JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. április 27-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros 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
dr. Fehérváry Mária

- polgármester
- jegyző

Dr. Lengyel Györgyi – Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja.
A lakosság részéről: 8 fő
Az ülés határozatképes, jelen van 7 fő képviselő.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja.
Szűcs Lajos: Köszöntöm az ülésen megjelenteket. Külön szeretettel köszöntöm Dr. Lengyel Györgyi
Kormánymegbízott Asszonyt, aki szeretett volna bemutatkozni a Képviselőtestületnek. Napirend előtt
átadom a szót a Kormánymegbízott Asszonynak.
Dr. Lengyel Györgyi kormánymegbízott: Tisztelettel köszönt minden jelenlévőt a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal nevében. Nagyon fontosnak tartja, hogy a megye mind a 78
településére ellátogasson. Megköszöni a lehetőséget, hogy van alkalma a testület előtt néhány szóval
bemutatkozni és bemutatni a jelenlegi Kormányhivatalt az átszervezést követően. Január 1-vel
megalakult a 19 megyeszékhelyen és a Fővárosban a Kormányhivatal. Elmondja, hogy január 3-tól az
elmúlt húsz évben nem látott méretű átszervezés kezdődött el, aminek eredményeképpen felálltak a
Kormányhivatalok. A törzshivatal a volt Közigazgatási Hivatal, amelyet szeptember 1-jétől
visszabontottak megyei szervezetté. A Kormányhivatalba 14 szakigazgatási szerv integrálódott be.
1. Szociális- és Gyámhivatal
2. Építésügyi Hivatal
3. Igazságügyi Szolgálat
4. Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság
5. Földművelésügyi Igazgatóság
6. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
7. Földhivatal
8. Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerv
9. Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
10. Munkaügyi Központ
11. Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv
12. Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
13. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
14. Közlekedési Felügyelőség
Osztott igazgatás van, a működtetés a Kormányhivatal feladata és az irányítás is, a feladatokat a
Minisztériumoktól kapják. Tulajdonképpen egy puritán, olcsó közigazgatást szerveznek, mely folytán
rengeteg érdeksérelem van. Az elmúlt 20 évben nem érte el a közigazgatást a takarékoskodás,
átszervezés, olcsó állam szlogenje. Amíg az önkormányzatok már megvívták a harcot, addig a
központi szerveknél van egy kis uraskodás. Lesznek elbocsátások, vannak párhuzamos munkakörök,
ahol nincs ilyen jellegű munkatársra szükség. Az államigazgatásban történő bajok felszámolása után
várhatóan jobb lesz az együttműködés, hatékonyabbá válik a rendszer. Az Igazságügyi Hivatal az
Ostor utcában havi 800 ezer forintos bérleti díjat fizetett az épületért, miközben az épület üres. Ezt
nem engedhetik meg. Ilyen értelme is van az átszervezésnek. Az értelmetlen kiadásokat és uraskodást
fel kell számolni. Egy ügyintéző maga iktat, maga helyezi borítékba az iratot és maga címzi meg.
Az integráció elsősorban funkcionális, másodsorban gazdaságossági integrációt és humánpolitikai
integrációt jelent. Elvonják a funkcionális munkatársakat a szakigazgatási szervektől, bekerülnek a
törzshivatalba, így kevesebb létszámra lesz szükség. A szakigazgatási szervnél az érdemi ügyintézők,

