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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. május 23-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00
órakor, a Községháza tanácskozó termében.
Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely –
képviselők
Szűcs Lajos
dr. Fehérváry Mária

- polgármester
- jegyző

A lakosság részéről: 7 fő
Az ülés határozatképes, jelen van 6 fő képviselő, Darók Sándor képviselő bejelentette, hogy betegsége
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: Chrappan Ákos körzeti megbízott május 1-i beköltözött az orvosi rendelőnél lévő
szolgálati lakásba, és május 2-ától állt munkába a jászberényi Rendőrkapitányságon.
- Megtörtént az általános iskolában a digitális táblák, és az ezekhez kapcsolódó informatikai
eszközök, számítógépek beszerelése, melyet 2 éve Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával
közösen, pályázati támogatáson nyertünk el. Az ünnepélyes átadásra Jászalsószentgyörgyön
május 31-én kerül sor.
- Május 6-án fogadóórát tartott a településen Pócs János Országgyűlési Képviselő.
- A hagyományoknak megfelelően május 6-8. között sikeresen került megrendezésre a
Strandfürdő területén a Motoros Találkozó. Az egyesület rendben, tisztán, rendezetten adta
vissza a strandfürdő területét.
- Az oktatás átszervezésével kapcsolatosan több alkalommal került sor egyeztetésekre, mind a
Jászsági Többcélú Társulással, mind Jászalsószentgyörgy, Tápiógyörgye és Szászberek
Önkormányzatával közösen. Szászberekkel történő tárgyalások időközben megszakadtak, mert
Besenyszög Önkormányzatához csatlakoztak.
- Az oktatási intézmények felújításával kapcsolatos tervek készítése folyamatban van. A
pályázat elő van készülve. A Minisztériumtól kapott információk szerint a március 1-én
megnyitott pályázat ( 2 milliárd forintos éves pályázati támogatási keret volt meghatározva.)
beadását jelenleg lezárták. Arról nincs tudomásunk, hogy mikor lehet majd benyújtani.
- Az óvodában a szülők segítségével május 14-én szombaton egy új játék került elhelyezésre az
udvaron. A szülői munkaközösség hulladékgyűjtésből (papír, vas) származó bevételéből
vásárolta meg a gyermekmászókát, amely az óvoda eszközeit színesíti. Ezúton köszönöm az
óvodai dolgozók, és a szülői munkaközösség aktív segítségét.
- Május 18-án az önkormányzat részéről részt vettem a Jászkiséri Vízgazdálkodási Társulás
küldöttgyűlésén. A tagok részéről dr. Pap Béla képviselte a települést. A társulat átszervezése
folyamatban van. A végzett feladatok nem változnak majd. Ezután a vízgazdálkodási járulékot
nem a földhasználóktól, hanem állami normatívaként kapják meg, amely kevesebb lesz, mint
az eddigi összeg. Még a 2010. évi belvíz elleni védekezés költségét sem kapták meg teljes
egészében. Nagy szükség lenne az önkormányzat kezelésében lévő belvízcsatornák kotrására,
rendbetételére. Ez több millió forintos költség lenne. Önerőből nem tudja az önkormányzat
elvégezni, megvalósulásához pályázati támogatásra lenne szükség.
- A száraz tavaszi időjárásnak köszönhetően a településen csökken a talajvíz szintje. Május 9-én
megszüntettük a belvízvédelmi készültséget. A településen a belvíz miatt nem kellett
kiköltöztetni senkit, nem keletkeztek komoly károk. A szomszéd településeken több ház
összedőlt, amelyre a károsult magánszemélyek nem kaptak semmilyen támogatást. A Jászsági
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Önkormányzatok Szövetségével együtt folyamatosan keressük a megoldást, hogy valamilyen
segítséget, vagy támogatást kapjanak.
Május 20-án került sor Jászberényben a Regio-Kom Társulási ülésre, ahol legfőbb napirendi
pont a hulladékszállítási szerződések meghosszabbítása volt. 33 település arra a közös
álláspontra jutott, törekedve az egységes díjszabásra, hogy a hulladékszállításra létrehoznak
egy közös Kft-t, amely elvégzi a hulladékszállítást, és kezelést.
Ugyanazon a napon volt a Regio-Kom Kft. ülése is, melyen beszámolót hallottunk a 2010. évi
pénzügyi gazdálkodásról. A Regio- Kom Kft. több, mint tízmillió forintos nyereséggel zárta az
évet.
