
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA .

1. sz. példány

14/20 14.

JEGYZŐKÖNYV

(2014. november 24.)

109/201 4.(XI. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirencljének elfogadásáról

110/201 4.(XI. 24.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.

11 1/2014.(XI. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Dr. Pap Béla alpolgármester bejelentéséről

112/201 4.(XI. 24.) Képviselőtestületi Határozat
A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

l13/2014.(XI. 24.) Képviselőtestületi Határozat
A Közös Onkormányzati Hivatal megállapodásának módosításáról

14/2014. (XI. 25.) Önkormányzati Rendelete
A szociális célú tüzelőanyag támogatásról

114/20 14tX1. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Bursa Hungarica pályázat elbirálásáról

11 5/20l4.(XI. 24.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászboldogházi Településfejlesztő Kit. ügyvezetőjének megválasztásáról

116/201 4.(XI. 24.) Képviselőtestületi Határozat
A Strandfflrdő téliesítési, és a téli karbantartási munkálatok elvégzéséről

117/201 4.(XI.24.) Képviselőtestületi Határozat
A 2015. évi Motoros Találkozó megrendezéséhez terület biztosításáról

Készült: 2 példányban
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. november 24.-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soros
ülésén 15.00 órakor, a Kőzségháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti tanácskozó
termében.

Jelen vaimak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely,
Vámosi Norbert — képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán -jegyző

A lakosság részéről: 1 fő

A polgármester köszönti a jelenlévőket.

A polgármester megállapítja, hogy Képviselőtestület összesen 7 főből áll, az ülésen jelen van 7 fő, az
ülés határozatképes.

Dr. Pap Béla alpolgármester kiment a teremből.

A képviselőtestület? főjelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

109/201 4.(XI. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, és a mai ülésen a
meghívóban kiadott napirendet tárgyalja.

Határidő: 2014. november 24.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1 .Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Utolsó soros Képviselőtestületi ülés 2014. szeptember 8.-án volt. Ezt követően került sor
2014. szeptember 27-én a „Magyarország Szeretlek” rendezvény megtartására, mely Országos
rendezvényhez településünk ismét csatlakozott, és 425.000,- Ft pályázati támogatást nyertünk el. A
támogatáshoz minimális önerőt kellett biztosítani. A programok helyszíne a Strandfúrdő területén volt.
A pályázathoz elnyert támogatási pénz elszániolása jelenleg folyamatban van.

- Az Egészségház felújításának a műszaki átadása 2014. augusztus végén megtörtént, és
szeptembertől visszaköltözött a háziorvosi rendelés, a fogorvosi rendelés, és a védőnői
szolgálat. A pályázati támogatás útján felújított egészségház ellenőrzése az elmúlt hetekben
volt az Eszak-alföldi Regionális Fejlesztési Ugynökség részéről Debrecenből és Szolnokról.
Az ellenőrzés sikeresen lezajlott, apróbb hiányosságot (fényképek a felújítás, használatbavételi
engedély) észrevételeztek, melyet hiánypótlásban kell megküldenünk az ügynökség részére.
Az ügynökség felé 4 db részszámla került becsatolásra. A támogatás szállítói finanszírozású,
és 2 részszámla kifizetésre került, a támogatás 50 %-a megérkezett a felújítást végző
vállalkozó számlájára. Mivel az ellenőrzés során hibát nem találtak, ezért bízunk benne, hogy
a másik két számla kiegyenlítésére rövid időn belül sor kerül majd. Az egészségház a
felújításnak köszönhetően jobb körülmények között, megfelelően működhet tovább ajövőben.

- A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány elnyert pályázatának köszönhetően jelenleg az
alapítvány beruházásában folyik a Strandfúrdő-kemping területén 3 db ikerház megépítése.
Ebben az évben az épületek tető alá kerülnek és az építés befejezésére majd a tavaszon
kerülhet sor. A beruházás befejezési határideje 2015. március vége.
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- A Jászboldogházai Ifjúsági Egyesület által elnyert pályázat alapján, és beruházásában folyik a
strandfflrdő melletti tó megépítése. A kivitelezési munkálatokat Darók Sándor vállalkozó
végezte, de halála miatt a szerződés megszüntetésre került. A munka teljesítésének 75 %-a
elvégzése megtörtént. A kiállított számla kiegyenlítése megtörtént. A munka befejezésére Új
kivitelezővel folynak a tárgyalások. A beruházás befejezési határideje itt is 2015. március
vége.

Dr. Pap Béla alpolgármester visszajött a terembe.
- Az elmúlt hetekben a két alpolgármesterrel megkezdtük a polgármesteri feladatok

megosztását, és mindketten segítenek a hétköznapi feladatok ellátásában. Minden héten hétfőn
és szerdán egész nap a hivatalban vagyok, illetve önkormányzati feladatokkal foglalkozom,
ami nem jelenti azt, hogy mindig bent tudok lem~i, mert sokszor előfordul, hogy a hivatalon
kívüli kell az önkormányzati munkát ellátnom. Minden héten, szerdán 15.00 — 17.00 óráig
fogadóórát tartok, amikor próbálom teendőimet úgy intézni, hogy szabad legyek, és itt legyek
a hivatalban, akkor megtaláljanak a lakosok. Ezen ldvül is úgy intézem, hogy Ott tudjak lem~i
az összejöveteleken, előadásokon, és a tárgyalásokon.

- Az elmúlt hetekben részt vettem az óvodának, iskolának az őszi szüreti rendezvényein, és a
Sportegyesület által szervezett sportbálon, valamint az elmúlt szombaton megtartott Oregfiúk
csapatának 25. évfordulójának megünneplésén.

- Az elmúlt hetekben foglalkoztunk a közös hivatal működtetésének kérdésével. Joó-Kovács
Balázs alpolgármesterrel Jászteleken voltunk, ahol arról tárgyaltunk a Polgánnester
Asszonnyal és a Jegyző Urral, hogyan lehetne javítani a jászboldogházi hivatal működő
képességét, és hogy hogyan tudnánk a lakosságot minél hatékonyabban ellátni.

- A Strandílirdőn lévő épületekbe a csőhálózat kiépítésével, a konvektorok beszerelésével
megvalósulhatott a gázbekötés. Ez érintette a tűzoltó szertárat — itt a belső kiépítést az
egyesület végezte -‚ a szociális épület helyiségeit, és a gépházat. A gázcsonk elhelyezése már
2013. évben megtörtént. Az épületekbe almérők kerültek felszerelésre, hogy lássuk a
fogyasztásukat. 4 db használt konvektort szereltünk fel az épületekbe. Erre azért volt szükség,
hogy a télen a csővezetékek ne fagyjanak el, a helyiségekben minimális fűtésre szükség van,
mert eddig hősugárzókkal tudtuk csak megoldani, ami a nagy hidegben nem adott volna teljes
biztonságot.
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történtekről, tett intézkedésekről.
Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?

Hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület 7 főjelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:

110/201 4.(XI. 24.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt
eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.

Határidő: 2014. november 24.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Pap Béla alpolgármester kért szót, Szűcs Lajos polgármester megadta részére a szót.

