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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2010. november 22-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely – 
képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Fehérváry Mária - jegyző 

A lakosság részéről: 8 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 6 fő képviselő, Kobela Margit bejelentette, hogy egyéb elfoglaltsága 
miatt nem tud részt venni a mai ülésen.  

A képviselőtestület 6 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

1.Napirend 
 Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Szeptember hónapban sokat foglalkoztunk a településen lévő belterületi csapadékvíz 
csatorna helyreállításával, és bővítésével. A csatorna olyan szakasszal bővült, amely régi terveken 
szerepelt, de soha nem volt megvalósítva. A szeptemberi időjárás, a sok esőzés miatt volt erre szükség. 
A munkát az Önkéntes Tűzoltók, és egyéb vállalkozók bevonásával végeztük, mely munkálatok 
költsége a nyári munkák költségével együtt kb. 2,500.000,- Ft volt. Az árokhoz tartozó műtárgyak 
kitakarítása, 12 db csőáteresz 2 alkalommal történő átmosatása megtörtént. A munkálatokat a 
jászberényi Vízmű segítségével tudtuk elvégezni. A költségeket önerőből biztosította az 
önkormányzat, mely súlyosan érinti az önkormányzat költségvetését. Ehhez állami támogatást nem 
kaptunk. Be van nyújtva a vis maior pályázat, melyben 1.500.000,- Ft elszámolható költség szerepel.  
- Október 27-től 3 napon keresztül 4 fővel részt vettünk Devecseren az iszapkatasztrófa 
következményeinek felszámolásában. Munkánkkal segítettük a helyreállítást, a problémák megoldását. 
4 település szervezésében, a 4 önkormányzat mellett a munkában részt vett Pesti Róbert Jász-Terra 
Kft. ügyvezetője a Kft. gépeivel, dolgozóival.  
- November hónapban a Szolgáltató Ház 3. helyisége is bérbeadásra került. A hónap közepétől 
masszőr, kozmetikus és pedikűr-, manikűrszolgáltatás vehető igénybe. 
- November 16-án került sor a Regio-Kom Kft., és azután a Regio-Kom Társulás ülésre, ahol 
tájékoztató hangzott el arról, hogy október hónapban megkaptuk a minisztériumi értesítés, hogy a 
szeméttelepek rekultivációjára benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. 31 településen 
valósul meg a szeméttelepek rekultivációja 100 %-os támogatottság mellett. 2 év áll rendelkezésre a 
megvalósításra. Jászboldogházán a megvalósítási terv alapján 2012-ben valósul majd meg a beruházás. 
Ugyanezen ülésen megtárgyalásra került, hogy a 33 településen milyen hulladékszállítási, 
ártalmatlanítási díjat határozzanak meg a jövő évre. 2011. évre bruttó 14.400,- Ft/lakás lett 
meghatározva. 
- Az elmúlt hetekben tárgyalásokat folytattunk településen kívüli vállalkozókkal. Szándékomban áll 
javaslatot tenni az adó, adómértékek átrendezésére, ezáltal csökkenteni a helyi vállalkozók adóterheit. 
 - Az önhiki pályázaton (önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések pályázata) 
Jászboldogháza 3,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ennél több támogatást 
vártunk, így az évet jelentős működési hiánnyal tudjuk csak zárni.  
Ennyiben kívántam tájékoztatást adni az elmúlt időszak eseményeiről, tett intézkedésekről. 
 