vagy az alapkezelők maradtak csak. Mi bonyolítjuk az összes működésükhöz szükséges beszerzést,
pld. írószert, papírt, stb., a szerződéskötéseket, és a takarítástól az őrzésig mindent. Itt van a
rendszerben egy nagyobb megtakarítás. Központilag egyszerre intézzük közbeszerzéssel, így nagyobb
engedményeket tudunk elérni. Másrészt a központi irányításnak is vannak előnyei. Már most
nyilvánvaló, hogy a gépjármű irányításnál is, azt előre kérni kell, és már látszik, hogy van felesleges
autó, amit értékesíteni fogunk. Nem vettünk semmi újat. Azzal gazdálkodunk, ami összetolva a 15
hivatalból megmaradt. Ez a 15 hivatal külön - külön működött idáig. Budapesttől messze voltak. A
feltárt hiányosságokat, problémákat nem az integráció okozta, hanem az integráció tárta fel. Számtalan
pazarló szerződésre bukkantunk. (Ilyen volt pld. a dologi kiadásból finanszírozott sofőrök bérlése.)
Gazdaságosan, takarékosan szeretnénk működni.
A szervezeti kérdéseken túl kiemelné a szemléletváltást. Eddig, ha a hivatalokban ügyet kellett intézni,
akkor nem szerettek bejárni az ügyfelek, mert nem megfelelő a hangnem, az ügyintéző kioktat és
lekezel. Úgy gondolja, hogy az adófizetők pénzéből a kormánytisztviselőknek a lehető
legsegítőkészebben kell kiszolgálni a polgárokat. Nem azt fogják sorolni, hogy mit nem lehet, és akkor
boldog az ügyintéző, ha a kilincsen van az ügyfél keze. Ebben szeretnénk nagyobb változást.
Kormánytisztviselőnek lenni hivatás. Aki a hivatását szereti, a hazáját is szeretnie kell. Aki hazáját
szereti, annak az állampolgároknak, vagy a határon túli magyaroknak is segítenie kell, ha segítséget
kér, mint ügyfél tőle. Ügyfélbarát, ügyfélközpontú közigazgatást szeretnénk megteremteni.
Mosolygós, udvarias ügyintézés, ez egyfajta kulturális váltás. Nem tudástöbbletről van szó.
Felkészültek a kollégák, ismerik a jogszabályokat és tudják is alkalmazni. Nem új ismeretanyagról van
szó. Nem mehet el úgy egy ügyfél sem, hogy nincs megelégedve, és nem kapta meg a kellő
tájékoztatást az ügyében. Ennek a szemléletváltásnak egy új, első állomása a Kormányablak nyitása,
amely egy integrált ügyfélszolgálati iroda. Egyelőre csak 30 ügykört lehet elintézni, melyet
folyamatosan bővíteni fognak, 2013. végére elérheti akár a több százat is. Ügyfélbarát hivatalt jelent,
reggel 8-tól este 20 óráig van nyitva, akár pénteken is, mert 2 műszakban járnak dolgozni az
ügyintézők. A kollégák fél nyolcra járnak dolgozni és nem az ügyfél vár rájuk mire munkaképes
állapotba kerül. A 30 ügykörön kívül ezek a tisztviselők minden államigazgatási üggyel kapcsolatban
kötelesek teljes körű tájékoztatást nyújtani. Elmondják, hogy milyen nyomtatványt kell magával
vinnie az ügyfélnek, ha kéri az ügyfél segítenek kitölteni, elmondják, hogy milyen igazolást kell
csatolni. Meg kell mondania, hogy az ügyét hol, és milyen ügyfélfogadási időben intézheti el. Ha nem
tudja, és nagyon speciális ügyről van szó, akkor pedig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ügyeletén kérhet felvilágosítást. Ez is azt bizonyítja, hogy egyfajta szemléletváltásra készülnek,
amelyben a polgár a fontos. A Kormányablak népszerűsítését nem hagyjuk abba. Annak érdekében,
hogy ugyanolyan szolgáltatást kapjanak a megye székhelyétől távol lakók is, 2013-ra visszaállítódnak
a járások, és Járási Kormányhivatalok lesznek. Még készül a tanulmány, hogy hány járást javasolnak a
szakemberek. Kb. 250-300 között lesz a járások száma. 250 okmányiroda van ma Magyarországon ez
lenne a reális szám a járásoknak is. A távolabb lakó állampolgárok ugyanolyan szolgáltatást tudnak
igénybe venni, mint a megyeszékhelyen. Arra törekszenek az informatikai hálózat kiépítésével, hogy
ne az ügyfeleknek kelljen a különböző hatóságokhoz rohangálniuk, hanem csak az ügyiratuknak. A
jövőben, amikor kiépül ehhez az összeköttetés, az ügyiratot elég lesz egy helyen beadni, elég lesz egy
helyen bejelenteni az adatváltozást is. Törekednek az egyablakos ügyintézésre is. A következő
években egyre több hatáskört szeretne a Kormányhivatal átvállalni a jegyzőktől az önkormányzati
igazgatási ügyeken kívül. A jegyző feladatainak 60-65 %-a államigazgatási hatósági feladat,
mindösszesen 35 % önkormányzati igazgatási. Az államigazgatási hatósági ügyek nem biztos, hogy a
Jegyzőnél vannak jó kézben. A jegyző az önkormányzatnak tartozik beszámolással, a
Képviselőtestület nevezi ki. A két rendszer logikája is más. Államigazgatásban vezérlő elv a
hatékonyság, szoros hierarchiával, utasítási rendszerrel, míg az önkormányzatnál minél szélesebb
tömegeknek kedvező határozatokat, rendeleteket kell hozni a helyi közjó megteremtése érdekében.
Ezeket át kell tekinteni és azok az ügyek, amelyek országos sztenderd szerint intéződnek el,
amelyekben nincs elég mozgástér, a jövőben a Kormányhivatal fogja ellátni, egyre több hatáskör fog
átkerülni az önkormányzatoktól. Július 1-től átkerülnek az egyes szociális, gyermekjóléti
gyermekvédelmi intézmények engedélyezése, és törvényességi ellenőrzése a Gyámhivatalhoz. A nem
önkormányzati alapítású oktatási intézményekkel (egyházi, magán óvodák, iskolák) kapcsolatos ügyek
is átkerülnek a Kormányhivatalhoz. Politikai szinten még vita folyik az önkormányzatok
polgármestereivel. Nem a hatósági feladatokért kapálóznak a polgármesterek, hanem itt a vita az

intézményfenntartásról szól, hogy állami fenntartásba kerüljenek-e át, vagy maradjanak
önkormányzati fenntartásban. A Kormányhivatal felajánlja az együttműködését a törvényességi
ellenőrzés kapcsán. Ha bármi olyan probléma van, amelyben nem egyértelmű, vagy törvényességi
kérdés merült fel, akkor a döntés előtt szívesen ad véleményt a Kormányhivatal Törvényességi
Osztályának vezetője. Megelőző jelleggel szeretnének konzultálni.
A Kormányhivatal ügyfélszolgálatán segítőkész ügyintézők vannak. Hangsúlyozta, hogy az új
közigazgatási rendszerben kiemelt figyelmet szentelnek a hivatalok ügyfeleiként megjelenő
állampolgárok érdekeinek, a mind gyorsabb, hatékonyabb és barátságosabb ügyintézésnek.
A hivatal jelenlegi létszáma 800 fő. A kialakuló szervezetünk 1000 fős lesz, még utána jönnek majd a
járási hivatalok. Nagy létszámú, koordinált, egységesen vezetett államigazgatási szervezet leszünk. A
legnagyobb eredmény a költségtakarékos, ügyfélbarát, ügyfél centrikus módon szeretnék az ügyeket
intézni, hogy a legnagyobb segítséget kapják az ügyintézőktől.
Ha valamilyen negatív tapasztalat, észrevétel van a lakosság részéről, akkor kéri továbbítani a
Kormányhivatal felé, melyet határozottsággal kivizsgálnak, és orvosolni fogják. A pozitív
visszajelzések is segítik a munkát. Javasolta a megelőző jelleggel történő konzultálást, ha bármilyen
probléma van. Rendeletalkotással kapcsolatos kérdés esetén, szívesen felajánlja a segítségét a
döntéshozatal előtt.
Köszöni az együttműködést és a lehetőséget, hogy elmondhatta mindezt a jelenlévőknek. Reméli,
hogy ha 2013-tól a Járási „kis” Kormányhivatalok is működni kezdenek, akkor a településen élők is
érzik, hogy valami megmozdult, és fejlődik az államigazgatás.
Szűcs Lajos polgármester megköszönte a bemutatkozást és a tájékoztatót, és jó munkát, sok sikert
kívánt a Kormánymegbízott Asszonynak.
Dr. Lengyel Györgyi Kormánymegbízott elment az ülésről.
1.Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Az elmúlt időszakban folytattuk a belvíz elleni védekezést
bel- és külterületen. Több alkalommal került sor a szivattyúzásra. Köszönetemet fejezem ki a Polgárőr
Egyesületnek, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, és mindazon magánszemélyeknek, akik
munkájukkal, vagy üzemanyaggal segítettek a védekezésben. A helyreállítási munkálat még hátra van.
- Az oktatási intézményeink – oktatási társulás - átszervezésével kapcsolatosan folynak az
egyeztetések.
- Iskolai épületek felújítására vonatkozó pályázattal kapcsolatosan az egyeztetések megtörténtek.
Geotermikus energiával való fűtést és az épületek felújítását célozza meg a pályázat. A következő
hetekben folyamatosan készülnek az erre vonatkozó számítások. Fontossági sorrend alapján, egy
pályázatban az intézményeink közül csak az oktatási intézményeink felújítását kell megcéloznunk,
mely 200-300 mFt. beruházást jelent.
- REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnál több alkalommal üléseztünk. Legfőbb
napirendi pont a 10 éve indult közös hulladékszállítás (33 település vesz részt a társulásban.) volt. Az
önkormányzatoknak 10 éves szerződése volt a hulladékszállításra. Jászboldogházáról a Berénykom
Kft. szállítja a hulladékot. Ezen hulladékszállítói szerződések lejártával kapcsolatosan folyt a
tárgyalás, mert a hulladékszállítási szerződések közbeszerzési törvény alá tartoznak. Eddig 5 nagy
beszállító volt. Keressük a lehetőséget, hogy Ők maradjanak a jövőben is.
- A Strandfürdő területének nagytakarítása megtörtént az iskolások közreműködésével. Ezúton
köszönöm az iskola és a pedagógusok segítő közreműködését. Ezért felajánlom az iskola részére, hogy
június hónapban – testnevelési óra keretében – térítésmentesen használják a strandot.
- A Strandfürdőn több alkalommal voltunk a Devex Kft-vel helyszíni bejáráson, ahol együtt felmértük
a téliesítés után feltárt garanciális hibákat. (térkő süllyedés, csempeleválás, faház újrafestése, illetve a
rendszernél történő vízszivárgás). A javítások nagyobb része megtörtént, a motoros találkozóig a
feltárt hibákat kijavítja a Devex Kft.