Dr. Pap Béla: Mielőtt a második napirendet tárgyalnánk, bejelentem, hogy 2014. október,
november, és december hónapban bruttó 120 eFt. feletti alpolgármesteri tiszteletdíjról, és a
költségtérítési díjról lemondok. 2015. évben még nem tudom, hogy hogyan alakul tovább. Ezt az
összeget a Polgárőrség gépjármű vásárlására ajánlom fel, ha az egyesület elfogadja.
Joó-Kovács Balázs: Elfogadom. Köszönöm szépen az egyesület nevében.
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A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből? igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11 l/2014.(XI. 24.) Képviselőtestületi Határozat
Dr. Pap Béla alpolgármester bejelentéséről

Dr. Pap Béla alpolgármester a mai Képviselőtestületi ülésen bejelentette, hogy a 2014. október,
2014. november és 2014. december havi alpolgármesteri tiszteletdíjának bruttó 120.000,- Ft feletti

részéről, és ugyanerre az időszakra szóló költségtérítési díjáról lemond.

Ezen összeget a Polgárőrség gépjármű vásárlására ajánlja fel, és kéri a Polgárőrség Jász
Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlaszámára átutalni.

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a bejelentést tudomásul veszi, és
elfogadja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos — polgánnester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Pap Béla — alpolgármester
Sasné Szöllősi Anita - gazdálkodási ügyintéző

2.Napirend
Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására

Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző úrnak, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Dr. Dinai Zoltán: A belső ellenőrzésre tett javaslatot Illyésné Nagy Terézia belső ellenőr asszonytól
megkaptuk. A 2015. évi munkatervet kockázatelemzés lapján készítette cl, és az iskolakonyha
ellenőrzését javasolta. Javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy a javaslatot vitassa meg, és
fogadja el.
Szűcs Lajos: Most még csak reménykedhetünk, hogy jövő évtől nem lép életbe a közétkeztetésre
vonatkozó új jogszabály. Az Új jogszabály arról szól, hogy hogyan kell egészségesebben étkeztetni a
közétkeztetésben az óvodásokat és iskolásokat. A jogszabályban olyan drasztikus előírások és tiltások
vannak, hogy nem tudjuk meg tudjuk-e valósítani? Jóval több pénzbe fog kerülni. Ha megakarjuk
valósítani, akkor hogyan tudjuk finanszírozni? A gyermekek nagy része 50 — 100 %-os étkezési
térítési díj támogatásban részesül. A 30 %-os térítési díjemelést azok a szülők sem tudnák teljesíteni,
akikre hárulna majd ez. Kétséges, hogy ilyen dolgozói létszámmal megvalósítható-e? Pld. Egészséghét
keretében több olyan étel is volt az étlapon, amelyet (sütőtök krémleves, halas szendvics, stb,) nem
ettek meg, a gyerekek 90 %-a hozzá sem nyÚlt az ételhez. Most egy napi só mennyiség, amit egy hétre
előírnak. Még a szülők is bennünket hibáztatnak majd, ha a gyermek nem eszi meg, és éhes marad.
Dr. Dinai Zoltán: Az Új étkezési program alkalmas lesz arra, hogy kimutassa a felhasznált anyagokat,
különféle bontásokban. Ezzel az Új programmal az oktatáson elkészítettek egy heti menüt, ami még a
felnőttek számára is gyakorlatilag ehetetlen volt.
Szűcs Lajos: Az óvodásoknak és az iskolásoknak külön edényben kellene főzni. A jelenlegi formában,
ilyen költségvetéssel, ilyen létszámmal, és a jelenlegi konyhával nem tudjuk megvalósítani a
jogszabályi előírásokat. A szeptemberi tanévkezdéskor jövő év januárig elhalasztották a jogszabály
életbelépését, most abban bízunk, hogy továbbra sem életbe majd.
Javaslom, hogy a 2015. évi ellenőrzésre vonatkozó írásbeli javaslatot fogadjuk el.

A képviselőtestület? főjelenlévő Képviselőből? igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

112/201 4.(XI. 24i Képviselőtestületi Határozat
A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról
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Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat 2015. évi
belső ellenőrzési tervét.

(Jászboldogháza Községi Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési terve a határozat
meflékletét képezi.)

Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Szűcs Lajos — polgánnester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Illyésné Nagy Terézia — belső ellenőr

3.Napirend ..

Előterjesztés a Közös Onkormányzati Hivatal megállapodásának módosítására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Előző Képviselőtestületi ülésen döntöttünk arról, bogy vizsgáljuk Felül a Közös
Önkormányzati Hivatal működését. Joó-Kovács Balázs alpolgármesterrel Jászteleken voltunk, ahol
arról tárgyaltunk a Tóth Nóra polgármester Asszonnyal és a Jegyző Urral, bogy hogyan lehetne
javítani a Közös Önkormányzati Hivatal működését. Jegyző Úr elmondta, hogy az önkormányzati
választástól számított 60 napos határidő arra vonatkozik, hogy addig van lehetőség közös hivatal
létrehozására, illetve váltásra, egyéb esetben a közös hivatal létrehozásával kapcsolatos meglévő
megállapodáson a ciklus ideje alatt bármikor van lehetősége a két önkormányzatnak módosítani.
Kértem, hogy keressük meg a közős megoldást, hogy Jászboldogháza település lakosai az
együttműködés során az eddigiektől többet kapjon. Vizsgáljuk meg, hogy melyek azok a lehetőségek,
amelyeken a javítás érdekében tudnánk módosítani. Az egyik, hogy a Közös Onkormányzati Hivatal
gesztorságát Jászboldogházára belyeznénk át. Ettől a Polgármester Asszony elzárkózott. Kértem, hogy
gondolják át, hogy Fordított esetben mi lenne a helyzet, ha a Jegyző Ur Jásztelken csak heti pár órát
tudna eltölteni. Azokon a településeken, amelyek gesztor települések maradtak, ott kevésbé vagy
egyáltalán nem vették észre a változást a lakosok. A közös hivatal költségvetését vizsgálva
megállapítható, hogy a Jászteleki hivatalra több bér és járulék költség került elszámolásra, mert a
dolgozók magasabb bérre jogosultak, éves szinten 1,8 mFt-tal többe került a működtetés Jásztelken.
Ezért kérem, ha jobb megoldást nem találunk, akkor azt kértem, mivel a jelenlegi Jászboldogházai
hivatal létszáma 5 Fő, a Jászteleki hivatal létszáma is 5 Fő, plusz a jegyző van meghatározva a
megállapodásban, hogy Jászboldogháza részére ne 5 Fő, hanem 6 fő kerüljön közös finanszírozásra a
költségvetésből, ezért javaslom, hogy módosítsuk a megállapodást. Sajnos aljegyző foglalkoztatására
ez a pénz nem lenne elegendő, és alkalmas személyt sem találtunk a településen. Nem szeretném azt
sem, ha ezért leépítésre kerülne sor. Megoldás lenne, ha a jelenlegi dolgozók közül erre alkalmas,
megfelelő felsőfokú képesítéssel rendelkező személy lenne a hivatalban, de jelenleg nincs olyan, akit
aljegyzőnek lehetne kinevezni. Kértem, Tóth Nóra Polgármester Asszonyt és Dr. Dinai Zoltán Jegyző
Urat, hogy járuljanak hozzá, hogy a közalkalmazottként dolgozó Sós Boglárka 2015. január 1-tő]
Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő áthelyezéséhez. Sós Boglárka jelenleg munkaidejének egy
részét a strandfflrdőn, a többi időben a hivatali munkák elvégzését segíti. Pappné Túróczi Henrietta
foglalkoztatását átvette a Klebelsberg lntézményfenntartó Központ. Igy O megbízásban végzi a
könyvtárosi teendőket. De láttuk, hogy a strandra is szükség van személyre és a hivatalba is, így került
sor Sós Boglárka Felvételére, először kőzmunkában, majd 2014. május 1-től közalkalmazotti státuszba.
Szeretnénk átadni Ot a közös hivatalhoz foglalkoztatásra és köztisztviselővé kinevezni, azzal a
feltétellel, hogy minél hamarabb a közigazgatási alapvizsgát, és a közigazgatási szakvizsgát tegye le.
Ha elvégzi a továbbképzést, akkor a sikeres vizsga után szeretnénk minél több feladatot, és hatáskört
átruházni részére’ Uj személy helyette az önkormányzathoz nem kerülne felvételre.
Megvizsgáltuk azt is, hogy mely településekkel tudnánk közös hivatalt együtt működtetni. Három
település társulása esetén rosszabb finanszírozási mutató jönne ki, és arányaiban kevesebb támogatást
kapnánk. Egyik társulásban lévő település Képviselőtestülete sem hozott felülvizsgálatra vonatkozott
határozatot.
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Megkérem Jegyző Urat, hogy vizsgálja ki, hogy lehet-e változtatni azon, hogy Jászboldogháza
településen működő hivatal elnevezése hogyan lehet. Kell-c úgy szerepeltetnünk, hogy „Jászteleki
Közös Onkormányzati Hivatal Jászboldogházai Kirendeltsége”. Van-c más elnevezésre lehetőség?
Célunk az, lássuk, hogy az elkövetkezendő öt évben hogyan tudjuk minél jobban működtetni a közös
hivatalt úgy, hogy a lakosság felé történő szolgáltatás minél jobb legyen, ha elehet javítsunk, és ne
romoijon.
Ha a két önkormányzat Képviselőtestülete megszavazza a javaslatot, akkor azt is jelentős
eredménynek tartom, hogy Jászboldogházán egy fővel több hivatali dolgozó lesz, aki a feladatellátást
biztosítja. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem a Képviselőtestületet,
hogy szavazzunk.

