
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2011. március 16-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szűcs 
Gergely – képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Fehérváry Mária - jegyző 

A lakosság részéről: 1 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 7 fő képviselő. 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

 

1.Napirend 
 Előterjesztés a 2011. évi közbeszerzési Terv elfogadására 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Az önkormányzatnak április 15-ig kell az aktuális évi 
közbeszerzési tervet elkészíteni a várható beruházások tekintetében. A közbeszerzési törvény az elmúlt 
időszakban sokat változott. Attól függetlenül, hogy a későbbiekben hogyan dönt a Képviselőtestület a 
Művelődési Ház felújításának megvalósításával kapcsolatosan, a közbeszerzési tervben javaslom 
szerepeltetni, mert a költségvetésben szerepel. Erre az évre nem terveztünk több beruházást. Ha 
pályázaton tudunk nyerni még felújításra támogatást, arra kicsi az esély, hogy még ebben az évben sor 
kerül a közbeszerzési eljárás megvalósítására. De ha szükség lenne rá, akkor év közben a 
Képviselőtestületnek lehetősége van módosítani a közbeszerzési tervet.  
 
Április hónapban döntenünk kell arról, hogy a Művelődési ház felújítását elkezdjük-e ebben az évben. 
Én nem tervezem még a felújítás elindítását. Gondolkodunk az intézményeink (oktatási intézmények, 
polgármesteri hivatal, egészségház, esetleg a művelődési ház) fűtéskorszerűsítésére történő pályázat 
benyújtásáról. 85 %-os támogatásra lehet pályázni. Egy pályázat keretében be lehet adni a termálvizes 
fűtéskorszerűsítését, az épületek hőszigetelésével és nyílászárócseréjét. Március végére végzik el az 
energetikusok a számításokat, hogy hány intézményünk fűtésére lenne elegendő a napi 200 m3 
kitermelt víz, amely egyben a lakosság napi ivóvízszükségletét is ellátná. 25 millió forint 
költségmegtakarítást jelentene, ha az ivóvizet használnánk a fűtésre, és nem kellene új kutat fúrnunk.  
Dr. Pap Béla: 85 %-os támogatás már nagyon jó. 
Szűcs Gergely: Ha a kút mennyisége megengedi, és tartalék van, akkor be kell adni a pályázatot az 
összes intézményre vonatkozóan.  
Szűcs Lajos: A kút 4 óra alatt kitermeli a lakossági vízfogyasztáshoz szükséges mennyiséget, de mégis 
meg kell gondolni, mert a víz visszasajtolása a földbe megdrágítja az egész pályázatot.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2011. (III.16.) számú Képviselőtestületi határozat 
A Községi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervéről  
 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
a 2011. évi közbeszerzési tervet jóváhagyja. 

 
 

Határidő: 2011. április 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  



Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Közbeszerzési Tanács 1024 Budapest, Margit krt. 85. 

 
2.Napirend 

Előterjesztés a Jászberényi Városi Bíróság és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 
ülnökeinek jelölésére 

 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Megkérem a Jegyzőnőt, hogy az írásos anyaggal kapcsolatosan tájékoztassa a 
Képviselőtestületet.  
Dr. Fehérváry Mária: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke és Jászberény Város 
Polgármestere megkereste az önkormányzatot levélben a bírósági ülnökök választásával 
kapcsolatosan. A bírósági ülnökök laikus személyként vannak jelen a bíróság működésében. 4 évente 
választják őket. Az önkormányzatok is jelölhetnek a településről személyeket. A Képviselőtestületnek 
határozatot kell hoznia, hogy kíván –e a lehetőséggel élni, ha igen, kit javasolnak bírósági ülnöknek.  
Szűcs Lajos: A településről volt már bírósági ülnök, de most nincs jelöltem. Kérem a Képviselőtestület 
javaslatát.  
Darók Sándor: A rövid határidőre való tekintettel szerintem döntsünk most.   
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2011. (III.16.) számú Képviselőtestületi határozat 
Bírósági ülnök jelöléséről 
 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászberényi Városi Bíróságra és a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságra nem kíván bírósági ülnököt jelölni. 

 
Határidő: 2011. március 21. 