- A Jánoshida – Tápiógyörgye közötti közúthálózat fejlesztésével kapcsolatosan 2 hete nyilatkoznom
kellett Jánoshida Polgármesterével együtt, arra az esetre, ha a közbeszerzést az idén le tudja
bonyolítani a Közútkezelő Kht., akkor az ősszel a felújítást szakaszosan végzik, de a teljes út
lezárásához hozzá kellett járulnunk az építkezés idejére. A jogszabályoknak megfelelően a
közlekedőknek biztosítani fogják más felöl a közlekedést.
- Levélben kéréssel fordultam a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közútkezelő Kht.-hoz, hogy a
motoros találkozó idejére végezzék el a kátyúzást a közutakon.
- Az óvodában vízszivárgást észleltünk. A teljes csővezeték kiásása megtörtént, de a hibát nem találtuk
meg. Ezért az aknától az épületbe történő bekötésig teljes egészében kicseréltük a csővezetéket.
- A településőrség részére vásárolt, és már feleslegessé vált Suzuki gépjárművet 550.000,- Ft-ért
értékesítettük.
- Dr. Jánosik György háziorvos vállalkozóként biztosítja a háziorvosi ellátást a településünkön, és
mellette Tápiógyörgyén az egyik körzetet is ellátja. A jövőben vissza kívánja adni a helyi praxist, és
mint helyettesítő orvos látja el Jászboldogházát, és Tápiógyörgyén kapja meg a praxisjogot.
- A Jászsági Többcélú Társulás ma délelőtt tartotta soros ülését, ahol a 2010. évi költségvetési
zárszámadást tárgyaltunk. A Jászsági Többcélú Társulás pénzmaradvánnyal zárta a 2010. évet, 2011ben kevesebb önkormányzati hozzájárulást kell biztosítani a közös feladatokhoz.
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2011. (IV.27.) számú 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: 2011. április 27.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
2.Napirend
Beszámoló a községi önkormányzat és intézményeinek 2010. évi költségvetésének
teljesítéséről és előterjesztés a zárszámadási rendelet elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A 2010. évi költségvetést működési hiánnyal terveztük. 18.000.000,- Ft Önhiki
támogatásra beadtuk a pályázatot. 3.500.000,- Ft. támogatást nyertünk el. Hiába ismerték el, hogy az
önkormányzat jól gazdálkodott, de nem kaptuk meg az összes igényelt támogatást, ezért több, mint
10.000.000,- Ft. hiánnyal zártuk az évet.
A falufejlesztési beruházás pályázati támogatást 2010. évben nem kaptuk meg, 26 mFt összeg
hitelként szerepel a költségvetésben.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
5/2011. (IV. 27.) számú Képviselőtestületi Rendelet
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás)
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.Napirend
Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, csoportok szakmai és pénzügyi beszámolója a
2010-es évről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: 6 egyesülettől kaptuk meg a beszámolót. Évek óta nem látom két civil szervezet, a
Condors Motoros Egyesület és a Jászföld Hagyományőrző Egyesület pénzügyi beszámolóját. A civil
szervezetek által benyújtott beszámolókat köszönöm, hogy elkészítették, és elfogadásra javaslom.
dr. Fehérváry Mária: A Jászföld Hagyományőrző Egyesülettel az elmúlt hetekben már úgy írtuk alá a
támogatási szerződést, hogy számla becsatolásával együtt kell elszámolnia a támogatásról először
2012-ben. A jövőben az összes civil szervezetnek számlával alátámasztva kell elszámolnia az
önkormányzat felé a támogatás felhasználásáról. A Condors Motoros Egyesület mindig természetbeni
juttatást kapott. Eddig nem kértünk tőlük beszámolót. 2012-ben a hiányolt civil szervezetektől is
bekérjük a beszámolót.
Joó-Kovács Balázs: A Polgárőr Egyesület nevében köszönöm az önkormányzat pénzbeli, és
infrastrukturális támogatását.
Gerhát Károly: A 6 civil szervezettől mindig megkaptuk a beszámolót. Kérjük be az összes
szervezettől a beszámolót. Az önkormányzat nevében köszönöm a civil szervezetek munkáját, és azt a
tevékenységet, amelyet az önkormányzat támogatásából, és a saját erőforrásaikból végeznek.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2011. (IV.27.) számú Képviselőtestületi határozat
A községi civil szervezetek 2010. évi gazdálkodásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a civil
szervezetek 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Köszönetét fejezi ki a településen működő civil szervezetek munkájáért, mellyel hozzájárulnak a
település komfortosabbá tételéhez.
Határidő: 2011. április 27.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária - jegyző
A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány
Polgárőr Egyesület
„Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Faluvédő és Szépítő Egyesület
Sportegyesület
4.Napirend
Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinek éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
Előadó: dr. Fehérváry Mária
Szűcs Lajos: A Jászsági Többcélú Társulás megbízása alapján végezte munkáját a belső ellenőr. A
társulásban 17 önkormányzat vesz részt. Kötelező feladata az önkormányzatnak, melyet a társulás
részére az állam 100 %-ban lefinanszíroz. A belső ellenőrzés segíti az önkormányzat gazdálkodásának
szabályos működését. Megkérem a Jegyzőnőt, hogy az írásos anyaggal kapcsolatosan tájékoztassa a
Képviselőtestületet.
Dr. Fehérváry Mária: A múlt évben két témában végzett ellenőrzést a belső ellenőr. 1. Az étkezési
térítési díjak megállapításának ellenőrzése. 2. Utóellenőrzés.
1. Kifogást emelt, hogy az önkormányzat költségvetését érintő ár- és díjtételekről szóló rendelet nem
tartalmazza az étkezési térítési díjakat, hanem külön függelékben van meghatározva, de a rendelet nem
tartalmazza a függelékre vonatkozó hivatkozást. A függelékben csak olyan dolgot lehet rögzíteni,
amelyhez nincs szükség Képviselőtestületi döntésre. A rendelet melléklete tartalmazhatja a térítési
díjakat. A számlázással, térítési díjak beszedésével, elszámolásával kapcsolatosan nem emelt kifogást
a belső ellenőr. Az új rendelet elkészítése folyamatban van.

