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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2010. szeptember 8-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, dr. Pap Béla, Szaszkó 
Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla – képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Fehérváry Mária - jegyző 

A lakosság részéről: 6 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 9 fő képviselő, Fajka János képviselő jelezte távolmaradását. 

A képviselőtestület a 9 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

1.Napirend 
Bemutató a Térfigyelő kamerarendszer működéséről 

Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
Bemutatja: Obsitos Vagyonvédelmi Kft. 
 

Szűcs Lajos: Az új térfigyelő kamerarendszer műszaki átadás – átvétele augusztus hónapban 
megtörtént. A mai napon sor került az OTP Bank Nyrt-vel történő hitelszerződések aláírására is, hogy 
az elvégzett munkáért a számla kifizetése minél előbb megtörténjen. Jelen van Eszes Zoltán 
vállalkozó, az Obsitos Védelem Kft. ügyvezetője, akit köszöntök az ülésen. Az Ő cége valósította meg 
a beruházást, melyet nagyon jó minőségben, és gyorsan végeztek el. 11 új kamera került elhelyezésre a 
településen, egymástól nagy távolságokban, ebből 4 db mozgatható, forgatható. A kivitelezés során a 
műszaki tartalom is változott. Eredetileg vezetékes rendszerű hálózat volt tervezve. Több szolgáltatót 
(Invitel, E-on Zrt, Pr Telecom) is megkerestünk a vezeték kiépítésével kapcsolatosan, de magas árat 
kértek volna. Ezért vezeték nélküli rendszer került kiépítésre, rádiós átjátszó eszközökkel, mellyel jó 
minőségű képet lehet rögzíteni.  

A Képviselőtestület tagjai és Eszes Zoltán ügyvezető Úr a Polgármesteri Hivatal Polgárőrhelyiségében 
elhelyezett monitoron – rendszer központja - megtekintik a kiépített térfigyelő kamerarendszer 
működését.  

2.Napirend 
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Polgármester Úr bemutatta a Képviselőtestületnek Dobos Krisztiánt, aki augusztus 1. óta a településen 
a körzeti megbízotti feladatot látja el. Az elmúlt egy hónapban is sok jó visszajelzést kaptunk a 
lakosoktól. A közterületen zajló eseményeket figyelemmel kíséri. A különböző szabályok 
betartatásánál tapasztalatunk szerint már a munkájának van hatása. Az önkormányzat részéről 
folyamatosan támogatjuk a munkáját. Amíg kellő helyismeretet nem szerez, addig a településőrök is, 
közös szolgálat teljesítésével segítik a feladat ellátásában.  
 
Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm az ülésen Dohándi Jenő rendőr századost, aki az írásbeli 
beszámolót készítette. Van – e az anyaghoz szóbeli kiegészítése? 
Dohándi Jenő: Köszönöm nincs, ha kérdés van, szívesen válaszolok. 
Szűcs Lajos: 2009. évben az előző évekhez viszonyítva csökkent az elkövetett bűnesetek szám a 
településen. Ez köszönhető a rendőrség munkájának, melyet ezúton köszönünk. Köszönjük a Polgárőr 
Egyesület munkáját, mert 2009. évben is több ezer óra szolgálatot töltöttek a közterületeken a 
polgárőrök, ügyelve a rendre. Segítve ezzel a rendőrség munkáját, és az egész településen a 
közbiztonság javítását.  
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Köszönöm a rendőrség minden dolgozójának azt a munkát, amit a település érdekében végez, és 
bízunk a további jó együttműködésben a jövőben is.  A közbiztonság növelése volt a cél a térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésével.  
Dr. Pap Béla: Jászboldogháza külterületén van néhány hektár erdő. Ez az erdő 10 év alatt a falopások 
miatt szinte eltakarításra került. Mivel nincs Jászboldogházán erdőbirtokosság, itt minden gazda a saját 
erdejéért felel. Egy páran tettek feljelentést a rendőrségen azért, hogy tudják bizonyítani, hogy nem ők 
irtották ki az erdőt. Ez nem elég a Felügyelőségnek, kötelezni fogják majd a gazdákat, hogy telepítsék 
újra az erdőt. 1 ha erdő telepítése, rekultivációja 5 - 8 millió forint.  
Ebben kérném a rendőrség segítségét. Számtalanszor voltam kint a rendőrökkel, és felajánlottam és 
most is felajánlom a CID Kft. segítségét, hogy a terepjáró autó bármikor a rendelkezésükre áll, ha nem 
tudják megközelíteni az erdőt. A rendőrség autója nem alkalmas arra a terepviszonyokra, de már itt 
van a településőrség autója, vagy több helyi lakos is rendelkezik terepjáróval, és szívesen segítenek. A 
gazdák nevében kérem a rendőrség segítségét, hogy ez a helyzet megoldásra kerüljön. 

Polgármester megadja a szót Joó-Kovács Balázsnak a Polgárőr Egyesület elnökének. 