Ebben az évben el kell végezni a hulladéklerakó támasztó töltés emelését. Ez évben kezdődik
el a 31 település felhagyott hulladéklerakójának a rekultivációja, és 2012. december 31-ig be
kell fejeződnie. A Jásztelek határában lévő hulladéklerakóhoz vezető út (10 km hosszúságú) a
Jászteleki Önkormányzat tulajdonában van, de a kezelője a Regio-Kom Kft. Az elmúlt év
csapadékos időjárása miatt az út állapota sokat romlott, ezért szükséges az út javítása,
felújítása. Ezen kiadások várhatóak, a jövőben.
Ma délelőtt Jánoshidán volt a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének soros ülése, melynek
fő napirendi pontja a Szolidaritási Alap létrehozása volt. A 18 önkormányzat részéről egyszeri
befizetéssel kerülne létrehozásra a Szolidaritási Alap, kb. 14-15 mFt összegben, amely a
fizetési nehézséggel küszködő önkormányzatoknak nyújtana kamatmentes hitelt.
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történtekről, tett intézkedésekről.

Tisztelettel köszöntöm Chrappan Ákos körzeti megbízottat ülésünkön, és megkérem, hogy
mutatkozzon be.
Chrappan Ákos: Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt. Magánéletemről: Elvált vagyok, 15
éves fiam van. Rendőri szakközépiskolát végeztem. 15 éve dolgozom a rendőrség szolgálatában.
Pályafutásomat az Orosházi Rendőrkapitányságon kezdtem, először járőrként, majd járőrvezetői
beosztásban dolgoztam. Utána rövid ideig Hódmezővásárhelyen járőrvezetőként. Nyolc és fél évet
dolgoztam a közrendvédelmi területen. Majd a Szegedi Rendőrkapitányság Bűnügyi Technikai
Osztályának Helyszíni Alosztályán dolgoztam, mint Nyomozó közel öt és félévet. Onnan kértem
az áthelyezésemet a Jászberényi Rendőrkapitányságra, azon belül Jászboldogháza településre
körzeti megbízotti beosztásban. Köszönöm az önkormányzat, illetve a hivatal segítségét, hogy a
munkavégzéshez szükséges irodaszereket, illetve egyéb eszközöket biztosítanak. A továbbiakban
is szeretném, ha segítenék a munkámat ebben. Köszönöm a Polgárőrség illetve a lakosság
segítőkészségét. Szolgálati gépjárművel nem rendelkezem. Közös szolgálatot látunk el a
polgárőrökkel, és együtt mozgunk a településen. Szolgálati mobilszámon elérhető vagyok, mely a
hivatalban lévő kmb. irodahelyiség ajtaján mindenki számára elérhető.
Szűcs Lajos: Köszönöm a bemutatkozást, és munkájához sok sikert kívánok!
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
57/2011. (V.23.) 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. május 23.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
2.Napirend
Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámoló elfogadására
Előadó: dr. Fehérváry Mária jegyző
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Szűcs Lajos: Van-e az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítés?
Kobela Margit: Köszönöm nincs, amennyiben van kérdés, arra szívesen válaszolok.
dr. Fehérváry Mária: Köszönöm nincs, kérem tárgyalja meg a Képviselőtestület a beszámolót.
Szűcs Lajos: Ezúton köszönöm az önkormányzat nevében a gyermekjóléti szolgálati, valamint
legtöbbször a Családsegítő szolgálati munkát is együtt végző munkát, mert az utóbbi időben több
család életvitelére kellett odafigyelnie. Köszönöm a munkát. Amióta létrejött a településen a
gyermekjóléti szolgálat, azóta nagyon sok olyan intézkedés történt, ami segítette a településen nehéz
helyzetben lévő családokat. Amennyiben nem jött volna létre a szolgálat, akkor a hivatal nem tudott
volna ennyi időt, odafigyelést ráfordítani ezekre a családokra. Örülök, hogy több éve megrendezésre
kerül a nyári napközis tábor Kobela Margit vezetésével, és szervezésével, ezért külön köszönetemet
fejezem ki. Kértem, hogy ebben az évben is, és a jövőben is körültekintően, a jogszabályokat betartva,
átfogóan a hagyományoknak megfelelően kerüljön megszervezésre, mert van rá igény, sok szülőnek
gondot okoz, hogy a nyári iskolaszüneti időszakban nem tudja elhelyezni a gyermekét.