Dr. Pap Béla: Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Vendégeink! Kellemetlenül éreztem magam, amikor 
olvastam a cikket az újságban az önhiki támogatatásról. Etikátlannak tartom a hetekkel ezelőtti 
híresztelést, választási ígéret volt. Nem kellene ennyiben hagyni. Köszönöm szépen. 
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Gerhát Károly: Az előttünk álló 4 éves ciklusban sokkal nagyobb az emberek várakozása, mint 
amilyen eddig volt. Mivel olyan kormány került megválasztásra, amely mindenki számára 
megelégedettséget hozott. Nemcsak most választotta meg Jászboldogháza, hanem mindig. A 
választások alkalmával mindig FIDESZ eredmény született. Ezzel nincs semmi gond. Ennek ellenére 
az utóbbi 4 évben több, mint 100 millió Ft. támogatást kapott a település. Most, amikor olyanra 
szavaztak, amire 3-4 ciklussal ezelőtt is mindig, a FIDESZ kormányt támogatta Jászboldogháza, most 
óriási kíváncsisággal, tervekkel vannak, hogy vajon mi lesz most? Jogosan. Vannak olyan emberek, 
akik nem 100 millió forintot várnak az elkövetkezendő négy évben. Ebből nagy csalódás is lehet, de 
mondhatjuk úgy is, hogy most ennyi jutott! Mi történt volna akkor, ha a szavazás eredménye fordítva 
történt volna? Köszönöm.  
Joó-Kovács Balázs: 23. éve lakom itt a településen. Minden egyes választáskor megígérték az utat. 
Nem kaptuk meg. Kaptunk 100 millió forint támogatást, ami nagyon jó, csak egy kicsit elszaladtak a 
dolgok, mert a működési hiányunk 10 millió forint lesz az évvégén. Az adósság törlesztése, és az 
önrész teljesítése elviszi a pénzt a működéstől. Lehet gondolkodni. Az előző ciklusból eltelt 8 év, most 
pedig 6 hónap. Köszönöm. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
119/2010.(XI. 22.) Képviselőtestületi Határozat 
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.  

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt 

eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót. 

Határidő: 2010. november 22. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
2.Napirend 
 Tájékoztató a Községi Önkormányzat és intézményeinek 2010. évi I-IX. havi gazdálkodásáról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az írásbeli anyagot teljesnek tartom. Látva a gazdasági helyzetet, az adóbevételeinket 
mérsékelten terveztük, de a betervezett bevételek sem teljesültek olyan mértékben, ahogyan 
gondoltuk. A kiadásainkat hiába próbáltuk teljes egészében leszorítani, nem tudtunk működési hitelek 
nélkül gazdálkodni. Ezt ne értelmezzük úgy, hogy azért van az önkormányzatnak működési hiánya, 
mert ebben az évben több fejlesztést is végrehajtottunk. A fejlesztéseknek az önerejét fejlesztési 
hitelből, támogatást megelőlegező hitelből, önerőhitelből finanszíroztuk. Ha a működési hiány 
18.000.000,- Ft. alatt lesz az évvégén, akkor az a takarékoskodásnak, illetve annak tudható be, hogy 
azokat a munkákat sem végeztük el mind, ami be volt tervezve. A jövő évre vonatkozó költségvetés 
tervezésével kapcsolatosan nem kaptunk még semmilyen irányszámot. Gondolkodunk azon, hogy 
hogyan lehetne adókat módosítani úgy, hogy vállalkozásokat vonzzon ide, és adót kell csökkenteni. 
Nem látom esélyét annak, hogy a jövőben megszorítások nélkül a jelenlegi szinten tudjunk 
gazdálkodni. Nem tudom támogatni, hogy a jövőben működési hitelek további halmozásával 
működtessük ugyanezt az intézményrendszert. Ez jelenleg válsággazdálkodás. Nem várhatunk ehhez 
segítséget. Ilyen finanszírozással képtelenség az önkormányzatokat működtetni. Olyan normatívák 
hiányoznak a jövő évi tervezetből, pld. az oktatási társulásnál, hogy jövőre teljes egészében felborítja 
az oktatást. Az oktatási társulásnak nincs jövője, ha ezt így fogadják el. A bank nem fogja megemelni 
a hitelkeretünket, ha az elfogy, akkor adósságrendezési eljárás indul az önkormányzat ellen, mert 
működésképtelenek leszünk.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
11/2010.(XI. 22.) Képviselőtestületi Rendelet 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.10.) sz. KT. rendelet módosításáról 
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(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3.Napirend 
 Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megalapozó rendeletek módosításáról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Hatályos jogszabály alapján november 30-ig kell az önkormányzatnak 2011. évi 
költségvetését megalapozó ár-és díjtételek megváltoztatásáról vagy változatlanul hagyásáról döntenie. 
Lakosságra kedvező döntést később is lehet hozni, de áremelésről, és az adózókra vonatkozó 
többletterhet az év kezdete előtt 45 nappal ki kell hirdetni.  
A hulladékszállítási díj 2011. évben bruttó 14.400,- Ft-ra emelkedik. A szolgáltatóház bérleti díja 
csökkentésre kerül, mert a kozmetikai helyiséget visszaadta a bérlő, és azt a helyiséget 30.000,- Ft/hó 
összegért béreli a 3 bérlő, akik közösen használják lakossági szolgáltatásra. Látva a lakosság nehéz 
anyagi körülményeit, több ár- és díjtétel, adómérték emelést nem javasolok.  
Gerhát Károly: A környékbeli településen lévő térítési díjakat megnéztem, hasonló szinten vannak, 
ezért elfogadhatónak tartom a jelenlegi szinten a díjakat. 
 