Joó-Kovács Balázs: Tisztelettel megköszönöm a Képviselőtestület és az önkormányzat elmúlt évi 
támogatását, és a térfigyelő kamerarendszer elkészíttetését. Azon leszünk, hogy továbbra is pozitív 
tendenciák legyenek. Örülünk, hogy 2008-hoz képest 2009. évben 8 %-kal tudtuk visszaszorítani a 
különböző bűncselekmények számát a településen. Ami szomorú, hogy a tulajdon elleni 
bűncselekmények száma növekedett, ebben benne van a polgárőrség odafigyelése is, számtalanszor 
fogtunk el fatolvajokat. Örömmel láttam, hogy a közrend elleni bűncselekmények száma jelentősen 
csökkent, ez az odafigyelésnek, valamint a vendéglátóhelyek nyitvatartási rendjének szabályozásának 
köszönhető. Köszönöm szépen a rendőrség rendkívül pozitív hozzáállását is, amely nagymértékben 
hozzájárult az eredményes 2009. évhez. Reményteljesen tekintek a következő időszak elé, mert olyan 
rendőrt kaptunk, aki nagy szolgálati tapasztalattal rendelkezik, és akarja csinálni, elfogadja a 
segítségünket. Kérésem a térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatosan, hogy a laptopot, amely mobil 
hozzáférhetőséget jelentene, a körzeti megbízott részére javaslom átadni, - ha nincs vele más szándék 
– mert Ő  szükség szerint bele tud tekinteni a rendszerbe, vissza tud keresni, ezért nagyban könnyítené 
a munkáját. Köszönöm a meghallgatást.  
A kérésünk a Tisztelt Képviselőtestület felé, hogy engedélyezzék a tornaterem használatát a 
szilveszteri bál rendezvény megtartásához.  
Dohándi Jenő rendőr százados, KMB Alosztályvezető: Változás történt a rendőrkapitányságon belül. 
Jászboldogháza korábban a Jászladányi Rendőrőrshöz tartozott, szeptembertől Jászberényhez került 
csatolásra. Amíg Jászladányhoz tartozott, gyakorlatilag Jászladány elvonta az összes erőt, ami volt. 
Személy szerint az a véleményem, hogy a településeken maradjanak a kmb-s rendőrök, ne vigyük őket 
máshová, csak azon a településen maradjanak, ahol teljesítik a szolgálatot. Jászboldogháza településen 
heti egy alkalommal kell végrehajtani fokozott ellenőrzést. Ilyen esetekhez, más településeken lévő 
ellenőrzésekhez szoktuk bevonni a kmb-s rendőröket. Örülök, hogy Dobos Krisztiánt ilyen jól 
fogadták. Véleményem szerint az a körzeti megbízott a legjobb választás, aki a településen is lakik. Ha 
lesz rá lehetőségem, abban az irányba fogom mozdítani a dolgokat, hogy olyan körzeti megbízott 
legyen itt, aki itt is lakik. Ha lesz ilyen lehetőség, és lesz olyan személy, aki állandó lakosként 
elvállalná, akkor én támogatni fogom. Falopásokkal kapcsolatosan, a statisztikák igazából csak 
számok. Az a lényeg, hogy az emberek mit éreznek a biztonságból. A környező településekhez 
viszonyítva az állampolgárok biztonságérzete itt a legmagasabb. A térfigyelő rendszer kiépítéséhez 
gratulálok, nagyon hasznos lehet a jövőben. Jászboldogháza településen, ha olyan mértékben sikerül 
ezeket a bűncselekményeket visszaszorítani, hogy több ideje van a körzeti megbízott rendőrnek a 
külterület védelmére, rendjének fenntartására, azt támogatom. Ezúton köszönöm a felajánlást, hogy 
használhatják a terepjárót, hátha segíthet. Tájékoztatom a körzeti megbízottat a felajánlásról. Az 
időbeosztását úgy próbálom kialakítani, hogy minél több időt tudjon együtt tölteni a településőrökkel 
is, hogy külterületen még több időt tudjon eltölteni. A falopásokat is csak úgy tudjuk visszaszorítani, 
ha az elkövetők tetten vannak érve. Köszönöm a felajánlást, azon leszünk, hogy minél több időt 
töltsünk a külterületen, hogy tetten érjük az elkövetőket.  
Szűcs Lajos: Köszönöm a rendőrség munkáját. Az önkormányzat a jövőben is a rendőrség segítségére 
lesz. Jó munkát kívánok az elkövetkezendő időben! 
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A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 
 
89/2010.(IX.08.) Képviselőtestületi Határozat 
A település közbiztonsági helyzetéről 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megvitatta a település 2009. 01.01-
2009. 12.31 közötti időszakának közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót. 

A Képviselőtestület a beszámolót elfogadja, és köszönetüket fejezik ki az elvégzett munkáért a 
Rendőrségnek és a Polgárőrségnek. 

Anyagi lehetőségeihez mérten a későbbiekben is támogatja az önkormányzat a helyi körzeti 
megbízott munkáját.  