2. Az utóellenőrzés a szabályzatokra vonatkozott. A szabályzatok ellenőrzésére készült intézkedési
terv 2009. évben, ez azonban amikor átvettem a Jegyzőnőtől a feladatokat, nem került átadásra. Nem
tudtam bemutatni a belső ellenőrnek a kijavított szabályzatokat. A szabályzatok elkészítésére újabb
határidőt kaptam, melyeket már időközben elkészítettem, és bemutattam. A 10. napirendi pontban
tárgyalásra kerülő „A házipénztár kialakításáról és a pénzforgalom kezeléséről” szóló szabályzat
elkészítése is a belső ellenőr javaslatának a következménye.
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy fogadjuk el a 2010. éves belső ellenőrzésről szóló jelentést.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2011. (IV.27.) számú Képviselőtestületi határozat
Az önkormányzat és intézményeinek 2010. évi ellenőrzéséről
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat és intézményeinek
2010. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentést elfogadja.
Határidő: 2011. április 27.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Fehérváry Mária – jegyző
Jászsági Többcélú Társulás – 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
5.Napirend
Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület 4/2011.(II.09. számú rendeletével fogadta
el a 2011. évi költségvetést, melyben a fejlesztési kiadásainál a Művelődési ház felújítását,
korszerűsítését is betervezte, bruttó 58.578,- eFt értékben. A korszerűsítésre elnyert pályázati
támogatás a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által 46.862,- eFt, az önerő a beruházási
összeg 25 %-os Áfa vonzata, ez 11.716,- eFt. Mivel az önkormányzat 2008-tól 2010-ig jelentősebb
összegű fejlesztéseket végzett (kerékpárút kiépítése, strandfelújítás, térfigyelő kamerarendszer
telepítése, játszótér újjáépítése, községháza, szolgáltatóház, tűzoltószertár épületeinek felújítása) és
ezekhez az elnyert pályázati összegek mellé önerőként hitelt vettünk fel, újra átgondolva az
önkormányzat teherbíró képességét, nem javaslom a művelődési ház korszerűsítésének elvégzését.
Ezért javaslatot teszek a 2011. évi költségvetés módosítására.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:
6/2011. (IV. 27.) számú Képviselőtestületi Rendelet
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.9.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szűcs Lajos: Ebben az évben is szeretnénk benyújtani az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igényünket. A pályázat benyújtási határideje:
május 2.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2011. (IV.27.) számú Képviselőtestületi határozat
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó
igény benyújtásáról

1. Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2011.
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2. Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen 14.390,- eFt összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 12.526,- eFt összegű működési
célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv.
88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.
Határidő: 2011. május 2.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Fehérváry Mária – jegyző
Kövér Zoltánné – gazdálkodási főelőadó
Magyar Államkincstár - Szolnok
6.Napirend
Előterjesztés a Boldogházi Hírek helyi újság szerkesztésére, nyomtatására és terjesztésére
vonatkozó szabályzat elfogadására
Előadó: dr. Fehérváry Mária
Szűcs Lajos: Az önkormányzat felé nagyon sok pozitív véleményt kapok a helyi újság készítésével
kapcsolatosan. Az Elszármazottak Baráti Társasága az éves közgyűlésén külön köszönetét, dicséretét
fejezte ki a Szerkesztő Bizottság munkájával kapcsolatosan.
Dr. Fehérváry Mária: A januárban megtartott Szerkesztőségi ülésen felmerült az újság szerkesztésére,
nyomtatására és terjesztésre szóló szabályzat elkészítésére vonatkozó javaslat, ezért készítettem el. A
Szerkesztőség megnézte, és elfogadásra javasolta. Kérem, hogy tárgyalja meg a Képviselőtestület.
Szűcs Lajos: Elfogadásra javaslom.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2011. (IV.27.) számú Képviselőtestületi határozat
A Boldogházi Hírek helyi újság szerkesztésére, nyomtatására és terjesztésére szóló szabályzat
elfogadásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Boldogházi Hírek helyi újság
szerkesztésére, nyomtatására és terjesztésére szóló szabályzat elfogadásáról döntött.
Határidő: 2011. április 27.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Konkoly Béláné felelős szerkesztő
dr. Fehérváry Mária, Bóta Mizsei Ilona, Zrupkó Ferencné, Tóthné Simon Aranka – szerkesztők
Gerhát Károly tervezőszerkesztő

