










































 

 
 
 
  Községi Önkormányzat 
          Polgármestere 
5141 Jásztelek, Szabadság út 71. 
Tel: 06-57-462-069, fax: 06-57/562-050 
E-mail: jasztelek@vnet.hu 
 

Jelentés 
 

a két ülés között végzett tevékenységről, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, 
fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

a Képviselőtest április 9 - én tartandó ülésére 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az elmúlt időszakban az alábbi események történtek: 
 
Február 20-án Jászberényben vettem részt a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató 
Társulás soron következő Társulási ülésén. A nap rendi pontok között szerepelt: A REGIO-
KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás munkaterve 2015. évre, a társulás elnökségi 
tagjai 2015. évi tiszteletdíjának megállapítása, Javaslat a REGIO-KOM Térségi Kommunális 
Szolgáltató Társulás 2015. évi költségvetésének megállapítására, a 2015. évi közbeszerzési 
tervének elfogadása valamint a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 
tagdíjainak fölülvizsgálata. 
 
Február 27-én Szolnokon az NFA-nál a Mezőgazdasági Startmunkához tartozó bérelt állami 
földterületekkel kapcsolatosan egyeztető megbeszélésen vettem részt.  
 
Március 11-én délelőtt az MVH munkatársa helyszíni bejárást, utóellenőrzést tartott a 
Művelődési Ház felújítási pályázatával kapcsolatosan. Délután Jászapátin a JKHK tisztújító 
ülésén vettem részt.  
 
Március 15-én ünnepélyes műsorral megemlékezést tartottunk és egyidejűleg itt került sor 
”Jásztelek Községért Díj” átadására, melyet Horváthné Kiss Zsuzsa vehetett át.  
 
Március 16-án Jászladányban vettem részt a „Jászok Földjén” Turisztikai Egyesület 
Közgyűlésén.  
 
Március 17-én NFA-nál aláírtam a Mezőgazdasági Startmunkához tartozó bérelt állami 
földterület 2015. évre szóló termőfölddel kapcsolatos hasznosítási kötelezettség teljesítésére 
irányuló megbízási szerződést. 
 
Március 18-án Jászladányban vettem részt a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásnál, hogy 
a szociális alapszolgáltatások (étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappal ellátása) 
társulásos formában történő működtetése tárgyában tartsunk egyeztető megbeszélést. 
 
Március 19-én helyben Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat éves értekezletén vettem 
részt.  
 



 

Március 24-én Jászszentlászló testvér település delegációit fogadtam.  
 
Március 25.-én helyben a Művelődési Házban a Nemzeti Művelődési Intézet „Újra öltünk,és 
örökítünk” program záró kiállításának megnyitóján vette részt.  
 
Március 27-én Polgármesterek Klubja ülésén vettem részt Jászberényben.  
 
Március 30-án a Munkaügyi Központ munkatársaival mezőgazdasági startmunkaprogram 
ellenőrzésére került sor.  
 
Március 31-én az Általános Iskolában megtartott egyeztető megbeszélésen vettem részt 
Jegyző Úrral együtt.  
 
 
Ennyiben adok tájékoztatást az elmúlt időszak eseményeiről. 
 
Jásztelek, 2015. április 2.                                                                        
                                                                                                    Tóth Nóra  
                                                                                                   Polgármester 











































 

 
 

 
A JÁSZBERÉNYI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 

BESZÁMOLÓJA 
 

A 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
 
 
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyi szerveként működik 
a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (KvK), valamint a felügyelete alá tartozó 
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (HTP).  A szervezet sikeresen teljesítette a 
2014. évben is a rendeltetéséből adódó feladatait, valamint a folyamatosan bővülő 
feladatrendszerhez alkalmazkodott, elősegítve ezzel a térség lakosság élet- és 
vagyonbiztonságának védelmét. 
A feladatvégzés minden esetben a hatályos jogszabályok követésével, a belső szabályozók és 
normák betartásával történt. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi 
területe lefedi a Jászság egész területét, 18 település közel 83.500 állampolgárral. A 
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe a Jászság 16 települése 
(kivétel Jászszentandrás, Jászivány).  
A katasztrófavédelem komplex rendszerének célkitűzése az emberi élet- és anyagi javak 
védelme, a katasztrófák megelőzése, gyors és professzionális kezelése, valamint a 
helyreállítási munkálatok mielőbbi, szakszerű elvégzése. A megelőzési feladatokhoz 
kapcsolódóan kiemelt szerepet kap az időszakos prognózis készítési tevékenység, amelynek 
célja, hogy a korábbi évek, hazai és nemzetközi tapasztalatok, valamint szakmai előrejelzések 
alapján előrevetítse az egyes időszakokban várható, nagy valószínűséggel bekövetkezhető 
eseménytípusokat, amelyekre a felkészülési és felkészítési tevékenységet alapozni lehet. 
 
A beszámoló időszakában a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság társszervekkel való 
együttműködése megfelelő.  
Jó kapcsolat áll fent a főbb társzervekkel - Jászberényi Rendőrkapitányság, Jászberényi 
Mentőállomás -, valamint az illetékességi területen lévő önkormányzatokkal, járási 
hivatalokkal, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, gazdálkodó szervezetekkel, városi 
és megyei fenntartású intézményekkel, vízügyi szervekkel, népegészségügyi hivatallal, 
földhivatallal a kapcsolattartatás és együttes munkavégzés folyamatos. A Jászberényi HTP 
együttműködési megállapodással rendelkezik a Jászkiséri és Jászárokszállási Önkormányzati 
Tűzoltóparancsnoksággal (ÖTP), valamint a műveleti területéhez tartozó önkéntes tűzoltó 
egyesületekkel. 
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Tűzoltás, műszaki mentés 
 

A tűzoltási és műszaki mentési feladatok mindenkor a vonatkozó belső szabályzók szerint, a 
megfelelő képesítéssel, rendelkező állománnyal, bevizsgált tűzoltó technikai felszereléssel 
lettek végrehajtva. Indokolt esetben bevonásra kerültek a társszervek, a beavatkozások 
szakszerű és hatékony felszámolásához. A 2014. év átlagosnak mondható a beavatkozások 
tükrében. A működési területünkön hivatásos tűzoltóság 350, önkormányzati tűzoltóságok 
186 esetben avatkoztak be. 
A vizsgált időszakban kettő kiemelkedő esemény (III-as és IV-es kiemelt riasztási fokozat) 
volt, mely nagyobb erők eszközök bevonását tette szükségessé. 
A beavatkozásokat a Jászságban működő két önkormányzati tűzoltóparancsnokságok 
elsődleges működési körzetükön belül az esetek túlnyomó részében önállóan, de szakmai 
indokok alapján a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság irányításával végezték.  
Az Electrolux Lehel Kft-nél alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság működik. 
Jelentős az önkéntes tűzoltó mozgalom a Jászságban, 11 önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött 
együttműködési megállapodást (II-es és III-as kategória) Jászberényi és Gyöngyösi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság.    
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 
támogatására a kiírt pályázatokra a Kirendeltség illetékességi területén lévő egyesületek 
pályáztak. A megpályázott szakfelszerelések, képzések, fecskendő felülvizsgálat, üzemeltetési 
költségek pozitív elbírálásban részesültek.  
Az elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek bővítése érdekében a 2014-es év vizsgált 
időszakában helyismereti gyakorlat 39, szituációs begyakorló gyakorlat 45, ellenőrző 
gyakorlat 13 került megtartásra különböző helyszíneken.  
 
A tűzoltás, műszaki mentésben részt vevő gépjárműveink életkorát tekintve 3 gépjármű 
közelít, vagy meghaladja a húsz éves kort, így a karbantartási javítási költségeik évről évre 
növekszik. További három gépjármű 10 év körüli, az idősebb gépjárműveken teljes felújítást 
végeztek el. A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság technikai eszközellátottsága az 
alaprendeltetésnek megfelelőnek mondható. A vonuló szereken elhelyezett szakmai eszközök, 
berendezések állapota, életkora változó, karbantartásuk, felülvizsgálatuk folyamatos.  
 
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Jászberényi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság egy épületben található. A laktanyaépület a korábbi évek felújítását 
követően megfelelő szinten biztosítja a hivatali és készenléti szolgálat elhelyezését. 
 
Nagyszabású tűzoltónap került megrendezésre 2014. szeptember 14-én Jászberényben, 
bemutatót tartottunk a Jászok Világtalálkozóján Jászapátin, valamint a Jászság kiemelt 
rendezvényein, meghívás alapján megjelentünk. A rendezvényeknek köszönhetően a Jászság 
több ezer lakosa ismerhette meg közelebbről szervezetünk tevékenységét.  Ezen irányú 
munkánk iránti érdeklődés a lakosság részéről folyamatosan növekszik, a jövő évi 
célkitűzéseink között kiemelt helyen szerepel a lakosságfelkészítés. 
 
A nagy hagyományokkal rendelkező önkéntes tűzoltó verseny 2014. évben is megrendezésre 
került Jászárokszálláson. A versenyen 27 csapat vett részt 11 településről.  
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Polgári  védelmi szakterület 
 
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság az illetékességi területéhez tartozó 
települések vonatkozásában a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának 
felülvizsgálatát az ide vonatkozó kormányrendelet szerint meghatározott veszélyeztető 
hatások (villámárvíz, valamint a helyi vízkár) figyelembevételével elvégezte.  A kockázati 
típusok további elemzését, értékelését követően a települések besorolásában 18 település 
közül 17 település „II” és 1 település a „III” katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. 
Az osztályba sorolás módosítására a települések polgármesterei 2014. évben nem tettek 
javaslatot. 
 
A polgári védelmi szakterület kiemelt feladataként kezelte 2014. évben a természeti, 
civilizációs, valamint egyéb eredetű veszélyek következményeinek elhárítására kidolgozott 
tervek felülvizsgálatát. Áttekintésre került a járási, valamint a kirendeltségi összesített terv is. 
A befogadásra kijelölt intézmények befogadási terveinek kidolgozása a kirendeltség szakmai 
iránymutatásával és segítségével megkezdődött. A tervek megfelelő adattartalommal 18 
település 73 intézményére vonatkozóan elkészültek. A befogadó helyek, valamint befogadási 
tervek ellenőrzését a szakterület folyamatosan végzi a Jászberényi Járási Hivatal Járási 
Népegészségügyi Intézete bevonásával, supervisori ellenőrzés keretében. 
 
A veszély-elhárítási tervek aláírását követően felülvizsgálatra kerültek a települési polgári 
védelmi szervezetek, mind létszámban, mind összetételben. A települési polgári védelmi 
szervezetek megalakítási tervei a szervezetek átalakítását követően kidolgozásra kerültek 
szakmai irányításunkkal. Jelenleg az illetékességi területén megalakított 18 települési polgári 
védelmi szervezet, a két területi rendeltetésű műszaki- mentő (árvízvédelmi) komplex csoport, 
valamint a járási mentőszervezetek összesített létszáma 2143 fő.  
 