A jövőben is további jó munkát, sok sikert kívánnak a település közbiztonságának javításáért 
fáradozó szerveknek és személyeknek. 

 
Határidő: 2010. szeptember 30. 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Rendőrkapitányság – 5100 Jászberény, Hatvani u. 1. 

 

3.Napirend 
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Július, augusztus hónapban is még több lakos megkeresett, hogy nem csökkent a 
kertekben, pincékben lévő talajvíz, ezért sokat foglalkoztunk ezzel. A folyamatos esőzések miatt a 
pincékből el sem távozott a víz. Olyan ingatlan is van, amelynél a szennyvízakna is veszélyeztetve volt 
a nyár folyamán. Ahhoz, hogy ez hosszabb távon megoldódjon, a nyár folyamán nagyon sokat 
mentem utána, hogy a csatornarendszert minél jobb állapotba hozzuk, minél nagyobb részben 
üzemelővé tenni azokat a szakaszokat is, amelyek valamilyen oknál fogva vízgyűjtőként szolgálnak. 
Sok utána járás után találtuk meg az 1967-ben készült csapadékvíz – elvezető engedélyes tervet, mely 
a település kül – és belterületét tartalmazza. Ez a terv nem eléggé részletes ahhoz, hogy az utak 
átereszének a mélységét meglehessen határozni. Nem mindenhol úgy épült meg a csatorna, ahogyan a 
tervben szerepel. Vannak olyan szakaszai, amelyek nem épültek meg, és vannak olyanok, amelyek 
nincsenek megtervezve, de mégis megépültek. Ez még jobban megnehezítette a dolgunkat. Már 
mérőműszereket is kölcsönöztünk, színterezni a csatornarendszert, hogy üzemelővé tegyük. Az elmúlt 
hetekben folyamatosan tisztítottuk az átereszeket, és jelenleg is folyamatban van a takarításuk. Minél 
több szakaszt szeretnénk rendbe tenni, hogy az elkövetkezendő időszakban minél kevesebb olyan 
szakasz maradjon tavaszra, amelyiknek nincs szabad elfolyása, és összegyűlik benne a víz, és 
szivattyúzásra van szükség. Ezúton is köszönöm az Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkáját, mert az 
elmúlt hetekben is segítettek az átereszek takarításában.  

A strand működéséről itt nem kívánok beszámolni, mert külön napirendben fogjuk tárgyalni. 

Augusztus 1-től új körzeti megbízott teljesít szolgálatot a településen, erről az előző 
napirendben már beszámoltam.  

Befejeződtek a falufejlesztés és a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos 
beruházások. Megtörténtek a műszaki átadások. A hivatalban ma 14,00 órakor az OTP Bank Nyrt. 
képviselőjének jelenlétében aláírásra kerültek a beruházásokkal kapcsolatos hitelszerződések, amelyek 
lehetővé teszik a számlák mielőbbi kifizetését, és bízom benne, hogy erre napokon belül sor kerül. 
Mindkét beruházáshoz október hónapban lehet megigényelni a pályázati támogatást, az 
elszámolásokat el kell készíteni.  

A tápiói híd felújításával kapcsolatosan arról tudok beszámolni, hogy a hídelemek 
elszállításához szükséges engedélyek elkészülése folyamatban van, és lassan elhozhatjuk a 
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hídelemeket. 16 m hosszú, kb. 1 m x 1 m keresztmetszetű vaselemekből 2 db –ot szeretnénk elhozni, 
különböző pályaszerkezeti elemekkel ellátva. Ebből teljesen új hidat építhetünk majd. Az elszállítására 
kértünk árajánlatot, kb. 500.000,- Ft-ba kerül majd, melyhez még a daruzási költség lesz majd.  

Augusztus 28-án szombaton dr. Fehérváry Mária Jegyzőnővel részt vettünk az Elszármazottak 
Baráti Társaságának és az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesületének a művelődési házban megtartott 
találkozóján. Az önkormányzat nevében köszöntöttük az elszármazottakat. Ezúton is üdvözlöm a 
kezdeményezést, hogy megrendezik a találkozót, mert évről - évre nagyobb a rendezvény. Ebben az 
évben 180 fős volt a találkozó.  

Augusztus 24-én sor került a két évvel ezelőtt elkezdett – a vasút mellett elhelyezett zúzottkő, 
út javításhoz felhasznált -  munkálatának befejezésére. Különböző utak, utcák javítását végeztük vele. 
1 nap alatt 56 pótkocsi kavicsot hoztunk, és helyeztünk el a település 5-6 pontján, valamint 
külterületen, az iskolás gyermekek beszállítását segítve a Porteleki határrészen is javításra került az út.  

Szeptember 1-én gördülékenyen megkezdődött a tanév az általános iskolában. 184 fő az 
iskolai tanulók száma.  