Gerhát Károly: Ebből az anyagból láthattuk, hogy a fiatalok körében nincs nagy probléma. Sajnos
családi erőszak előfordult. A polgármester úr által elmondottakkal egyetértve bízom benne, hogy a
jövőben is így marad.
Kobela Margit: Szeretném megköszönni a helyi körzeti megbízott, illetve a polgárőrség segítő
hozzáállását, mert nagyon jól együtt tudunk működni. Már elértük, hogy a fiatalok is látják, hogy
figyelünk rájuk, és nem veszik zaklatásnak, ha megkérdezzük, hogy késő este miért vannak még az
utcán, és mit csinálnak. A megelőzést nagyon fontosnak tartom.
Joó-Kovács Balázs: A szakmai munka mellett jelentős összefogás eredménye ez a statisztika, ami
most előttünk van. Nem lehetünk elég érzékenyek főleg akkor nem, amikor családon belüli erőszakról
van szó, ami veszélyezteti a család békéjét, anyagi biztonságát, gyermekek fejlődését. Úgy gondolom,
hogy büszkék lehetünk erre.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
58/2011. (V.23.) számú Képviselőtestületi határozat
A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2010. évi
átfogó értékeléséről
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a település 2010. évre vonatkozó
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
(Az értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Kobela Margit – Gyermekjóléti Szolgálat – helyben
Jászsági Többcélú Társulás Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálata
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális és Gyámhivatal – Dr. Borbás István
5001 Szolnok, Ságvári krt. 4. Pf.: 145
3.Napirend
Előterjesztés az oktatási intézményeink fenntartásával kapcsolatos lehetőségekre
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Elkészültek, és megérkeztek a szakértői vélemények, valamint a képviselők részére
kiosztásra került egy táblázat, amely a Jászboldogháza, Jászalsószentgyörgy, és Tápiógyörgye oktatási
társulására vonatkozó tervezett pénzügyi számításokat tartalmazza, valamit elkészültek a határozati
javaslatok, melyeket javaslok elfogadni azzal a változtatással, hogy a Jászsági Többcélú Társulásba
való belépést csak kizárólag akkor javaslom, ha Tápiógyörgye és Jászalsószentgyörgy
Önkormányzatával nem jön létre az oktatási társulás.
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Fajka Jánosné iskola tagintézmény vezetője: A Szülői munkaközösség és a Diákönkormányzat is
megtárgyalta az oktatási társulással kapcsolatos előterjesztést. Először kicsit megdöbbenve, és
idegenkedve fogadták a változást, de átbeszélve elfogadták, és bízunk benne, hogy a jól bejáratott
együttműködés továbbra is működni fog.
Szúcs Lajos: Köszönöm a nevelőtestület és a szülői munkaközösség, illetve a diákönkormányzat
hozzáállását, munkáját és, hogy megadták a szükséges hozzájárulást a döntéshez. Május 31-ig kell az
önkormányzatoknak dönteni az oktatás átszervezésével kapcsolatosan. Van-e kérdés, vélemény
hozzászólás?
Kobela Margit: Most egy évre tervezünk, maradhat-e tovább, ha jól működik?
Szűcs Lajos: Jelenleg az önkormányzat kötelező feladata az oktatás ellátása. Később, ha azt mondja az
önkormányzat, hogy felülvizsgálja, és másképp dönt, megteheti, de évközben nem lehet változtatni,
csak tanítási időn kívüli időszakban. A társulási megállapodást határozatlan időre kötjük meg, de ha
egy év múlva változik a jogszabály, akkor lehet, hogy ezen változtatni kell majd.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2011. (V.23.) képviselő-testületi határozat
Oktatás átszervezéséről a 2011/2012. tanévtől kezdődően
Jászboldogháza Község Képviselő-testülete az oktatási intézményei tekintetében, amelyek az alábbiak:
Lippay Lajos Alsójászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Mátyás Király Általános iskolai Tagintézménye
és
Lippay Lajos Alsójászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Mesevár Óvodai Tagintézménye
a következő döntést hozta:
A Képviselő-testület elsősorban azt a megoldást támogatja az oktatási intézményeinek átszervezését
illetően, hogy a 2007. augusztus 1. napjától létrehozott Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás a továbbiakban is működjön azzal az átszervezéssel, hogy
Tápiógyörgye Önkormányzata is csatlakozik az Intézményfenntartó Társuláshoz. Amennyiben
Jászalsószentgyörgy és Tápiógyörgye is jelen képviselő-testületi döntésnek megfelelően határoz,
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének külön döntése nélkül továbbra is fenn