7.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. Ezért önkormányzatunknak is meg kell keresni a legjobb működési formát.
Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulásban 30 mFt-ot kell az
oktatás működéséhez hozzátenni. Az előző Képviselőtestületi ülésen döntésnek megfelelően
tárgyalásokat folytatunk ezzel kapcsolatosan a Jászsági Többcélú Társulással is. 12 önkormányzatnak
(25 - 30 telephelyet jelent.) van olyan nyilatkozata, hogy szeptembertől közösen szeretnénk a Jászsági
Többcélú Társulással megoldani az oktatást. Ennek előkészítése folyamatban van. Önkormányzatunk
is szándéknyilatkozatát fejezte ki a csatlakozásról. Intézményfenntartó társulásban még két
településhez tudnánk csatlakozni, Szászberek és Tápiógyörgye. Az intézményfenntartó társulásunkhoz
még a két település csatlakozna. A bővítéssel kapcsolatosan folyamatosan tárgyalásokat,
egyeztetéseket folytatunk a települések polgármestereivel. Jászboldogháza lenne a gesztor, ha a többi
település elfogadja, mert nálunk a legkevesebb a létszám. Külön meg kell nézni a szakmai oldalát,
hogy mekkora változást jelent ez az intézményeknek, és külön kell venni a pénzügyi gazdaságosságát.
A jelenlegi finanszírozás még a béreket sem fedezi. A rezsi költség teljes egészében az
önkormányzatot terheli. 2012. szeptembertől nagy átszervezés várható az oktatásban. Ezért most csak
egy oktatási évben kell gondolkodunk. Május végéig végleges döntést kell hoznia a
Képviselőtestületnek az oktatás átszervezésével kapcsolatosan a csatlakozásról. A további tárgyalások
megtétele érdekében javaslom, hogy fejezzük ki szándéknyilatkozatunkat az oktatási társulás
bővítésével kapcsolatosan Tápiógyörgye és Szászberek Önkormányzatával.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2011. (IV.27.) Képviselő-testületi határozat
Szándéknyilatkozat elfogadásáról a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás bővítésére
vonatkozóan Tápiógyörgye és Szászberek községi önkormányzatokkal
Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2007-ben
létrejött Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza Közoktatási Intézményfenntartó Társulásához
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat és Szászberek Községi Önkormányzat csatlakozzon és általános
iskoláikat, valamint óvodáikat a társulás fenntartásába adják.
A képviselő-testület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a szükséges tárgyalások lefolytatására.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Határidő: soron kívül
Értesülnek: Szűcs Lajos polgármester
dr. Fehérváry Mária jegyző
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat
Községi Önkormányzat – Szászberek
Községi Önkormányzat - Tápiógyörgye
8.Napirend
Előterjesztés a módosított 2011. évi munkaterv elfogadására
Előadó: dr. Fehérváry Mária
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyzőnőnek.

Dr. Fehérváry Mária: Az előző Képviselőtestületi ülésen javasoltaknak megfelelően elkészítettem a
módosító határozat javaslatot. Kérem a Képviselőtestület javaslatát az ülések kezdési időpontjára
vonatkozóan.
Darók Sándor: Minél később kezdődjön.
Dr. Pap Béla: Nem javaslom a késői időpontot, mert sok a napirend. 15,00 maradjon.
Joó-Kovács Balázs: Nem tudom, hogy kaptak-e értesítést ma az ülésről a Szociális és Egészségügyi
Bizottság külsős tagjai? Nem tudtak eljönni, mert korán van, 16 órát javaslom kezdésnek.
Szűcs Lajos: A bizottsági üléseket azért szervezte a Jegyzőnő a Képviselőtestületi ülés elé, mert így
nem kellett külön napon, időpontban összeülni a bizottsági tagoknak.
Dr. Pap Béla A bizottsági ülések legyenek a Testületi ülések után.
Joó-Kovács Balázs: Visszavonom a javaslatot, legyen a Képviselőtestületi ülés 15,00 órától.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2011. (IV.27.) számú Képviselőtestületi határozat
A Képviselőtestület 2011. évi munkatervének módosításáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 35/2011. (III. 16.) számú
Képviselőtestületi határozattal módosította a 129/2010. (XII.17.) határozattal elfogadott 2011. évi
munkatervét, amely döntésnek megfelelően a Képviselőtestület soros üléseinek időpontjai 2011. évben
az alábbiak:
2011. május 23. hétfő
2011. szeptember 12. hétfő
2011. november 28. hétfő
2011. december 16. péntek
A testületi ülések kezdési időpontja 15,00 óra.
Határidő: 2011. április 27.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Képviselőtestület tagjai
9.Napirend
Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A társulás sok feladatot lát el, ezért szinte minden ülésen sor kerül módosításra. Több
település közös pályázatot nyújtott be „Közösségi közlekedés fejlesztésére”, buszmegállókat újítanak
fel. Ebben a pályázatban nem vettünk részt, mert a Jánoshida - Tápiógyörgye összekötő út felújításával
együtt a buszmegálló (gyár mellett) is felújításra kerül. A Jászsági Többcélú Társulás társulási
megállapodásának módosítására „421100 Út, autópálya építés” TEÁOR szám szerepeltetése, a
„Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” című pályázat okán szükségeltetik.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2011. (IV.27.) számú Képviselőtestületi határozat
Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta, és elfogadja a Jászsági
Többcélú Társulás 2011. március 29. napján tartott Társulási ülésén a Társulási tanács 35/2011.
(III.29.) sz. határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását.

Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Jászsági Többcélú Társulás – Hajdú László elnök - 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
10.Napirend
Előterjesztés a házipénztár kialakításáról és a pénzforgalom kezeléséről szóló szabályzat
elfogadására
Előadó: dr. Fehérváry Mária
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyzőnőnek.
Dr. Fehérváry Mária: A belső ellenőr átvizsgálta a házipénztár kialakításáról és a pénzforgalom
kezeléséről szóló szabályzatot. Jelzéssel élt, hogy a szabályzat több pontja nem aktuális. Így a
kerekítés szabályai bekerültek a szabályzatba.
Eddig a házipénztárból max. 50.000,- Ft-ig fizethetett ki a pénztáros, ezt most 100.000,- Ft-ra emeltük,
és a pénztárban zárás után maradandó összeget szintén 100.000,- Ft-ban állapítottuk meg, amely
50.000,- Ft. volt. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fogadja el a szabályzatot.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
44/2011. (IV.27.) számú Képviselőtestületi határozat
A házipénztár kialakításáról és a pénzforgalom kezeléséről szóló szabályzat elfogadásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a házipénztár kialakításáról és a
pénzforgalom kezeléséről szóló 1/2011. (IV. 01.) számú szabályzatot elfogadja.
Határidő: 2011. április 27.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Kövér Zoltánné – gazdálkodási főelőadó
Joó-Kovács Balázsné - pénztáros
11.Napirend
Előterjesztés a Jászsági Szolidaritási Alap létrehozására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Eszes Béla a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke írásban megküldte
javaslatát a Jászsági Szolidaritási Alap létrehozására. Javaslata, hogy a 18 Jászsági Önkormányzat
hozzon létre egy Szolidaritási Alapot, amely a pénzügyi segítségre szoruló önkormányzatok átmeneti
megsegítésére jönne létre. Kamatmentes hitelt jelentene, átmeneti időszakra az önkormányzatnak,
akiknek szükségük van rá. Az önkormányzatok bármikor kerülhetnek anyagilag nehéz helyzetbe,
ekkor gyors segítséget nyújtana. 18 polgármester dönt majd, hogy melyik önkormányzat kap ebből az
alapból, és mire fordíthatja, szigorú szabályozás szerint. Elnök Úr elvi döntést kért az
önkormányzatoktól, hogy jónak tartják-e a kezdeményezést. Támogatom a Szolidaritási Alap
létrehozását.
Joó-Kovács Balázs: A Szolidaritási Alap létrehozásához a támogatási összeg befizetése az
önkormányzatnak folyamatos, rendszeres, évente többszöri, vagy csak egyszeri alkalommal jár. Nem
vagyok ellene, a pontos összeget tudnunk kell. Nem szerepel az önkormányzat 2011. évi
költségvetésében.
Szűcs Lajos: Az adóbevétele után fizetne az önkormányzat. Az alapba történő fizetés kidolgozása
folyamatban van, ha létrejön, pontos szabályozásra kerül. Most csak elvi döntésre van szükség.

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2011. (IV.27.) számú Képviselőtestületi határozat
A Jászsági Szolidaritási Alap létrehozásáról szóló elvi hozzájárulásról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elvi nyilatkozatát fejezi ki, hogy
Jászboldogháza Önkormányzata (5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.) csatlakozni kíván a Jászsági
Önkormányzatok Szövetségének elnöke által javasolt Jászsági Szolidaritási Alap létrehozásához.
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a Jászsági Szolidaritási Alap létrehozásában
történő tárgyalásokon való részvételre.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Jászsági Önkormányzatok Szövetsége – Eszes Béla elnök
Szűcs Lajos: Önkormányzatunk is kerülhet, még ebben az évben olyan helyzetbe, hogy pénzügyi
likviditási gondjaink lesznek, és a számláinkat csak a Szolidaritási Alapból tudjuk rendezni.
12.Napirend
Előterjesztés REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás keretein belül adott tagi
önkormányzatok hulladékszállítói szerződéseinek lejártával kapcsolatos lehetséges jogi
megoldás támogatására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A térségben 5 cég szállítja a településekről a hulladékot. A Berénykom Kft., Jászapáti
Városüzemeltető Kft., Jászárokszállás Önkormányzatának van egy autója, és Jászladány
Önkormányzata is egy autóval szállít 2 településről, valamint Heves Város, aki 40 %-ban tulajdonos
egy Kft-ben. REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás több jogásszal vizsgáltatta a
szerződéseket, hogy máshonnan ne történjen szállítás a Jásztelek – Jászapáti határában lévő hullaék
lerakóba. Ezzel azt szeretnénk megakadályozni, hogy a 33 településen kívüli településről ne kerüljön
szemét a közösen létrehozott Jásztelek határában lévő hulladéklerakóba. A jásztelki hulladéklerakó 30
évre épült, ebből már 10 év letelt. Az üléseken folyamatosan napirenden van a hulladéklerakó
fejlesztése. A szemétszállítási díjakat a lakosok magasnak tartják, de országos viszonylatban nem
magas. A 33 településen egységes hulladékszállítási díj van. Ennek nagyobb része a szállítási díj,
kisebb része a hulladéklerakó üzemeltetését tartalmazza.
Javaslat: Azok az önkormányzatok, akik nem rendelkeznek hulladékszállító autóval, hozzanak létre
egy gazdasági társaságot, és a létrehozott gazdasági társaságot bízzuk meg a hulladékszállítással.
Ebben az esetben nincs szükség nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására. Ebben az esetben
megvalósítható az, hogy a jelenlegi beszállítók maradjanak a jövőben is. Javaslom, hogy az öt
településen kívüli települések hozzanak létre egy gazdasági társaságot és bízzuk meg a feladat
elvégzésével.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2011. (IV.27.) számú Képviselőtestületi határozat
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás keretein belül adott tagi önkormányzatok
hulladékszállítói szerződéseinek lejártával kapcsolatos lehetséges jogi megoldás támogatásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás 2011. április 6. napján tartott Tanács ülésén a szállítói szerződések lejártával
kapcsolatosan elhangzott és a később írásban összefoglalt lehetséges lépések ismeretében kinyilvánítja