Tegnap délelőtt volt a Jászsági Többcélú Társulás utolsó cikluszáró ülése. A gazdálkodást 
meghatározó pénzügyi mutatószámokról, a társulás költségvetéséről szóló összefoglaló kiosztásra 
került a Képviselőtestület részére. Véleményem szerint, amit ebben a ciklusban végrehajtottunk, úgy 
iskolai társulás keretei között, mint Többcélú Társulás keretei között, nem biztos, hogy gazdaságosabb 
működést eredményezett, mint volt. Az eredménye annyi volt, hogy a jogszabályok formálása során 
több normatívához jutottunk, de az átszervezésekkel nem lett gazdaságosabb. Az intézmények 
működései, a kiadások jelentősebb mértékben nem lett gazdaságosabb. 1-2 fő létszámcsökkenés miatt 
a változás szinte észrevehetetlen. Nem lettünk gazdaságosabb önkormányzatok. Ellenben veszítettek 
az önkormányzatok az önállóságukból. Áldozatokat kell hozni az együttműködés érdekében. Nem 
látjuk még, hogy a jövőben ez milyen irányba vezet. A működtetés nem kerül kevesebb összegbe, mint 
előtte volt, de csak így kapjuk meg a finanszírozást, amelyet az előző években e - nélkül is 
megkaptunk az állami költségvetésből.  

 A Berénykom Kft. ügyvezető igazgatója Molnár Tamás elhunyt. A településről a Berénykom 
Kft. szállítja a szemetet. A kft-vel és az ügyvezető igazgatóval mindig jó kapcsolatunk volt. Molnár 
Tamás személyében nagyon pontos, precíz, segítőkész embert ismertünk meg. Mély 
megdöbbenéssel vettük tudomásul a sajnálatos hírt. Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak és 
a kollégáknak. Nyugodjon békében! 
 

 Mai napon 14,00 órakor a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülést tartott. A bizottság 
30.000,- Ft. átmeneti segély kiutalásáról döntött, és 2 db ápolási díj kérelmet tárgyalt meg.  

Ennyiben kívántam tájékoztatni a Tisztelt Képviselőket az elmúlt időszak eseményeiről, és 
intézkedéseiről.  

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 

90/2010.(IX.08.) Képviselőtestületti Határozat 
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 