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

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Kovács Sándor Elnök - 5001 Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

Dr. Szabó Tamás polgármester –  5100 Jászberény, Lehel V. tér 18. 
 

 
3.Napirend 
 Előterjesztés az oktatási intézményeink fenntartásával kapcsolatos lehetőségekre 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Jászalsószentgyörgy Önkormányzata február 23-ai képviselőtestületi ülésén a Lippay 
Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Jászsági 
Többcélú Társulás fenntartásába történő átadásával kapcsolatos tárgyalások megkezdéséről döntött. 
Az oktatási társulást Jászboldogháza Önkormányzatával nem akarja a továbbiakban ebben a formában 
működtetni, keresnek olyan megoldást, amely számukra anyagilag jobban megéri.  
Jászberény városa a mai napon dönt, hogy csatlakozik-e a Jászsági Többcélú Társulás által 
működtetett oktatási társuláshoz. Jászsági Közoktatási Intézmény mb. főigazgatójától, Orosz Istvántól 
is kaptunk egy megkeresést, hogy március végéig hozzon szándéknyilatkozatot az önkormányzatunk, 
és Jászalsószentgyörgy Önkormányzata, hogy csatlakozni kíván-e az oktatási társuláshoz (jelenleg 8 
település van az oktatási társulásban). Ha Jászberény csatlakozna a társuláshoz, akkor Jászberény 
Önkormányzata lenne az oktatási társulás gesztora, mert város, ezért tagintézményi normatívát nem 
kaphat, de a bejáró gyerekekre a plussz normatívát megkapná, amely kb. 40 mFt. A társulásnál a 8 
település oktatási társulásának munkálataival kapcsolatos ügyeinek ellátására 5 fős adminisztrációs 
dolgozó van foglalkoztatva. Ha csatlakoznánk a jelenlegi formában, akkor kb. 3 mFt közös költséget 
kellene fizetni az adminisztrációs feladatok ellátásának működtetéséhez. A másik 3 mFt pedig a 
jászdózsai gesztor önkormányzat részére kellene megfizetni. Jelenlegi társulásban is fizetünk ilyen 



célra közös költségként 1 mFt-ot. A jelenlegi felállásban történő társuláshoz, ha csatlakoznánk, és 
Jászalsószentgyörgy (összesen 10 település) is csatlakozna, ebben nem látok lehetőséget. Én bízom 
benne, hogy Jászberény Város Önkormányzata is csatlakozik, és ellátja a gesztori szerepet. 
Amennyiben csatlakozunk a Jászsági Többcélú Társulás által fenntartott oktatási társuláshoz, nem lesz 
szükség elbocsájtásra, illetve semmilyen változtatásra, mert a szükséges átszervezés már 2007-ben 
végre lett hajtva. A Jászalsószentgyörgyről átjáró tanárok óraszáma kb. heti 11 óra. Egyedül a 
finanszírozásban és az irányításban lenne változás.  
Intézményfenntartó társulásban két településhez tudnánk csatlakozni, Újszász vagy Tápiógyörgye. 
Tápiógyörgye más megyében és régióban van, amely problémát jelenthet. Újszász pedig város, és a 
városok plussz normatívát nem kaphatnak, ezért ez az intézményi társulás nem lenne kedvező a 
részünkre.  
Jászalsószentgyörgy Önkormányzata május végére dönteni fog. Ezért foglalkozni kell nekünk is a 
kérdéssel, mert nem maradhatunk magunkra, társulnunk kell. Meg kell keresni a legjobb működési 
formát. Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulásban 30 mFt-ot kell 
az oktatás működéséhez hozzátenni. Ez is nagyon sok. 
Jászapátin rendezett tájékoztatón Tállai András Államtitkár úr elmondta az oktatással kapcsolatosan, 
hogy még legalább egy – két tanévet végig kell vinni, mert valószínű 2013-tól akarnak teljesen új 
közigazgatási finanszírozást alkalmazni, és valószínű, hogy 2013. szeptembertől már nem mi leszünk 
a fenntartói az iskoláknak, hanem az állam. Addig meg kell keresnünk a legjobb megoldást.  
Darók Sándor: Meg kell ragadni minden lehetőséget, javaslom, hogy Tápiógyörgye 
Önkormányzatával kezdjük meg a tárgyalásokat.  
Gerhát Károly: Ha Tápiógyörgye vagy Tápiószele felé nyitunk, akkor lehet, hogy megint csak nem 
járunk jobban. Jászberény döntésétől tenném függővé a nyitást másik irányban.  
Szűcs Lajos: 2-3 településes társulásnál ugyanaz a helyzet, mint a jelenlegi intézményfenntartó 
társulásnál, hogy a gesztor önkormányzat nem kap plusz normatívát, csak a bejáró gyerekekre kap. 
 A Jászsági Többcélú Társulással meg kell kezdeni a tárgyalásokat, valamint Tápiógyörgye 
Önkormányzatát is keressük meg levélben, hogy látnak-e lehetőséget 2-3, illetve több településes 
társulásban, és dolgozzuk ki ennek pénzügyi számításait.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2011. (III.16.) számú Képviselőtestületi határozat 
Szándéknyilatkozat a Lippay Lajos Alsójászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Jászboldogházai Tagintézményeinek működtetésének átalakításáról  
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ezennel kinyilvánítja elvi szándékát a 
Lippay Lajos Alsójászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Jászboldogházai Tagintézményeinek működtetésének átalakításáról, melynek keretében a 
tárgyalásokat kezdeményezik a Jászsági Többcélú Társulással, illetve Tápiógyörgye 
Önkormányzatával.  
A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a tárgyalások megkezdésére. 
A szándéknyilatkozat alapján a Képviselőtestület semmilyen kötelezettséget nem vállal az átadásra, 
csak a tárgyalások megkezdésére jogosít. 
 

