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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. április 27-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendlúvüli
ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 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

Meghívottak: I fő

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

Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm a Képviselőket’ A napirendhez van-e más Javaslat, kérdés,
napirend előtti hozzászólás? Ha nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

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

23/2015. (IV. 27.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

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

Határidő: 2015. április 27.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1 Napirend .

Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet elfogadására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző

Szűcs Lajos: Jegyző Úr elkészítette a rendelet-tervezetet. Átadom a szót a Jegyző Úr részére.
Dr. Dinai Zoltán: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászboldogháza Község
Önkormányzata Képviselőtestületériek a helyi iparűzési adóról szóló rendeletét, és a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló rendeletét megvizsgálta, és megállapította, hogy a rendeletek
jogszabálysértők. Tekintettel arra, hogy mindkét adórendelettel kapcsolatban érkezett törvényességi
felhívás, így célszerű egyszerre mindkettőt felülvizsgálni és egy ülésen megtárgyalni. A Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és Ii) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. ~ (1) bekezdés 13.
pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. ~ (1) bekezdése szerint eljárva készítettem a
helyi adókról szóló rendelet — tervezetet. Ennek alapján a törvényességi felhívásnak eleget teszünk.
Mivel a rendelet-tervezet szabályozza a helyi iparűzési adót, a magánszemélyek kommunális adóját, és
az idegenforgalmi adót, így a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztik az előző
rendeletek. Az adók mértékeit változatlanok maradtak. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy
tárgyalja meg a helyi adókról szóló rendelet-tervezetet, és fogadja el.
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy
szavazzunk.

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

3/2015.(IV.28.) Önkormányzati Rendelet
A helyi adókról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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2.Napirend
Előterjesztés a Mesevár Ovoda Alapító Okirat tervezetének megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Jegyző Úr elkészítette a Mesevár Óvoda Alapító Okirat — tervezetét. Van-e kiegészítése?
Dr. Dinai Zoltán: A Magyar Allamkincstártól kértünk segítséget az óvodai intézmény alapító okirat
tervezetének elkészítéséhez, valamint segítségünkre volt az eddigi alapító okirat és a hasonlóan
működő Jászteleki Ovoda alapító okirata. Az államkincstár Új formátumban kérte, mely szerint
elkészítettük. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, bogy tárgyalja meg, és fogadja el, hogy azután
minél előbb meg tudjuk kezdeni az Új intézmény működtetéséhez az engedélyeztetési eljárást.
Szűcs Lajos: Az elkövetkező Képviselőtestületi üléseken az óvodával kapcsolatosan valószínű, bogy
mindig lesz, olyan kérdés, amit tárgyalnunk kell. (Szervezeti és Működési Szabályzat, álláspályázatok,
stb.) Azért 2015. július 1-től vesszük vissza az óvodát, mert így az önkormányzatok költségvetését
nem zavarja úgy, mintha majd csak szeptember 1-től vettük volna vissza. Van-e az írásos anyaghoz
kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

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

24/2015. (IV. 27.) Kéjjviselőtestületi Határozat
Mesevár Ovoda Alapító Okiratának elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Mesevár Óvoda Alapító Okiratát
megtárgyalta, és az abban foglaltakat jóváhagyja.

Határidő: 2015. április 27.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Magyar Allamkincstár — Szolnok, Magyar u. 8.

3.Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Jászsági Szociális
Alapszolgáltató Központ szociális intézmény létrehozása kapcsán és jogszabályi változásnak eleget
téve a társulási megállapodás módosítását javasolja a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek.
A házi segítségnyújtás és szociális étkeztetésre vonatkozóan amióta döntöttünk a feladat átadásáról,
azóta több alkalommal egyeztető ülések voltak, melyeken Joó-Kovács Balázs alpolgánnester vett
részt, és képviselte a települést. 4 település önkormányzata hozott pozitív döntést társulásról.
Jászalsószentgyörgy a legnagyobb település. 2015. július 1-től tervezzük társulás keretében ezen
feladatok ellátását. Mindezek szerint kell módosítani a társulási megállapodást.
Van-e ehhez kapcsolódóan kérdés, vélemény, hozzászólás?
Joó-Kovács Balázs: Amint Polgármester úr is említette, több alkalommal részt vettem az intézmény
társulásban történő létrehozásával kapcsolatos egyeztető üléseken. 4 település fog belépni a
szolgáltatásba. Az intézményvezetője Zsoltiné Kolta Tünde jaszalsószentgyörgyi lakos lesz majd,aki
rendelkezik a szükséges végzettséggel a feladat ellátásához, és gyakorló szakember. Jászladányban
működik ideiglenesen az intézmény, inert ott megvannak a működéshez a kellő feltételek.
Jászalsószentgyörgyön az intézmény kialakításán dolgoznak. Várhatóan szeptember, októbertől fog
átkerülni a házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés működése Jászalsószentgyörgyre, akkorra fog
elkészülni a végleges helye az intézménynek.
Szűcs Lajos: Jászboldogháza településen a Gondoskodó Figyelem Oktatási-Szociális Szolgáltató
Központ 5 főt foglalkoztatott házi segítségnyújtás feladat ellátásához. 4 fő felmondott, már csak 1 Fő
van, aki 4 órában látja el a munkát. Félállásban a 40 főből jelenleg 3-4 főt lát el. A dolgozók nem
kaptak fizetést, ezért mondtak Fel. Sok településen ugyanez az Oktatási-Szociális Szolgáltató Központ
látta el a házi segítségnyújtást, de az újságokban olvashattuk, hogy a többi településeken is ugyanez a
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helyzet. Javaslom, hogy mondjuk fel a Gondoskodó Figyelem Oktatási-Szociális Szolgáltató
Központtal a feladatellátására vonatkozó szerződést, mert Jelenleg nem látja el a feladatát, és a házi
segítségnyújtást az önkormányzatnak kötelessége biztosítani.

Amennyiben több hozzászólás nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

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

25/2015. (IV. 27.) Képviselőtestületi Határozat
Feladatellátási szerződés felmondása

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászboldogháza Község
Onkormányzata valamint a Gondoskodó Figyelem Oktatási-Szociális Szolgáltató Központ között

2013. április 19. napján létrejött, a településen házi segítségnyújtás, szociális étkeztetésre vonatkozó
Feladat Ellátási Szerződést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és

Gyámhivatallal előre egyeztetett időponttól kezdődően felmondja, mert a Gondoskodó Figyelem
Oktatási-Szociális Szolgáltató Központ a feladatot nem látja el megfelelően a településen.

Határidő: 2015. április 27.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Gondoskodó Figyelem Oktatási-Szociális Szolgáltató Központ 4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 49. —

Orosz Mariann

Szűcs Lajos: Javaslom, hogy szavazzunk a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási
megállapodásának módosításával kapcsolatosan. Van — e kérdés, hozzászólás?
Joó-Kovács Balázs: Csak kiegészíteném annyival az elhangzottakat, hogy az átmeneti időszakra
kerestünk lehetőséget a Munkaügyi Központnál, hogy hogyan lehetne ellátni addig is feladatot, és
kaptunk 85 %-os támogatottság mellett 3 főre. Igy most 3 fő közmunkással látjuk el a házi szociális
ellátást, az Új intézmény működésének megkezdéséig.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés vélemény, akkor kérem, hogy
szavazzunk.

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

26/2015. (IV. 27.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás TARSILLASI MEGALLAPODAS-ának módosításáról

Jászboldofláza Önkormányzatának Képviselőtestiilete a Társulási Tanács javaslata alapján a
TARSIJIASI MEGALLAPODAS módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

1. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 6. pontjának első bekezdésében a „- szociális és
gyermekjóléti ellátás” feladatot, azt folytatva, a következő feladatokkal egészítik ki:
„- szociális étkeztetés,

- házi segítségnyújtás,

- időskorűak nappali intézményi ellátása,

- demens személyek nappali intézményi ellátása.”

2. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS ‘7. pontjának az alaptevékenységre vonatkozó
rendelkezéseit, a „Működési területe: bekezdésig, hatályon kívül helyezik, és helyükbe a
következő rendelkezéseket léptetik hatályba:
„7. A főtevékenység államháztartási megjelölése:

Államháztartási szakágazat
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841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A Társulás szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókba sorolva:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
104012 Gyermekek átmeneti ellátása

- 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés

3. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS „Közös fenntartású intézmény megnevezése,
feizntartásánakJinanszírozása” elnevezésű 31. pontjának e) alpontját hatályon kívül helyezik,
és helyébe a következő Új e) pontot léptetik hatályba:
„e) A Társulás által fenntartott intézmények:

1) Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2) Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ”

4. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS „Közös fenntartású intézmény megnevezése,
fenntartásának jinanszírozása” elnevezésű 31. pontját a következő D ponttal egészítik ki:
„f~ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról Szóló rendelet megalkotására a társuk önkormányzatok Jászjákóhalma Község
Onkormányzatát jelölik Ici. A rendeletalkotás során a rendelettel érintett település adottságait,
igényeit figyelembe véve a képviselő-testületek ajánlásai alapján kell a rendelet-tervezetet
településenként elkészíteni. A rendelet-tervezetet a rendelettel érintett települési
önkormányzatnak egyetértés végett előzetesen meg kell küldeni. Jászjákóbalma Község
Onkormányzata a rendelet megalkotásánál a közös fenntartású intézmény szolgáltatásait
igénybe vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek előzetes egyetértése alapján alkotja
meg rendeleteit.”