Az illetékességi területhez tartozó járásokban (Jászapáti, Jászberény) a lakosság, valamint az 
anyagi javak védelme érdekében az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, Polgárőr Egyesületek, 
valamint egyéb civil szervezetek tagjaiból önkéntes járási mentőcsoportok alakultak. Az Apáti 
Járás Önkéntes Mentőcsoport 47 fő részvételével, a Berény Járás Önkéntes Mentőcsoport 35 
fővel alakult meg. Mindkét mentőcsoportunk sikeres minősítő vizsgát tett a 2014. május 24-
én végrehajtott nemzeti minősítő gyakorlaton. 
 
Az ipari baleset megelőzése, az üzem területén dolgozók, továbbá a város lakosságának 
védelme érdekében Jászberény Város polgármestere számára az Electrolux Lehel Kft. 
telephelyén 39 fős munkahelyi polgári védelmi szervezet létrehozására tettünk javaslatot.  
A szervezet megalakítási terve jóváhagyásra került. A polgári védelmi szervezetek alap- és 
szakkiképzése a 2014. évben 15 településen került végrehajtásra, továbbá felkészítésre került 
az Electrolux Lehel Kft. telephelyén megalakított munkahelyi polgári védelmi szervezet is. 
 
A Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kiemelt feladatként kezelte a beszámoló 
időszakában az ifjúság- és lakosságfelkészítő tevékenységet. Ezen tevékenység az ifjúsági 
verseny, valamint arra történő felkészülés során, valamint a tanulóifjúság rendszeres 
veszélyhelyzeti felkészítésével valósult meg. A jászberényi tűzoltólaktanya egész évben 
nyitva áll a diákok és gyermekek előtt, s ennek eredményeképpen a tárgyidőszakban 14 
alkalommal, több mint 392 fiatal nyert betekintést a szervezet munkájába.  
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2014. szeptemberében Jászberény Város főterén egy nagyszabású tűzoltó nap keretein belül 
ismerkedhettetek meg az érdeklődők a munkánkkal. 
Oktatásokat tartottunk több alkalommal a szakirányú képzést folytató Jászberényi Katolikus 
Általános Iskola és Középiskola Liska József Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium 
Tagintézmény diákjai részére rendészeti versenyre való felkészülésük keretében. 
Lakosságfelkészítő tevékenységünkre a lakosság, az oktatási és nevelési intézmények, a 
pedagógusok, a szülők részéről igény folyamatos volt egész évben. 
 
Kirendeltségünk havi 5 alkalommal tart felkészítő foglalkozásokat a közösségi szolgálatra 
jelentkezett diákok számára. A beszámoló időszakában 166 tanuló teljesített közösségi 
szolgálatot kirendeltségünknél, illetve az illetékességi területünkön működő Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülteknél. 
A szakterületi ellenőrzések végzése folyamatos az illetékességi területhez tartozó 
településeken és kockázati helyszíneken. 
 
A Jászberényi Járás területén tevékenykedő katasztrófavédelmi megbízott a lakossággal való 
kapcsolattartásának egyik módja a 2014. évben bevezetett fogadóóra, melyet Jászberényi 
Járásban minden hónap első keddjén 14-16 óra között a Jászberényi Tűzoltólaktanya 
épületében tart. 
 
A településeken dolgozó közbiztonsági referensekkel a kapcsolattartás folyamatos, 
megfelelő. A katasztrófavédelmi megbízottakon keresztül a meghatározott feladatok, 
adatgyűjtések, az eseti intézkedések végrehajtásra kerültek. A katasztrófavédelmi 
megbízottak esetenként ellenőrzés alá vonják a települési referenseket, megállapításaikat 
felügyeleti naplóban rögzítik. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség negyedévente 
értekezletet tart a közbiztonsági referensek részére. 
 
A Jászság-i területhez tartozó települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának 
felülvizsgálata a jogszabályban foglalt határidő betartásával végrehajtásra került. A 
felülvizsgálat dokumentálása a tervekben megtörtént. Az osztályba sorolás módosítására a 
települések polgármesterei nem tettek javaslatot. 
 
 
 

Iparbiztonsági szakterület  
 

A kirendeltség által ellátott iparbiztonsági feladatok: a veszélyes ipari üzemek felügyelete, a 
veszélyes áruk szállításának ellenőrzése, valamint a kritikusinfrastruktúra-védelem. 
A kirendeltség 2014. év végéig összesen 43 ADR közúti ellenőrzést tartott. Részt vettünk 4 db 
több megyét is érintő közúti ellenőrzésen, valamint a veszélyes áruszállítási szokások 
feltérképezésére tartottunk hajnali és 24 órás ellenőrzést is. 
Az ellenőrzések során 458 közúti jármű, ebből 81 ADR hatálya alá tartozó jármű lett 
ellenőrzés alá vonva. A Kirendeltség illetékességi területén rendező pályaudvar nem található, 
csak egy helyen lehet vasúti telephelyi ellenőrzést lefolytatni. A fentiek alapján a menetben 
lévő vasúti szerelvények ellenőrzése nem megoldott, ezért a szajoli Mol bázistelepen és a 
szolnoki BIGE Holding telephelyén tartottunk vasúti és vasúti telephelyi ellenőrzéseket, mely 
2014-ben összesen 8 db. volt (6 vasúti és 2 telephelyi). A vasúti ellenőrzéseken 113 db RID 
hatálya alá tartozó vasúti jármű került ellenőrzésre. 2014. évben 33. darab ADR telephelyi 
ellenőrzést tartottunk. 



5 

 

A kirendeltség illetékességi területén található veszélyes üzemek száma eggyel gyarapodott.  
A 2014. évben bejelentkezett 1 telephelyből 1 került ellenőrzésre, mely üzemnél Súlyos 
Káresemény Elhárítási Terv (SKET) készítése került meghatározásra (Jász-Plasztik Kft., 
akkumulátor üzem, Jászberény).  
Az elmúlt évben 5 helyszínen került sor SKET gyakorlat lefolytatására és ellenőrzésére. A 
gyakorlatok mindegyik esetben megfelelőre lettek értékelve. 
2014-ben havonta 2 alkalommal végeztünk a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknél 
üzemazonosítási eljárást, tavaly ez 25 esetet jelentett összesen. Az üzemazonosítások során 
megállapítottuk, hogy a gazdasági társaságok jogkövető magatartást folytatnak, mert a 
telephelyeken jelen lévő veszélyes anyagok mennyisége egy esetben sem haladta meg az alsó 
küszöbérték negyedét. 

A települések hulladékszállítására vonatkozóan 18 településre és a szolgáltatókra vonatkozó 
adatokat felmértük. A kirendeltség területén a hulladékszállítás stabil, folyamatos volt. A 
2014. évben lejáró szerződések újrakötésre kerültek. A szükségellátásra vonatkozó terveket 
módosítani nem kellett. Ideiglenes kijelölésre és szükségellátás elrendelésére nem került sor. 
A hulladékszállítás folyamatosságát 19 esetben ellenőriztük le. 

Tavaly 2 településen keletkezett a szélsőséges időjárás miatt rövidebb áramszünet, mely a 
települések és a lakosság egy részét érintette. 2014. március 15-én Jászjákóhalma területén 
okozott rövidebb áramszünetet egy zivatart kísérő villámcsapás. 2014. december 01-én a jeges 
eső Alattyán településen okozott fennakadást, melynek elhárítása már több napot vett igénybe, 
addig az áramszolgáltató áramfejlesztővel biztosította a villamos energiát. Ennek ellenére nem 
volt szükség a kritikus infrastruktúra működési zavarai miatti intézkedésre, a lakosság 
zavartalan ellátása érdekében történő egyéb beavatkozásra.  
 
 
 

Hatósági tevékenység 

A katasztrófavédelmi hatósági tevékenységének középpontjában a megelőzés áll – az 
egységes iparbiztonsági, a tűzvédelmi és a polgári védelmi szakterületek is alkalmazzák a 
hatósági eljárási jog teljes eszköztárát a veszélyhelyzetek megelőzése, valamint azok 
kockázatának lehető legkisebbre csökkentése érdekében. A megelőzési-hatósági tevékenység 
kiemelt szerepét mutatja, hogy az elmúlt időszakban hatályba lépett jogszabályok új hatósági 
hatásköröket biztosítanak, ilyen a gáz csatlakozóvezetékek és felhasználó berendezések 
műszaki- biztonsági felülvizsgálatával kapcsolatos eljárások lefolytatása, vagy a vízügyi 
jogkörök. Ezeken túl a supervisori tevékenység, a tűzvizsgálatok, a nagy létszámú szabadtéri 
rendezvények engedélyezése és ellenőrzése, a működési engedélyezési, a kereskedelmi és 
ipari tevékenységek bejelentését követő eljárások, a közérdekű bejelentések és panaszügyek 
kivizsgálása, piacfelügyeleti jogkör ellátásából adódó hatósági ügyek száma összességében a 
tavalyi évhez mérten sokszorosára emelkedett. Jelentős munkát jelentenek a szabadtéri tüzek 
megelőzésével kapcsolatos eljárások, valamint a kéménytűz és CO mérgezésekkel összefüggő 
hatósági eljárások lefolytatása.  

A hatósági munka másik területe a szakhatósági tevékenység, mely a Jászberényi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén lévő folyamatosan fejlődő és bővülő ipari 
közegnek köszönhetően 2014. évben is kiemelt feladatot adott a szakterületnek. 
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Az ellenőrzési ütemtervek összeállítása az éves országos ellenőrzési tervben meghatározottak, 
valamint a megyei ellenőrzési tervnek megfelelően készülnek. A létesítmény nyilvántartás 
alapján az illetékességi területen 354 létesítmény működik, ezek közül több, kiemelt nagyságú 
gazdasági társaságok is működnek. A különböző létesítményeknél tartott ellenőrzések során 
tapasztalataink szerint kielégítő a tűzvédelmi helyzet.  
 
 
Összegzésként elmondható, hogy a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
eredményesen teljesítette feladatait. A beszámoló időszakában a Jászság területén 
katasztrófaveszély és veszélyhelyzet kihirdetésére nem került sor, kiemelkedő tűzeset, 
iparbiztonság területén baleset nem történt, hosszantartó lakosságvédelmi intézkedésre nem 
volt szükség. A beszámolt időszakban a szakmai munka folyamatosan növekedett, azonban 
kiegyensúlyozottabb munkakörülmények, az eddigi hasznos tapasztalatok birtokában azok 
végrehajtása megtörtént. 
 
 
Jászberény, 2014. március 3. 
 
 
 
 
 
 
                                   Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó százados 

                      tűzoltóparancsnok  
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JÁSZTELEK KÖZSÉG 

 
 
 

Tűzoltási, műszaki mentési statisztika  
2014. január 1. és 2014. december 31. közötti időszakban 
 

 Tűzesetek száma Műszaki 
mentések száma 

Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület vonulása 

Jásztelek 5 4 - 
 
Polgári védelmi szervezetek létszáma, felkészítés helyzete, gyakorlatok 
A település köteles polgári védelmi szervezet létszáma jelenleg 88 fő. A szervezet 
felkészítésére 2014. december 4-én került sor. 
 