Határidő: 2011. április 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Szarvák Imre polgármester – Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzata 

Jászsági Többcélú Társulás, 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. 
Községi Önkormányzat Tápiógyörgye – Varró István polgármester 

 
4.Napirend 
 Egyebek, kérelmek 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 



 
Szűcs Lajos: 2004-ben hozott a Képviselőtestület egy olyan határozatot, hogy a Képviselőtestületi 
ülésekről szószerinti jegyzőkönyv készüljön. A jelenlegi formában magnószalagra kerül rögzítésre a 
Képviselőtestületi hanganyag. Erről készül az írásos Képviselőtestületi szószerinti jegyzőkönyv, majd 
a magnószalagok törlésre kerülnek. Most folyamatban van új hangrögzítő eszköz – diktafon - 
vásárlása. A következő Képviselőtestületi üléstől már digitálisan kerül rögzítésre az ülés anyaga. A 
diktafonról felmásolásra kerül az anyag cd lemezre. A hangfelvételt pedig megőrizzük. Ezért a 
szószerinti jegyzőkönyvek készítése már aktualitását veszti. Minden ülés után 20-30 oldalas 
jegyzőkönyvek készülnek. Erre nincs meg a hivatal kapacitása. 1 főnek mindig a Képviselőtestületi 
ülés anyagainak előkészítésével, majd a jegyzőkönyv gépelésével kellene tölteni az idejét. Ezért több a 
hibalehetőség. Ezért javaslom, hogy a hanganyag kerüljön megőrzésre, ami bármikor 
visszahallgatható, és a tanácskozás lényege, valamint a határozatok kerülnének a jegyzőkönyvben 
rögzítésre. Ezzel könnyíteni szeretném a hivatal munkáját.  
Darók Sándor: Nem látom akadályát, őrizzük meg a hanganyagot.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2011. (III.16.) számú Képviselőtestületi határozat 
Képviselőtestületi jegyzőkönyvek elkészítéséről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Képviselőtestületi üléseken készült 
jegyzőkönyvekkel kapcsolatosan az alábbi döntést hozta. 
 
A Képviselőtestületi üléseken diktafonnal készüljön hanganyag, melyek cd lemezen kerüljenek 
tárolásra, megőrzésre. A hanganyagról egyszerűsített írásos jegyzőkönyv készüljön el, amely 
tartalmazza a lényeges javaslatokat, határozatokat és rendeleteket.  
 

Határidő: 2011. február 25. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
 
 
 
 

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

kmft. 

 

 

 

 

 

 

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