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

 
Határidő: 2010. szeptember 8. 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
4.Napirend 
Beszámoló a Strandfürdő 2010. évi működéséről 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
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Szűcs Lajos: Az írásos anyagban a vízművezető tájékoztatása alapján láthatjuk, hogy hogyan 
működött a felújított strandfürdő a nyár folyamán. A működés sikeresnek értékelhető. A közel 8 ezer 
fő látogatottsági szám kb. 10 éve volt utoljára. Ezt úgy értük el, hogy a 3 hónapból közel 1 hónap 
időjárása nem kedvezett a strandnak a 2000-es években folyamatosan nagymértékben csökkent a 
strand látogatottsága. 2006-tól 4-5 ezer fő vendég volt.  
A felújítás során a vízmű és a strandmedencék közötti csővezeték nem került kicserélésre. A 
csővezeték javítására a nyár folyamán 3-400.000,- Ft.ot költöttünk. Bízom benne, hogy az 
önkormányzat a jövő évi strandszezon előtt a csővezeték cseréjét el tudja majd végezni.  
Májusban teljesen új vízjogi üzemeltetési engedélyt kellett kérnünk a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőségtől, ami több százezer forintba került. Az elmúlt 40 év során sokat volt módosítva az 
engedély, ezért célszerűbb volt újat kérni. A jelenlegi állapotot fel kellett rajzoltatni, és a működést 
ábrázolni a jelenlegi helyzet szerint.  
Az ez évi költségvetés elfogadásakor hozott határozat alapján Szöllősi Pétert bíztuk meg a strandfürdő 
vezetésével Megbízását különböző feltételek teljesítéséhez kötöttük, melynek teljesítése esetére 
prémium kifizetését tűztük ki. A kiírt feltételeket Szöllősi Péter teljesítette. Köszönöm neki a 3 hónap 
alatt végzett kitűnő munkáját. Több ellenőrzést kaptunk ezen időszak alatt, de mindig mindent rendben 
találtak. Ez sok megelőző intézkedést, és nagyon nagy odafigyelést igényelt, hogy megfeleljük a 
hatóságok követelményeinek. Egyéb más területen végzett munkájánál viszont fejlődést várok el tőle, 
mert az adminisztrációs és az engedélyeztetési ügyeknek az intézését a Jegyzőnővel együtt végeztük 
el. Nagyon sok munkát, időt igényelt május hónapban, hogy az engedélyeket megkapjuk a nyitásra, és 
az egész nyáron voltak különböző hiánypótlási feladatok. Reméljük, hogy az elkövetkezendő években 
már nem igényel ennyi munkát, nehézséget az engedélyek beszerzése, és bízom benne, hogy már 
önállóan is meg tudja oldani. Ez a feladat Szöllősi Péter munkaköri leírásában szerepel, de láttuk, hogy 
mennyire sokrétű az engedélyeztetés, és azon voltunk, hogy minél hamarabb megkapjuk a működési 
engedélyt. A szóbeli kiegészítésekkel együtt elhangzottakkal javaslom, hogy az írásos tájékoztatót 
fogadja el a Képviselőtestület. 
Gerhát Károly: A nyár folyamán nagyon sok időt töltöttem a strandon, és sok mindent tapasztaltam. 
Sokat beszélgettem a fürdőző vendégekkel, és a legtöbb ember pozitív élményekkel távozott. Nagyon 
tiszta a strand, mint környezet egyrészt, másrészt családias, meghitt, otthonos, és nem utolsó sorban 
kiemelték mindig, hogy a fürdővíz ragyogó tiszta. Voltak vendégek különböző falvakból, Szolnokról, 
még Budapestről is. Többen azért, hogy egy kicsit nosztalgiával tekintsenek a Jászboldogházi 
Strandfürdő iránt. Kellemetlen csalódás érte őket, mert sokan azt a vízhőmérsékletet várták, ami volt, 
de tudomásul vették, hogy ennek a rendszernek a működtetése nem teszi lehetővé annak a vízhőfoknak 
a szolgáltatását, amit ők megszoktak. Ugyanakkor ezt elfogadták, és örömmel jöttek a nyugdíjasok is. 
Lakókocsival is jöttek volna kempingezni, mint régen, és szomorúan vették tudomásul, hogy most ez 
nem megoldható. Célkitűzéseinkben szerepel, és pályáztunk is már a kemping létrehozására, igény 
volna rá. Javasolnám a következő Képviselőtestületnek, hogy a strandfürdő fejlesztését - nem a 
kempingre és nem a játszótérre gondolok - hanem a komfort érzet növelésére fordítani kellene több-
kevesebb összeget. Amely egyrészt esztétikai vonatkozásban is értek, ami megoldható szerintem nem 
túl nagy összegből. Meg kell keresnünk ennek a módját, ezt majd egyeztetik azok, akik a következő 
ciklusban ennél az asztalnál ülnek majd, és attól függetlenül, hogy itt leszek-e vagy nem, én 
mindenképpen szeretnék ebben segíteni, hogy egy kis pluszt adjunk a strandnak. Jó volna az 
önkormányzatnak a jövőben is a 4.282.200,- Ft. bevétel szintet megtartani, esetleg, ha a kis 
komfortnövelő fejlesztésekkel magasabb bevételt is el tudnánk érni. A Polgármester Úr által említett 
műszaki hibát ki kell javítani. Ha ezek megoldódtak, akkor a strand, jelentős bevételi forrása lehet az 
önkormányzat költségvetésének. A hatósági ellenőrzéseknél én is jelen voltam. Szöllősi Péter 
igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy az ellenőrzések eredményesen záruljanak. 
Baleset nem történt. Az üzemeltetést a közel hasonló számú személyzettel látom biztonságosnak. 
Nagyon jó volt a közmunkások kirendelése, mert nagyon sok feladat adódik, még a mai napig is, a 
strandbezárása után is. Nagyon jó döntésnek tartom. Egy negatívumot tudok említeni, ami nem csak a 
saját véleményem, hanem egy-két vendégtől is hallottam. A büfé komfort fokozatát kellene 
valahogyan rendben tenni. Az egész komplexum működéséből az lógott ki a sorból, esztétikailag, és 
komfort fokozata miatt is. Javasolták, hogy próbálja meg az önkormányzat működtetni, ami nem 
egyszerű, és sokat gondolkodtunk rajta. Lehet ott is elérni olyan fejlesztést, ami még esztétikusabbá, 
kényelmesebbé, vonzóbbá teszi a büfé környezetét is.  
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Javaslom, hogy nyissunk folyószámlát a strandfürdő fejlesztésének támogatására, hogy akik támogatni 