Szűcs Lajos: A házi segítségnyújtás térítési díja jelenleg nincs meghatározva. A jogszabályban meg 
van határozva, hogy ki veheti igénybe, és milyen munkavégzésre. Erre a szolgáltatásra nem volt eddig 
igény, de mivel egyre több egyedül élő idős van a településen, akinek nincs helyben családja, és 
segítségre szorulnának. 500,- Ft/óra térítési díjat javaslok. 
Dr. Pap Béla: Az 500,- Ft. nem fedezi a dolgozó költségeit, bérét. 
Szűcs Gergely: Javaslom, hogy azok, akik igénybe veszik a házi segítségnyújtást, azok 
jövedelemfüggően fizessenek térítési díjat. 50.000,- Ft-ig 300,- Ft, 50.000,- Ft. - 75.000,- Ft. 500,- Ft, 
75.000,- Ft. felett: 600,- Ft-ot javaslok.  
Joó-Kovács Balázs: Engem is megkerestek három esetben hasonló kéréssel (kiskertásás, fűnyírás, 
nagytakarítás). Sokallják az emberek annak kifizetni, aki ilyen tevékenységet vállal a faluban, sokkal 
szívesebben vennék, ha az önkormányzat felügyelete mellett vennék ezt igénybe. Jó volna, ha a 
közmunkaprogram folytatódna, és lenne erre alkalmas személy, akiket tudnánk foglalkoztatni a házi 
segítségnyújtáshoz.  A többlépcsős térítési díjra tett javaslatot színpatikusnak tartom. Ez mellett 
javaslom megnézni, hogy van-e jogszabályi rászorultság ezen a területen, ki az, akinek feltétlen kell 
házi segítségnyújtást adni. 
dr. Fehérváry Mária: A kérelmet továbbítani kell, ahol megállapítják, hogy a kérelmezőnek mennyi 
gondozási idő szükséglete van. Az önkormányzatnak a javasolt gondozási idő szükségletet kell 
biztosítania. A házi szociális gondozónak a jogszabályban előírt képesítéssel rendelkeznie kell, csak 
olyat alkalmazhat az önkormányzat, aki ezzel a képesítéssel rendelkezik.  
Szűcs Lajos: Fűnyírással engem is sokan megkerestek ebben az évben, de az önkormányzat a saját 
területét nem tudja elvégezni, és nincs arra személyi kapacitásunk, hogy minden közmunkás máshol 
dolgozzon. Ez bérmunka tevékenység, a házi segítségnyújtás nem erről szól. Jogszabályban 
előírtaknak megfelelően kell ellátni. 
Joó-Kovács Balázs: Csak a jogszabályban előírtakat teljesítsük, mert az támadható legkevésbé. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
12/2010.(XI. 22.) Képviselőtestületi Rendelet 
A költségvetést megalapozó ár-és díjtételek módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4.Napirend 
 Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
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Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Kötelező feladat most a koncepció megtárgyalása. 
Központilag nem kaptuk meg, hogy mivel kalkulálhatjuk a jövő évi költségvetést. Ezért az elmúlt évek 
gyakorlata alapján, és az idei költségvetés szintjén tervezve kalkuláltunk. Az egyesületektől, 
alapítványtól, intézményeinktől megkértük az igényeket, szükségleteket, elképzeléseiket a jövő évi 
működésükhöz. Ez iránymutatást ad a hivatal dolgozóinak, hogy hogyan készítsék el a jövő évi 
költségvetést.   
Gerhát Károly: A 4 éves ciklusra szóló fejlesztési programot még nem tárgyaltuk meg. 2006. évben 
volt ilyen, amiben rangsoroltuk a fejlesztéseinket, amelyet nagyrészt a 4 év során megvalósítottunk. 
Az idén nem várnak ilyen programot a Képviselőtestülettől? 
Szűcs Lajos: Az Önkormányzati választásoktól számított fél éven belül kell megalkotnia a 
Képviselőtestületnek a 4 évre szóló fejlesztési koncepciót, gazdasági programot, melyben építési és 
felújítási terveket kell szerepeltetni. Ameddig a jövő évi költségvetést nem látom, addig nem tudok 
javaslatot tenni. Előző ülésen már kértem a Képviselőket, hogy gondolkodjanak, hogy mit javasolnak 
a programban szerepeltetni. Nagyon sok pályázatot csak úgy nyújthatunk be, ha bemutatjuk a 
programot, hogy a képviselőtestületnek célja az adott pályázat megvalósítása.  
A 2011. évi költségvetési rendelet megtárgyalását, ha pontos adataink lesznek, januárban 2 körben 
tárgyaljuk majd meg, hogy februárban véglegesen elfogadható legyen. Javaslom, hogy fogadjuk el a 
mostani ismereteink szerint elkészített koncepciót.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
120/2010.(XI. 22.) Képviselőtestületi Határozat 
A Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójáról 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a községi önkormányzat 