Vis maior 
A tárgyi időszakban a település vis maior igényt nem nyújtott be. 
 
Iparbiztonság 
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség folyamatosan, heti rendszerességgel ellenőrzi 
a 32-es főúton áthaladó veszélyes áruszállító járműveket. A településen a Kat. Tv. IV. fejezete 
hatálya alá tartozó veszélyes üzem nem található. A nagyobb gazdálkodó szervezeteknél 
időszakosan ADR telephelyi ellenőrzést és üzemazonosítási szemlét folytatunk le. 
Leellenőriztük a településen található növény védőszer és műtrágya forgalmazókat. 
 
A településen elvégzett ellenőrzések száma 
 

 Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Piacfelügyelet 

2014. év 8 19 1 - 

 
Nyilvántartott létesítmények 
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének nyilvántartásában a településen 10 db 
létesítmény szerepel, amelyek katasztrófavédelmi szempontból jelentősek. 
 
Kapcsolattartás 
A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség a település Önkormányzatával, vezetőivel, a 
polgármesteri hivatalban katasztrófavédelmi munkát ellátókkal, valamint a helyi polgárőr 
megfelelő, magas színvonalú. 
 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 



Tóth Nóra 
Polgármester részére 
5141 Jásztelek 
Szabadság út 71. 
 
 
Dr. Vad Virág Vanda 
Háziorvosi szolgálat 
5141 Jásztelek, Szabadság út 86/a 
 
Tárgy: 
Beszámoló a háziorvosi tevékenységről, 2014 
 
 
Tisztelt Tóth Nóra polgármester! 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 
 
 
Kérésére megküldöm a beszámolómat a soron következő Képviselő-testületi ülésre. 
 
 
2013 Július 1-én a jásztelki háziorvosi praxisban orvos váltás történt, korábban Dr. 
Abkarovics Géza végezte a tevékenységet, mint helyettesítő háziorvos, jelenleg Dr. Vad 
Virág Vanda látja el háziorvosi feladatokat, mint háziorvos szakorvos. Asszisztensként 
továbbra is Szamák Henrietta dolgozik, így az orvosi rendelőben dolgozók száma 2 fő. 
A védőnői feladatokat Knollné Borbás Ágota látja el. 
 
 
Háziorvosi feladatok 

A hatályos jogszabályok, különösen a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000(II.25.) EüM rendelet álatl meghatározottak alapján, a munkaköri 
leírásban, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve Jászberényi Kistérségi Népegészségügyi Intézete által kiadott 
működési engedélyben foglaltak szerint történik. 

Összegezett tájékoztató 
 
Az összegzett tájékoztató fejezet átfogó tájékoztatást ad a vegyes háziorvosi praxis 
működéséről, egyrészről a praxisba bejelentett lakosok számáról, másrészről a praxisban 
megjelenő eszközök állapotáról és változásairól. 
 
A KSH nyilvántartás szerint a háziorvosi praxisba jelenleg 1415 lakos van bejelentve, 596 
férfi és 819 nő, ebből 114 fiú- és 122 leánygyermek.  A felnőtt lakosok közül 52 fő 
folyamatos ápolásra szorul, így „folyamatosan ápolt beteg” kategóriába esik. A rendelő 
átlagos napi forgalma 60 fő rendelési időben, az orvos házhoz járások száma 1-2 alkalom, 
amely saját tulajdonú gépjárművel történik. Ápolónői fekvőbeteg ellátás kapcsán 2-3 alkalom 
a házhoz járás száma naponta. 



Fő mérőszámok 2014-ban 
 

Rendelőben ellátott esetek száma:   10662 
Rendelőn kívül ellátott betegek száma:  23 

 
 
Továbbra is, leggyakoribb gondozási betegség gyerekeknél az elhízás és asztma, míg 
felnőttek estében magas vérnyomás és szív és érrendszeri betegségek és diabétesz. Sokan 
fordulnak izületi és gerincproblémával az orvoshoz, amely a helytelen életmód, életformának 
a következménye. 
A rendelőben a betegek gondozása és kezelésén túl, közgyógy ellátáshoz igazolások 
kiállítását, ÉKG felvételeket, vérnyomás és vércukorméréseket is végezünk. Minden héten 
csütörtökön vérvételre van lehetőség háznál a fekvő betegek számára, valamint az orvosi 
rendelőben is biztosított. 
 
 
A háziorvosi rendelő állapotának szinten tartása és növelése érdekében az alább felsorolt 
változások történtek: 
 
 Orvosi táska beszerzése a szükséges felszereléssel – a Községi Önkormányzat 

segítségével; 
 
 Nővér táska beszerzése – a Községi Önkormányzat segítségével; 

 
 
Elhivatottság, kötelességtudat: 
 
A háziorvosi csoportunk igyekszik minden területre kiterjedő és megfelelő minőségű orvosi 
ellátást biztosítani Jásztelek számára a betegellátás területén, valamint igyekszik jó 
kapcsolatot építeni és tartani az érintett társszervekkel, ezzel is elősegítve a zavartalan 
működést. Kiemelem kapcsolatunkat a Községi Önkormányzattal, annak polgármesterével, és 
a jegyzőjével, mivel folyamatosan támogatják munkánkat, ezzel elősegítve a térség 
egészségügyi ellátásának szinten tartását és gördülékeny munkamenetét.   
 
Remélem, hogy szakmai beszámolómat a Képviselő-testületi ülésen örömmel fogadják, s 
megtárgyalása, átbeszélése után egyetértenek a napirendi pontként felmerült község 
egészségügyi helyzetről, az egészségügyi ellátást biztosító szolgálat tevékenységéről szólóan. 
 
 
Jásztelek, 2015. március 27. 
 

Dr. Vad Virág Vanda 
 háziorvos 
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ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 
 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

 
 

A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről 
szóló záró beszámoló jóváhagyásának elfogadására 

 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak 
alapján a 2013. június 30-i hatállyal megszűnt Jászsági Többcélú Társulásnak (a 
továbbiakban: Társulás) a 2013. évi gazdálkodásának lezárásáról éves szintű pénzforgalmi 
jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást (a továbbiakban: beszámoló) kell 
készítenie. 
A vonatkozó előírásoknak megfelelően elkészült a Társulás és intézményeinek záró 
beszámolója.  
A beszámolót a Társulás valamennyi korábbi tagönkormányzatának jóvá kell hagynia, s erről 
a döntéséről Jászberény Város Önkormányzatának Polgármesterét tájékoztatnia kell. 
 
A Társulási Tanács 4/2013 (II.7.) sz. költségvetési határozatával alkotta meg a társulás 2013. 
évi  költségvetését, melyet 620,2 millió ezer Ft bevételi-kiadási előirányzattal állapított meg. 
A Társulási tanács meghatározta a 2013. évi gazdálkodásra vonatkozó szabályokat, az év 
során megvalósítandó feladatokat, célkitűzéseket. 
2013. év gazdálkodása a tervezettnek megfelelően alakult, a források folyamatosan 
rendelkezésre álltak, a kiadások teljesítésében a fegyelmezett gazdálkodás érvényesült. 
 
A Társulási Tanács a 2013. évi költségvetési előirányzatait egy alkalommal módosította. A 
módosítások az állami juttatások, támogatásértékű bevételek, a saját források és az előző évi 
pénzmaradvány miatti előirányzat rendezéseket tartalmazták.  
 
A Társulás 2013. évi költségvetésének végrehajtását összességében kiegyensúlyozott 
gazdálkodás jellemezte. A biztonságos költségvetési pozíciót szem előtt tartva az év folyamán 
kiemelt feladat volt a társulás által vállalt intézmény-fenntartási feladatok, a belső ellenőrzési 
tevékenység ellátása, valamint a térségi területfejlesztési és más fejlesztési programokban 
vállaltak végrehajtása. Folytatódott a közösségi közlekedés projekt megvalósítása.  
A Társulás a vállalt döntésének megfelelően ellátta a kistérségi közművelődési feladatok 
koordinálását is. 
  
A Társulás beszámolójának záró időpontja 2013. június 30. A pénzforgalmi adatok 7 havi bért 
és 6 havi dologi teljesítési adatokat tartalmaznak. A Társulás és intézményei költségvetési 
előirányzatai teljesítésének adatait e sajátosság ismeretében szükséges értékelni. 
 
 
 



Önkormányzati ülés                                           2014. április 

2/9 

 
BEVÉTELEK 
 
A Társulási bevételek összességében a tervezett ütemezésnek megfelelően alakultak. Az 
elmúlt félévben a társulásnak 476,5 millió Ft állt rendelkezésére, mely a 546,0 millió Ft 
tervezett éves előirányzat 87,3 %-os teljesítésének felel meg.  
 
A Társulás célkitűzései teljesültek, a felhalmozási jellegű támogatásértékű bevételeknél 
bekövetkezett forráskiesés látszólagos, mert a fejlesztésekkel összefüggő nagyobb összegű 
számlák kifizetése, a központi támogatás folyósítása a Társulás pénzforgalmát nem érinti. 
 
A költségvetés eredeti előirányzata 620,2 millió Ft-ról 546,0 millió Ft-ra módosult, mely az 
eredeti előirányzathoz viszonyítva 74,2 millió Ft összegű csökkenést jelent. 
 A 74,2 millió Ft összegű forrás csökkenést zömében az állami támogatások 179,4 millió Ft-
os mérséklődése idézte elő, a működési támogatásértékű bevételek 7 millió Ft-tal –a 
munkáltatói intézkedések terheinek mérséklődése miatt- csökkentek. A pénzeszközök évközi 
csökkenését  a pénzmaradvány 112,1 millió Ft-os növekedése csak mérsékelni tudta. 
 
Az év során folyamatos feladatot jelentett az intézményátadások miatt az állami támogatások 
egyeztetése és pontosítása. 
2013. áprilisában a társulás a vonatkozó törvényi előírások alapján - 2013. június 30-ai 
időpont és az éves előirányzatok figyelembe vételével - átadta a mutató számokat az érintett 
önkormányzatoknak. Az állami támogatás növekményét a kereset-kiegészítés, a 
bérkompenzáció, és a prémium évek folyósítása idézték elő.   
 
Az integrált óvodai szervezet megszűnése következtében, az önkormányzatok a saját 
intézményeiket felállították, s ehhez kapcsolódóan igényelték meg a második féléves 
normatívát. A normatíva összege az újonnan felállított szervezetek sajátosságaihoz igazodott, 
ami nem feltétlenül ugyanaz, mint a társulási normatíva. 
 