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

113/201 4.(XI. 24.) Képviselőtestületi Határozat
A Közös Onlcormányzati Hivatal nwgállapodásának módosításáról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közös Önkormányzati Hivatal
megállapodásának módosításáról döntött az alábbiak szerint:
A megállapodásban szereplő Jászboldogháza részére megállapított 5 fő hivatali létszám 6 főre történő

emeléséről.
A megállapodás többi tartalmi része változatlan marad.

A Képviselőtestület felkéri Jásztelek Község Onkormányzatát, hogy a fenti javaslatot vitassa meg, és a
Közös Onkormányzati Hivatal megállapodásának módosításához járuljon hozzá.

Határidő: 2014. november 24.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán—jegyző
Jásztelek Község Onkormányzata — Tóth Nóra polgármester

4.Napirend
Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet — tervezet megtárgyalására

Előadó: Dr. Dinai Zoltánjegyző

Szűcs Lajos: Benyújtottuk a pályázatot szociális célú tüzelőanyag támogatására. A pályázaton
464.820,- Ft-ot nyert az önkormányzat. A szén a Tápiógyörgyei Tüzépről, előzetes árajánlat alapján a
mai napon került leszállításra. Atadom a szót a Jegyző Urnak.
Dr. Dinai Zoltán: A rendelet az előző évihez képest nem változott, csak annyiban, hogy kiegészítésre
került a szénnel. Javaslom, hogy a rendelet — tervezet 3. *-át egészítsük ki (5) bekezdéssel;,,Az
önkormányzat a szociális célú tűzifa, vagy szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.” Erről
már az előző ülésen határozatban döntöttünk, de felhívták rá a flgyelmünket, hogy a rendeletnek is
tartalmaznia kell. A támogatási feltételek maradtak, és ugyanúgy a Szociális és Egészségügyi
Bizottság bírálja cl a kérelmeket. Kérem, hogy a Képviselőtestület a rendelet-tervezet vitassa meg, ás
az elhangzott kiegészítéssel fogadja cl.
Szűcs Lajos: Az elhangzott kiegészítéssel együtt javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.

14/2014. (XI. 25.) Önkormányzati Rendelete
A szociális célú tüzelőanyag támogatásról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5 .Naijirend .. ..

Előterjesztés a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Osztöndíjpályázatok
elbírálásának megtárgyalására
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Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Ösztöndíjpályázatra határidőig 8
pályázat érkezett. A szociális ügyintéző a Kormányrendelet alapján előkészítette a bírálathoz az
előterjesztést. Erre a célra a 2015. évi költségvetésből 400.000,- Ft. elkülönítéséről döntöttünk. Most
magasabb az adható összeg, mint a múlt években, mert kevesebben pályáztak. A „B” típusú pályázók
esetében az ösztöndíj három évre szól, ezért 171.000,- Ft-tal kell csökkentetünk a szétosztható keretet,
és a femunaradó összeget szétosztva összesen 383.500,- Ft-ot kell elkülöníteni a 2015. évi
költségvetésből. Javaslom, hogy az előterjesztést fogadja el a Képviselőtestület.

A képviselőtestület? főjelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

114/20 14tX1. 24.) Kénviselőtestületi Határozat
Bursa Hungarica pályázat elbírálásáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete Bursa Hungarica Felsőoktatási
Onkormányzati Osztöndíjpályázat 2015. évi elbírálásáról

Jászboldogháza község Onkormányzatának Képviselőtestülete az 51/2007(111.26.) Korm.
Rendelet alapján bírálta el a 2014/2015. II. félévére és a 2015/2016. tanév I. félévére vonatkozó

Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Osztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat.

„A” típusú pályázó: 7 fő
„B” típusú pályázó: 1 fő

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján az alábbiak szerint került
meghatározásra: (I főre eső jövedelem)

0. Ft — 50.000,- Ft. 3.500,- Ft./hó 1 fő

50.00 1,- Ft. — 60.000,- Ft. 2.500,- Ft/hó 6 fő

Önfenntartó: 4.500,- Ftlhó 1 fő

A „3” típusú pályázók esetében az ösztöndíj három évre szól. Az „A” típusú pályázók részére 10
hónapra kerül inegállapításra a támogatás, a „B” típusú pályázók 5 hónapra kapják, mivel 2015.
szeptembertől kezdik felsőfokú oktatási intézményben tanulmányaikat.

A pályázók részére nyújtott pénzügyi támogatást a határozat mellékletét tartalmazó bírálati lap
tartalmazza, melyet a Képviselőtestület elfogadott.

Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző

pályázók

6.Napirend
Előterjesztésijavaslat a Jászboldogházi Településfejlesztő KR. ügyvezetőjének megválasztására

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Az előző Képviselőtestületi ülésen Joó-Kovács Balázs, mint a Jászboldogházi
Településfejlesztő KR. ügy vezetője összeférhetetlenség miatt lemondott tisztségéről. Az
Önkormányzati törvény kimondja, hogy közalkalmazott, köztisztviselő nem lehet önkormányzati
tulajdonú KR. ügyvezetője. A képviselők is és az önkormányzati dolgozók is ki vannak zárva a
lehetőségek köréből. Olyan személyt kellett keresnünk, aki nincs önkormányzati foglalkoztatásban. A
Kft-nek feladatot kell átadnunk. Javaslom, hogy jövő évtől a Strandflirdő üzemeltetését adjuk át a
Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.-nek. Ez az egy olyan létesítményünk, ahol nincs állandó
dolgozónk, és amelynek van saját bevétele, és így képes lehet a Jászboldogházi Településfejlesztő
Kft.-t nyereségessé tenni. Ezt el kell érnünk, és a szükséges lépéseket meg kell tenni ebbe az irányba.
Ezért szerettük volna Szöllősi Pétert megbízni a Jászboldogházi Településfejlesztő KR. vezetésével,
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aki megbízás alapján látja el a strandfhrdő vezetését. A munkahelyén viszont nem engedélyezték, és
választania kellett. Igy nem vállalta.
Ezután megkerestük Vadkerti Tivadart, aki már nyugdíjas, hogy elvállalná — e a a Jászboldogházi
Településfejlesztő Kit. ügyvezetői tisztségét. O igent mondott, ha a Képviselőtestület is elfogadja.
Nyugdíjasként a feladatot el tudja látni, az O személyét találtuk a legalkalmasabbnak. A törzstőke
emelést nem javaslom, továbbra is a jelenlegi jogszabályok rendelkezései szerint működjön tovább a
Jászboldogházi Településfejlesztő Kit. Van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat?

Kérdés, hozzászólás, más javaslat nem volt. A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

1 15/2014.(XI. 24.) Ké~jviselőtestületi Határozat
A Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a Jászboldogházi Településfejlesztő
Kft. ügyvezetőjének Joó-Kovács Balázsnak lemondását 2014. november 30-i hatáflyal elfogadja,

és ezzel kapcsolatosan az alábbi döntéseket hozza:

1. Jászboldogházi Településfejlesztő Kit. Új ügyvezetőjének 2014. december 1-i hatáhyal,
határozatlan időre megválasztotta:

Vadkerti Tivadar

Született: Vadkerti Tivadar

Szül.hely, idő: Jánoshida, 1949. 02. 11.

Anyja neve.: Lipták Mária

5144 Jászboldogháza, Árpád u. 2. szám alatti lakost.

2. A Képviselőtestület Úgy határozott, hogy a jelen határozatban eldöntött társasági szerződés
módosításhoz kapcsolódóan nem emeli meg a társaság törzstőkéjét, a társaságra továbbra is a

Gazdasági Társaságokról szóló to•~rvény rendelkezései az irányadóak. A társasági szerződésben a
társasági szerződés minta jellegére való utalást azonban elhagyja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos — polgánnester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Joó-Kovács Balázs — volt ügyvezető Jászboldogházi Településfejlesztő Kit.

Vadkerti Tivadar Új megválasztott ügyvezető Jászboldogházi Településfejlesztő Kit

Szűcs Laios: Javaslom, hogy bízza meg az önkormányzat 2014. november 25-től 2015. január 31-ig a
Jászboldogházi Településfejlesztő Kit-t a Strandfűrdőn lévő téliesítési és karbantartási feladatokkal. A
munkák elvégzését az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséből finanszírozná. A munkálatokért 2,4
mFt+Áfa összeget fizetne az önkormányzat. A feladat elvégzésére a Jászboldogházi
Településfejlesztő Kit-nek személyeket kell majd alkalmaznia. A jövő évben a Strandfúrdő egész
üzemeltetését szeretetnénk átadni, amelyért bérleti díjat kérünk.

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

116/201 4SXI. 24.) Képviselőtestületi Határozat
A Strandliirdő téliesítési, és a téli karbantartási munkálatok elvégzéséről

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete 2014. november 25-től 2015. január 3 -ig
megbízza a Jászboldogházi Településfejlesztő Kit-t (5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.) a

Strandfürdőn elvégzendő téliesítési, és a téli karbantartási munkálataival.
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A feladatok külön megállapodásban kerülnek részletezésre.
A megbízás értéke: 2,4 millió Ft. ± Ma

Az önkormányzat a munkálat elvégzéséért a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. részére
lehetőséget biztosít részszámlázásra, amely ebben az évben is megtörténhet.

Az önkormányzat a munkálatok fedezetét a 2015. évi költségvetéséből biztosítja.

A Képviselőtestület felkéri Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, hogy a megállapodást készítse elő, és megbízza
Szűcs Lajos polgármestert a szerződés aláírásával.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos — polgánnester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző

Vadkerti Tivadar Új megválasztott ügyvezető Jászboldogházi Településfejlesztő Kft

7 .Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A Képviselőtestület 2014. május 19-én tárgyalta a településen működő civil szervezetek
2013. évi működéséről szóló beszámolót, melyet a 46/2014.(V. 19.) számÚ Képviselőtestületi
határozattal fogadott cl. A Sportegyesület beszámolója hiányzott. Bodor Máté a Sportegyesület elnöke
hiánypótoltan benyújtotta az egyesület 2013. évi működéséről szóló beszámolóját. A késedelem oka
félreértésből eredő volt. A beszámoló időben elkészült, de a könyvelő úgy gondolta, hogy az egyesület
elnöke benyújtja, az elnök pedig fordítva. Egyik úton sem jutott el az önkormányzathoz. Most a
beszámolót csatoltuk tájékoztatásul a Képviselők részére az anyaghoz. Van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény?

Kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt.

Szűcs Lajos: Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület keresett meg azzal a kéréssel, hogy jövő évben
is a hagyományokhoz híven szeretnék megszervezni a Strandflirdő területén a Motoros Találkozót.
Atbeszéltük együtt közösen a Strandfiirdő vezetőjével, és a helyszínt is megnézték. Támogatom, hogy
a Strandliirdő területén legyen a rendezvény, de kértem, hogy a területet védjék és óvják, inert egyre
több az építmény, létesítmény, berendezés, kerítés, egyre kisebb lesz a mozgástér. Egyenlőre ez nem
akadályozza, hogy a rendezvény itt kerüljön megrendezésre. Tájékoztattam az egyesületet, hogy ha
tudunk, pályázunk és fej lesztjük a strandot, nem lehet Fő szempontunk a Motoros Találkozó.
Valamilyen irányba el kel] indítani a fejlesztést, vagy a gyógyvíz, vagy élményfiirdő létesítése felé,
mert a vízforgatós medencék nem ugyanazokat a vendégkőrt vonzzák, akik 40 évig idejártak. A
nyugdíjasok részére nem tudunk kellő szolgáltatást biztosítani.
A Motoros Egyesület kérelmét támogatom. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?

Kérdés, hozzászólás, másjavaslat nem volt. A képviselőtestület? Fő jelenlévő Képviselőből? igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:

117/201 4.(XI.24.) Képviselőtestületi Határozat
A 2015. évi Motoros Találkozó megrendezéséhez terület biztosításáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászboldogházi Motoros
Klub Egyesület (5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.) kérelmét, és az alábbiak szerint döntött.
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Az önkormányzat 2015. május második hétvégéjén megrendezendő XVII. Motoros Találkozó
megrendezéséhez az előző évekhez hasonló feltételekkel térítésmentesen biztosítja a Strandfürdő
területét.