Határidő: 2015. május 5.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester

Erről értesülnek:
1. Jászsági Szociális Szolgákató Társulás tagjai, székhelyükön

2. Jászladányi Polgármesteri Hivatal, Jászladány
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok

4. Szűcs Lajos - polgánnester

Szűcs Lajos: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti- üzemeltetési szerződés 2. számú
módosításához kérik a Tisztelt Képviselőtestület jóváhagyását. A bérleti üzemeltetési szerződés 2.
számú módosítása a bérleti díjra vonatkozik, mely az alábbi: A szerződés tárgyát képező víziközmű
elemek éves bérleti díja 2013. évtől - a Vksztv. 65.*-ban foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltatásért
Felelős miniszter rendeletének hatálybalépéséig - 500.000,- Ft+Afa!év.
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Az üzemeltetési szerződésben 2012. évben csak 2013. évre határoztunk meg bérleti díjat. 2012. évben
az adatközlések alkalmával a könyv szerinti értékeket kellett alapul venni a bérleti díj
meghatározásához. Jászboldogházán az ivóvízhez kapcsolódó anyagok, mivel régen épült Ici az ivóvíz
rendszer, ezért a könyv szerinti értéke nagyon alacsony. A beruházás után mindig érvényesítve lett az
amortizáció. A víziközmű törvény szerint Jászboldogháza Onkormányzata 150.000,- Ft. bérleti díjra
lett volna jogosult. 2012-ben a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. akkor ezen összegen felüli
500.000,- Ft. bérleti díjat megajánlotta úgy, hogy majd a későbbiekben vizsgáljuk felül. Már 2012.
évben azt vártuk, hogy a mostani beruházás megvalósuljon, és az majd hatással lesz a bérleti. díjra.
Ha ebben az évben a vízmű felújítása megvalósul, akkor a könyv szerinti értéke jelentősen megnő. A
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vállalta, hogy minden településen megvalósítja az értékbecslést.
Ez nem történt meg. Jelenleg nem a törvényben meghatározott bérleti díjak megFizetése történik,
hanem különböző alkudozások mennek az önkormányzatokkal, hogy melyik településen mennyit
Ezessenek. A víziközmű törvény szerint, ha az üzemeltetőnek valamilyen javítást kell végezni a
rendszeren, akkor azt költségként úgy elszámolhatja, hogy azzal a bérleti díjat csökkenti. Nem régiben
egy szivattyú meghibásodott. A felújítása több, mint 400.000,- Ft-ba került. A törvény szerint az is
lehetséges, hogy ha a javítások költségét nem futja a bérleti díj összege, akkor azért számlát is
nyújthatnak be az önkormányzat részére. Kifi.zettetik az önkormányzattal azt a munkát, amit
vállalkozóval végeztetnek, mert már nem saját maguk végzik a javítási munkákat. Nem tudunk
változtatni a helyzeten. Ez nem közszolgáltatás, hanem üzlet, és a tulajdonos veszíthet csak rajta.
Semmire nincs jogunk, csak tulajdonosok vagyunk. Semmibe nincs beleszólásunk, ne csak az
üzemeltetését vegyék cl, vegyél el a tulajdonjogot is. Már azz ivóvíz árába sem szólhatunk bele.
2014. és 2015. december végéig javaslom csak elfogadni az üzemeltetési szerződés 2. számú
módosítását, mert ha a beruházás után a vagyon könyv szerinti értéke növekszik, akkor magasabb
bérleti díjat kérhetünk.
Amennyiben nincs kérdés vélemény, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 főjelenlévő Képviselőből 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot
hozta:

27/2015. (IV. 27.) Képviselőtestületi Határozat
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti- üzemeltetési szerződés 2. számú módosításáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. bérleti- üzemeltetési szerződés 2. számú módosítását. A bérleti díj mértékét — 500.000,-
Ft+áfa összegben - 2014. évre, és 2015. december 31-ig fogadja cl.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert, bogy a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. által az e határozatnak megfelelően átdolgozott szerződésmódosítást aláírja.

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

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. — 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. — Szabó Csaba mb.

üzemigazgató

Szűcs Lajos: Van-e még a napirendhez kapcsolódó kérdés, vélemény, hozzászólás?
Dr. PaD Béla: Ha akkor nem szavazta volna meg a Képviselőtestület a vízmű üzemeltetésének
átadását, még mindig az önkormányzaté lenne. Nem kellett volna átadni az üzemeltetést. Ha nem
szavaztuk volna meg, aklcor lett volna hangja.
Szűcs Lajos: A jogszabályt nem mi hoztuk. Nem volt más választása az önkormányzatnak.

Dr. Pap Béla: Olvastam a vízhálózat tisztításáról szóló tájékoztatót, hogy a Jászsági Ivóvízminőség
javító projekt keretében az ivóvízhálózaton két napig hálózattisztítási munkákat végeznek. A megjelölt
napokon 8-17 óra között a vízszolgáltatás részlegesen szünetelhet. A tájékoztató nincs aláírva. Aki
írta, azt utasítani kell, hogy írja alá, vagy nem kell ki plakátolni.
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Szűcs Lajos: Nem az önkormányzat készítette a tájékoztatót. Már kértem, hogy aláírás nélkül ne
készüljenek tájékoztatók.

Szűcs Lajos: A szennyvíz beruházással kapcsolatosan szeretném tájékoztatni a Tisztelt
Képviselőtestületet. A Boldogházi Hírek újságban i~ írtam ezzel kapcsolatosan, hogy tájékoztassam a
lakosokat a szennyvíz előtakarékosságról. Közel 8 éve, bogy elindultak azok az előtakarékossági
szerződések, amelyek a lakosok megtakarítását irányozták elő a szennyvíz beruházáshoz. Az elmúlt 8
évben ebben a régióban nem volt olyan pályázat, amely a mi településméretünkhöz megfelelő
támogatást biztosított volna. Igy sem pályázni, sem építkezni nem tudtunk ezen a területen. Arra
azonban fel kell készülnünk, hogy az előírások szerint a közeljövőben nekünk is meg kell valósítani a
szennyvíz-beruházást. Mások példájára hivatkozva elmondhatjuk, hogy a települések óriási
különbségekkel nyertek támogatásokat ehhez. Volt olyan, aki 50 %-os támogatással valósította meg,
de olyan település is, ahol 100 %-os támogatást kaptak, és a lakosoknak nem kellett hozzájárulni, csak
az ingatlanon belüli bekötéseket kellett saját erőből kialakítani.
Ez idáig, ha az ingatlannál tulajdonos váltás volt, vagy egyéb indokkal kérték, hogy járuljon hozzá az
önkormányzat, hogy a megtakarításba fektetett pénzt ki akarja venni, és a szerződést megszüntetni,
akkor ehhez hozzájárultam. Olyanok is vannak, akinek él a szerződése, de nem fizette végig. Nem
akadályozhatjuk meg, ha a lakosok fel akarják venni a pénzt, mert szándékuk szerint ki válthatják, és
szabadon felhasználhatják az önkormányzat hozzájárulásával, mert most nincs pályázat. Addig még
nem jelennek meg az erre vonatkozó Uniós pályázatok, addig nem tudunk mit mondani a lakosoknak,
hogy mikor lesz szennyvíz beruházás.

Szűcs Lajos: Két külön úton kerestek meg ugyan azzal a kéréssel. Jászberény Városi Önkormányzat és
az Uj Színházért Alapítvány „Jászok dicsérete” Történelmi dal és táncjáték Jászsági alkotókkal és
szereplőkkel inunkabím alatt készülő munkához önkormányzati támogatás kezdeményezésére
benyújtott kérelmet. A kérelemben megfogalmazták, hogy az előzetes elképzelések szerint az alkotók
— a Jászberényi Városi Onkormányzat közreműködésével — valamennyi jászsági település
önkormányzatát is megkeresik, hogy az előkészületben lévő színpadi előadást lakosságszám
arányosan — lakosonként legalább 100,- Ft erejéig támogassák. Ha a 18 jászsági település
önkormányzat lakosonként 100 Ft. összeggel hozzájárul a kezdeményezésükhöz, akkor a teljes
költségvetés 13 %-a együttállhat. Jászberény Városi Onkormányzatának Képviselőtestülete 20~ 5.
április 15-i ülésén megszavazta a „Jászok dicsérete” munkacímű színpadi előadás támogatását,
2.700.000,- Ft-ot erre a célra elkülönített.

A célt nagyon jónak tartom, de sajnos a Saját civil szervezeteinket is nagyon nehezen tudjuk támogatni
a céljaik megvalósításában, melyet a településünk javára, szépítésére, megsegítésére fordítanak, ezért
nem tudok anyagi támogatást javasolni. Az idei önkormányzati költségvetés nem teszi lehetővé a
támogatást.

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

28/2015. (IV. 27.) Képviselőtestületi Határozat
Jászok dicsérete — Történehni dal és táncjáték Jászsági alkotókkal és szereplőkkel

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta Jászberény Városi
Onkormányzat és az Uj Színházért Alapítvány (5100 Jászberény, Elefánti u. 3.) „Jászok dicsérete”
Történelmi dal és táncjáték Jászsági alkotókkal és szereplőkkel munkacíin alatt készülő munkához

önkormányzati támogatás kezdeményezésére benyújtott kérelmet.