2011. évi költségvetési koncepcióra beérkezett javaslatokat, 
azt az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt tervezett  koncepcióként elfogadja. 

Határidő: 2010. november 22. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

 
Joó – Kovács Balázs képviselő, alpolgármester kiment az ülésről. 

 
5.Napirend 

Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célok 
meghatározására 

 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Írásbeli előterjesztést a képviselők megkapták, megkérdezem a Jegyzőnőt, hogy kívánja-
e kiegészíteni az előterjesztést? 
dr. Fehérváry Mária: Köszönöm szépen nem kívánok szóban kiegészítést tenni. Kérem a 
Képviselőtestület, hogy tárgyalja meg, ha van olyan kérésük, amellyel szeretnék kiegészíteni, ezt 
tegyék meg. Köszönöm. 
 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
121/2010.(XI. 22.) Képviselőtestületi Határozat 
A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2011. évi célok meghatározásáról 
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A Jászboldogháza község Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények lapját képező 2011. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg: 
1./ A Képviselőtestület és a bizottságának törvényes működésének biztosítása. 
2./ Az Önkormányzat és intézményeinek 2011. évre vonatkozó költségvetésében meghatározottak 
maradéktalan végrehajtása, fokozottan a takarékos gazdálkodás követelményének 
figyelembevételével. 
3./ A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényben foglaltak maradéktalan betartása. Különösen az ügyintézési határidők betartása, az érkezett 
beadványok pontos iktatása. Az ügyfélbarát közigazgatási eljárás megvalósítása. 
4./ Az ügyfelek gyors és érthető tájékoztatása problémáikkal kapcsolatban. Továbbá negatív és pozitív 
diszkriminációmentesség következetes betartása. 
5./ A települési honlap tartalmának informatívabbá tétele, hogy mindenki, aki a honlapot felkeresi, 
megtalálja az őt érdeklő információt. Formanyomtatványok, rendeletek, továbbá ügymenetmodellek 
feltöltése és naprakészen tartása.  
6./ A magasabb adóbevétel elérése érdekében hatékonyabb végrehajtási eljárásokat kell alkalmazni. 
7./ A jogszabályváltozások figyelemmel kísérése és minél előbbi elsajátítása. 
 

Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

6.Napirend 
 Előterjesztés a Jászsági Ivóvízminőség-javító programhoz szükséges határozatok elfogadására 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az ivóvízminőség-javító program II. ütemében 9 település vesz részt. A program az 
elkövetkezendő 3 évben megvalósul. 75 millió forintos beruházás lesz. A program 2006. évben 
kezdődött, akkor kezdődtek a tárgyalások.  
 

Joó – Kovács Balázs képviselő, alpolgármester visszajött az ülésre. 
 