A Képviselőtestület felkéri az egyesület képviselőjét, hogy a terület bérlésével kapcsolatos részleteket
a találkozó megrendezése előtt Szűcs Lajos polgármesterrel egyeztesse.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyeztetéseket követően a bérleti
szerződést írja alá.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület Laki Zsolt elnök (5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.)

Szűcs Lajos: Írásban megkerestek a Fajtakísérleti Állomás (Rákóczi u. 1.) területén lévő régi iskolai
épület lebontásának tervezésével kapcsolatosan. Az épület a Magyar Allam tulajdonában van, és a
NEBIFI a kezelője. Az épület rossz állapotban van, évtizedeken keresztül az állagmegőrzésével
kapcsolatosan nem foglalkozott senki. A Faluvédő és Szépítő Egyesület és az Jászboldogházáról
Elszármazottak Baráti Társasága is megkeresett azzal a kéréssel, hogy ne engedjük a régi épület
lebontását, és keressünk megoldást arra, bogy ne kerüljön lebontásra. Jegyző Urral írtunk kérelmet,
hogy amennyiben nem tudják biztosítani az épület állagmegörzését, akkor adják át az egész területet
önkormányzati tulajdonba. A levélre válasz még nem érkezett. Az ingatlan egy részét tudnánk csak
használni. Előzetes információink alapján olyan tájékoztatást kaptunk, hogy nem adnák át az egész
területet, ami jelenleg is bérbe van adva, hanem csak 400 m2 t, amelyen az épület van. Csak az
épületet nem szabad átvennünk, mert az épület nagyon rossz állapotban van, valószínű, hogy felújítani
sem lehet. Nem tudjuk Úgy átvenni, hogy egyben nyilatkozunk arról, hogy vállaljuk az épület
felújítását. Nem biztos, hogy az érzelmeknek kell engedni, az ész érvekkel szemben.

Szűcs Lajos: A nyílt ülés végére értünk. Köszönöm a testület tagjainak a munkát! A rendkívüli nyílt
ülést bezárom, és zárt üléssel folytatjuk tovább.

(Szűcs Lajos) (Dr.
polgármester jegyző



Jászboldogliáza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
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MEGHÍVŐ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület inunkatervében szereplő soros ülésre

2014. november 24.-én, hétfőn délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Községháza Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pont:

1.! Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

2.! Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző — szóban, Írásban

3.! Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának módosítására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

4.! Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag támogatásáról szóló rendelet—tervezet megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző — szóban, Írásban

5.! Előterjesztés a 2015. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
elbirálásának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester - szóban, Írásban

6.! Előterjesztésijavaslat a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. ügyvezetőjének megválasztására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban

7.! Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — szóban
- Sportegyesület 2013. évi pénzügyi beszámolója
- Otthonteremtési támogatási kérehnek (2 db) megtárgyalása — zárt ülés

Jászboldogháza, 2014. november 18.
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Szűcs Lajos
polgarmester
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2. napirend

Jászboldogháza Község Önkormányzata
2015. évi belső ellenőrzési terve

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) ól. *-a szerint az
államháztartási kontrollok Célja az államháztartás pénzeszkőzeivel és a nemzeti vagyonnal
történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az
államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere
keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.

Az önkormányzat a költségvetési szervek belső kontrolirendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/2011 .(XI.3 1.) Korm. rendelet 31. g-a, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint összeállított éves ellenőrzési
tervet fogalmazza meg:

A belső’ ellen őrzés tervezésének bemutatása

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fej lesztéséért a költségvetési szerv
vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók
Figyelembe vételével és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani
és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Az Áht. ‘70. * (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer keretén belül
működő bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső
szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását
vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője
részére. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött
szervezetirányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a
jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési
bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, továbbá az eszközökkel és
forrásokkal való gazdálkodás folyamatát.

A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső ellenőrzési
tevékenységnek értékehiie kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és információs
rendszerét fenyegető kockázatokat, a pénzügyi és működési adatok megbízhatósága és
zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a
törvények, a szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén.

A belső ellenőrzés a 2015. évi niunkatervét, kockázatelemzés alapján készítette el,
figyelembe véve a 370/2011. (XII. 31) Kormányrendeletben foglaltakat, továbbá a Belső
Ellenőri Kézikönyv előírásait, és a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi
normáit, amely szerint felmérésre kerültek (kockázatelenizés) a költségvetési szervek
tevékenységét érintő gazdálkodási folyamatában rejlő kockázatok. A kockázatelemzés
felmérésével, a felsó’ vezetés javaslatával, az ellenó’ri fókusz kialakításával, a feltárt
kockázati tényezők beazonosításával, nzinő’sítésével, valamint az ellenőrzési tapasztalatok
Jigyelembe vételével lett meghatározva az ellen b’rizendő folyamat, ás az ellenőrzés célja,
in ajd ezek alapján került sor az éves tervjavaslat elkészítésére.



2. napirend

A vizsgálatok tervezésénél a kockázatos folyamatok meghatározásával, minősítésével,
valamint a folyamatos ellenőrzés biztosításával lehetőség adódik a szabályszerűségi és a
pénzügyi ellenőrzések számának csökkentése mellett a rendszer ellenőrzések számának a
növelésére, Így biztosítva van a komplex ellenőrzések lefolytatásának lehetősége is.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, kockázatelemzések

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó:
- elemzések, általános felmérések elvégzésének időpontja(i):

2014. július 1-től október 31-ig.
- kockázatelemzések elvégzésének időpontja(i):

2014. október 15-től 2014. október 31-ig.

Az elvégzett kockázatelemzés rövid összefoglalása

A belső ellen ó’rzés az éves terv összeállításánáljigyelembe vette:
• U az önkormányzatot érintő gazdálkodási tevékenységet, a polgármesteri hivatal

gazdálkodását, továbbá az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési
szerveknél ellátandó tevékenységeket,

. D a helyi önkormányzat működését, könyvvezetési kötelezettségét,

. D Da közbeszerzésről szóló törvényt, és a helyi Közbeszerzési Szabályzat előírásait, a
közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását,

. Da felső vezetés javaslatait, amelyek tükröződnek a kockázatelemzésekben,

. Da korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumait.

A belső ellenőrzés fókuszában a folyamatosan változó számviteli ás gazdálkodási
szabályozók szakszerű alkalmazásának vizsgálata áll, különös tekintettel az átalakulásokra.
Az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok jelentős változása, a megváltozott
jogszabályi környezetben készített költségvetés végrehajtása az irányadó törvények alapján
komoly szakmai feladatot jelent, és a szabályszerű működést alapozza meg. A belsőellenőrzés
hozzásegíthet a helyes gyakorlat kialakításához.

A belső ellenőrzés fontos feladata a potenciális hibák megelőzése érdekében, hogy a
megjelenő új, illetve Jelentős mértékben módosuló jogszabályok értelmezéséhez egységes
végrehajtásához segítséget nyújtson, együttműködve az ellenőrzött költségvetési, illetve
egyéb szervezettel.

Az önkormányzatnál a belső ellenőrzés rendszeres, külső szolgáltató megbízási szerződés
alapján látja el a feladatot.

A kockázatelemzés eredménye

A 2015. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez a kockázatelemzés elkészüh. A
kockázatelemzés alapján sor került a folyamatok megértésére, a kockázatok azonosítására, a
ko okázatelemzés eredményének megállapítására.