A képviselőtestület a megvalósítandó céllal nagyon egyetért, de az önkormányzat ez évi költségvetése
nem teszi lehetővé a támogatást, anyagi fedezet hiánya miatt nem tud pénzügyi támogatást nyújtani a

kezdeményezéshez.

Határidő: 2015. április 27.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Értesül: Szűcs Lajos — polgármester
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Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Dr. Szabó Tamás Jászberény Város polgármestere

Uj Színházért Alapítvány (5100 Jászberény, Elefánti u. 3.)
Irattár

Szűcs Lajos; Az Emberi Erőforrások Minisztériuma értesítésében tájékoztatta az önkormányzatot,
hogy 2015. évben is lehetőség nyílik a települési önkormányzat számára, hogy a gyermekszegénység
elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítására támogatást igényeljen a nyári gyermekétkezetés
megszervezéséhez.
2 éve nem tudjuk beadni a pályázatot, most úgy néz ki, hogy lehetőségünk lesz pályázni. A pályázatot
május 7-ig lehet beadni. Június 3-áig dönt az Emberi Erőforrások minisztere a támogatásokról.
Pályázat benyújtásához szükséges a Képviselőtestületi határozat.
Dr. Dinai Zoltán; Nem tartozunk a leghátrányosabb helyzetű települések és a hátrányos helyzetű
települések közé, de az oda nem tartozó átlagos helyzetű település települési önkormányzata az általa
biztosított meleg étkeztetésben részesülő rászoruló gyermekek után a rászoruló gyermekek 30 %-át
meg nem haladó mértékben saját forrás nélkül igényelhetik a támogatást. Az ezen létszámon felüli
annyi rászoruló gyermek után igényelhető a támogatás, ahány rászoruló gyermeknek a saját forrásból
történő meleg étkeztetését a pályázatban vállalja.
Kobela Maruit; Keressük a lehetőséget, hogy a részt vevő gyermekeknek minél kevesebbet kelljen
fizetni, hogy a szülők könnyebben ki tudják fizetni. Találtunk olyan pályázatot, amit nyári
gyermektáboroztatásra írtak ki. Dolgozunk rajta, hogy minél kedvezőbb lehetőségeket megragadjuk.
Szűcs Lajos; A pályázathoz önerőt nem tudunk biztosítani, dejavasiom, hogy adjuk be a pályázatot.

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

29/2015. (IV. 27.) Képviselőtestületi Határozat
2015. évi nyári gyerekétkeztetésre pályázat benyújtásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi nyári
gyermekétkeztetésről szóló pályázati kiírást és úgy döntött, hogy az abban foglaltak szerint az

önkormányzat a pályázatot benyújtja.

Határidő; 2015. május 7.
Felelős; Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül; Szűcs Lajos — polgármester

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

Magyar Allamkincstár — Szolnok

Szűcs Lajos: Híradásokból ismert, hogy Kárpátalján jelenleg krízishelyzet van. Jászfényszaru Város
Onkormányzatának van ott egy testvértelepülése. A testvértelepülés Polgármestere levélben
tájékoztatta Jászfényszaru Onkormányzatát, hogy a kialakult állapot miatt súlyos nélkülözés
tapasztalható az óvodás és az iskolás gyermekek étkeztetésében is. Ennek enyhítésére Jászfényszaru
Város Onkormányzata úgy döntött, bogy adománygyűjtésbe kezd. Cégektől, magánszeinélyektől
várnak pénzadományt a testvértelepülésük, Gát településen élő családok, gyermekek megsegítésére.
Az összegyűlt pénzadományt a község polgármesterén keresztül juttatná el a rászorulók részére. Ezért
Jászfényszaru Város Onkormányzata kér akár önkormányzati, akár cég, vagy magánszemélyek anyagi
hozzájárulását, támogatását. Ezt tájékoztatásképpen kívántam elmondani. Javaslom, hogy tegyük fel a
kérést a Jászboldogháza honlapra, az önkormányzat részéről nem javaslok támogatást biztosítani.
Van-e vélemény, kérdés, hozzászólás?
Kobela Mar~it; Aki szeretne támogatást adni, az a tv-ben, sajtóban hallhatott róla, és megtalálja a
módját, hogy a támogatást eljutassa.

Szűcs Laios; Pálfy Dénes megkeresett azzal a kéréssel, hogy szeretne bennünket egy meghatározott
körben, - akik a testvértelepülési kapcsolat ápolásában aktívan részt vettek — 2015. augnsztus 20-i
hétvégére (2 1-22-23) meghívni Sínfalvára. Tolmácsolta a meghívást az ott élő sínfalviak nevében.
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Ebben az évben a testvér-települési kapcsolat 20 éves. Ezt mindenképpen szeretnék megünnepelni.
Kérésük, hogy ünnepeljünk együtt, és menjünk el hozzájuk. Létszámról még nem beszéltünk.
En elmondtam, hogy ebben az évben nem tart az önkormányzat civil napot, de augusztus 20-i
ünnepség megtartásra kerül a Tájháznál, és szerettem volna akkorra meghivni a Sinfalvi
testvértelepülés képviselőit.
Annyiban maradtunk, hogy ezen a Képviselőtestületi ülésen átadom a meghívást, és választ fogok
adni.
Várom a véleményeket. Jászboldogháza részéről, hogyan, milyen formában tudunk erről a 20 éves
testvérielepülési kapcsolatról megemlékezni. Ene is várom a javaslatokat.

Dr. Pai, Béla: Én nem tudok menni, do javaslom, bogy Fogadjuk cl a meghívást, és menjen a
Képviselőtestület.
Szűcs GerRely: El kell fogadni a meghívást.
Joó-Kovács Balázs: En szívesen mennék, és támogatom is.
Szűcs Lajos: Jelezni fogom, hogy elfogadjuk a meghívást, de továbbra is várom a véleményeket,
javaslatokat. Jászboldogháza részéről, hogyan, milyen formában tudunk erről a 20 éves
testvértelepülési kapcsolatról megemlékezni.

Szűcs Lajos: Van-e még kérdés, vagy egyéb bejelentés?

Joó-Kovács Balázs: A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség készített egy kiállítási anyagot a
Jászsági tűzolók munkavégzése során végzett munkájukról. A kiállítás itt a tanácsteremben a falon
kerültek elhelyezésre. Kérem az ülést követően tekintsék meg. Kaptunk mellé vendégkönyvet is, és
kérem a Tisztelt Képviselőtársaimat, hogy mindenki írja alá. Köszönöm szépen.

Szűcs Laios: Az ülés végére értünk. Köszönöm a testület tagjainak a munkát! Az ülést bezárom.

(Dr. Dinai Zoltán)~
jegyző

(Szűcs Lajos)
polgármester



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNOKETOL

4/2015.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghivom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésre

Javasolt napirendi pont:

2015. április 27-én, hétfőn délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Községháza Tanácskozó terme

I. Előterjesztés a helyi adókról szóló rendelet elfogadására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző írásban, szóban

2. Előterjesztés a Mesevár Óvoda Alapító Okirat tervezetének megtárgyalására
Előadó: Szíícs Lajos polgármester írásban, szóban

3. Egyebek

Jászboldogháza, 2015. április 23.

Szűcs Lajos
polgármester
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TÖP’VÉNYESS~Gl FELOCYFLETI FŐOSZTÁLY

Ügyiratszám: JN806/00242/201 5. Tárgy: Törvényességi felhívás Jászboldogháza
10/2012. (Vll.2.) rendeletére

Ügyintéző: dr. Varga Mária Hiv. szám: -

T~zlefon: 56/505-910 Melléklet -

Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Jászboldogháza
Rákóozi út 27.
5144

Tisztelt Képviselő-testületI

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a helyi iparűzési adóról szóló 10/2012. (Vl1.2.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 132. ~

(3) bekezdés b} pontjában foglalt törvényességi felügyeleti jogkörben megvizsgálta, és megállapította.

hogy a rendelet jogszabálysértő.

Fentiekre tekintettel az MÖtv. 134. ~ (1) bekezdése alapj&n felbivom a KépviselÖ-testületet, bogy

2015. áprilIs 10-ig tárgyalja meg a törvényességi felhívást1 és szüntesse meg a
jogszabálysértást.
a jövőben tartózkodjon a hasonló jellegű jogszabálysértések elkövetésétöl, és
intézkedéséről (Vagy egyet nem értéséről) l&gkésőbb a törvényességi felhívásban
meghatározott határidő leteltét Icövető 3 napon belül értesítsen.

5030 Szo~r.ok. Kessuth Lajos Út 2. 5C01 &zcIrok, F-f. 111. Telek (50) e& 203 Fat: (561 .305 209
c-malt r,v~sss@in”zmk,ru Hcjnlarj; vaw~.kormany~wthi



A Rendelet a következők miatt bizonyult jogszabálysértőnek.

A Rendelet 1. 9-a szerint ‚a rendelet hatálya Jászboldogháza község közigazgatási területére terjed ki.

Mindez sérti a jogalkotásról sz6ló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Sat.) 6. ~ (3)
hekezdését, mivel a jogszabály területi, ifletve személyi hatályát a jogszabályban az 5. 9 (Ia) ás
(Ib) bekezdés szerinti esetben, valamint akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az az (1) is (2)
bekezdéstől eltérő területre, illetve személyi körre terjed Id.