azon szándékát, hogy az önkormányzat a hulladékgyűjtést és szállítást, mint közfeladatot a társulásra
ruházza – tudomásul véve, hogy ezzel a Társulási megállapodás módosításra kerül-, majd a Társulás,
mint önálló jogi személy ezen közfeladat ellátására egy közszolgáltató egyszemélyes korlátolt
felelősségű társaságot alapít, amely megoldással a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
Törvény 2/A.§-ában meghatározott feltételek maradéktalanul megvalósulhatnak. Továbbá támogatja,
hogy az újonnan létrehozott gazdasági társaság a jelenlegi cégek valamelyikével kössön alvállalkozói
szerződést.
Jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás (5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 18.) részére.
Határidő: 2011. április 27.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás (5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 18.) – Dr.
Szabó Tamás - elnök
13.Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesületből 2 tűzoltó tag keresett meg, hogy szeretnének
tűzoltó jelvényt készíttetni, amelyen szeretnék szerepeltetni a település címerét, valamint a
ruházatukon is szeretnék feltüntetni a címert.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2011. (IV.27.) számú Képviselőtestületi határozat
Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület települési címerhasználatról szóló kérelméről
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Községi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület (5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 10.) szóbeli kérelmét, melyben a
jászboldogházi címer használatához kérték a Képviselőtestület hozzájárulását,
és a Képviselőtestület az alábbi döntést hozta:
Jászboldogháza Község címeréről, zászlajáról, pecsétjéről és díszpolgári cím adományozásáról szóló
3/2002.(III. 13.) számú Önkormányzati Rendelete alapján a Képviselőtestület hozzájárul a település
címer használatához az alább felsoroltak szerint:
-

jelvény – kitűzőn
tűzoltó ruházaton
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület – Baranyi Béla parancsnok

Szűcs Lajos: 18.000.000,- Ft-os folyószámlahitel keret meghosszabbítását kell kérnünk a banktól. A
kérelemhez szükséges csatolni a Képviselőtestület döntését tartalmazó határozatot. A mai napon az
önkormányzat folyószámlájának egyenlege majdnem eléri a -14.000.000,- Ft. Havonta a finanszírozás

másfél millió forinttal kevesebb, mint a költségeink. Javaslom, hogy 1 évre hosszabbítsuk meg a
hitelkeretet.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2011. (IV.27.) számú Képviselőtestületi határozat
Folyószámlahitel igénybevételéről
Jászboldogháza Község Önkormányzata 18.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel felvételét határozta
el a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez.
A hitel visszafizetésének határideje: 2012. május 15.
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a 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 a havonta érkező SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi és
gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
A Képviselőtestület továbbá hozzájárul a jászboldogházai 35 hrsz-ú ingatlanra az OTP Bank Nyrt.
Keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 50.000.000,- Ft. erejéig.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon
és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos –
Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárs polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
OTP Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry u. 31.
A Polgármester átadja a szót a Jegyző részére.
Dr. Fehérváry Mária: Szükségessé vált a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.
Egyrészt a jogszabályi hivatkozások nagy része már hatályon kívül helyezésre került, és új
jogszabályok kerültek megalkotásra. Másrészt változnak még: A Polgármesteri Hivatalnak alap, és
vállalkozási tevékenysége lehet. A kisegítő és kiegészítő tevékenységeket hatályon kívül helyezték.
Típus szerinti besorolás sincs már. Ezért törlésre kerültek az Alapító Okiratból. Valamint a 2009.
december 31-ig érvényes szakfeladatok is törlésre kerültek. 2010. évtől teljesen más szakfeladatokat
használunk. Ezért azt kérte a Magyar Államkincstár, hogy a módosításokat hajtsuk végre. Kérem a
Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fogadja el az alapító okirat módosítását.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2011. (IV.27.) képviselő-testületi határozat
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratát a következőkben módosítja 2011. május 1-jei hatállyal:
§

Az alapító Okirat bevezető szövege és a hivatkozások az alábbiak:

„Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38.§ (1) bekezdésében és az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ában biztosított

