~

Készítette:
V-NOVA. KfE.
Jászberény, Ady E. u. 20.
Tel.: ≤~7/412-237
e-mail: epszov~vnet.hu
Ertékbecslő ig. sz.: E- 1863/1994.; WEK 16/2009/0003

készült a Jászboldogháza, R~kóczi F. u. 8.. sz.
alatti 960/1. brsz. ingatlanról

~~t2~22 ~KFT .Ad~ E. u. 20

AdoUzUm 4217546- 6
1174941



ÉRTÉKELÉSI BIZONYÍTVÁNY

(2012. júliüs 22-i értékbeeslés felülvizsgálata)

Ingatlan megnevezése: SZOLGÁLTATÓHÁZ

Ingatlan címei: Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 8.

Ingatlan helyrajzi száma: 860/1.

Tulajdonosa: Jászboldogháza Község

Önkormányzata. ill arányban

Értékelés célja: hitelfedezeti érték meghatározása

Értékelés módszere: piaci összehasonlító értékelés

költségelvű értékelés

hozam.elvű értékelés

Megá1h~pítött forgalmi érték~ 12.700.000.- Ft,
azaz: tizenkettőrnilli&-hétszázezer 00/100 Ft

Korlátozások: műs~áki felülvizsgálat, érintésvédelmi

feIülvizsgál~t, körn~’ezetszennyezési vizsgálat,

tűzvédelmi vizsgálat nem történt

Helyszíni szemle időpontja: 2014. július 10.

Az értékelés fordulónapja: 2014. július 10.

A szakvélemény érvényessége: 90. nap

Jászberény, 2014. július 10.
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“1f~ovotni Ján~né
értékelő

E-186311994; IVEK 16/2009/0003



ELŐTERJESZTÉS

a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

Tisztelt Képviselőtestület!

A köztársasági elnök 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választását.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 23. ~ értelmében
a helyi választási bizottság három — az egy szavazókörrel rendelkező településen öt — tagját és
legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a
szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a választás
irodavezetője tesz indítványt.

A választáson működő helyi választás bizottságot a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23.~. alapján, az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését
követően, legkésőbb a szavazás előtti 42. napig kell megválasztani minden település
tekintetében.

A Ve. 25. ~-ában foglaltak szerint a választási bizottság tagjaira és póttagjára tett
indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, továbbá a választási bizottság tagjainak és
póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a
képviselő-testület.

A 2010-ben megválasztott helyi választási bizottság választott tagjainak megbízatása a most
megválasztott bizottságok alakuló üléséig tart.

A javasolt személyek közül többen aktívan részt vettek a korábbi választások, népszavazások
lebonyolításában. Valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy amennyiben megválasztásra
kerülnek, vállalják a feladatot.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy a javaslatban foglalt személyeket elfogadni és megválasztani szíveskedjenek az
alábbi határozat egyidejű meghozatalával.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

.. ../2014. I I KI. sz. Határozata:

a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról.
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Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. ~. alapján az

A helyi választási bizottsá~

Elnökének: Gugi Lajosné
Elnökhelyettesének: Tóthné Markóth Edit
Tagjának: Turócziné Teréki Erika

póttagjává: Pintér Andrea
Pappné Turóczi Henrietta

jászboldogházi lakosokat

rn e g v á 1 a s z t j a.

Erről: 1. A megválasztott személyek Helyben
2. Dr. Gottdiener Lajos OEVI vezető Jászberény
3. Rentzné Dr. Bezdán Edit TVI vezető Szolnok
4. Dr. Dinai Zoltán HVI vezető helyben.
5. Lakosság — hirdetmény útján -

- értesülnek

Jászboldogháza, 2014. július 24.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

HVI vezető