A helyi önkormányzati rendelet megalkotásával, módosításával kapcsolatosan az elábbiakra hívom fel
szíves figyelmét. A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. ‚X1I. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM
rendelet,J 55. 5 (1) bekezdése alapján a bevezető részben a rendeletalkotásra felhatalmazást adó
rendelkezés Vagy az eredet! jogalkotói hatásköri megállapító rendelkezés után meg kelt jelölni azt a
feladatkört megállapítő jogszabályi rendelkezést, amely alapján a jogszabályt kiadják. Az 55. 5 (5)
bekezdése rögzíti továbbá, bogy az Önkormányzati rendelet bevezető részének a megszövegezésekor
az Önkormányzat fala datköreként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontját, a helyi
önkormányzatokról sz6lő törvénynek a feladatkört megállapitó rendelkezését vagy más törvénynek a
feladatkört megállapitó rendelkezését kell feltüntetni.

Minderre tekintette?, a helyi adó tárgyú rendelet bevezető részében feladatkőrként az AlaptÖrvény 32.
cikk (1) bekezdés a) ás h) pontját, valamint az Mötv. 13, 9 (1) bekezdésé nek 13. pontját, felhatalmazást
adó rendelkezésként a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. 9 (1) bekezdését kell megjelölni.
Felhívom szíves figyelmét, bogy a Jat. 8. 9 (2) bekezdése értelmében nem módosítható a rendelet
bevezető része. Mindezek alapján az aleprendefet bevezető része nem módosítható. Új rendelet, vagy
az ataprendefetet módosító rendelet bevezető részének szővegezfle során viszont érvényesíteni kell a
bevezető részre vonatkozó ?RM rendeletben meghatározott tartalmi követelményeket.

Tájókoztatom továbbá, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32.
5..a kimondja, hogy a fizetési kötelezettséget megállapító. fizetésre kötelezettek körét bővítő, a fizetési
kötelezettség terhét növelő, a kedvezményt, menetességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály
kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie.

Ugyancsak figyelemmel kell lenni a helyi adőkről szóló 1990. évi C. törvény 6. 5 a) pontjára, mely szerint
az évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbfthatja ez aclóaíanyok edóterheil.

II.

Törvényességi felügyeleti jogköröm az Mötv. 132. 5 (1) bekezdés a) pontján és (3) bekezdés b) pontján
alapul. A törvénysértés megszüntetésére az Mötv. 134. 5 (1) bekezdése alapján szabtam határidőt,

2



melyek &mulasztása eset~n sz Mötv. 134. ~ (2) és a 136. ~ (2) bekezdéseiben meghatározott
jogkövetkezmények elrendelését keideményezhetem.

Szolnok, 2015’ február „S ‘

Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária

kormánymegbizott
nevében ás megbízásából kiadmányozá

. ‘ ‘T’~’\
- Dr. K&Iá István

‘: ~6osztályvezet6

. ti.
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Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal
Jászboldogházai Kirendeltség

Jegyzője
5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
E-mail: jervzo.telek(~invitel.hu

jezvzo~jaszboldo~haza.hu

Iktsz.: 3-13/2015.
ÜL: dr. Dinai Zoltán

Tár~v: határidő jialasztás kérése
Hiv. szám: JNBOŐ/00242/2015.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály
dr. Kollár István főosztályvezető

5001 Szolnok
Pf..: Ill

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy a 2015. február 25-én kelt, fenti számú törvényességi
felhívásában megállapított jogsértés megszüntetésére előírt 2015. április 10-i határnap helyett 2015.
április 30-i határnapot megállapítani szíveskedjen.

Indokaim a következők:

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 10/2012. (VII.2.) rendeletével kapcsolatban
törvényességi felhívást küldött. Ugyancsak törvényességi felhívással élt a Kormányhivatal a
magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2004. (XII. 1.) rendelettel kapcsolatban is, melynek
a határidejét 2015. április 30-ban állapította meg.

Tekintettel arra, hogy mindkét adórendelettel kapcsolatban érkezett törvényességi felhívás, Így
célszerü egyszerre mindkettőt felülvizsgálni és egy ülésen tárgyalni.

A fentiek figyelembevételével kérem szíveskedjen a jogsértés megszüntetésére eredetileg elöírt
2015. április 10-i határnap helyett 2015. április 30-ig haladékot adni és eltekinteni Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 134. ~ (2) bekezdésében
meghatározott eszközök alkalmazásától.

Jászboldogháza, 2015. március
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2004. (XIII.) rendeletét (a továbbiakban:

Rendelet) a Magyarország helyi önkormányzatairói szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Mötv.) 132. ~ (3) bekezdés b) pontjában foglalt törvényességi felügyeleti jogkörben megvizsgálta, és

megállapította, hogy a rendelet jogszabálysértő.

Fentiekre tekintettel az Mötv. 134. ~ (1) bekezdése alapján felhívom a Képviselő-testületet, hogy

. 2015. április 30-ig tárgyalja meg a törvényességi felhívást, és szüntesse meg a
jogszabálysértést,
a jövőben tartózkodjon a hasonló jellegű jogszabálysértések elkővetésétői, és

• intézkedéséről (vagy egyet nem értéséről) legkésőbb a törvényességi felhivásban
meghatározott határidő leteltét követő 3 napon belül értesítsen.

A Rendelet a következők miatt bizonyult jogszabálysértőnek.

1.
A Rendelet a bevezető részt követően és a szakaszait megelőzően a ~zabályozás jogpolitikai célját,
főbb általános elveit magába foglaló preambulumot tartalmaz.
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A jogszabályszerkesztésről Szóló 61/20D9. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) 51. 5
(1 )-(2) bekezdése értelmében „preambulum sz Alaptörvény módosításának tervezetében, ás a
társadalmi, politikai szempontból újszerű, jelentős törvény tervezetében alkalmazható. Az
Alaptörvényben megjelölt törvényhozási tárgykörben megalkotni kívánt törvény preambulumot
tartalmaz.”

Az IRM rendelet 51. 5 (1)-(2) bekezdése &apján nines lehetőség helyi önkormányzati rendeletben
preambulum alkalmazására.

2.
A Rendelet 1 .5—a az alábbiakról rendelkezik:
„Adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén magánszemély tulajdonában lévő
építményt (lakás, nem lakás céljára szolgáló épület: műhely, raktár, rendelő, üzlet, üzem), a nem
magánszemély tulajdon~ban álló lakás bérleti jogával rendelkezőt, továbbá a beépítetlen belterületi
földrészlet (telek) tulajdonosát.’

A Rendelet 1.~--a nem a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 24. 5-ában
foglaltaknak megfelelően szabályozza az adóköteles tényállásokat. A nem lakás céljára szolgáló
épületek körét a műhely, rendelő, üzem, üzlet, üzem kategóriákra szűkíti, illetve a telek esetében
is csak a belterületi földrészletre vonatkoztatja sz adókötelezettséget. A Rendelet 4. 5 pedig csak
ezen adátárgyak esetében szabályozza az adó mértékét.

Azzal, hogy a Rendelet a Htv. 24. 5-ában meghatározott adóköteles ad6tárgyaknak csak bizonyos
körére ir elő adókötelezettséget, valamint adómértéket, illetve a fennmaradó adótárgyak tekintetében
mentességet sem szabályoz, a Htv. 24. 5-ához képest szűkebben határozza meg sz adóköteles
tényállások körét. Kimaradnak igy a Rendelet szabályozási köréből — a műhely, rendelő, üzem, üzlet,
üzem kivételével — a nem lakás céljára szolgáló építmények (Htv. 52. 5 11., 20, 45, 47 pont), valamint a
nem belterületi telkek (Htv. 52. 5 15. pont) is. Az adótényállásokat szűkítő szabályozásra a képviselő-
testületnek nincs törvényi felhatalmazása. Amennyiben nem kívánja adófizetéssel terhelni valamely
adótényállás alanyát, akkor ezt mentességi rendelkezés beiktatásával biztosithatja.

A Rendeletnek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó adókötelezettséget szűkítve
meghatározó szabályozása a Htv. 24. 5-ába ós az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébe ütközik. A
Rendelet 1. 5-a sérti azonban ajogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)

3. 5-át is, amely szerint a jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan
jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes, mivel

az adókötelezettséget a Htv. 24. 5-a már szabályozza.

3.
A Rendelet 2. 5-a az adó alanyát határozza meg a htv. 12. 5-ának ás 18. 5-ának részleges
megismétlésével. A Rendelet 2. 5-a ugyanakkor nem sorolia fel az adóalanyok között — a Htv. 24. 5-ában
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foglaltakkal ellentétben — azt a magánszemélyt, aki sz önkormányzat illetékességi területén nem
magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

A Htv. 24. 5-a ugyanis kimondja, hogy kommunális adókötelezettség terheli a 12. 5-ban, valamint a IS.
5-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat
illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

A Rendelet 2. 5-ának sz adóalanyok körét szükitve meghatározó szabályozása a Htv. 24. 5-ába és
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébe ütközik. A Rendelet 2. 5-a sérti azonban a Jat. 3. 5-át is,
mivel az adóalanyok körét a t-ltv. 24. 5-a már szabályozza.

4.
A Rendelet 3. ~-a az adókötelezettség k&etkezését, megszűnését szabályozza a Htv. 14. 5-ában, 20. 5-
ában és 24. 5-ában foglaltakkal csak részben egyező tartalommal.