jogkörében eljárva, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.)
Kormányrendelet és a 8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztatásban foglaltak szerint Jászboldogháza
Község Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát a következők szerint adja ki:”
§ A létrehozásáról rendelkező jogszabály a 27/2009. (X.21.) képviselő-testületi határozat helyett
a 48/2011. (IV.27.) képviselő-testületi határozat.
§ Törlésre kerülnek a 2009. december 31-ig érvényes szakfeladatok az alapító okiratból.
§ A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
kiegészülnek az alábbival:
„A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszony: megbízási, vállalkozási).”
§ A Polgármesteri Hivatal típus szerinti besorolása törlésre kerül.
§ A kisegítő és kiegészítő tevékenységek az alapító okiratból törlésre kerülnek.
§ Törlésre kerül a jogi személyiségű szervezeti egységeknél a Jászboldogháza Községi
Könyvtár és Művelődési Ház.
§ A Polgármesteri Hivatal besorolásai az alábbiak:
Tevékenység jellege alapján: közhatalmi költségvetési szerv
Gazdálkodási jogköre alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Az alapító okirat tartalmi elemeinek sorrendisége kerül megváltoztatása logikai okokból.
2011. május 1-jén hatályát veszti a 127/2009. (X.21.) képviselő-testületi határozat.
Felelős: dr. Fehérváry Mária jegyző
Határidő: soron kívül
Értesül: Szűcs Lajos polgármester
dr. Fehérváry Mária jegyző
Magyar Államkincstár Szolnok
Szűcs Lajos: Kérelemmel fordultak hozzám a fiatalok, hogy május 14-én a Művelődési Ház fenti
termeit szeretnék disco jellegű mulatság céljára bérbe venni. Azért kérem a Tisztelt Képviselőtestületet
döntését ebben, mert a legutolsó ilyen jellegű rendezvénykor sok lakossági panasz érkezett a fiatalok
viselkedésével (hangos, zavaró volt a rendezvény) kapcsolatosan. A helyiség bérletére vonatkozóan a
jelenleg hatályos rendeletben bérleti díj nincs meghatározva. 10.000,- Ft bérleti díjat javaslok a fenti
terem bérbeadására vonatkozóan.
Várom a Képviselőtestület javaslatát, véleményét. Javaslom, hogy ilyen jellegű rendezvényekre a
Művelődési Ház emeleti részét ne adjuk bérbe.
Dr. Pap Béla: Támogatom a kérelmet, kell a szórakozás a fiataloknak.
Kobela Margit: A fiatalok nem tudnak kultúráltan szórakozni. Úgy tudom, hogy a takarítással is voltak
gondok. Nem takarítottak ki maguk után. Javaslom, hogy a bérleti szerződésbe szigorúan
szabályozzuk le.
Szűcs Lajos: Elfogadom a Képviselőtestületnek ezt a véleményét is. Bérbeadás esetén a Jegyző mindig
szigorú bérleti szerződést készít.
Gerhát Károly: Nem láttam még ilyen szerződést. A szerződésben meg vannak-e jelölve a felelősök?
A fővárosi szórakozóhelyen történtek mindenkit ledöbbentettek. Kell-e erre a helyre engedélyt kérni?
(helyszín biztosítása, biztonsági őrök alkalmazása, stb.)
Szűcs Lajos: Hivatalosan a bérlők házibuli jellegű, baráti összejövetel céljára (születésnap) veszik
igénybe. A rendezvény után hallottuk, hogy belépő díjas rendezvény volt. Utólag nem tudunk mit
tenni. Mindig természetes személy kérte.
Joó-Kovács Balázs: Szerződést olyan személlyel kell kötni, aki felelősségre vonható. Bérleti díj
mellett kauciót kell kérni. 20.000,- Ft-ot javaslok a felmerülő esetleges károkozás, takarítási költségek
fedezésének megtérítésére. Vállalja a felelős személy, hogy előre befizeti a bérleti díjat, és a
rendezvény előtt befizeti a kauciót az önkormányzat pénztárába, és gondoskodik a megfelelő
rendezőség biztosításáról. Ebben az esetben támogatom, ne zárjuk el a fiatalokat a lehetőségtől.
Kobela Margit: Mi a teendő akkor, ha italt árusítanak?

Dr. Fehérváry Mária: A szeszesital jövedéki termék. Nem árusíthatnak italt. Kereskedelmi
tevékenységet nem végezhetnek. Minden esetben magán jellegű célra veszik bérbe a helyiséget.
Joó-Kovács Balázs: Ezt a szerződésbe ki kell kötni.
Szűcs Gergely: Helyi fiatalokról van szó. Valahol szórakozniuk kell. Legyünk irántuk bizalommal.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
50/2011. (IV.27.) számú Képviselőtestületi határozat
Művelődési Ház ifjúsági helyiségeinek bérletéről
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Művelődési Ház – emeleti - 2
ifjúsági termének bérbeadásával kapcsolatosan az alábbi döntést hozta.
A Képviselőtestület bérbe adja a kérelmezők részére a Művelődési Ház fenti 2 helyiségét.
A bérleti díj: 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint + fűtési idényben a fűtési díj. A díjat a bérbevételi idő
előtt a Polgármesteri Hivatal Pénztárában meg kell fizetni.
A Képviselőtestület döntése visszavonásig érvényes az önkormányzat részére benyújtott kérelmekre
vonatkozóan, és megbízza dr. Fehérváry Mária Jegyzőt a bérleti szerződés kidolgozásával, és Szűcs
Lajos polgármestert a bérleti szerződés aláírásával.
Határidő: 2011. április 27.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Kövér Zoltánné – gazdálkodási főelőadó

A Képviselőtestület 4 igen, 1 nem, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2011. (IV.27.) számú Képviselőtestületi határozat
Bérleti díjjal kapcsolatos – kaució meghatározásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Művelődési Ház emeleti 2 ifjúsági
termének bérbeadásával kapcsolatosan az alábbi döntést hozta.
A bérleti díj megfizetésén kívül az esetlegesen felmerülő károkozás, takarítási költségek fedezésének
megtérítésére, a helyiségek bérbevételi ideje előtt, előre 20.000,- Ft, azaz Húszezer forint kauciót kell
befizetni a Polgármesteri Hivatal Pénztárába.
Határidő: 2011. április 27.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Kövér Zoltánné – gazdálkodási főelőadó
Szűcs Lajos polgármester felkérte dr. Jánosik György háziorvost, hogy a kérelmével kapcsolatosan
tájékoztassa a Képviselőtestületet.
Dr. Jánosik György: 2010. november 1-től helyettesítem Dr. Borsodi Nagy Erzsébetet Tápiógyörgyén,
mert Ő elment Tápiógyörgyéről, és mint szakorvos kíván tovább dolgozni. 4 órát rendelek

Tápiógyörgyén, 4 órát Jászboldogházán, és a másik 4-4 órában ügyeletet látok el. OEP finanszírozás
két praxist nem enged meg. Tápiógyörgyén 300 fővel nagyobb a praxis. Ezért szeretném ott átvenni a
praxist, és átteszem oda a székhelyemet. Tápiógyörgye Önkormányzata úgy döntött, hogy átadja
részemre a praxist, vállalkozás formájában működtetném, és az OEP finanszírozást megkapnám. Így
Jászboldogházán le kell mondanom a praxisról, ezért visszaadom, és itt helyettesként tudok dolgozni.
A rendelési idő nem változna, és a készenlétet is ugyanúgy ellátnám. A két településen felváltva
vállalom a rendelést, és a készenlétet. Ezután Jászboldogházán nem én kapom az OEP finanszírozást,
hanem az önkormányzat. A helyettesítést vállalom az OEP finanszírozási összegért, amelyet minden
hónapban átutal részemre az önkormányzat. A rendelő üzemeltetését vállalom, ez a változás az
önkormányzatnak veszteséget nem jelent. Az átalakuláshoz szükséges új engedélyek költségét
vállalom. A helyettesítést fél éves felmondási idővel, korlátlan ideig vállalom. A rendelő bérletéért a
bérleti díj megfizetését továbbra is vállalom. Ez az új állapot július 1-től lépne hatályba.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen a tájékoztatást.

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