 A 2013. júniusban a társulás kifizette a 2013. július 2-án esedékes bérek nettó összegét, az 
ehhez kapcsolódó ún. MÁK levonásokkal a kincstár Jászberény önkormányzatát terhelte meg. 
2012. decemberi társulási béreket az állam előlegezte meg, azzal, hogy ezek visszavonására – 
külön meghatározott ütemezésben- 2013. augusztusáig került sor. 2013. júliusi és augusztusi 
visszavonási ütemekkel a kincstár Jászberény Önkormányzatát terhelte meg. A kifizetett 
bérekhez kapcsolódó MÁK terhelések összegét mindkét jogcím esetében  Jászberény részére 
indokolt megtéríteni. 
 
 
A féléves elszámolás adatai szerint az óvodai működés területén, a fenntartó az esedékes 
fizetési kötelezettségeinek eleget tett, de a kötelezettségek teljesítése ( étkezési támogatások, 
áthúzódó számlák, MÁK terhelés megtérítése) a jogutód önkormányzatoktól pótlólagos forrás 
bevonás válik szükségessé. 
 
A saját bevételek teljesítése 70,4%-os. A Támogató Szolgálatnál a bevételek elmaradnak az 
időarányostól, míg a Társulásnál a szolgáltatások megtérülése jelentett többletbevételt. 
 
A működési célú támogatásértékű bevételek 125,3 millió Ft összegű teljesítése 141,8%.   
E körben realizálódtak a tagdíjak, a társulás intézményfenntartó kiegészítő működési- 
valamint a kistérségi pályázati hozzájárulások. Az elmúlt félévi tagdíjfizetési 
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kötelezettségének 10 önkormányzat tett eleget, 8 önkormányzatnál 4,6 millió Ft összegű 
hátralék halmozódott fel.  
3 önkormányzat esetében a befizetések összege 1,6 millió Ft-al meghaladja az előírást, azt 
többlet címén a Társulásnak vissza kell fizetnie.  A többlet teljesítésbe azok a forgalmi adatok 
is belekerültek, amelyek a számla megszüntetésekkel függenek össze. 
 
A felhalmozási jellegű befizetések és központi támogatásértékű bevételek a Társulás 
fejlesztési projektjeinek megvalósítását segítették elő. E körben az önkormányzati önerős 
befizetések az esedékes számla kifizetésekhez kapcsolódnak, így tényleges kiesés nem 
jelentkezett. A közösségi közlekedési pályázatnál a bevételi kiesés technikai jellegű, mivel a 
központi pályázati támogatás szállítói finanszírozással teljesült. 
 
 
KIADÁSOK 
 
A kiadások között meghatározó a térségi saját szociális és óvodai intézményhálózat 
működtetése.  
A Társulás féléves kiadásai elérték 476,5 millió Ft-ot, az előirányzat 87,3%-át. Az évközi 
módosítások révén a kiadási előirányzat 74,2 millió Ft-tal csökkent, melyből  

 a személyi juttatások 80,2 millió Ft-tal csökkentek.  
 a járulékok 21,7 millió Ft-tal csökkentek,  
 a dologi kiadások előirányzata 1,9 millió Ft-tal csökkentek,  
 a támogatásértékű kiadások  26,2 millió Ft-tal emelkedtek,   
 a felhalmozási kiadások 22,6 millió Ft-tal emelkedtek,   
 a tartalékok viszont 19,26 millió Ft-tal csökkentek. 

 
A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások és a járulékok kifizetése az egy havi 
többlet miatt meghaladja az időarányosan elvárhatót.   
 
A dologi kiadások teljesítése elmaradt a tervezettől, a megtakarításokon túlmenően a 
teljesítések elhúzódása indokolta számlák pénzügyi rendezését. A szociális intézmények 
esetében a dologi kiadások - az indokolt kiadások előrehozatala miatt - meghaladták az 
időarányosat, míg az óvodai intézményeknél a tervezett kiadások elmaradása döntően a 
visszafogott, fegyelmezett gazdálkodásának tudható be.   
A támogatásértékű kiadások biztosítják az étkezési támogatások folyósítását, és a JKI jogutód 
kezeléssel összefüggő átutalások bonyolítását. Az elmaradt támogatások folyósítását a 
pénzmaradványban elkülönített pénzeszközök biztosítják. 
 
A Társulás pénzügyi beszámolójának összeállításában legnagyobb problémát a Jászsági 
Óvodai Intézmény települési elszámolása okozta. A pénzügyi beszámoló 11/c. sz. táblázata 
részletesen tartalmazza a féléves beszámoló bevételeinek és kiadásainak alakulását, továbbá 
az úgynevezett pótkezelési időszakban realizálandó bevételeket és kiadásokat. E körben 
kellett figyelembe venni a pénzmaradvány terhére vállalt kötelezettségeket (áthúzódó 
számlák, étkezési térítési támogatás folyósítása, ).   
 
A beszámolási időszakban a felhalmozási kiadásokra együttesen 38,6 millió Ft-ot, az 
előirányzat 25,1 %-át fordítottuk. E kiadások alakulásában szerepet játszott, hogy az e címen 
betervezett kiadások egy része, a közösségi közlekedés pályázat egy része pénzforgalmilag 
nem a Társulásnál teljesült. A Társulás legnagyobb beruházása az ÉAOP Közösségi 



Önkormányzati ülés                                           2014. április 

4/9 

közlekedés fejlesztése a Jászságban című projekt műszakilag elkészült, a pénzügyi zárási 
munkálatok jelenleg is folynak. A Támogató Szolgálat gépkocsi cseréje is e körben került 
elszámolásra.  
 
Összefoglalva megállapítható, hogy a Társulás költségvetésében tervezett célok teljesültek. A 
rendelkezésre állt források biztosították a kiadások pénzszükségletét, a kiadási elkötelezettség 
nélküli tartalékok – további egyeztetések és pontosítások révén - pénzmaradványként a 
jogutód szervezetek által felvállalt feladatok megvalósítását segítik.    
 
 
2013.évi pénzmaradvány 
 
A gazdálkodási év végén a bankszámla, és a pénztár adatainak figyelembe vétele és a számla- 
ürítések alapján - a társulásnak nulla záró pénzkészlete keletkezett. 
2013. évben képződött és a zárást követően befolyt, valamint a jogutód számlákra elkülönített 
pénzeszközök bevonásával keletkezett Társulási szintű pénzmaradvány fedezetet biztosít az 
intézményekkel történő elszámolások rendezésére a 2013. I. félévről áthúzódó feladatok 
teljesítésére és egyéb testületi kötelezettségek rendezésére. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi 
határozati javaslatokat – egyszerű többséggel – elfogadni szíveskedjen. 
 
…………..Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2013. (XI. ….) határozata 
 
A Jászsági Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló 
záró beszámoló jóváhagyásának elfogadásáról 
 
 
………………………… Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a Jászsági Többcélú Társulás (továbbiakban:Társulás) és intézményei 2013. évi 
költségvetése teljesítéséről szóló záró beszámoló elfogadásáról az alábbi határozatot alkotja: 
 
 

I. 
 

A költségvetési előirányzatok teljesítése 
 

(1) A Képviselő-testület a Társulás 2013.évi költségvetése teljesítéséről szóló záró 
beszámolót az 1. sz. táblázatban foglaltaknak megfelelően 

 
                                                       476 519 ezer Ft bevétellel 

476 519 ezer Ft kiadással 
            jóváhagyja. 
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A Képviselő-testület: 
 
(2) a Társulás költségvetési előirányzatait, kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 
1., 1/a., 1/b., 1/c., 1/d., 1/da., sz. táblázatokban foglaltak szerint, 
(3) a Jászsági Támogató Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. sz 
táblázatban foglaltak szerint, 
(4) a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesítését a 3 sz. táblázatban, a TAMOP 5.3.1. sz. és a TAMOP 5.2.5. sz. pályázatok bevételi 
és kiadási előirányzatainak teljesítését 3/a. és 3/b. sz. táblázatokban foglaltak szerint, 
(5) a Jászsági Óvodai Intézmény bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 4. sz. 
táblázatban foglaltak szerint, 
(6) a Titkárság bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 5. és az 5/a. sz. táblázatban 
foglaltak szerint, 
(7) a Társulás belső kezelésű feladatainak bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. 
sz. és 6/a. sz. táblázatban foglaltak szerint, 
(9) a Társulás felhalmozási kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. sz. táblázatban foglaltak 
szerint jóváhagyja. 
 
 

II. 
 

Állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások 
 
(1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Társulás 2013. évi feladataihoz az állami 

támogatásokat 1/b. táblázatban foglaltak alapján vette igénybe. 
 
(2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Támogató Szolgálat 2013. I. félévi 

működéséhez, a 2013. júniusi bérfinanszírozásához szükséges 809 ezer Ft MÁK 
különbözet a Jászberény Város Önkormányzata részére megtérítésre kerül. 
 

(3) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Óvodai Intézmény 2013. I. félévi 
működéséhez, 18 145 ezer Ft-ot- a 11/c. sz. táblázatban foglaltak szerinti 
önkormányzatok a Társulás jogutód számlájára átutalják. 
 

(4) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Óvodai Intézmény 2013. I. félévi 
működéséhez, a 2013. júniusi bérfinanszírozásához szükséges MÁK különbözet 
Jászberény Város Önkormányzata részére 8.977 ezer Ft összegben megtérítésre kerül. 
 

(5) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Óvodai Intézmény 2013. I. félévi 
működésének biztosításához lehívott, de igénybe nem vett étkezési támogatás - 7.956 
ezer Ft- a 11/b. sz. táblázatban foglaltak szerint az érintett önkormányzatok részére 
átutalásra kerül. 

 
(6)  A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Családsegítő és Gyerekjóléti 

Szolgálat 2013. I. félévi működéséhez, a 2013. júniusi bérfinanszírozásához szükséges 
MÁK különbözet Jászberény önkormányzata részére 2.883 ezer Ft megtérítésre kerül. 
 

(7) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a MÁK által a 2012. decemberi 
bérkifizetésekre megelőlegezett, de 2013. július és augusztus hónapokban Jászberény 
Város Önkormányzatát terhelő - az ún. visszavont- támogatás  
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 a Jászsági Támogató Szolgálatnál 433 ezer Ft,  
 a Jászsági Egységes Pedagógiai Szolgálatnál 129 ezer Ft,  
 a Jászsági Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálatnál 826 ezer Ft,  
 a Jászsági Óvodai Intézménynél 4.718 ezer Ft,  
 a Titkárságnál 507 ezer Ft- a társulási pénzmaradvány terhére - összesen  6 613ezer Ft 

Jászberény Város Önkormányzata részére megtérítésre kerül. 
 

 
III. 

 
A 2013.évi önkormányzati befizetésekkel összefüggő rendelkezések  

 
(1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Családsegítő és Gyerekjóléti 

Szolgálat 2013. I. félévi működéséhez, a 190 ezer Ft összegű hátralékot az érintett 
önkormányzatok az 1/da. sz. táblázatban foglaltak szerint, a Társulás jogutód számlájára 
átutalják. 
 

(2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Óvodai Intézmény 2013. I. félévi 
működéséhez, az 1 679 ezer Ft összegű hátralékot az érintett önkormányzatok az 1/da. sz. 
táblázatban foglaltak szerint és a településenkénti elszámolás részeként a Társulás 
jogutód számlájára  átutalják. 