szeretnék a fürdőfejlesztést, azok oda befizethetnének egy összeget, ha úgy látják érdemes rá áldozni. 
Javaslom az idei költségvetési tervben meghatározni egy összeget, amelyből a nem túl nagy 
fejlesztéseket végre lehetne hajtani, hogy még több vendég jöjjön a településre. A helyi újságban 
fogalmazta meg jól a helyi termelőszövetkezet Elnöke: „Menekülés előre”. Én is belopnám ide ezt a 
mondatot. Ha a vendégek ide szoktak, tartsuk meg őket, tegyünk meg mindent azért, hogy 
visszajöjjenek. Az árakat megfelelőnek tartom. Az élményfürdőben egy családnak 5 eFt-nál kezdődik 
a belépő ára, ezért azt mondták a vendégek, hogy inkább ide jönnek. A gyermekek nagyon jól érezték 
magukat a medencékben. Itt nincs a medencékben ilyen-olyan látványelem, mint más 
élményfürdőkben, de ettől eltekintve sokan pozitívan távoztak. Köszönöm szépen. 
Fazekas Józsefné: Szöllősi Péter szabadkezet kapott, és a megbízással a jövedelmét megemeltük. Ez 3 
hónapra szólt, vagy megmarad? Az alkalmazottakat a strandfürdőre Ő választotta vagy az 
önkormányzat? A Képviselőtestületi ülésen ez nem került megszavazásra, hogy kiket alkalmazunk. A 
lakosok kerestek meg azzal a kérdéssel, hogy vannak a településen munkanélküliek, miért nem őket 
alkalmaztuk, és miért azt, aki egyébként is jövedelmet kap? Az úszásoktatást nem mondanám 
pozitívnak, mert volt olyan szülő, akinek a gyermeke nem tanult meg úszni. Miért nem helyieket 
alkalmazunk? Itt is lett volna olyan, aki elvállalta volna, mert utána 11 fővel kijárt és megtanította 
úszni a gyerekeket. Kellett-e útiköltséget téríteni az úszótanfolyam vezetőnek? 
Szűcs Lajos: A 12/2010.(II.10.) Képviselőtestületi Határozat alapján a bérkiegészítés 2010. évre szól. 
A nyitvatartási idő 3 hónap, de a strandon egész évben van olyan munka, amit el kell végezni. 
(takarítás, a medencék téliesítése) Nagy értékről van szó, ami nagy felelősséget jelent.  
A strandfürdő vezetője a dolgozók kiválasztásánál szabadkezet kapott. Engem is megkerestek többen 
azzal, hogy szeretnének a strandon dolgozni, ezért én is ajánlottam személyeket, de Ő választott, mert 
túljelentkezés volt. A pénztárosoknak nem kell tanfolyam, de a többi dolgozónak tanfolyamot kellet 
elvégezniük. A tanfolyamoknak költsége volt. 3 éves szerződéseket kötöttünk az alkalmazottakkal. 
Olyan személyeket választottunk, akik az elkövetkezendő években is tudják vállalni a munkát, akik 
nyáron szabadok. Ezért pedagógus jelentkezők voltak. 2 munkanélküli már elvégezte a tanfolyamot, 
de már elhelyezkedett, és több nyáron már nem vállalta az úszómester munkát.  
Szöllősi Péter: Az úszótanfolyamot nem az önkormányzat és nem is én szerveztem. Segítséget 
nyújtottam a tanfolyamvezetőnek. Útiköltséget nem kellett részére fizetni. Nem hallottam semmilyen 
panaszt. Szívesen vettem volna a helyi tanfolyamvezetők megkeresését is.  
Kobela Margit: Engem is kerestek meg azzal lakosok, hogy vannak regisztrált munkanélküli, 
pályakezdő lakosok, akik vállalták volna a munkát. A Munkaügyi Központ szervezett úszómesteri 
tanfolyamot. Olyan lakos is van, aki ezt elvégezte.  
Szaszkó Béla: A munkanélküli bármikor elhelyezkedhet, és akkor nem tudunk már rá számítani.  
Szűcs Lajos: 2004-2005-ben az önkormányzat több fiatal részére kifizette az úszótanfolyam 
elvégzését, de nem vállalták többször a munkát. Nincs lehetőségünk arra, hogy minden évben 
levizsgáztassunk embereket. Most is volt olyan tanfolyam, amelyik nem Szolnokon volt, hanem 
Budapesten. Ha a követelményeknek nem tudunk megfelelni, akkor megbüntetik az önkormányzatot. 
Ezzel kapcsolatosan hozzám panasz nem érkezett. 
Kobela Margit: A februárban hozott határozat úgy szól, hogy a Strandfürdő üzemeltetésével járó 
adminisztrációs feladatokat és a marketing tevékenységet elvégezi Szöllősi Péter, azért kap 
illetménykiegészítést. Én a honlapon láttam az árakat, az is csak külön kérésre került fel, és a büfés 
által szervezett strand partyval találkoztam, mint marketing tevékenységgel. A beszámoló nekem nem 
sokat mond. A beszámoló egyik része csak a bevétel, én tudni akartam volna azt is, hogy mennyibe 
került a 82 napos működtetés. A csőtöréssel kapcsolatosan az volna a kérdésem, hogy ezt előre nem 
lehetett tudni, hogy szükség van a kicserélésére? Tapasztalt beruházót választottunk. Ők erre nem 
figyeltek oda, vagy miből adódik a csőtörés? 
Szöllősi Péter: A beszámoló csak tájékoztatás jellegű, de amennyiben bizonyítanom kell, bármikor 
állok rendelkezésre.  
Szűcs Lajos: A csővezeték cseréje nem szerepelt a tervben, ezáltal nem volt a kivitelező feladata. 
Apróbb hibák voltak a strand megnyitásánál, de minden beruházásnál előfordulhat. Ez a hiba nem az 
Ő hibájukból fakadt. Más rendszerrel működnek a medencék, és a szivattyúk különböző vezetékre 
való hatása, és a nyomáskülönbségek okozzák a hibát, és ezt a 40 éves csővezeték nem bírja. Ezzel a 
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tervezők nem számoltak. Két alkalommal kijavításra került, de szükség lesz új vezeték lefektetésére, 
mert nem kockáztathatjuk jövőre a strand működését.  
A strandfürdő működési kiadásával kapcsolatos kimutatás elkészítésére vonatkozó kérést tőlem kellett 
volna kérni. A háromnegyed-éves költségvetési beszámoló tartalmazni fogja, és külön kimutatás is 
készülni fog a strand működési kiadásairól. Előzetes kalkulációk szerint a kiadás kb. 3.000.000,- Ft. 
volt. A strandnál hitel visszafizetésre vagyunk kötelezettek. Ha jobb idő lett volna, több lett volna a 
látogató, még a hiteltörlesztést is ki tudnánk fizetni a bevételből. A táborok szervezésével sok munka 
volt. Több, mint 200 gyermek táborozott.  
 