Szűcs Lajos: A tárgyalások nagyon rossz irányból kezdődtek. Csak úgy akarták támogatni a 
beruházást, hogy regionális szintű vízműveket hozzunk létre, és az önkormányzatok a vízművek 
üzemeltetését hosszú távra adják át. Éveken keresztül nagyon komoly harcok, viták folytak. A 
vitákban a Jászság országos szinten is élen járt. Ezért akik ebbe belementek, azok már az 
együttműködési megállapodást megkötötték, a pályázatukat beadták. A Jászságnak (9 önkormányzat) 
december 31-ig kell beadni a pályázatot, úgy hogy nem kell a vízmű üzemeltetési jogát átadni. Minden 
áron keresztül akarták vinni, hogy a Jászságban egységes vízdíj legyen. Én ezt nem tudtam elfogadni, 
ezért harcoltam, ezért amíg a beruházás megvalósulását követően itt 51,- Ft-os díjnövekménnyel kell 
számolni, a szomszéd településeken 150- 250,- Ft-tal fog emelkedni a vízdíj köbméterenként. Ez 
kellemetlen lett volna, ha ennyit emelni kell. Most minden településen külön vízdíj növekmény kerül a 
pályázatban. 2014-ben 51,- Ft –ot kell emelni a jelenlegi, 2010. évi vízdíjhoz képest. Jászboldogházán 
gazdaságosan, és jól működik a vízmű. Nálunk is van már hálózati veszteség, de nem annyi, mint a 
szomszédos településeken. A pályázatban a beruházás 75 millió Ft, ennek 20 %-át lehet 
vezetékcserére, a többit a vízmű fejlesztésére kell fordítani. A településen a vízvezeték csövek még a 
régiek, egyre több lesz a csőtörés, és szükség lesz a fennmaradó rész cseréjére is. Dicséret illeti a 
vízmű dolgozóit, hogy úgy kezelik a vízmű hálózatot, ahogy azt kell, mert ebben az évben rossz 
vízminta eredményre nem emlékszem.  
A beruházáshoz szükséges önerőt 3 év alatt kell biztosítani, az írásos anyagban lévő ütemezés alapján. 
Javaslom, hogy vállaljuk az önerőt, és a társuláson keresztül adjuk be a pályázatot, mert a későbbi 
időkben nem tudunk erre pályázni. A Megvalósíthatósági tanulmány megtekinthető nálam. Kérdésre 
szívesen válaszolok.  
Szűcs Gergely: A vízhálózat hány százaléka kerül felújításra? 
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Szűcs Lajos: Nagyon csekély százalékát érinti most a hálózatcsere (kb. 1 km), ott ahol a tervezők 
egyeztetve a vízművezetővel úgy látták, hogy szükséges, és belefér a 20 %-ba. Az ivóvízminőség-
javító program II. ütem csak így engedi a támogatás felhasználását.   
Joó-Kovács Balázs: Az amortizációs hányad mellé milyen plussz üzemeltetési költsége lesz ennek a 
rendszernek? 
Szűcs Lajos: 51,- Ft-os vízdíj növekmény ezt már tartalmazza. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
122/2010.(XI. 22.) Képviselőtestületi Határozat 
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtétele 
Jászboldogháza Község Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program 1.3.0 kódszámú 
pályázati konstrukcióban benyújtandó ivóvízminőség-javító pályázatához a következő nyilatkozatot 
teszi: 

1. Mivel a hálózati veszteség a kiinduló helyzetben meghaladja a 20 %-ot és a fejlesztés 
megvalósítása után sem csökken 20 %-os mérték alá, vállaljuk a hálózatrekonstrukciós 
intézkedési terv elkészítését, valamint az abban foglaltaknak a projekt megvalósítási 
szakaszában való megkezdését, és az intézkedési tervben rögzített határidőre történő 
megvalósítását. 
 

2. Kötelezettséget vállal, hogy a pályázatban szereplő díjképzési elveket és díjszinteket 
alkalmazza a projekt megvalósulását követően. 

 
3. Jászboldogháza Község Önkormányzata a saját forrás fedezetére az EU Önerő Alapra 

pályázatot nyújt be. Amennyiben a pályázat nem nyer támogatást, a beruházáshoz szükséges 
saját forrást az önkormányzat egyéb forrásból biztosítani fogja. 
 

Saját forrás összesen 
EU Önerő Alap támogatás 

összege 
Fennmaradó saját erő 

összege 

20.780.003 Ft 12.468.002 Ft 8.312.001 Ft 

 
4. A Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekt keretében megvalósuló 1.722.576.902 Ft összegű 

beruházás 20.780.003 Ft összegű saját forrását az önkormányzat gördülő költségvetéséből 
biztosítja. 
 