A kockázatelemzés alapján felállított prioritások a belső ellenőrzési terv összeállításánál
figyelembe vételre kerültek, miszerint a magas kockázatú területek a lehető leghamarabb
kerüljenek ellenőrzésre és a következő 2 évben minden területre kerüljön sor.
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2015. évben az éves belső ellenőrzési tervben meghatározott költségvetési szerveknél
pénzügyi, szabályszerűségi és rendszerellenőrzést terveztünk. A rendszerellenőrzés a vizsgált
terület működésének átfogó vizsgálatát Jelenti.

A kockázatelemzés eredményét az 1. számú melléklet tartalmazza. A kockázatelemzés
prioritásainak figyelembe vételével elkészített 2014. évi belső ellenőrzési terv az ellenőrzés
időszükségletével a 2. számú mellékletben található.

Szolnok, 2014. november 23.

Illyésné Nagy Terézia
belső ellenőr

Előzetes vezetői jóváhagyás időpontja: 2014

Jóváhagyta: Dr. Dinai Zoltán
jegyző

Záradék:

A 2015. évi belső ellenőrzési tervet Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-
testülete /2014. ( ~ számú határozatával hagyta jóvá.

Szűcs Lajos
polgármester



Kockázat leírása Hatás Bekövetkezési Kockázat
valószínűség

2013. évi központi költségvetési magas magas magas
támogatások igénylésének,
elszámolásának rendje az óvodával
kapcsolatban
A pénzügyi és számviteli szabályzatok magas magas magas
teljeskörű felülvizsgálata
A strand működésének vizsgálata közepes közepes közepes
Pénzkezelés, számviteli bizonylatok magas alacsony közepes
ellenőrzése. Bankszámla forgalom
lebonyolításának rendje
Európai Uniós pályázat pénzügyi közepes alacsony közepes
elszámolásának ellenőrzése
Közbeszerzés lebonyolításának közepes alacsony közepes
ellenőrzése
Vagyonkezelés ellenőrzése magas magas magas
A konyha működésének ellenőrzése magas magas magas

A normatíva igénylést és elszámolást megalapozó feladatmutatók ellenőrzését az óvoda
esetében azért minősítettük magas kockázatúnak, mivel a feladatfinanszírozás hatását még
nem ismerjük.

A pénzügyi és számviteli szabályzatok teljeskörű felülvizsgálata azért jelent kockázatot, mivel
folyamatosan Változnak a jogszabályok és követésük, a belső kontrollrendszerbe történő
beépítésük nagyon fontos, ezért magas kockázatúnak ítéljük.

A strand működésének vizsgálata közepes kockázatúnak minősül, mivel a felújítás után 2014.
évben ellenőrzésre kerül a bevételek és kiadások aránya.

Pénzkezelés, számviteli bizonylatok ellenőrzése. Bankszámla forgalom lebonyolításának
rendje ellenőrzése 2011. évben történt, ezért közepes kockázatúnak ítéltük.

Európai Uniós pályázat pénzügyi elszámolásának ellenőrzése nem releváns, ezért közepes
kockázatú.

Közbeszerzés lebonyolításának ellenőrzése közepes kockázatot képvisel.

Az önkoniiányzati vagyon kezelése, hasznosítása magas kockázatot képvisel a nagyságrendje
miatt.

A konyha működésének ellenőrzését javasoljuk a magas kockázata miatt.

Szolnok, 2014. november 23.
Illyésné Nagy Terézia

belső ellenőr

2. napirend

Jászboldogháza Község Önkonnányzat 1. számú melléklet

Azonosított kockázati tényezők és értékelésük
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2. számú melléklet

Jászboldogháza Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési terve

1. A konyha működésének vizsgálata

Célja: amrnk megállapítása, hogyan alakult 2014. évben a konyha bevétele és kiadása?

Tári~va: könyvelési bizonylatok, kimutatások, dokumentumok alapján

Időszak: 2014. január 1-től 2014. december 31.

Azonosított kockázati tényezők:
. a fenntartó nem finanszírozza a feladatot teljes egészében.
. a kiadások és bevételek teljes körű elszámolása nem biztosított.
. a belső kontrollok kiépítése és működése.

Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés

Módszere: tételes

Az ellenőrzés ütemezése és ellenőrzendő területek:
Községi Onkormányzat Jászboldogháza

2015. II. negyedév

Erőforrás szüksézlet: 2 nap



Jászboldogháza Község Önkormányzata
2015. évi belső ellenőrzési terve

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. *-a szerint az
államháztartási kontrollok céij a az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyommi
történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás biztosítása. Az
államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere
keretében valósul meg, beleértve a belső ellenőrzést is.

Az önkormányzat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
szóló 370/201 1.(XI.31.) Korm. rendelet 31. *-a, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint összeállított éves ellenőrzési
tervet fogalmazza meg:

A belső’ ellenőrzés tervezésének bemutatása

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv
vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók
fIgyelembe vételével és egyben köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani
és működtetni, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

Az Áht. 70. ~ (2) bekezdése alapján a belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer keretén belül
működő bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső
szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását
vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője
részére. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fej leszti az ellenőrzött
szervezetirányítási, belső kontroll és ellenőrzési elj árásainak hatékonyságát, a
jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési
bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, továbbá az eszközökkel és
forrásokkal való gazdálkodás folyamatát.

A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi normái szerint a belső ellenőrzési
tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált szervezet irányítását, működését és információs
rendszerét fenyegető kockázatokat, a pénzügyi és működési adatok megbízhatósága és
zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és eredményessége, a vagyonvédelem, a
törvények, a szabályzatok, irányelvek, eljárások és szerződések betartása területén.

A belső ellenőrzés a 2015. évi munkatervét, kockázatelemzés alapján készítette el,
Figyelembe véve a 370/2011. (XII. 31) Kormányrendeletben foglaltakat, továbbá a Belső
Ellenőri Kézikönyv előírásait, és a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi
normáit, amely szerint felmérésre kerülte!’ (kockázatelemzés) a költségvetési szervek
tevékenységét érintő; gazdálkodási folyamatában rejlő’ kockázatok. A kockázatelemzés
felmérésével, a felső’ vezetés javaslatával, az ellenőri fókusz kialakításával, a feltárt
kockázati tényezők beazonosításával, minősítésével, valamint az ellenőrzési tapasztalatok
Jigyelembe vételével lett meghatározva az ellenó’rizendő folyamat, és az ellenőrzés célja,
majd ezek alapján került sor az éves tervjavaslat elkészítésére.



A vizsgálatok tervezésénél a kockázatos folyamatok meghatározásával, minősítésével,
valamint a folyamatos ellenőrzés biztosításával lehetőség adódik a szabályszerűségi és a
pénzügyi ellenőrzések számának csökkentése mellett a tendizer ellenőrzések számának a
növelésére, így biztosítva van a komplex ellenőrzések lefolytatásának lehetősége is.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, kockázatelemzések

Az éves ellenőrzési tervet megalapozó:
- elemzések, általános felmérések elvégzésének időpontja(i):

2014. július 1-től október 31-ig.
- kockázatelemzések elvégzésének időpontj a(i):

2014. október 15-től 2014. október 31-ig.