A képviselőtestület 8 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

91/2010.(IX.08.) Képviselőtestületi Határozat 
A Strandfürdő 2010. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

  
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a Strandfürdő 2010. évi 

működéséről szóló beszámolót. 

 
Határidő: 2010. szeptember 8. 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Szöllősi Péter vízmű-és strandfürdő-vezető 

 
5.Napirend 
Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményeinek 2010. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az írásbeli anyag szöveges tájékoztatója részletesen összefoglalja a féléves költségvetés 
alakulását. Az I. félévben nem volt szükség hitel felvételére, a működési kiadásokat a folyamatos 
bevételekből és az előző évek pénzmaradványából tudtuk finanszírozni. Ez már második félévben nem 
lesz így. A 17.000.000,- Ft-ra történő Önhiki pályázatból nem kaptunk még támogatást a költségvetési 
hiányunk fedezetére. Vannak olyan települések, akiknek ígértek támogatatást, de elég minimális 
összegűek. A költségvetésbe 17.000.000,- Ft. hitel van betervezve. Ha önhibáján kívüli hátrányos 
helyzetű településként nem fogják támogatni a pályázatunkat, akkor évvégére jelentős hitelt 
halmozhatunk fel. Amennyire lehet, minden intézményünknél takarékosan folyik a gazdálkodás. 
Ebben az évben hiába terveztünk kevesebb iparűzési adóbevételt, még az a kevesebb tervezett sem 
folyt be. Van ahol az előleg befizetésekből milliós nagyságrendű iparűzési adót vissza kellett utalnunk. 
Június 30-ig 1.833.800,- Ft iparűzési adó visszafizetésünk volt. A mezőgazdaságot nagyon sújtotta az 
időjárás, ez hatással lesz az önkormányzat adóbevételére is. A hiányzó 17.000.000,- Ft-ra pályáznunk 
kell, hogy a hiányzó összegekhez valamennyit tudjunk pótolni. Ez segíthet majd a költségvetés 
alakulásán. A beruházások befejezései áthúzódtak a második félévre. Javaslom az első félévi 
beszámoló elfogadását.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

8/2010.(IX. 08.) Képviselőtestületi Rendelet 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.10.) sz. KT. Rendelet módosításáról
  
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
6.Napirend 
Beszámoló az Önkormányzat 2006-2010. évi munkájáról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
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Szűcs Lajos: A beszámoló az előző ciklusoknál kialakult forma alapján készült. A falugyűlés 2010. 
szeptember 22-én szerdán este 18,00 órakor lesz a Művelődési házban. Javaslom a lakosság részére 
tájékoztatásul megküldeni a falugyűlés előtt való héten, vagy Önök mit javasolnak, mikor küldjük ki? 
Dr. Pap Béla: A falugyűlés előtt 2-3 nappal kerüljön kikézbesítésre a lakosság részére. 
Kobela Margit: A falugyűlés előtt pár nappal. 

 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta 

92/2010.(IX.08.) Képviselőtestületi Határozat 
Az önkormányzat 2006-2010. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

  
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a Jászboldogháza község 

Önkormányzatának 2006-2010. évi munkájáról szóló beszámolót. 

A beszámoló a lakosság részére  történő kézbesítési határideje: 2010. szeptember 17. 
 

Határidő: 2010. szeptember 8. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
 

 
Fazekas Józsefné: Lesz a polgármester jelölteknek bemutatkozása a Művelődési Házban? 
Szűcs Lajos: A polgármester és a képviselő jelölteknek saját döntése, hogy hogyan kíván 
bemutatkozni, vagy kíván-e.  
 
7.Napirend 
Egyebek 
 

Szűcs Lajos: Elhangzott a Polgárőr Egyesület elnökének kérése, hogy a Szilveszteri Bál 
megrendezéséhez kérik a Tornacsarnokot. Én, mint a Sportegyesület elnöke, szeretnék ehhez a 
kéréshez csatlakozni, mert a Spotegyesület november 13-án szeretné megrendezni a Sportbált, 
ugyancsak a Tornacsarnokban. Kérem a Képviselőtestület támogatását. 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
93/2010.(IX. 08.) Képviselőtestületi Határozat 
Tornacsarnok bérlése – bálok megtartására 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Sportegyesület és a 

Polgárőr Egyesület kérelmét. 
A kérelmükben bálok megrendezéséhez kérték bérbe a tornacsarnokot az alábbi időpontokban: 

 
Sportegyesület - Sportbál: 2010. november 13. 