2011 év 2012 év 2013 év Összesen 

896.052 Ft 13.260.276 Ft 6.623.675 Ft 20.780.003 Ft 

 
5. A támogatással létrejött létesítmények működtetésének fedezetét saját forrásból biztosítja. 

Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Dr. Fehérváry Mária – jegyző  
Polgármesteri Hivatal – 5130 Jászapáti, Velemi E. u. 2. 
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7.Napirend 
 Előterjesztés a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatok elbírálására 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: A pályázat benyújtásának határideje 2010. október 29-e volt. Határidőre 18 db „A” 
típusú, és 1 db „B” típusú pályázat érkezett. A Jegyzőnő és a szociális ügyintéző kidolgozott egy 
támogatási javaslatot, kérem, hogy ismertesse.  
Dr. Fehérváry Mária:  . 430.000,- Ft-ot terveztünk be a Bursa Hungarica pályázatra 2010-ben. Ezzel az 
összeggel számoltunk a jövő évre is. Figyelembe kell venni, hogy a „B” típusú pályázatok nem két 
félévre kerülnek megállapításra, hanem hat félévre. 3 olyan tanuló van, akik az idén újra megítélés 
nélkül is kapják a támogatást. Ez összesen 45.000,- Ft/év kiadást jelent az önkormányzatnak. 60. 000 
és 70.000,- Ft feletti egy főre jutó keresettel 2-2 fő van, részükre egyszeri 5.000,- Ft. támogatást 
javaslunk. 50.000 – 60.000,- Ft. közötti havi egy főre eső jövedelem esetén  havi 1500,- Ft-ot, 40.000 
– 50.000,- Ft között 2.000,- Ft-ot, 30.000 – 40.000,- Ft között 2.500,- Ft-ot, 20.000,- - 30.000,- Ft. 
között 3.000,- Ft-ot, és van egy fő, akinek 10.000 – 20.000,- Ft között van a jövedelme, részére 3.500,- 
Ft-ot, és 1 fő van, aki teljesen árva, neki havi 4.000,- Ft támogatást javaslunk. Ez 365.000,- Ft, és a 4 
fő részére az egyszeri 5.000,- Ft, összesen 385.000,- Ft. 
Dr. Pap Béla: Egyetértek. Ebben a településen élő minden egyetemista, főiskolás benne van, vagy csak 
aki kérte? 
Joó-Kovács Balázs: Elfogadom a javaslatot. 
Dr. Fehérváry Mária: Azok, akik a pályázatot benyújtották. A pályázatról szóló tájékoztatót 
kiplakátoltuk, helyi újságban, honlapon meghirdettük. Személyes levélben értesítettük azokat a 
fiatalokat, akikről tudomásunkra jutott, hogy főiskolára, egyetemre járnak. 
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy fogadjuk el a javaslatot.  
 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
123/2010.(XI. 22.) Képviselőtestületi Határozat 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi elbírálásáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete az 51/2007.(III.26.) Korm. Rendelet 
alapján bírálta el a 2010/2011 II. félévére és a 2011/2012. tanév I. félévére vonatkozó 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat. 

 „A” típusú pályázó: 18 fő 

„B” típusú pályázó: 1 fő 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján az alábbiak szerint került 
meghatározásra: (1 főre eső jövedelem) 

0 -                   20.000,- Ft.  3.500.- Ft./hó 1 fő 

20.001,- Ft. – 30.000,- Ft. 3.000,- Ft./hó 3 fő  

30.001,- Ft. – 40.000,- Ft.                           2.500,- Ft/hó 4 fő 

40.001,- Ft. – 50.000,- Ft.                         2.000,- Ft/hó 3 fő 

50.001,- Ft. – 60.000,- Ft.                         1.500,- Ft/hó 4 fő 

Jövedelemtől független, árva személy:     4.000,- Ft/hó 1 fő 

 

4 tanuló pályázatát (60.000,- Ft/1 főre eső jövedelem felett) a Képviselőtestület nem támogatta, de 
a részükre egyszeri 5.000,- Ft/fő támogatást állapított meg.  
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Határidő: 2009. november 29. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

Pályázók 

 

Szűcs Lajos: A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálatát a helyi 
önkormányzati választásokat követő 6 hónapon belül felül kell vizsgálni. A társulásban résztvevő 
18 jász település Képviselőtestületének minősített többséggel hozott döntése szükséges a 
megállapodás módosítására.  A módosítási javaslatot írásban a Képviselők megkapták. Javaslom, 
hogy fogadjuk el a megállapodás módosítását. 

 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
124/2010.(XI. 22.) Képviselőtestületi Határozat 
Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról 

 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászsági Többcélú 
Társulás Megállapodásának módosítására tett előterjesztést. 

 
A Képviselőtestület elfogadja a Társulási Megállapodás módosítását, és felkéri Szűcs Lajos 

polgármestert a megállapodás módosításának aláírására. 
 
 

Határidő: 2010. november 26. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Jászsági Többcélú Társulás – 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. 

 
 
 
 
A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját zárt 
ülés keretében folytatja tovább. 

 
 
 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

     (Szűcs Lajos)       (dr. Fehérváry Mária) 
     polgármester       jegyző 