A Rendelet 3.5-a sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében szabályozott jogállamiság elvéből
következő jogbiztonság követelményét, valamint a Jat. 3. 5-át, mivel az ad6kötelezettség
keletkezésére ás megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket a Htv. 14. 5-a, 20. 5-a és 24. 5—a már
tartalmazza.

5.
A Rendelet 5. 5 (1) bekezdése a ‚Jat. 3. 5-ába ütközően megismétli az adózás rendjéről szóló 2003.
XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 32. 5(2) bekezdését.

6.
A Rendelet 5. 5(2) bekezdése a Jat. 3. 5-ába ütközően megismétli az Art. 32. 5 (3) bekezdését.

7.
A Rendelet 5. 5 (3) bekezdése a Jat. 3. ~-ába ütközően megismétli az Art. 2. számú melléklet ILA.2.
a) pontjában foglaltakat.

8.
A Rendelet 5. 5 (4) bekezdése pontatlanul ismétli meg az Art. 172. 5 (1) bekezdésének
rendelkezését. Mindez sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében szabályozott jogállamiság
elvéből kővetkező jogbiztonság követelményét, valamint a Jat. 3. 5-át.

9.
A Rendelet 5. 5 (4) bekezdése a 2004. január 1-jétől hatályon kivül helyezett adózás rendjéről
szóló 1990. évi XCI. törvény 74. 5 (4) bekezdésének 2002. december 31-ig hatályos rendelkezését
ismétli meg. Mindez sérti az Alaptörvény B) cIkk (1) bekezdésében szabályozott jogállámiság
elvéből kővetkező jogbirtonság követelményét.
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A helyi önkormányzati rendelet megalkotásával, módosításával kapcsolatosan az alábbiakra hívom fel
szíves figyelmét. Az IRM rendelet 55. ~ (1) bekezdése alapján a bevezető részben a rendeletalkotásra
felhatalmazást adó rendelkezés vagy ez eredeti jogalkotói hatáskört megállapítő rendelkezés után meg
kell jelölni azt a feladatkört megállapitó jogszabályi rendelkezést, amely alapján a jogszabályt kiadják. Az
55. ~ (5) bekezdése rögzíti továbbá, hogy az Önkormányzati rendelet bevezető részének a
megszövegezésekor az Önkormányzat feladatköreként az Alaptőrv’ény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő
pontját, a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését vagy más
törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését kel! feltüntetni.

Minderre tekintettel, a helyi adó tárgyú rendelet bevezető részében feladatkörként az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) ás h) pontját, valamint az Mötv. 13. ~ (1) bekezdésének 13. pontját, felhatalmazást
adó rendelkezésként a HM 1. ~ (1) bekezdósét kell megjelölni. Felhívom szíves figyelmét, hogy a Jet. 8.
~ (2) bekezdése értelmében nem módosítható a rendelet bevezető része. Mindezek alapján az
alaprendelet bevezető része nem módosltható. Új rendelet, vagy az alaprendeletet módosító rendelet
bevezető részének szÖvegezése során viszont érvényesíteni kell a bevezető részre vonatkozó lAM
rendeletben meghatározott tartalmi követelményeket.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCI V. törvény 32.
~-a kimondja, hogy a fizetési kötelezettséget megállapltó, fizetésre kÖtelezettek körét bővító, a fizetési
kÖtelezettség terhét nÖvető, a kedvezményt men etességet megszüntető vagy korlátozó jogszabály
kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kel! telnie,

Ugyancsak figyelemmel kell lenni a HÍv. 6. ~ a) pontjára, mely szerint az évközi módosítás naptári éven
belül nem súlyosbithatja az adóalanyok adóterheit.

I’.

Törvényességi felügyeleti jogköröm az Mötv. 132. ~ (1) bekezdés a) pontján és (3) bekezdés b) pontján
alapul. A törvénysértés megszüntetésére az Mötv. 134. ~ (1) bekezdése alapján szabtam határidőt,
melyek elmulasztása esetén sz Mötv. 134. * (2) és a 136, ~ (1) bekezdéseiben meghatározott
jogkövetkezmények elrendelését kezdeményezhetem.

Szolnok, 2015. március „.9” „

Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária

kormánymegbízott
nevében és megbízásából kiadmányozó
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Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének

/2015.( )

Önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében
eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1)
bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. ~ (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

L Általános rendelkezések

1.~

(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás
rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

2. Helyi iparűzési adó

2. ~

A helyi iparűzési adó mértéke:

a) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az éves mérték az adóalap
1,8 %-a

b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a naptári naponként az adó
mértéke: 3.000,- forint.

3. Magánszemélyek kommunális adója

3. ~.

Az adó éves mértéke:
a) lakásonként, illetve lakásbérleti jogonként évi 5.000,- forint.
b) garázsok után évi 3.600,- forint,
c) műhelyek, raktárak után évi 6.000,- forint,
d) rendelő után évi 6.000,- forint,
e) üzem után évi 6.000,- forint,
t) 100 m2, vagy annál kisebb alapterületű üzlet után évi 6.000,- forint,
g) lOOm2-nél nagyobb alapterületű üzlet után évi 8.600,- forint.
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4. ~.

Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól
a) a külterületi telek,
b) a 3.~-ban fel nem sorolt épület, épületrész.

4. Idegenforgalmi adó

(1) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250.- forint.

(2) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról, az adó alapjának és
összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot
ad. A szálláshelyeken a nyilvántartás céljára vendégkönyv, vagy azzal egyenértékű
analitikus nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a
szálláshelyet igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének, vagy
személyi igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen
eltöltött vendégéjszakák számát, az adómenetességre jogosító tartózkodás pontos
megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.

(3) A törvényben meghatározott adómentesség igénybevétele esetén, annak feltételeit,
utólag ellenőrizhető módon igazolni kell, ennek hiányában az adót meg kell űzetni.

5. Záró rendelkezések

6. ~. .

Ez a rendelet 2015. június 15. napján lép hatályba.

7. ~.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti,
a) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2004.(XII.l.) önkormányzati rendelet,
b) a helyi iparűzési adóról szóló l0/2012.(VII.02.) önkormányzati rendelet,
c) az idegenforgalmi adóról szóló 2/20l3.(II.0’7.) önkormányzati rendelet.

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester Jegyző

Kihirdetve:
Jászboldogháza, 2015

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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Jászboldogbáza Község Önkormányzata Képviselőtestületének

3/2015.(IV.28.)

Önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32.
cikk (1) bekezdés a) és Ii) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi
adókról szóló W90. évi C. törvény 1. ~ (I) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:

I. Általános rendelkezések

(1) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény ás az adózás rendjéről
szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

2. Helyi iparűzési adó

2. ~

A helyi iparűzési adó mértéke:

a) az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az éves mérték az adóalap 1,8
%-a

b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a naptári naponként az adó mértéke:
3.000,- forint.

3. Magánszemélyek kommunális adója

3. ~.

Az adó éves mértéke:
a) lakásonként, illetve lakásbérleti jogonként évi 5.000,- forint.
b) garázsok után évi 3.600,- forint,
c) műhelyek, raktárak után évi 6.000,- forint,
d) rendelő után évi 6.000,- forint,
e) üzem után évi 6.000,- forint,
1)100 m2, vagy annál kisebb alapterületű üzlet után évi 6.000,- forint,
g) 100m2-nél nagyobb alapterületű üzlet után évi 8.600,- forint.

4. ~.

Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól
a) a külterületi telek,



b) a 3.*.ban fel nem sorolt épület, épületrész.
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4. Idegenforgalmi adó

(1) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250.- forint.

(2) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról, az adó alapjának és
összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizönylatot
ad. A szálláshelyeken a nyilvántartás céljára vendégkönyv, vagy azzal egyenértékű
analitikus nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a
szálláshelyet igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, Idejét, útlevelének, vagy
személyi igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen
eltöltött vendégéjszakák számát, az adómenetességre jogosító tartózkodás pontos
megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.

(3) A törvényben meghatározott adómentesség igénybevétele esetén, annak feltételeit,
utólag ellenőrizhető módon igazolni kell, ennek hiányában az adót meg kell flzetni.

5. Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2015. június 15. napján lép hatályba.

6. ~.

7. ~.

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti,
a) a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1 3/2004.(XII. 1.) önkormányzati rendelet,
b) a helyi iparűzési adóról szóló 10 20l2.(V11.02.) önkormányzati rendelet,
c) az idegenforgalmi adóról szóló 2 2013.(II.07.) önkormányzati rendelet.

Jászbol .‘,, 2015. április 27.

Szűcs Lajos
polgármester

Dr. D~ltá~
jegyző

Kihirdetve: Jászboldogháza, 2015. április 28.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző



Okirat száma:

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. ~-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. ~ (2) bekezdése alapján a Jászboldogházai Mesevár Ovoda
alapító okiratát a következők szerint adom ki:

. l.A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Jászboldogházai Mes~vár Óvoda

1.1.2. rövidített neve: Mesevár Óvoda

1.2.A költségvetési szerv .

1.2.1.székhelye: 5144, Jászboldogháza, Petőfi Sándor u. 2.