Az elvégzett kockázatelemzés rövid összefoglalása

A bels6’ ellenőrzés az éves terv összeállításánáljigyelembe vette:
. Gaz önkormányzatot érintő gazdálkodási tevékenységet, a polgármesteri hivatal

gazdálkodását, továbbá az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési
szerveknél ellátandó tevékenységeket,

. [Ia helyi önkormányzat működését, könyvvezetési kötelezettségét,

. G Ga közbeszerzésről szóló törvényt, és a helyi Közbeszerzési Szabályzat előírásait, a
közbeszerzések és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását,

. G a felső vezetés javaslatait, amelyek tükröződnek a kockázatelemzésekben,

. G a korábbi évek belső ellenőrzési dokumentumait.

A belső ellenőrzés fókuszában a folyamatosan változó számviteli és gazdálkodási
szabályozók szakszerű alkalmazásának vizsgálata áll, különös tekintettel az átalakulásokra.
Az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok jelentős változása, a megváltozott
jogszabályi környezetben készített költségvetés végrehajtása az irányadó törvények alapján
komoly szakmai feladatot jelent, és a szabályszerű működést alapozza meg. A belsőellenőrzés
hozzásegíthet a helyes gyakorlat kialakításához.

A belső ellenőrzés fontos feladata a potenciális hibák megelőzése érdekében, hogy a
me~elenő Új, illetve jelentős mértékben módosuló jogszabályok értelmezéséhez egységes
végrehajtásához segítséget nyújtson, együttműködve az ellenőrzött költségvetési, illetve
egyéb szervezettel.

Az önkormányzatnál a belső ellenőrzés rendszeres, külső szolgáltató megbízási szerződés
alapján látja el a feladatot.

A kockázatelemzés eredménye

A 2015. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez a kockázatelemzés elkészült. A
kockázatelemzés alapján sor került a folyamatok megértésére, a kockázatok azonosítására, a
kockázatelemzés eredményének megállapítására.

A kockázatelemzés alapján felállított prioritások a belső ellenőrzési terv összeállításánál
figyelembe vételre kerültek, miszerint a magas kockázatú területek a lehető leghamarabb
kerüljenek ellenőrzésre és a következő 2 évben minden területre kerüljön sor.



2015. évben az éves belső ellenőrzési tervben meghatározott költségvetési szervnél pénzügyi
ellenőrzést tervezttink.

A kockázatelemzés eredményét az 1. számú melléklet tartalmazza. A kockázatelemzés
prioritásainak figyelembe vételével elkészített 2015. évi belső ellenőrzési terv az ellenőrzés
időszükségletével a 2. számú mellékletben található.

Szolnok, 2014. november 23.

~\
Illyésné Nagy Terézia

belső ellenőr

A 2015. évi belső ellenőrzési tervet Jászboldogháza Község Önkormányzat
testülete /2014. ( ) számú határozatával hagyta jóvá.

‚M
Szűcs Lajos
polgármester

Képviselő

~7Seg, ~

Előzetes vezetői jóváhagyás időpontja: 2014..!~.’?~?~?. . .‘~‘

Jóv’

I

Záradék:

Dr. Dinai Zo ‘

jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat 1. számú melléklet

Azonosított kockázati tényezők és értékelésük

Kockázat leírása Hatás Bekövetkezési Kockázat
valószínűség

2014. évi központi költségvetési magas magas magas
támogatások igénylésének,
elszámolásának rendje az óvodával
kapcsolatban
A pénzügyi és számviteli szabályzatok magas magas magas
teljeskörű felülvizsgálata
A strand működésének vizsgálata közepes közepes közepes
Pénzkezelés, számviteli bizonylatok magas a] acsony közepes
ellenőrzése. Bankszámla forgalom
lebonyolításának rendje
Európai Uniós pályázat pénzügyi közepes alacsony közepes
elszámolásának ellenőrzése
Közbeszerzés lebonyolításának közepes alacsony közepes
ellenőrzése
Vagyonkezelés ellenőrzése magas magas magas
A konyha működésének ellenőrzése magas magas magas

A normatíva igénylést és elszámolást megalapozó feladatmutatók ellenőrzését az óvoda
esetében azért minősítettük magas kockázatúnak, mivel a feladatflnanszírozás hatását még
nem ismerjük.

A pénzügyi és számviteli szabályzatok teljeskörű felülvizsgálata azért jelent kockázatot, mivel
folyamatosan változnak a jogszabályok és követésük, a belső kontrollrendszerbe történő
beépítésük nagyon fontos, ezért magas kockázatúnak ítéljük.

A strand működésének vizsgálata közepes koekázatúnak minősül, mivel a felújítás után 2014.
évben ellenőrzésre kerül a bevételek és kiadások aránya.

Pénzkezelés, számviteli bizonylatok ellenőrzése. Bankszámla forgalom lebonyolításának
rendje ellenőrzése 2011. évben történt, ezért közepes kockázatúnak ítéltük.

Európai Uniós pályázat pénzügyi elszámolásának ellenőrzése nem releváns, ezért közepes
kockázatú.

Közbeszerzés lebonyolításának ellenőrzése közepes kockázatot képvisel.

Az önkormányzati vagyon kezelése, hasznosítása magas kockázatot képvisel a nagyságrendje
miatt.

A konyha működésének ellenőrzését javasoljuk a magas kockázata miatt.

Szolnok, 2014. november 23. ~
Illyésné Nagy Terézia

belső ellenőr



2. számú melléklet

Jászboldogháza Község Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési terve

1. A konyha működésének vizsgálata

Célja: annak megállapítása, hogyan alakult 2014. évben a konyha bevétele és kiadása?

Tárgya: könyvelési bizonylatok, kimutatások, dokumentumok alapján

Időszak: 2014. január 1-tM 2014. december 31.

Azonosított kockázati tényezők:
. a fenntartó nem finanszírozza a feladatot telj es egészében.
. a kiadások és bevételek teljes körű elszámolása nem biztosított.
. a belső kontrollok kiépítése és működése.

Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés

Módszere: tételes

Az ellenőrzés ütemezése és ellenőrzendő területek:
Községi Önkormányzat Jászboldogháza

2015. II. negyedév

Erőforrás szüksé2let: 2 nap
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ELŐTERJESZTÉS

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014. ( )

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális célú tiizelőanyag támogatásról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés
alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.~ ~
(1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a Szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. ~ ás 25. ~ (3) bekezdés b) pontjában, 26. ~-ában, 32. ~ (3)
bekezdésében ás a 47. ~ (1) bekezdés c) pontjában, és 47. ~ (3) bekezdése kapott felhatalmazás alap
ján, a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő tániogatásá
ról szóló 46/204.(IX.25.) BM rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

I. ~ A rendelet hatálya kiterjed a szociális rászorultságtól higgő pénzbeli ellátásokról, valamint a ter
mészetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. ~-ában
foglalt személyekre.

2. Eljárási rendelkezések

2. ~ A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális ellátások helyi szabályairól szó
ló 12/2011. (XI.08.) önkormányzati rendelet 3. ~-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. A jogosultság feltételei

3. ~ (1) A támogatásra elsősorban azjogosult, aki
a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban vagy
d) lakásfenntartási támogatásban részesül, valamint
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. to~~rvényben

szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban, feltéve, ha a kérelmező csa
ládjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 150%-át, egyedül élő esetén a 250%-át ás a lakásának fűtését vegyes tüzelésre alkalmas
tüzelőberendezéssel biztosítja.
(2) A támogatás méltányosságból is megállapítható annak a személynek vagy családnak, aki létfenn
tartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan
fennálló létfenntartási problémákkal küzd
(3) A szociális célú tűzifa támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul és

rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból tör
ténő megállapításról a Szociális ás Egészségügyi Bizottság jogosult dönteni.