 
(3) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás 2013. I. félévi működéséhez,  

 a Titkárság 2013. I. negyedévi 395 ezer Ft összegű hátralékát,  
 a Titkárság munkáltatói intézkedéseinek 381 ezer Ft összegű hátralékát,  
 a Társulás 2013. II. negyedévi 1.755 ezer Ft összegű működési hátralékát,  

az érintett önkormányzatok a társulás jogutód számlájára megfizetik. 
 
(4) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás 2013. I. félévi működéséhez 

befizetett önkormányzati többletek -1.659 ezer Ft összegben- az érintett önkormányzatok 
részére az 1/da. sz. táblázatban foglaltak szerint visszautalásra kerülnek. 

 

(5) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Támogató Szolgálat 2013. I. félévi 
működéséhez biztosított 5.571 ezer Ft túlfinanszírozási összeget Jászberény Város 
Önkormányzata a társulás jogutód számlájára megfizeti. 

 

(6) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás Titkársága felújítására fordított 
összegének 2013. június 30-i nettó értékét, 8 753 ezer Ft-ot Jászberény Város 
Önkormányzata a Társulás jogutód számlájára megfizeti. 

 

(7) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás létszámcsökkentési pályázati 
támogatást, 1 297 ezer Ft-ot Jászberény Város Önkormányzata a Társulás jogutód 
számlájára megfizeti. 

 

(8) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás 2013. június havi bérkompenzáció 
támogatást, 1 121 ezer Ft-ot Jászberény Város Önkormányzata a Társulás jogutód 
számlájára megfizeti. 
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IV. 

 
A Társulás pénzmaradványa terhére rendezendő kötelezettségek 

 
(1) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás a 2013. I. félévi pénzmaradványa 

terhére  
 a KLIK Jászberényi Tankerülete részére a „Generali Simba” jogcímen 100 ezer Ft-

ot, 
 Katona Gabriella jogerős hagyatéki végzése jogcímén 197 ezer Ft-ot biztosít. 

 
(2) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás a 2013. I. félévi pénzmaradványa 

terhére  
 a JÖSZ részére a 2013. évi működés támogatása jogcímen 429 ezer Ft-ot, 
  Pusztamonostor Önkormányzata részére - a 2011.évi kamat visszafizetés 

jogcímén- 323 ezer Ft-ot,  
 Jásztelek Község Önkormányzata részére - JKI 2012. évi elszámolása 

jogcímen- 2 328 ezer Ft-ot, 
 Jászágó Község Önkormányzata részére –normatíva különbözet címén 450 

ezer Ft-ot biztosít, 
 Alattyán Község Önkormányzata részére –pótlólagosan benyújtott közmű 

számlák címén 433 ezer Ft-ot biztosít, 
 Jászberény Város Önkormányzata részére - a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 2013. I. félévi támogatás elmaradt kifizetése jogcímen- 250 
ezer Ft-ot biztosít. 

 
(3) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás a 2013. I. félévi pénzmaradványa 

terhére Jászberény Város Önkormányzata részére 
 a Társulás által átadott dolgozók 2013.II. negyedévi személyi juttatás és közterhei 

jogcímen 2 980 ezer Ft-ot,  
 a Társulás megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozói 2013. II. negyedévi 

személyi juttatás és közterhei jogcímen 1.817 ezer Ft-ot, 
 a JTT és a Jászberény Önkormányzata megállapodása alapján a Társulás 

megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozói 2013. július és augusztusi 
személyi juttatás és közterhei jogcímen 838 ezer Ft-ot biztosít. 

 a Társulás megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozói 2013. szeptember és 
októberi személyi juttatás és közterhei jogcímen 1 143 ezer Ft-ot biztosít, 

 Elszámolási többletek, számla vezetési többletköltségek címén 539 ezer Ft-ot 
biztosít. 

 
(4) A Képviselő-testület a Társulás a 2013. I. félévi pénzmaradványa terhére az ÉAOP-

3.1.4/A-09-2010-0002 azonosítószámú „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” 
tárgyú projekt elszámolási maradványa jogcímen 24.281 ezer Ft -ot elkülönít. Az összeg 
felhasználására a beruházás lezárását követően az önkormányzati önerő és előlegek 
elszámolása után kerülhet sor. 

 
(5) A Képviselő-testület a Társulás a 2013. I. félévi pénzmaradványa terhére az ÉAOP-

3.1.4/A-09-2010-0002 azonosítószámú „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” 
tárgyú projekthez kapcsolódóan - jó teljesítési garancia jogcímen- 3.003 ezer Ft-ot 
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elkülönít. Az összeg felhasználására a garanciális határidő lejártát követően az érintett 
önkormányzatok döntésének megfelelően kerülhet sor. 

 
(6) A Képviselő-testület a Társulás a 2013. I. félévi pénzmaradványa terhére a Leonardo 

projekt elszámolási maradványa jogcímen 3.453 ezer Ft -ot különít el. 
 
(7) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Támogató Szolgálat 2013.évi 

maradványa -2 149 ezer Ft összegben - Jászberény Város Önkormányzata részére a 13. 
sz. táblázatban foglaltak szerint visszautalásra kerül. 
 

(8)  A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Jászsági Családsegítő és Gyerekjóléti 
Szolgálat 2013.évi maradványa -2 817 ezer Ft összegben- a Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás részére a 13. sz. táblázatban foglaltak szerint visszautalásra kerül. 
 
 

(9) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás Titkársága elmaradt 
közműszámláinak összegét, 5.557 ezer Ft összegben Jászberény Önkormányzata részére 
megfizeti. 
 

 
(10) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Társulás 2013.évi pénzmaradványa 12.500 

ezer Ft összegben az érintett önkormányzatok részére az 13. sz. táblázatban foglaltak 
szerint visszautalásra kerül. 
 

(11) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Társulás és intézményei 2013. évi záró 
elszámolásának pénzügyi rendezése az érintett önkormányzatok részére - a 13. sz. 
táblázatban foglaltak szerint - egyenlegezve, a kötelezettségeket és a jóváírásokat 
egymással szembe állítva történjen.  
 

V. 
 

A 2013. évi  szabad pénzmaradvány megállapítása 
 
(1) A Képviselő-testület a Társulás és kapcsolódó intézményei pénzmaradványát a 9., 9/a, 10., 
10/a., 11., 11/a., 11/b, 11/c, 12., 12/a. sz. táblázatokban foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.  
 
(2) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Társulás intézményeinél kezelt feladatok 
kötelezettségekkel nem terhelt maradványát, a feladatot ellátó, jogutód intézmény részére át 
kell utalni. 
 
(3) A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Társulásnál kezelt feladatok kötelezettségekkel 
nem terhelt maradványát – lakosság arányosan – az önkormányzatok részére át kell utalni. 

 
VI. 

 
Társulási vagyon mérlegének megállapítása 
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(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) 
bekezdésében hivatkozott mérlegeket 1-13. sz. táblázatokban foglalt tartalommal határozza 
meg. 
 
(2) A Képviselő-testület a Társulás 2013. június 30-ei állapot szerinti vagyonát 14. sz. 
táblában foglalt mérlegben szereplő adatok alapján állapítja meg. 
 

 
 

VII. 
 
Jelen határozattal a Jászsági Többcélú Társulás 2013. évi költségvetési előirányzatainak 
megállapításáról szóló 4/2013. (II.7.) sz. költségvetési határozat, valamint az azt módosító 
59/2013. (VI.28.), sz. társulási határozat hatályukat vesztik. 
 
 
 
Határidő:  
Felelős:  
 
Erről értesülnek: 

1. JNSZM Kormányhivatal, Szolnok 
2. Jászberényi és Jászapáti járás önkormányzatai 
3. Polgármesteri Hivatal, Jászberény 
4. Jogutód intézmények vezetői 

 
 

…………, 2014.április 
 
 
 
 
                                                                                  …………………………………. 
                                                                                               polgármester 
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Mutató    e. Ft előirányzat  e. Ft 
Term. 

Létszám
naturális 
mutató

Mutató    e. Ft előirányzat  e. Ft 
Term. 

Létszám
naturális 
mutató

Mutató    e. Ft előirányzat  e. Ft 
Term. 
Létszá

m

naturális 
mutató

Mutató    e. Ft előirányzat  e. Ft Levonás Új támogatás

I. Óvodai feladatok
II./1a Óvodapedagógusok 
átlagbérének és 
közterheinek elismert 
összege 8hó 6 4,00 2 832    

11 328   
2 1,33 2 832    

3 767   
9 6,00 2 832 16 992      4 2,67 2 832           

7 561           
6 4,00 2 832    

11 328        
8 5,33 2 832    

15 095     
9 6,00 2 832    

16 992       
6 4,00 2 832    

11 328      
3 2,00 2 832    

5 664     
1 0,67 2 832    

1 897     
54 36,00 2 832    101 952       

2 havi levonás -2/8 2 832 -    935 -     
4 248 -       

1 897 -          2 832 -         3 774 -      4 248 -        2 832 -       1 416 -    474 -       
25 488 -        25 488 -  

2013. I.félév 8 496     2 832   12 744      5 664           8 496          11 321     12 744       8 496        4 248     1 423     76 464         
76464

II./1b Óvodapedagógusokat 
segítők átlagbérének és 
közterheinek elismert 
összege 8hó 3 2,00 1 632    

3 264     
1 0,667 1 632    

1 088   
5 3,33 1 632    5 440        2 1,33 1 632           

2 176           
3 2,00 1 632    

3 264          
4,28 2,85 1 632    

4 651       
4,2 2,80 1 632    

4 570         
3 2,00 1 632    

3 264        
2 1,33 1 632    

2 176     
0,53 0,35 1 632    

571        
28 18,67 1 632    30 464         

2 havi levonás -2/8 816 -       272 -     
1 360 -       

544 -             816 -            1 815 -      490 -           816 -          544 -       143 -       
7 616 -          -7616

2013. I.félév 2 448     816      4 080        1 632           2 448          2 836       4 080         2 448        1 632     428        22 848         22848

II./1b Óvodaműködtetési 
támogatás 8hó 67 44,67 54 2 412     22 14,67 54 792      111 74,00 54 3 996        50 33,33 54                1 800           68 45,33 54         2 448          93 62,00 54         3 348       98 65,33 54         3 528         67 44,67 54         2 412        38 25,33 54         1 368     614 54,00 409,33 22 104         

2 havi levonás -2/8 603 -       198 -     
999 -          

450 -             612 -            837 -         882 -           603 -          342 -       
5 526 -          -5526

2013. I.félév 1 809     594      2 997        1 350           1 836          2 511       2 646         1 809        1 026     16 578         16578