2. A költségvetési szerv
aiapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dáwma: 2015. 07.01.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése székhelye

1 Cifrapalota Óvodai És Bölcsődei 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15.
Intézmény

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének

3.1.1. megnevezése: Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

3.1.2. székhelye: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.



4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Az Nkt. 4.~ 1. a)és r) pontjai alapján, óvodai nevelés, valamint a
többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma szakágazat megnevezése

1 851020 Óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése

1 091110 Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai

091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátásával
2 összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal

eHátással összefüggő feladatok ellátása

3 091140 Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Jászboldogháza Község közigazgatási
területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét nyilvános
pályázati eljárás útján —meghatározott 5 éves időtartamra — Jászboldogháza Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, a nemzetei köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és azok végrehajtásáról
rendelkező jogszabályok alapján. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Az intézmény vezetője képviseli az intézményt és dolgozói felett a munkáltatói jogokat gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály

1 közalkalmazotti A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIIII.törv~y

5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: Önállóan működő, előirányzatai felett
teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait a Jászteleki Közös
Önkormányzati Hivatal szervezeti egysége útján látja eL Az általános forgalmi adónak alanya, az
általános szabályok szerint adózó költségvetési szerv.



6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának

6.1.1. megnevezése: jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

6.1.2. székhelye: 5144 jászboldogháza, Rákóczi út 27.

6.2. A köznevelési intézmény

6.2.1. típusa: Óvoda

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Nkt. 4.~ 1. ajés r] pontjai alapján,
óvodai nevelés) valamint a többi gyermekkel, tanuk5val együtt nevelhető, oktatható Sajátos
nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása. .

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önállóan működő, előirányzatai felett
teljes jogkörrel rendelkező köl~égvetési szerv.

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

6.4.1. székhelyén: 50 fő

6.4. \feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe ingatlan ingatlan vagyon feletti az
helyrajz hasznos rendelkezés joga vagy a ingatlan
i száma alapterü vagyon használati Joga funkciója,

lete célja
(m2)

5144 Jászboldogháza, Petőfi 812 1043 Az intézmény Óvodai
u.4. . feladatellátását szolgáló feladatellá

vagyon a települési tás
‘ önkormányzat tulajdona.

A vagyont a nevelő-oktató feladatok
ellátására szabadon
használhatja,de nem
idegenítheti el és nem
terhelheti meg.

8. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2015. július 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt Jászboldogháza, 2015. P.H
aláírás



ELŐTERJESZTÉS
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa a Jászsági Szociális
Alapszolgáltató Központ szociális intézmény lét~ehozása kapcsáii és jogszabályi

változásnak eleget téve a TARSULASI MEGALLAPODAS módosítását javasolja a társult
önkormányzatok képviselő-testületeinek.

A társult önkormányzatok képviselő-testületei a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
TÁRSULÁSI MEGALLAPODAS-át az Új szociális intézmény által ellátandó szociális
alapszolgáltatások feltüntetése és az azokhoz kapcsolódó változások érdekében, továbbá
jogszabályváltozás, az alapítás óta hatályba lépett, a kormányzati fnnkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet
alapján az alábbiak szerint módosítják: .

‚ 1. A TÁRSULÁSI IvmGÁLLAPODÁS 6. pontjának első bekezdésében a „— szociális ás
gyennekjóléti ellátás” feladatot, azt folytatva, a következő feladatokkal egészítik ki:
„- szociális étkeztetés,

- házi segítségnyújtás,
- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- demens személyek nappali intézményi ellátása.”

2. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 7. pontjának az alaptevékenységre . vonatkozó
rendelkezéseit, a „Működési területe:...” bekezdésig, hatályon kívül helyezik, és helyükbe a
következő rendelkezéseket léptetik hatályba:
„7. A főtevékenység államháztartási megjelölése:
Allamháztartási szakágazat .

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A Társulás szakmai alaptevékenységei kormányzati funkeiókba sorolva:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalokjogaikotó és általános igazgatási
tevékenysége

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
104012 Gyermekek átmeneti ellátása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
104060 A gyermekek, Fiatalok és családok életminőségét javító programok
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés

3. A TÁRSULÁSI MEGÁLLÁPODÁS „Közös fenntanású intézmény megnevezése,
fenntartásának finanszírozása” elnevezésű 31. pontjának e) alpontját hatályon kívül
helyezik, és helyébe a következő Új e) pontot léptetik hatályba:
„e) A Társulás által fenntartott intézmények: .

1) Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2) Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ”

4. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS „Közös fenntartású intézmény megnevezése,
fenntartásának finakszírozása” elnevezésű 31. pontját a következő f) ponttal egészítik ki:
„f) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéröl, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására a társult önkormányzatok
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Jászjákóhalma Község Önkormányzatát jelölik ki. A rendeletalkotás során a rendelettel
érintett település adottságait, igényeit figyelembe véve a képviselő-testületek ajánlásai
alapján kell a rendelet-tervezetet településenként elkészíteni. A rendelet-tervezetet a
rendelettel érintett települési önkormányzatnak egyetértés végett előzetesen meg kell
küldeni. Jászjákóhalma Község Onkormányzata a rendelet megalkotásánál a közös
fenntartású intézmény szolgáltatásait igénybe vevő önkormányzatok képviselő-testületeinek
előzetes egyetértése alapján alkotja meg rendeleteit.”

Kelt: Jászladány, 2015. április 24.

Drávucz Katalin
Polgármester

Társulás elnöke
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HATÁROZATI JAVASLAT

/2015.( ) sz. Képviselő-testületi határozat

a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás TARSULASI MEGALLAPODAS-ának
módosításáról

Önkormányzata a Társulási Tanács javaslata alapján a TÁRSULÁSI

MEGÁLLAPODÁS módosítását az alábbiak szerint elfogadta:

1. A TÁRSULÁSI IvWGÁLLAPODÁS 6. pontjának első bekezdésében a „- szociális és
gyermekjó/éti ellátás” feladatot, azt folytatva, a következő feladatokkal egészítik Ri:
„- szociális étkeztetés,

- házi segítségnyújtás,
- időskorúak nappali intézményi ellátása,
- demens személyek nappali intézményi ellátása.”

2. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 7. pontjának az alaptevékenységre vonatkozó
rendelkezéseit, a „Műkö dc’s! területe:...” bekezdésig, hatályon kívül helyezik, és helyükbe a
következő rendelkezéseket léptetik hatályba:
„7. A főtevékenység államháztartási megjelölése:
Allamháztartási szakágazat

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A Társulás szakmai alaptevékenységei kormányzati funkciókba sorolva:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
104012 Gyermekek átmeneti ellátása
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107054 Családsegítés

3. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS „Közös fenntartású intézmény megnevezése,
fenntartásának finanszírozása” elnevezésű 31. pontjának e) alpontját hatályon kívül
helyezik, és helyébe a következő új e) pontot léptetik hatályba:
„e) A Társulás által fenntartbtt intézmények:

1) Jászsági Családsegítő és Gyerniekjóléti Szolgálat
2) Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ”

4. A TÁRSULÁSI MEGÁLLAP ODÁS „Közös fenntartású intézmény megnevezése,
feinztartásának,finanszírozása” elnevezésű 31. pontját a következő t) ponttal egészítik ki:
„1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet megalkotására a társult önkormányzatok
Jászjákóhalma Község Onko~nányzatát jelölik ki. A rendeletalkotás során a rendelettel
érintett település adottságait, igényeit Figyelembe véve a képviselő-testületek ajánlásai
alapján kell a rendelet-tervezetet településenként elkészíteni. A. rendelet-tervezetet a
rendelettel érintett települési önkormányzatnak egyetértés végett előzetesen meg kell
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küldeni. Jászjákóhalma Község Önkormányzata a rendelet megalkotásánál a k6zö~ $

fenntartású intézmény szolgáltatásait igénybe Vevő önkormányzatok képviselő-tcstü1eteü~ek
előzetes egyetértése alapján alkotja meg rendeleteit.”

Határidő; 2015
Felelős Polgármester

Erről értesiitnek:
1. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagjai, székhelyükön
2. Jászladányi Polgármesteri Hivatal, Jászladány
3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
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Jászboldogháza Község Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgy: Bérleti-üzemeltetési szerződés 2. sz. módosítása

MeHékelten küldöm a Jászboldogháza Község Önkormányzata (5144
Jászboldogháza, Rákóczi út 27. ) és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
(5000 Szolnok, Kossuth L. út 5.) között létrejövő Bérleti-üzemeltetési szerződés 2.
számú módosításának 6 példányát aláírás céljából.

A bérleti szerződésben abérleti díj csak 2013.évrevanrögzjtye javasoljuk
a víziközmű —szolgáltatásért felelős miniszter rendeletének hatályba lépéséig a
bérletidíj mértékét évi 500.000.-Ft+Afa összegben meghatározni.

Kérném, a szerződések aláírása után, mind a 6 példányt részürikre
visszaküldeni szíveskedj en.

Kelt.: Szolnok, 2015. április 08.

Tisztelettel,

~hfl j0~li]fln~s Vjzniüv~
5)ŰQ Szolnok,

«~UtflLaios ú~ 5

Tiszumenti Regionális
Víz~uűvek hi,

Jász~Nagykun-SzoInak
Megyei Üzemigazgotósóg

5000 Szolook, Kossuth Lajos út 5.
Tel: (56) 372850 • fax: (56)41 2462

Web: yAvw.trvzrt.hu
Email: vwkozmu@tivzit.hu

TRV ZRT.