Polgárőrség- Szilveszteri bál: 2010. december 31. 
  

A Képviselőtestület a civil szervezeteknek a bálok megrendezéséhez természetbeni támogatásként, 
díjmentesen rendelkezésre bocsátja a tornacsarnokot.  

Határidő: 2010. szeptember 23. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Szűcs Lajos – Sportegyesület elnöke 

Joó-Kovács Balázs – Polgárőrség elnöke 
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Szűcs Lajos: A választási kampányban a hivatalosan nyilvántartásba vett polgármester és a képviselő 
jelölteknek a jelenlegi hatályos rendeletünk alapján fizetni kell terembérletet, ha valamelyik 
önkormányzati helyiségben akarja tartani a bemutatkozását. A Jegyzőnő kéri, hogy tárgyalja meg a 
Képviselőtestület, hogy kívánja –e térítésmentesen bérbe adni, ha igen akkor határozatot kell hoznunk 
erről. Az eddigi gyakorlat szerint 1 alkalommal térítésmentesen vehették igénybe. 
Dr. Pap Béla: Nem látom etikusnak, ne vegye igénybe senki ingyenesen a termet. 
Szűcs Gergely: Pártoknak adjuk pénzért, a független jelölteknek adhatjuk térítésmentesen.  
Dr. Pap Béla: Nem etikus.  
Szaszkó Béla: Fizessenek.  
Fazekas Józsefné: Fizessenek a hatályos rendelet szerint. 
Szűcs Lajos: A jegyző a jelenlegi rendelet szerint fog eljárni. 
 
Szűcs Lajos:  A mai napon aláírásra került az OTP Bank Nyrt-vel a támogatást megelőlegező 
hitelszerződés. A bank kérése, hogy a hitel visszafizetési határideje december 31. helyett 2011. február 
28. legyen. Ehhez kérem a Képviselőtestület támogatását. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
94/2010.(IX. 08.) Képviselőtestületi Határozat 
Rövidlejáratú hitel igénybevételéről 

Jászboldogháza Önkormányzata 26.314.073,- Ft összegű rövidlejáratú hitel felvételét határozta el a 
Falumegújító és fejlesztő elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó támogatás megelőlegezésére. 
 
A hitel törlesztésének ütemezése/visszafizetésének határideje: a támogatás megérkezésekor azonnal, 
de legkésőbb 2011. február 28. 
 
A beruházás költségvetése: 32.892.591,-Ft 
A beruházás forrásai: 
Támogatás megelőlegező hitel: 26.314.073,-Ft 
ÖKIF program keretében fejlesztési hitel: 6.578.518,-Ft 
 
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatta hitelt és 
járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank 
Nyrt. javára engedményezi az önkormányzat 11745035-15409687 számú költségvetési elszámolási 
számlájára érkező 2047134935 számú támogatási szerződésből eredő 26.314.073,-Ft támogatási 
összegét, valamint az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit.   
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon 
és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.  

A Képviselőtestület a 77/2010.(VII.28.) Képviselőtestületi határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: 2010. szeptember 23. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

dr. Fehérváry Mária jegyző 
Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárs 

OTP Bank Szolnok 
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Szűcs Lajos: Megkérem a Jegyzőnőt, hogy ismertesse, hogy a szeptember 17-18-án a strandon a 
szüreti bál megrendezésével kapcsolatosan a rendezvény szervezőjével történt egyeztetés hogyan 
történt. 
dr. Fehérváry Mária: Szeptember 2-án a szervezőjével egyeztettük a rendezvénnyel kapcsolatos 
feltételeket, azok a pontok alapján, amely kérések a Képviselőtestületi ülésen elhangzottak, illetve az 
előző Strand Party megrendezésével kapcsolatosan felmerült kérdések alapján. Írásban rögzítettük, 
amelyet a Képviselőtestület részére tájékoztatásul kiadtam. Tájékoztattam a szervezőt, hogy az 
önkormányzat nem tud sem anyagiakkal, sem a rendezvény lebonyolításában részt venni. Ezekkel a 
feltételekkel is szeretné megrendezni a rendezvényt. A program még nincs kialakulva. A szórólapot 
elkészíteti, melyen tájékoztatja a lakosságot, hogy a strandhasználat időjárás függő lesz. A 
rendezvényt a strand előtt rendezi meg. Péntek este retro disco lesz, szombaton egész napos 
programmal várja a vendégeket.  
Ebben az évben még több programot (Mindenki Karácsonya, Böllérfesztivál) is szeretne rendezni a 
településen.  
Szűcs Lajos: Felelősséget nem vállal az önkormányzat a rendezvény szervezéséért. Ezt írásbeli 
megállapodásban szeretném foglalni.  

 
Túróczi Béla képviselő elment az ülésről. 

 

 

 

A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját zárt 
ülés keretében folytatja tovább. 
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     (Szűcs Lajos)       (dr. Fehérváry Mária) 
     polgármester       jegyző 

 