II.3 Ingyenes és kedv. 
Étkezés (éves mutató ) 46 46,00 102       

4 692     

13 13,00 102       

1 326   

59 59,00 102       6 018        18 18,00 102              

1 836           

49 49,00 102       

4 998          

53 53,00 102       

5 406       

68 68,00 102       

6 936         

50 50,00 102       

5 100        

22 22,00 102       

2 244     

378 102       38 556         

6 havi levonás 2 346 -    663 -     
3 009 -       

918 -             2 499 -         2 703 -      3 468 -        2 550 -       1 122 -    
19 278 -        

2013. I.félév 2 346     663      
3 009        

918              2 499          2 703       3 468         2 550        1 122     
19 278         

2013. I.félév 
bér 
2012.dec.2013.
május; féléves 
dologi)

15 099 0 0 0 4 905 0 0 0 22 830 0 0 0 9 564 0 0 0 15 279 0 0 0 19 371 0 0 0 22 938 0 0 0 15 303 0 0 0 8 028 0 0 0 1 851 0 0 0 135 168

Óvodaped bértám. 
1 havi

1 416     471      
2 124        

945              1 416          1 887       2 124         1 416        708        237
12 744         

Óvodaped.segí-tők. 
bértám. 1 havi

408        136      
680           

272              408             581          571            408           272        71
3 807           

Bértám. 1 havi 
összesen

1 824 607
2 804

1 217 1 824 2 468 2 695 1 824 980 308
16 551

2013. I.félév 
bértám.kieg. 
2012.dec.  -  
2013.június; 
féléves dologi)

16 923 5 505 25 634 10 788 17 103 22 491 24 981 17 127 9 008 2 159 151 719

2013. június 
bérfelhasználás

személyi juttatás 1 618 649 2 454 1 155 2 723 2 142 2 199 1 488 830 709 15 966

SZOHO 420 161 657 309 761 547 570 388 235 207 4 255

Összesen 2 038 810 3 111 1 464 3 484 2 689 2 769 1 876 1 065 916 20 222

%

10,6 4,2 16,1 7,6 18,0 14,0 14,3 9,7 5,5 100,0

összeg
916

97 39
147

70 165 128 131 89 50

Összesen 2 135 849 3 258 1 534 3 649 2 817 2 900 1 965 1 115 0 20 222

Étkezés áll. támogatás 2 346     663      3 009        918              2 499          2 703       3 468         2 550        1 122     19 278         

Leutalt támogatás 0 663 0 918 1 249 1 351 3 468 2 550 1 122 11 322

Utalandó étkezési tám. 2 346 0 3 009 0 1 249 1 352 0 0 0 7 956

Jászsági Óvodai Intézmény 2013.évi és arányosított támogatási jogcímei,   tagintézményként 2013. I.félév

Jánoshida Alattyán Jásztelek Visznek Központi ÖsszesenJászdózsa Jászágó Jászjákóhalma

Központi bér 
szétosztása bér 

arányában

Pusztamonostor Jászfelsőszentgyörgy
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Tájékoztató 

A JÖSZ 2014. április 10-én megtartandó ülésére 

 

Tárgy: Jászsági Többcélú Társulás pénzügyi elszámolása 

 

I. A települési önkormányzatok (Alattyán, Jászdózsa, Jánoshida) által feltett 
kérdésekre adott válaszok: 
 

1. A Gerevich Aladár Általános Iskola Tagintézményben használatos eszközök 
átadásának meg kell történnie 2013. január 1-jei nappal, tekintve, hogy az eszközöket 
az önkormányzat ezzel a nappal adta át a KLIK-nek. 
 
Kapott tájékoztatás szerint a KLIKrendezi a megkötött vagyonátadási szerződések 
mellékleteit. 
 

2. A záró pénzügyi elszámolás pénzmaradvány felosztásában szerepeltetve van a c) 
pontban az Alattyáni óvodai energia számlák összege - 430 E Ft - , de ez az összeg 
nem szerepel az összesítő táblában, mint " Társulás jogutód számláról, a megjelölt 
önkormányzat javára teljesítendő kiutalások, társulási kötelezettségek".  
 
A 12/a. számú táblában 430.-eFt szerepelt tévesen a korábban kiküldött anyagban. A 
helyes összeg 433.-eFt, amely javításra került. Az anyag kiküldését követően kaptunk 
egy kifizetetlen számlát az alattyáni óvodai tagintézménytől 14.-eFt (11/a. és 
11/c.számú tábla) összegben, amely a települési elszámolásban jelenleg már szerepel.  
 
 

3. A pénzmaradvány feladatokra való felosztásában áthúzódó kötelezettségek címén a 
JOI 2013. júl-aug. MÁK különbözet szerepel 4 716 E Ft értékben. A JOI június 30-án 
megszűnt, hogy lehet neki erre az időszakra MÁK különbözete? 
 
2012. évi december havi bér utalását a Magyar Államkincstár végezte el. Kvázi 
megelőlegezte a bér fedezetét, amelyet jogszabály alapján 10 részletben kellett 
megfizetni. A megfizetés a mindenkori tárgyhavi állami támogatásból került levonásra 
oly módon, hogy a megelőlegezett bér felét (5 részlet) a március havi állami 
támogatásból vonták vissza, a következő öt havi részletet pedig egyenlő összegben öt 
havi bontásban kellett visszavonnia. Így a bér megfizetése a kincstár felé augusztus 
hónapban rendeződött volna. Mivel a JTT június végéig kapott normatívát, kéthavi 
törlesztő részletet megfizetésének nem tudott eleget tenni, helyette Jászberény Város 
Önkormányzata állt helyt, az önkormányzat júliusi, augusztusi normatívájából vonták 
le ezen összegeket. Mellékelve a júliusi-augusztusi adatközlő lapok. 
 

4. A MÁK tájékoztatása szerint, az önkormányzatok július havi 15/A 1.1/a számú 
adatlapján szereplő nettófinanszírozású támogatásokat, melynek fedezetet kell 
biztosítani a június havi bérek kifizetésére. Ebből az értelmezésből az derül ki, hogy a 
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JOI nettó béreit nekünk kell fizetni, viszont a nettó finanszíroz keretében a MÁK 
különbözet elszámolásra került velünk, azt miért kellene megfizetni Jászberénynek? 
 
A JTT-nek nem volt már július havi normatívája, mivel június 30-án megszűnt.  
A tételes települési elszámoláshoz elengedhetetlen valamennyi követelés és 
kötelezettség részletes kimutatása, melynek része a június havi bérek MÁK 
különbözete is.  A követelések és kötelezettségek bruttó módon (11/c.) kerültek 
kimutatásra és nettó módon (13. sz.) kerültek elszámolásra. 
 
 
 

5. A mérlegben a 48-asoknak egyenlege van. Az új szabályozásnak megfelelően 
rendezetlen tétel a mérlegben nem szerepelhet. Hogyan fog ez számla rendeződni 
2014-ben?  
A beszámoló elkészítéséről szóló dokumentáció alapján megszűnt szervezet esetében 
vannak rendezendő tételek. A 48-as számlák egyenlegét meg kell szűntetni, át kellett 
vezetni a 46-as számla osztályba. Ilyen a 48-as számlákon szereplő 2012. évi 
december havi bér megelőlegezéséből származó 2 havi meg nem fizetett részlet, 
valamint 2013. évi június havi bérből a MÁK különbözet. Ezek a tételek követelésként 
szerepelnek az elszámolásban, mivel mindkettő jogcím esetén a megfizetést 
Jászberény Város Önkormányzata tette meg oly módon, hogy levonták a 2013. évi 
júliusi és augusztusi normatívájából. Kimutatások mellékelve a 3. pont szerint. 
 

6. A korábbi vagyonmegosztás szerint lakosságszám alapján került felosztásra. Ezt nem 
tudjuk elfogadni, mert a vagyont csak természetes osztószám szerint lehet felosztani, 
részletes leltárral együtt. 
 
2013. június 28-ra elkészült a vagyonfelosztási javaslat. Mivel nem került elfogadásra, 
ezt követően – jogszerűen eljárva – a 18 település osztatlan közös tulajdonába került a 
vagyon.  
 

7. A megküldött anyagban  két vagyonmérleg van. Melyik az érvényes? 
A korábban megküldött mérleget újra mellékeljük. 
 
A személyes megbeszélésbe kérjük, hogy a pénzügyi kollégákat is vonják be! 
Amennyiben a megküldött anyag megismerése után továbbra is maradnak nyitott 
kérdések, azokat személyes egyeztetés útján - a pénzügyes kollégákkal együtt - fogjuk 
rendezni. 

  
  

8. A beszámoló 11/c táblázatában az intézmények kiadásai között szerepel egy tétel, 
melynek megnevezése: 2013. június MÁK különbözet. Megítélésünk szerint ez a 
kiadásként feltüntetett rendező tétel nem szerepelhet a pénzügyi elszámolásban. Ez a 
munkavállalóktól levont, valamint a munkáltatót terhelő adó és járulék összegeket 
tartalmazza, mely egy pénzforgalmat nem érintő technikai könyvelési tétellel kell 
rendezni. 

A fent említett tétel valóban technikai és pénzforgalom nélkül kerül lekönyvelésre, de 
ezeket a tételeket Jászberénnyel szemben érvényesítették, mint ezt korábban a 3. 
pontban részletesen kifejtettük. 
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II. Változások a korábban kiküldött anyaghoz képest 

 

1. A pénzmaradvány levezetéséből kikerült a 2013. június havi bruttó bér és járuléka 
fedezetének befizetési követelménye. A MÁK különbözet megtérítési követelménye 
továbbra is része az elszámolásnak. 

2. 13. számú táblázat kiegészült a 2013. júniusi bérkompenzáció, a létszám-leépítési 
pályázat összegével. Ezeket az összegeket Jászberény kapta meg, ezért az mint 
kötelezettség számára előírásra került. Pontosításra kerültek az Alattyán és Jászberény 
részére megtérítendő költségek.  

3. Pontosításra kerültek – a MÁK egyeztetést követően – az egyes településeket 
megillető normatívák összegei. 

4. Vagyonmérlegbe beiktatásra került egy tájékoztató oszlop, amely az osztatlan közös 
tulajdon előtti állapotot tükrözi. 

5. Jászágó a korábban kiküldött (2013. decemberében) elszámolási tervezet alapján 
befizetett 647.-eFt-ot, amely a jelenlegi elszámolásban változott. Részére a 
különbözetet meg kell téríteni. 
 
 
Jászberény,  2014. április 7. 
 
 
 
Kókai Györgyi sk.   László Péter sk.  Kiss József sk. 
 



A Jászsági Többcélú Társulás megszűnéséhez kapcsolódó beszámoló és vagyonrendezés

Alattyán VAN Elfogadva VAN
A közös vagyon arányos részének 50%-át a 
SZEK alapítványa javára ajánlja fel.

Jánoshida

Jászágó VAN Elfogadva VAN
A közös vagyon arányos részének 100%-át a 
SZEK alapítványának utaltatja.

Jászalsószentgy.

Jászapáti VAN Elfogadva

Jászárokszállás VAN Elfogadva VAN
A közös vagyon arányos részének 100%-át a 
SZEK alapítványa javára ajánlja fel.