Jászboldogháza
Rákóczi út 27.
5144

Szűcs Lajos polgármester Úr részére

DokI~i~-. . .4.12015.
Gál Csabáné

Iktatószám:
Ugyintézű:

Melléklet:

(:S abó Csaba:)
mb üzemigazgató

- Bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú módosítása 6példány



BÉRLETI-ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS
2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Mely létrejött egyrészről: Jászboldogháza Község Önkormányzata (székhely: 5144
Jászboldogháza Rákóczi út 27. adószám: 15732853-2-16, bankszámla száma: 11745035-
15409687-00000000), mint ellátásért felelős továbbiakban: Átadó, - melynek képviseletében:
Szűcs Lajos polgármesterjár el,

másrészről: Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 5., adószáma: 11265832-2-16,
cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001558, bankszárnlaszáma: 10404508-45013087-00000000),
mint víziközmű-szolgáltató — továbbiakban Atvevő — melynek képviseletében Hajdú Gábor
vezérigazgató jár el — között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A felek megállapítják, hogy közöttük 2012. június 26. napján bérleti-üzemeltetési szerződés
jött létre a víziközművek üzemeltetésével, a helyi közműves ivóvízellátás tárgyában, melyet a
felek 2013. december 30. napján módosítottak a bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú
módosításaként.

2’ A felek az 1. pontban írt bérleti-üzemeltetési szerződést egybehangzó akaratnyilvánítás
mellett, közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. Az 1. pontban írt szerződés 1112.2. pontjának rendelkezési az alábbiak szerint módosulnak:

„2.2. A felek bérleti d(jat az alábbiak szerint határozzák meg:

A Jelen szerződés tárgyát képező’ víziközmű elemek éves bérleti d(ja 2013. évtó’l—a J’7csztv.
65. ‚s~’—ban foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletének
hatálybalépéséig- 500.000 Ft+AFA!év, azaz ötszázezer forint+AFA,’év.
A bérleti d(j a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvényben foglaltak
szerint forgalmi adó terhelt.

Az Átadó a bérleti d(j összegét köteles elkülönítetten kezelni és kizárólag a víziközmű
feJlesztés finanszírozására — ideértve a víziközmű-feJlesztés célJára igénybe vett hitellel
összefüggő adósságszolgálat telJesítését is — felhasználni a felek által egyeztetett
ütemezésben.”

4. A jelen szerződésmódosítás rendelkezései a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási
Hivatal jóváhagyó határozatának jogerőre emelkedésének napján lép hatályba.



2
5. A bérleti-üzemeltetési szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.

Felek jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
helybenhagyólag írják alá. A jelen szerződést Jászboldogháza Község Onkormányzatának
Képviselő-testülete a 120l5( ) sz. határozatával jóváhagyta, melynek kivonatát a
felek jelen szerződés 1. számú mellékletként csatolják.

Melléklet: - 1. számú melléklet: Átadó képviselő-testületének határozata.

A 2. számú módosító szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 3 az Átadót, 3 az
Atvevőt illeti.

Kelt, Jászboldogháza, 2015 Kelt, Szolnok, 2015

‚ ‚ . Tiszamenti Regionális VízművekJaszboldoghaza Kozseg Onkormanyzata . ..„ „..„‘ . . ‘Zartkoruen mukodo Reszvenytarsasag
Átadó Atvevő

képviseletében eljár: képviseletében eljár
Szűcs Lajos Hajdú Gábor

polgármester vezérigazgató
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Tárgy: „Jászok dicsérete”

munkacímű színpadi előadás

Melléklet: 1 db határozati kivonat

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. április 15-i rendes, nyílt
ülésén a „Jászok dicsérete” muakacímű színpadi előadás támogatására irányuló előterjesztést
tárgyalt.

Az előadás munkacíme: a „Jászok dicsérete”, az előkészítő munkálatok Mihályi Gábor
rendezőkoreográfus, az Allami Népi Együttes művészeti vezetője, Soós Andrea képzőműv.ész.
és Dr. Várszegi Tibor, a jászberényi befogadó színház és műhelyház művészeti vezetője, a
szövegkönyv egyik szerzője és az előkészületben lévő előadás dramaturgja részvételével
folyamatosan zajlanak.

Az előzetes elképzelések szerint az alkotók — a Jászberényi Városi Önkormányzat
közreműködésével — valamennyi jászsági település önkormányzatát is megkeresik, hogy az
előkészületben lévő színpadi előadást lakosságszám-arányosan — lakosonként legalább 100,-
Ft erejéig — támogassák.

Tájékoztatom, hogy a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 208/2015.
(IV. 15.) határozata alapján támogatását fejezte ki az ügy iránt.

Kérem, hogy a Jászkun Redemptiohoz hasonlóan ismét mutassuk meg a Jász összefogás
erejét, és hozzájárulásukkal fejezzék ki Önök is a támogatásukat!

Jászberény, 2015. április 21.

y
Xi

I~. Szabó amás
polgármester

Tisztelettel:
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Emberi Erőforrások

Minisztériuma
SZOCIÁLIS ÜGYEKÉRT ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR

Iktatószám: 2827-J72015/GYERGYAM Tárgy: 2015. évi nyári
gyermekétkeztetés
Ugyintéző: dr. Tóth Konél
Melléklet:

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony/Ur!

Örömmel tájékoztatom, hogy 2015. évben is lehetőség nyílik a települési
önkormányzat számára, bogy a gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés
biztosítására támogatást igényeljen a nyári gyermekétkeztetés megszervezéséhez.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben
(továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltak értelmében idén — az elmúlt évek rendeleti
úton történő szabályozásával ellentétben — pályáznhik kell a települési önkormányzatoknak a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (továbbiakban: rászoruló)
gyermekek ingyenes nyári étkeztetése támogatásához, melynek biztosítására minden
eddiginél magasabb összeg, három milliárd forint költségvetési forrás áll rendelkezésünkre.

A költségvetési törvény 3. melléklet I. 3. pontban kapott felhatalmazás alapján az
emberi erőforrások minisztere — a belügyminiszterrel és az nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben — pályázatot hirdet, a gyermekszegénység elleni program keretében nyári
étkeztetés biztosítása támogatására.

Tekintettel arra, bogy a Pályázati felhívás megjelenése és a pályázat benyújtásának
határideje között rövid Idő áll majd rendelkezésre, jelen levelenimel a megfelelő, időben
történő felkészüléshez kívánok segítséget, tájékoztatást nyújtani.

A nyári gyermekétkeztetéshez biztosítására támogatást azok a pályázó települési
önkormányzatok igényelhetnek, amelyek vállalják, hogy a nyári idöszakban folyamatosan,
legalább 43, legfeljebb 53 inunkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést
biztosítanak a rászoruló gyermekek számára. 2015-ben a nyári gyermekétkeztetés június 16.
és augusztus 28. között zajlik. A gyakorlatban azonban előfordulhatnak olyan esetek, amikor
valamilyen ok miatt — például felújítják az iskolai konyhát stb. — a települési önkormányzat
nem tudja az étkeztetést a nyári szünet teJjes időtartama alatt folyamatosan biztosítani. Annak
érdekében, bogy ezek a települési önkormányzatok se essenek el a támogatástól, a Pályázati
felhívás meghatározza azt a minimális időszakot is — 43 munkanap —‚ amely alatt az

1054 BUDAPEST, Báthori u. 10.
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étkeztetést biztosítani kell. Ez nem azt jelenti, bogy ez alatt az időszak alatt az étkeztetést
végig ugyanazon gyermekek számára kell nyújtani. Előfordulhat, hogy a gyermeknek
valamilyen oknál fogva (üdülés, táborozás) nem a teljes nyári időszakra van igénye a meleg
étkeztetésre. Ilyen esetekben a kieső gyermek helyett a települési önkormányzat másik
gyermek számára is biztosíthatja az étkeztetést. Mindemellett idén lehetőség nyílik arra, bogy
az étkeztetésben részt vevő gyermek előre nem látható hiányzása (betegsége, egyéb
akadályoztatása) esetén a számára biztosított ős elkészített étel az étkeztetésben részt vevő
gyermekek számára átadható.

A leghátrányosabb és a hátrányos helyzetű települések nagyobb arányú
támogatását szolgálja a pályáztatás feltételrendszere. Az érintett települések felsorolását
jelen levelünk melléklete tartalmazza. Hátrányos helyzetű az a település, amely a társadalmi-
gazdasági ős in&astrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XL 30.)
Korm. rendelet — jelenleg hatályos besorolása — alapján vagy társadalmi-gazdasági és
inftastrukturális szempontból elmaradottnak, vagy az Országos átlagot jelentősen meghaladó
inunkanélküliséggel sújtottnak minősül, Jeghátrányosabbnak pedig az, amelyik mindkét
feltételnek megfelel.

A települési önkormányzatoknak a nyári gyermekétkeztetésliez nyújtott támogatása a
következőképpen alakul:

- A le~hátrányosabb helyzetű települések valamennyi rászoruló gyermek után
pályázhatnak támogatásra önerő nélkül is. E tekintetben nines változás a tavalyi
feltételekhez képest.

- A hátrányos helyzetű települések önerő nélkül a rászoruló gyermekek 55
százaléka után pályázhatnak támogatásra, azon túl az öneröből támogatott gyermekekkel
megegyező számú gyermek után. Ez 5 százalékos emelkedést jelent a tavalyi 50 százalékhoz
képest.