(4) Háztartásonként legfeljebb 5 kőbméter mennyiségű tűzifa, vagy 10 q szén adható.

4. Záró rendelkezések

5. ~ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2015. március 31-én hatályát veszti.

Jászboldogháza, 2014
Szűcs Lajos. dr. Dinai Zoltán

polgármester jegyző



.Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2014. (Xl. 25.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdés alapján,
valamint Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13* * (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 2. * ~5 25. * (3) bekezdés b) pontjában, 26. *-ában, 32. ~ (3) bekezdésében és a 47. * (1) bekezdése)
pontjában, és 47. * (3) bekezdése kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelő-
anyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46 204.(IX.25.) BM rendeletének végrehajtására a
következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

I. ~ A rendelet hatálya kiterjed a szociális rászorultságtól Iliggő pénzbeli ellátásokról, valamint a természetben
nyújtott szociális ellátásokról szóló 12 2011. (XI.28.) önkormányzati rendelet 1. *-ában foglalt személyekre.

2. Eljárási rendelkezések

2. * A rendeletben szabályozott támogatás megállapítására a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12 2011.
(XI.08.) önkormányzati rendelet 3. *-ában foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

3. A jogosultság feltételei

3. ~ (I) A támogatásra elsősorban azjogosult, aki
a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban vagy
d) lakásfenntartási támogatásban részesül, valamint
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban, feltéve, ha a kérelmező családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150°o-át, egyedül
élő esetén a 250° o-át és a lakásának fUtését vegyes tüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
(2) A támogatás méltányosságból is megállapítható am~ak a személynek vagy családnak, aki létfenntartást veszé
lyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, Illetve időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási
problémákkal küzd.
(3) A szociális célú tűzifa támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, ajogosulatlanul és rosszhiszeműen

igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő megállapításról a Szo
ciális és Egészségügyi Bizottság jogosult dönteni.

(4) Háztartásonként legfeljebb 5 köbméter mennyiségű tűzifa, vagy 10 q szén adható.
(5) Az önkormányzat a szociális célú tűzifa, vagy szénben részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

4. Záró rendelkezések

5. ~ (I) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2015. március 31-én hatál

Jászboldo’gháza, 2014. november 24.

~os dr.DinaiZoltán
pol ‘ ester jegyző

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2014. november 25.
dr. Dinai Zoltán

jegyző



5. napirend
BURSA HUNGARICA PALYAZATOK A típusú
Elbírálás alapja az 5 1/2007. (III. 26.) Korm. Rendelet

Sor- Név Család Egy főre jutó havi Lakik: Tanul Egyéb Javasolt
szám létszáma nettó jövedelem - kollégium összeg

- albérlet
— itthon

1. Fehér Csaba 1 48.465 kollégium Budapest önfenntartó 4500
2. Racs Bettina 4 50.930 kollégium Eger 2500
3. Szappanos Ákos Lajos 2 52.452 Albérlet Győr 2500
4. Gugi Gergő 3 52.538 Kollégium Gödöllő Családban van tartós beteg 2500
5. Muliari Beatrix Kitti 3 59.028 Kollégium Debrecen Családban tartós beteg 2500
6. Turóczi Beáta 4 58.233 Albérlet Budapest 2500
7. Turóczi Zsófia 4 58.233 Albérlet Budapest 2500

B típusú pályázó

Sorszám Név Család létszáma Egy főre jutó havi nettó jövedelem Javasolt összeg
1 Klinkó Andrea 3 47.761 3500

Javaslat az alábbi szempontok alapján készült:

Ahol az egy főre jutó jövedelem 0-50.000,-Ft 3.500,-Ft
50.000-60.000,-Ft 2.500,-Ft

Bursa Hungarica pályázatra a képviselőtestület 2015. évre 383.500,-Ft-ot különít el.
„B” típusú pályázók esetében az ösztöndíj három évre szól. Ennek megfelelően csökkentenünk kell 171.000,-Ft-al az összeget, mivel hat diákunk van, akik az
előző években már nyújtottak be „B” típusú pályázati kérelmet.
„A” típusú pályázók részére 10 hónapra kerül megállapításra a támogatás, „B” típusú pályázók 5 hónapra kapják, mivel szeptembertől kezdik felsőfokú
oktatási intézményben tanulmányaikat.
Fehér Csaba részére 4.500,-Ft támogatást javaslok, mivel nevezett árva, és önfenntartó.

Jászboldogháza, 2014. november 21.
Szűcs Lajos

polgármester



6. napirend

1. Dönteni kell az ügyvezető visszahívásáról és Új ügyvezető megválasztásáról:

Ki kell térni arra, hogy az Új ügyvezető kinevezése határozott vagy határozatlan időre történik, illetve
milyen jogviszonyban látja cl tisztségét.(munkaviszony vagy megbízási jogviszony). A Új
ügyvezetőnek összeférhetetlenségre is kiterjedő elfogadó nyilatkozatot kell tennie. (Ezt majd mi
megcsináljuk, ha megvan a döntés.)

2. Dönteni kell arról, hogy a cég a törzstőke kötelező emelését cl kívánja-e halasztani a törvényben
meghatározott végső határideig, vagy jelen módosítás kapcsán megemeli 3000.000.-Ft összegre. Az
első esetben a társaság marad a Ut. Hatálya alatt, a második esetben pedig aláveti magát az Új Ptk.
Rendelkezéseinek.

A képviselőtestület döntéssel megszavazta, hogy a mai napon eldöntött társasági
szerződésmódosításhoz kapcsolódóan nem emeli meg a társaság törzstőkéjét, a társaságra
továbbra is a Ut. rendelkezései irányadóak. A társasági szerződésben a társasági szerződés
minta jellegére való utalást azonban elhagyják.
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Jászboldoghází Sportegyesület
ICivil szervezet nevel
2013. pévi ppénzügyi beszámolója adatok forintban

BEVÉTELEK: I
Nyitó egyenleg: 1243362

1 Tagdíj

2 Állami költségvetésből származó támogatás (önkormányzat) 810000

3 Sportöltöző felújítására támogatás MVH-tól 2739365

4 Egyéb hozzájárulások 390000

belföldi MLSZ-től 120000
Aranykalász TSZ. Jbháza 200000

magánszemélyektől 70000

5 Egyéb működési bevételek 300561

6 Összes bevételek: 5433288

KIADÁSOK:

1 Támogatás egyéb szervezetnek (p1. tagdíj) O

2 Működési kiadás 1875794

3 Felújítás! kiadások 2919705

4 Egyéb kiadások (bank kezelés! ktg.) 17627

5 Összes kiadás a gazdasági évben 48131126

Záróegyenleg 2013. 12.31-én 670162

aláírás

.í ~.SZiULDQGHpjZJ
SIORTEGYESÜLET

Jászboldogháza
Adószám: 19866080

Jászboldogháza, 2014 április 20.



ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

I. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit

3. Menyhárt Ernő

4. Dr. Pap Béla

5. Szűcs Gergely T’

S

6. Vámosi Norbert

7. Szűcs L
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Jászboldogháza, 2014. november 24.