Jászberény VAN Elfogadva VAN

Jászboldogháza VAN
 Elfogadva,  még 2013. 
év decemberében VAN

A közös vagyon arányos részének 100%-át a 
SZEK alapítványa javára ajánlja fel.

Jászdózsa VAN Elfogadva VAN
Igényt tart a közös vagyon arányos részének 
100%-ára.

Jászfelsőszentgy. VAN Elfogadva

Jászfényszaru VAN Elfogadva

Jászivány VAN Elfogadva

Jászjákóhalma

Jászkisér VAN Elfogadva

Jászladány VAN Elfogadva VAN
2013. decemberi határozat, elutasítja az 50% 
megvásárlását és a másik 50% felajánlását.

Jászszentandrás VAN Elfogadva

Jásztelek

Pusztamonostor VAN
A közös vagyon arányos részét a SZEK 
használatába adja.

Visznek

MegjegyzésMegjegyzésÖnkormányzat megnevezése
Önkormányzati határozat 

a 2013. évi JTT 
beszámolóról

 Önkormányzati határozat a 
vagyonrendezésről 



































 2012. dec.havi bér 
visszavonása 

 2013. június havi bér mák 
különbözete TB ellátások 

2013. július havi normatíva összege 84 903 297                         
nettó utalás 5 234 818                           
Jászsági Többcélú Társulás Titkársága 353 280                              253 556                             -                                       99 724                     
Jászsági Óvodai Intézmény 11 334 849                         2 357 905                          8 976 944                          -                            
Jászsági Pedagógiai Szakszolgálat 64 522                                 64 522                               
Jászsági Családsegítő és Gyejo 3 708 156                           825 698                             2 882 458                          
Jászsági Támogató Szolgálat 1 025 925                           216 606                             809 319                             
Jászberény Önkormányzata  mák különbözete 10 430 556                         
Jászberény Polgármesteri Hivatal 20 874 118                         
Bölcsöde és Védőnői Szolgálat Jászberény 2 977 139                           
Jászberényi Óvodai Intézmény 14 209 584                         
Palotásy János Iskola 148 689                              
Lehel Vezér Gimnázium 7 375 -                                  
Klapka György Szakiskola 129 828                              
Egyesítet Szociális Intézmény (nem JTSZ) 7 072 535                           
Idősek Otthona 5 638 942                           
Jász Múzeum 725 471                              
egyéb jogszabály miatti tartozás JB-é 349 050                              
nettó finanszírozás különbözete 460 207                              
Régio-kom 172 852                              
Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű -                                        
kerekítési különbözet 151                                      

84 903 297                         3 718 287                          12 668 721                        99 724                     
-                                        

 2012. dec.havi bér 
visszavonása 

2013. augusztus havi normatíva összege 71 931 253                         
nettó utalás 7 072 298                           
Jászsági Többcélú Társulás Titkársága 256 874                              253 556                             
Jászsági Óvodai Intézmény 2 360 423                           2 360 423                          
Jászsági Pedagógiai Szakszolgálat 64 521                                 64 521                               
Jászsági Családsegítő és Gyejo
Jászsági Támogató Szolgálat 931 776                              216 608                             
Jászberény Önkormányzata  mák különbözete 10 002 649                         
Jászberény Polgármesteri Hivatal 20 567 176                         
Bölcsöde és Védőnői Szolgálat Jászberény 2 842 004                           
Jászberényi Óvodai Intézmény 13 420 505                         
Palotásy János Iskola 148 688                              
Lehel Vezér Gimnázium 6 993 -                                  
Klapka György Szakiskola 129 829                              
Egyesítet Szociális Intézmény (nem JTSZ) 7 463 814                           
Idősek Otthona 5 760 453                           
Jász Múzeum 744 381                              
egyéb jogszabály miatti tartozás JB-é
nettó finanszírozás különbözete
Régio-kom 172 855                              
Jászberény-Jászjákóhalma Szennyvízközmű -                                        
kerekítési különbözet

71 931 253                         2 895 108                          
-                                        

 2012. dec.havi bér 
visszavonása 

 2013. június havi bér mák 
különbözete 

MINDÖSSZESEN 6 613 395                          12 668 721                        

13. sz.tábla 20. oszlop 13.sz. tábla 16.,17., 19. oszlop

 KIMUTATÁS a 2012. december havi bérek visszavonásának és a 2013. június havi bér MÁK különbözetének 
levonása Jászberény normatívájából (Ft-ban) 



 
 

Jásztelek Község Önkormányzata Képviselőtestületének  
 

……../2015.(……….) 
 

Önkormányzati rendelete 
 
 

A helyi adókról 
 
 

 
Jásztelek 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 

adómértéke: 2.000,- forint.  
 

3. §.  
 

Amennyiben a vállalkozás szintjén képződött adóalap nem haladja meg a 500.000 forintot, a 
vállalkozói tevékenység után az adót nem kell megfizetni.  

            
  

 



 

 

3. Magánszemélyek kommunális adója 
 

 
4. §.  

 
Az adó éves mértéke:  

a)  lakásonként, illetve lakásbérleti jogonként évi 7.200,- forint.  
b) garázsok után évi 3.600,- forint, 
c) üzletek, műhelyek (folyamatosan üzemelő) után évi 12.000,- forint.  

 
5. §.  

 
Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól  

a) a telek, 
b) a nem lakás céljára szolgáló épületek közül a garázsok 9 m2-ig, valamint 
c) a 4.§-ban fel nem sorolt épület, épületrész. 

 
 

4. Záró rendelkezések  
 

6. §.  
 

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

7. §.  
 

Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 10/2012. 
(V.30.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
 
 
 
   Tóth Nóra         Dr. Dinai Zoltán  
 Polgármester                Jegyző  
 
  
Kihirdetve: 
2015. ……………                
 
                                                             Dr. Dinai Zoltán 
                                                                          jegyző 

 































 
 
 
Községi Önkormányzat 
 Jegyzője 
5141 Jásztelek, Szabadság út 71. 
Tel: 06-57/562051, Fax: 06-57/562050 
E-mail: jegyzo.telek@invitel.hu 
 
   
 

Előterjesztés 
a szociális alapszolgáltatások jövőbeli ellátásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Jászjákóhalma és Jászboldogháza teleülések polgármesterei kezdeményezték a Jászsági 
Szociális Szolgáltató Társulásnál egy olyan Intézmény létrehozását, amely el tudná látni az 
önkormányzatok által kötelező feladatként biztosítandó szociális alapszolgáltatásokat. 
 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás a csatolt tájékoztatót összeállította, amely alapján 
megállapítható, hogy amennyiben a szociális alapszolgáltatásokat az önkormányzat Társulás 
keretében biztosítaná, magasabb finanszírozáshoz jutna. 
 
Jelenleg az önkormányzatnál a szociális alapszolgáltatások szakfeladaton szerepelnek, amely 
azonban nem felel meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvény 91. §. (1) bekezdés rendelkezéseinek, amely szerint: 
 
„(1) A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó 
a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy 
b) szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy 
c) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött – a szociális szolgáltatás 
nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló – 90. § 
(4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével 
tehet eleget.” 
 
A fentiek, valamint a csatolt anyag alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozzon 
döntést arról, hogy 

a)  mint a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás tagja hozzájárul a Társulás keretén 
belül egy szociális alapszolgáltatást nyújtó Intézmény létrehozásához, 

b) a létrehozandó Intézményben részt kíván venni és az Intézmény által kívánja a 
jövőben a szociális alapszolgáltatásokat biztosítani. 

 
Jásztelek, 2015. április 2. 
 
 

Dr. Dinai Zoltán 
jegyző 

 



 
 
 
Községi Önkormányzat 
 Jegyzője 
5141 Jásztelek, Szabadság út 71. 
Tel: 06-57/562051, Fax: 06-57/562050 
E-mail: jegyzo.telek@invitel.hu 
 
   
 

Előterjesztés 
a közfoglalkoztatási programba bevont ingatlanok cseréjéről 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk a közfoglalkoztatási programban történő hasznosítás céljából a korábbi 
években vagyonkezelői jogot kapott az alábbi két szántó területre: 

- külterület 094/11, 1,6593 hektár, 25,64 AK, 
- külterület 096/7,   1,5350 hektár, 38,81 AK. 

 
E két földterület igen messze található a településtől, így a távolság miatt az önkormányzat 
számára nagy nehézségekkel járt a megművelése. 
 
A fenti okok miatt kezdeményeztük az NFA-nál, hogy két szántót közelebbi földterületre 
tudjuk cserélni. 
 
Az NFA lehetőséget adott a cserére, és amennyiben az önkormányzat a fenti két ingatlan 
vagyonkezelői jogáról lemond az alábbi két ingatlan állami tulajdoni hányadát 
vagyonkezelésbe veheti, amennyiben a földterületet megosztatja. 
 

- külterület 0131/44, 4,2377 hektár, 47,36 AK, állami tulajdoni hányad: 3283/3350 
- külterület 068/17.   3,4599 hektár, 86,00 Ak, állami tulajdoni hányad:8600/18600. 

 
E két ingatlan a település mellett található, lényegesen egyszerűbb a közmunkaprogramban 
történő hasznosítása. 
 
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozzon döntést arról, hogy 

a) a jelenleg az önkormányzat vagyonkezelésében lévő külterület 094/11, valamint 
külterület 096/7 helyrajzi számú ingatlanok vagyonkezelői jogáról 2015. október 15. 
napjával visszavonhatatlanul lemond. 

b) a külterület 0131/44, valamint a külterület 068/17 helyrajzi számú ingatlanokat 
vagyonkezelésbe kívánja venni, e célból a földterületek megosztását vállalja. 

 
Jásztelek, 2015. április 2. 
 
 

Dr. Dinai Zoltán 
jegyző 
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Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal 
         Jegyzője 
5141 Jásztelek, Szabadság út 71. 
Tel: 06-57/562051, Fax: 06-57/562050 
E-mail: jegyző.telek@invitel.hu 

 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Jásztelek Települési Értéktár Bizottság létrehozására 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (2) 
bekezdése alapján a települési önkormányzat Települési Értéktár Bizottságot hozhat létre, 
amely az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint szervezi a 
településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nemzeti 
értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldi azt a megyei értéktárba. A hivatkozott 
jogszabály 3. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Települési Értéktár Bizottság 
létrehozásáról az önkormányzatnak a létrehozást, illetve a megbízást követő 30 napon belül 
tájékoztatni kell a Hungarikum Bizottságot. 
 
A magyar nemzeti értékekről és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) 
Kormányrendelet 3. § szerint: „(1) Az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. Az értéktár bizottság a) legalább három 
tagból áll; b) munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás 
országos módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, 
hasznosításával foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket; c) 
félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi 
önkormányzat képviselő-testületének. (2) Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak 
ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat - az 
általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel - maga biztosítja.”  
 