- A fenti két kateuóriába nem tartozó települések önerő nélkül csak a rendszeres
gyerinekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 30 százaléka után pályázhatnak
támogatásra, azon túl az önerőből támogatott gyermekekkel megegyező számú gyermek
után. Ez szintén S százalékos emelkedést jelent a tavalyi 25 százalékhoz képest.

Fontos kiemelni, hogy nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely
- a pályázat benyújtásakor az Aht. 50. ~ (4) bekezdése szerinti köztartozással

rendelkezik;
- adósságrendezési eljárás alatt áll.

A sikeresen pályázó települési önkormányzatok — köszönhetően a 2015. évben az
előző évhez viszonyítva I 0%-kal megemelt támogatási összegnek - az általuk megigényelt
támogatás legalább 34 százalékát megkapják.

Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege a tavalyival
egyezően 440,- forint. Az élelmiszerárak figyelembe vételétel alacsonyabb összegből nem
látjuk biztosítottnak az egészséges meleg étel nyújtását.

A Pályázati felhívásban is meghatározásra került, hogy az önkormányzat a
támogatás összegének legfeljebb 20%-át az étkeztetéssel felmerülő költségek fedezésére
fordíthatja.

Fontos változás ás könnyítés a korábbi évekhez képest, hogy Idén nem követelmény
az alapanyagra fordított összeg 30%-ának megyén, szomszédos megyén vagy a település
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40 km-es körzetén belüli őstermelőtől, kistermelőtől történő beszerzése, hanem ez előnyt
jelent a pályázatok elbírálása során. Szintén előny — a korábban már megszokott módon — ha
a pályázó az étkeztetéshez kapcsolódóan szabadidős programot biztosít a gyermekek
számára, valamint, ha a pályázati felhivásban a számára előírtnál nagyobb arányú saját forrás
biztosít. .

A Pályázati felhívás alapján - a tavalyi évhez hasonlóan — sz előirányzat-maradvány
felosztásra kerül sz önerőt biztosító önkormányzatok között. Változás azonban, hogy sz
utólagos támogatást kizárólag gyermekétkeztetés, gyermekek számára élelmiszer csomag
céljára fordítható.

A Pályázati felhívás a már eddig megszokott módon 3 mellékletet tartalmaz, melyet
a támogatás elszámolásához és ellenőrzéséhez készült Tájékoztatóval egészítettünk ki. Idén
is kérjük a települési önkormányzatokat, hogy az Igénybevételi naplóra írják rá sz
önkormányzat nevét és címét, valamint kerüljön rávezetésre a kitöltésért felelős személy neve,
beosztása és munkáltatója.

Tekintettel arra, hogy 201 4-ben a rendelkezésre álló forrást meghaladta sz összes
támogatásigénylés, s Igy nem volt mód minden települési önkormányzat igénylését teljes
mértékben kielégíteni, külön felhívom a 6gyelmet sz egyes határidőkre, melyeket betartani
szíveskedjenek.

A pályázat előkészítése érdekében a települési Önkormányzat jegyzője — a
gyermekjóléti szolgálat közreműködésével — felméri a településen élő, rászoruló gyermeket
nevelő családok körében a nyári gyermekétkeztetés iránti igényeket. Az igényfelmérés során
jelzett létszám képezi a pályázat alapját.

A pályázat benyújtása sz 1. melléklet szerinti Pályázati adatlap - a Magyar
Allamkincstár által üzemeltetett ONEUM rendszeren keresztül, sz erre a célra kialakított
pályázati felületen történik. Az elektronikus rögzítés határideje május 7. éjfél.

A Pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat Pályázónak
papír alapon a Kinestár területileg illetékes szervéhez kell eljuttatni két eredeti példányban,
melynek határideje legkésőbb május 08.

A pályázati adatlapon kívül papír alapon sz alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
.. A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat másolata
- Az államháztartás rendjéről szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)

Konn. rendelet (továbbiakban: Avr.) 75.~ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok
eredeti példánya

- Az Avr. 75. ~ (4) bekezdés a) pontja szerinti saját forrás biztosítására vonatkozó, 30
napnál nem régebbi nyilatkozat eredeti példánya.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott
pályázati adatlap érvénytelen.

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő
benyújtási határideje május 15. B határidő elmulasztása jogvesztő.

Június 3-áig dönt sz emberi erőforrások minisztere a támogatásokról. A miniszter
döntéséről
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- a nyertes Pályázó elektronilais támogatói okiratban, sz ÖNEOM rendszeren keresztül
2015. június 8-án értesül,

- a támogatásban nem részesülő Pályázó a döntésről az elutasítás indokainak
feltüiitetése mellett 2015. június 8-áig a www.kormany.bu honlapon értesül.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormaiw.hu, valamint a
www.emmi.kormany.hu honlapokon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nines, ás kifogás benyújtására
sincs lehetőség.

A Kedvezrnényezett a támogatói okirattal kapcsolatban az ÖNEGM rendszerben a
miniszteri döntésről való értesítést követő 2 munkariapon belül, legkésőbb 2015, június 10-én
észrevételt tehet. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az
észrevétel nem irányulhat magasabb összegű alaptámogatás megítélésére.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter a támogatói okiratok elfogadását követő
2 munkanapon belül utalványozza a támogatást, amelyet a Magyar Államkinestár soron
kívül, egy összegben folyósít.

2015. június 16. - augusztus 28. között zajlik a gyermekek nyári étkeztetése.

Szeptember 24-éig szükséges az előzetes beszámolót benyújtani a támogatás ás sz
esetleges saját forrás felhasználás&ól. Az előzetes beszámolás tartalmát a 2. és 3 számú
melléklet rögzíti.

A Pályázót megillető utólagos támogatás összegéről a miniszter 2015. november 20-
áig dönt.

Idén sem nyújtható utólagos támogatás annak a Pályázónak, amely az Igazgatóság
által elrendelt visszauizetési kötelezettségének nem, vagy csak részben tett eleget határidőben.

Ha az öneröt biztosító települési önkormányzat utólagos támogatásban részesült, azt
2015. december 31 -éig használhatja fel,

A települési önkormányzatoknak a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ej
fordulónappal, az éves költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint kell elszámolniuk.

Munkájukhoz sok sikert és a nyári gyermekétkeztetés biztosítása érdekében az állami
támogatás elnyeréséhez eredményes p ályázást kívánok!

‚ ..Budapest, 2015. apnlis,, „.

Tisztelettel;

‚J~’~Czibere károly
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Közi2az2atási bírság

Mötv. 143. ~ (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben határozza meg:

Ó) az öngondoskodás ás a közösségi feladatok ellátásához való hozzájárulás, továbbá a
közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek ehimlasztásának jogkövetkezményeit;

köztemetők

a) a sírjel tulajdonosaként nem gondoskodik aniak állagmegóvásáról, környezetének
tisztántartásáról,

b) a sírjel tulajdonosaként nem tartja be a síx-jel méretére, magasságára vonatkozó
előírásokat.

c) előzetes bejelentés nélkül és a temetőszabályzatban foglaltakat figyelmen kívül
hagyva a köztemetőben felállított síremléket lebontja, áthelyezi, azzal rendelkezik,

d) Új sírjel elhelyezésekor vagy a meglévő síijelek felújítása esetén a temetési helyen
túlteijeszkedő, közízlést sértő, vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet helyez el,
vagy az eUielyezésnél, kialakításnál nincs figyelemmel a parcella rendj ére.

a) a köztemetőben temetési hely felett rendelkező személyként nem gondoskodik a
temetési helyek gondozásáról, a sírok közötti terület gyonitalanításáról,

b) a köztemetőből a nyitvatartási idő letelte után külön felszólításra sem távozik el,
c) a köztemetőben az üzemeltető engedélye nélkül olyan tárgyakat helyez el, melyek

nem közvetlenül a sírok, siremlékek diszítését szolgálják,
d) a köztemetőben a gyertya, vagy mécses nieggyújtása esetén nem teszi meg a

tűzveszély elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket,
e) a köztemetőben nem a hely méltóságának megfelelően viselkedik,

a köztemetőbe — vakvezető ás rendőrségi kutya kivételével — állatot visz be,
g) a köztemetőben bármilyen reklámtevékenységet folytat,
h) a köztemetőben tüzet rak, szemetet, elszáradt koszorúkat gyújt meg,
i) a köztemetőben — mozgássérültet szállító, temetkezési szolgáltatást végző, vagy

egyéb. temetőgondnoki engedéllyel rendelkező gépjármű kivételével — gépjárművel
közlekedik.

hulladék

a) az elkülönített hulladékgyüjtés céljára rendelt huUadékgyűjtő edényzetben, vagy az
ilyen céira rendelt hulladékgyűjtő udvarban nem az ezen edényzet, vagy udvar
rendeltetésének megfelelő hulladékot helyez el,

b) a tulajdonát képző hulladékgyűjtő edény tisztántartásáról nem gondoskodik,
c) a tulajdonában lévő, közterületen tárolt hulladékgyűjtő edény környezetét nem

tartja tisztán.

a) növényeket engedély nélkül csonkít,
b) fák törzsét vagy ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordozó, kötél

vagy kábel rögzítésére használja,
Közterület
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