A képviselő-testület 52/2013.(IX.12.) számú határozatában kinyilvánította, hogy nem kíván 
létrehozni helyi értéktár bizottságot.  
 
Az előző testületi ülésen Turóczi Lászlóné képviselő asszony javasolta a testület részére, hogy 
a korábbi határozatot helyezze hatályon kívül és hozzon létre helyi értéktár bizottságot. A 
képviselő-testület a javaslatot támogatta azzal, hogy a következő ülésen, előkészített anyag 
alapján kívánja e témát újra tárgyalni. A testületi ülésen elhangzott, hogy a létrehozandó 
bizottság elnöke Turóczi Lászlóné lenne, két tagja padig Demény Árpád és Kuli Anna helyi 
lakosok. 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a települési értéktár bizottság létrehozására, valamint a 
Jászteleki Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására 
az alábbi határozati javaslat alapján. 
 
 
Jásztelek Községi Önkormányzat 
 
…/2015/…../ sz. KT. Határozat 
 
Jásztelek Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 
 
 
A képviselő-testület megtárgyalta a települési értéktár bizottság létrehozásáról szóló 
előterjesztést és úgy döntött, hogy a  52/2013.(IX.12.) KT. határozatot hatályon kívül helyezi 
és jelen határozatával települési értéktár bizottságot hoz létre. 
 
A képviselő-testület a Jászteleki Települési Értéktár Bizottság elnökének Turóczi Lászlónét, 
tagjainak Demény Árpádot és Kuli Annát megválasztja. 
 
A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és működésével kapcsolatos eljárási 
szabályokra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot elfogadja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét tájékoztassa. 
 
Erről értesülnek: 1. Tóth Nóra polgármester, helyben 
   2. Dr. Dinai Zoltán jegyző, helyben 
              3. JNSZ Megyei Közgyűlés Elnöke, Szolnok 
                                    4. irattár 
 
Jásztelek, 2015. április 02. 
 
         Dr. Dinai Zoltán 
               jegyző 
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JÁSZTELEKI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 

SZERVEZETI ÉS MÜKŐDÉSI SZABÁLYZATA 
 

Jásztelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jászteleki Települési Értéktár Bizottság 
működési szabályzatát a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a következőképpen határozza 
meg: 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 
 
1. Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési értéktár bizottsági 
teendők ellátásával a Jászteleki Települési Értéktár Bizottságot (továbbiakban: Bizottság) 
hatalmazza fel.  

1.1. A Bizottság megnevezése:  Jászteleki Települési Értéktár Bizottság 
1.2. A Bizottság helye:  Jásztelek Községi Önkormányzat székhelye 

 5141 Jásztelek, Szabadság út 71. 
1.3. A Bizottság létszáma:  3 fő. 

 
2. A szabályzat célja a települési helyi értékek körének meghatározására, védelmük és 
megőrzésük feltételeinek biztosítására irányuló feladatok ellátására vonatkozó szabályok 
megalkotása, a Bizottsági munka szabályainak megalkotása. Települési értéktár a település 
területén fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény, a Jásztelek község 
szempontjából meghatározó jelentőségű, a községhez való tartozást kifejező egyedi szellemi 
termék, tárgy, kulturális alkotás, hagyomány, jelkép, természeti érték, stb., amelyet a 
Bizottság annak minősít. 
 
3.A Bizottság tagjainak száma: 3 fő. A Bizottság munkájába külső szakértőket vonhat be – 
így például a helyi közművelődési feladatellátás intézményét, továbbá a nemzeti és megyei 
értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos és területi 
illetékességű szakmai és civil szervezeteket –, amennyiben ezek esetleges költségvonzata 
esetén Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes tájékoztatás alapján a 
szükséges előirányzatot biztosítja. 
 
4.A tagok tevékenységüket társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül látják el. 
 

II. TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG FELADAT_ ÉS HATÁSKÖRE 
 
5. A Bizottság feladat- és hatáskörét a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 
gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint a nemzeti értékek 
és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban 
Hkr.) tartalmazza, tevékenységét a Htv. és a Hkr. előírásai, valamint e szabályzatban foglaltak 
szerint végzi.  
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6. A Bizottság feladatai: 
6.1. a települési értékek megőrzéséről és szélesebb körben történő 
megismertetéséről való gondoskodás (pl. évente a gyűjtemény közzététele a helyi 
sajtó vagy az önkormányzati honlap útján, stb.), 

6.2. a helyi települési értékek körének meghatározása, szükség szerint módosítása, 
a Települési Helyi Értékek Gyűjteményének összeállítása, 

6.3. javaslattétel a Bizottság működéséhez kapcsolódó pénzeszközök biztosítására 
és felhasználására Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felé, 

6.4. félévente - legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig - a képviselő-
testület tájékoztatása, 

6.5. Hungarikumok Gyűjteményébe való felvételre való javaslattétel. 
 
7. A Bizottság feladatkörében eljárva a Bizottság elnökének feladatai: 

7.1. a Bizottság ülésének összehívása, vezetése, 
7.2. a Bizottság döntéseinek nyilvántartása, közzétételéről való gondoskodás, 
7.3. a Bizottság képviselete külső állami, önkormányzati, társadalmi, gazdasági 
szervek, szervezetek előtt, 

7.4. a települési értéktárba felvett alkotások megyei értéktár részére történő 
továbbítása. 

 
III. A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI SZABÁLYAI 

 
8. A Bizottság szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal ülésezik és félévente, 
legkésőbb az adott félévet követő hónap utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a 
képviselő-testületnek. A beszámoló tartalmazza legalább az adott időszakban hozott bizottsági 
döntések, a települési értéktárba felvett értékek megnevezését, ismertetését, az elutasított 
kérelmek rövid tartalmát, a Bizottság döntései alapján tett intézkedéseket. 
 
9. A települési értékké minősítéshez a jelenlévők több mint felének egybehangzó szavazata 
szükséges. 
 
10. A Bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi, tárgyi 
feltételeket a helyi önkormányzat- az általa jóváhagyott éves munka- és pénzügyi tervre 
figyelemmel - biztosítja. 
 
11. A Bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív teendők, szervezési feladatok 
ellátásáról a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat, Művelődési Ház 
intézménye gondoskodik.  
 
13. A Bizottság ülését az elnök hívja össze. A Bizottság ülése nyilvános. 

13.1. A Bizottság ülésére az írásbeli meghívót és az előterjesztéseket úgy kell 
megküldeni, hogy azokat a Bizottság tagjai és az ülésre meghívottak legkésőbb az 
ülést megelőző 3. napon elektronikus úton megkaphassák.  

13.2. A Bizottság munkája során a kommunikáció elsődleges formája az elektronikus 
út, a meghívók, tájékoztatók és előterjesztések továbbítása elsősorban email útján 
történik. 

13.3. A Bizottság elnöke az ülésre tanácskozási joggal meghívhat a nemzeti 
értékmentésben közreműködő civil szervezetet vagy egyéb, szakértelemmel 
rendelkező személyt. 
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14. A Bizottság az ülésének időpontjáról, napirendjéről a Bizottság elnöke a település 
lakosságát a www.jasztelek.hu honlapon, valamint az önkormányzat hirdetőtábláján keresztül 
a meghívó kiküldésével egyidejűleg tájékoztatja. 
 
15. A napirendi témák előterjesztésének általános formája az írásbeli előterjesztés. 
 
16. A Bizottság határozatképességéhez a megválasztott bizottsági tagok több mint felének a 
jelenléte szükséges. A határozatképességet a jelenléti ív alapján a Bizottság elnöke állapítja 
meg. 
 
17. Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása után az elnök javaslatot tesz a 
napirendre, melyet a Bizottság egyszerű szótöbbséggel fogad el. A Bizottság elnöke napirendi 
pontonként megnyitja, vezeti, összefoglalja és lezárja a vitát, majd szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatokat. 
 
18. A tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a Bizottság elnöke figyelmezteti azt a 
hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától. Eredménytelen figyelmeztetés esetén megvonja tőle a 
szót, valamint rendre utasíthatja a bizottsági ülésnek azt a résztvevőjét, aki a bizottsághoz 
méltatlan, a bizottság munkáját zavaró magatartást tanúsít. 
 
19. A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza: 

19.1. az ülés időpontját és helyét, 
19.2 a jelenlévők nevét, 
19.3. a tárgyalt napirendi pontokat, 
19.4. a tanácskozás lényegét, 
19.5 a Bizottság határozatait, melyekben rögzíteni kell a Bizottság javaslatait, 
állásfoglalását, véleményét, 

19.6. a szavazás számszerű eredményét, 
19.7. a Bizottság elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének aláírását. 

 
20. A jegyzőkönyv mellékletét képezi 

20.1. a meghívó és a tárgyalt írásbeli előterjesztést, 
20.2. az írásban benyújtott kiegészítés, 
20.3. a jelenléti ív. 

 
IV. A JAVASLATTÉTEL ÉS  DÖNTÉSHOZATAL SZABÁLYAI 

 
21. Helyi értékké nyilvánításra a polgármesterhez címezve, írásban bárki javaslatot tehet, 
amelyet indokolni, szükség és lehetőség szerint a javaslattevő dokumentálni köteles. A 
javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a Hkr. 6. § (4) bekezdése, továbbá 1. 
melléklete az irányadó. 
 
22. A beérkezett javaslatot a Bizottság vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint 
hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított 
határidőig nem tesz eleget, a Bizottság érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az 
elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten 
indítványozza. 
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23. Az értéktárba való felvételről a javaslat beérkezését követő 90 napon belül a 9. pontban írt 
szavazati aránnyal a Bizottság dönt, melyről a javaslattevőt írásban értesíti.  
 
24. A Bizottság a határozatait nyílt szavazással (kézfelemeléssel), egyszerű többséggel hozza, 
a Bizottság tagja a döntéshozatalkor igennel vagy nemmel szavazhat, illetve tartózkodhat a 
szavazástól.  
 
25. A Bizottság a döntéseit, állásfoglalásait, javaslatait, véleményét és észrevételeit határozat 
formájában hozza. 
 
26. A Bizottság határozatait külön-külön, a naptári év elejétől kezdődően folyamatos 
sorszámmal és évszámmal kell ellátni, a döntés időpontját hónap, nap és a JTÉB (Jászteleki 
Települési Értéktár Bizottság) betűjelzés feltüntetésével. 
 

V. NYILVÁNTARTÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL 
 

27. A Bizottság által az értéktárba felvett értékek adatait a Hkr. 1. mellékletének II. pontjában 
írt tartalommal – szakterületenként kategóriák szerint elkülönítve - kell nyilvántartásba venni.  
 
28. A helyi települési értéktár nyilvántartott adatait – az értéktárba való felvételről szóló 
döntést követő 8 napon belül – az önkormányzat honlapján kell közzétenni. 
 

VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 
29. Ez a szabályzat elfogadásának napján lép hatályba. 
 
 
Jásztelek, 2015.  

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete a …/2015. (……..) számú határozatával jóváhagyta. 