marad a két település közötti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás, továbbá a Képviselő-testület
hozzájárul, hogy Tápiógyörgye település Önkormányzata is csatlakozzon ahhoz.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az átszervezéshez szükséges eljárás
további lefolytatására.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
dr. Fehérváry Mária jegyző
Jászalsószentgyörgy Önkormányzata
Tápiógyörgye Önkormányzata
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Oktatási Intézményei
(alkalmazottak, diákönkormányzat, Szülői Munkaközösség)
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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60/2011. (V.23.) képviselő-testületi határozat-javaslat
a Jászsági Többcélú Társulás fenntartásában működő közös igazgatású közoktatási intézmény keretein
belül biztosított alapfokú oktatás-, nevelés feladatellátáshoz 2011/2012-es tanévtől történő
csatlakozásról
Jászboldogháza Képviselő-testülete az oktatási intézményei tekintetében, amelyek az alábbiak:
Lippay Lajos Alsójászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Mátyás Király Általános iskolai Tagintézménye
és
Lippay Lajos Alsójászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Mesevár Óvodai Tagintézménye
a következő döntést hozta:
Kizárólag akkor amennyiben a 59/2011. (V.23.) képviselő-testületi határozatban foglaltak nem
valósulhatnak meg a képviselő-testületi döntések alapján, Jászboldogháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a fent nevezett oktatási Intézményeivel a Jászsági Többcélú Társulás Közoktatási
Intézményéhez csatlakozik külön döntés szükségessége nélkül az alábbiak szerint:
1. Jászboldogháza Önkormányzatának Képviselő-testületének tagjai a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. 88.§ (6) bek. szerinti szakvélemény(eke)t, valamint a 102. § (3) bek. alapján
beszerzett véleményeket mérlegelve, a 102. (11). bek.-ben foglalt jogkörben eljárva –
megerősítve a 28/ 2011 (III. 16) sz. Képviselő-testületi határozatban foglaltakat - elfogadják,
hogy Jászboldogháza Önkormányzata az óvodai nevelést és általános iskolai oktatást a
2011/2012-es tanévtől a Jászsági Többcélú Társulás fenntartásában működő közös igazgatású
közoktatási intézmény keretein belül kívánják biztosítani.
Határidő: 2011. május 26.
Felelős: Szűcs Lajos, polgármester
2. A jelen határozat 1. pontjában foglaltak alapján Jászboldogháza Önkormányzatának
Képviselő-testülete - a Kt. 102. § (11) bek. alapján - az alábbi nevelési-oktatási intézmény(ek)
fenntartói jogát adja át a 2011/2012-es tanévtől a Jászsági Többcélú Társulásnak, mint jogutód
fenntartónak, 2011. augusztus 01-ei fordulónappal:
Lippay Lajos Alsójászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Mátyás Király Általános iskolai Tagintézménye
és
Lippay Lajos Alsójászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Mesevár Óvodai Tagintézménye

Határidő: 2011. augusztus 01.
Felelős: Szűcs Lajos, polgármester
3. A jelen határozat 2. pontjában foglaltak alapján Jászboldogháza Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a Jászboldogháza és Jászalsószentgyörgy Önkormányzat
Intézményfenntartó Társulás által fenntartott 2. pontban nevesített költségvetési szerv(ek)
megszüntetéséhez 2011. július 31-ei hatállyal.
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4. A jelen határozat 3. pontjában foglaltak alapján a költségvetési szerv megszűntetésével
egyidejűleg Jászboldogháza és Jászalsószentgyörgy települések önkormányzatai között
létrejött közoktatási intézmény fenntartására vonatkozó Társulási megállapodás is hatályát
veszti, ebből eredően Jászboldogháza Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
Jászalsószentgyörgy,
Jászboldogháza
Közoktatási
Intézményfenntartó
Társulás
megszüntetéséhez 2011. július 31-ei hatállyal. A Társult települések közötti elszámolás a
Társulási megállapodás VII./4./c, pontja alapján történik.
5. A képviselő-testület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy gondoskodjon a megszüntető
okirat(ok) előkészítéséről és annak társult önkormányzatok képviselő-testületi elé történő
beterjesztéséről, továbbá felkérik, hogy gondoskodjon a Polgármesteri Hivatal módosító
alapító okiratának előkészítéséről és annak képviselő-testület elé terjesztéséről.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Szűcs Lajos, polgármester
6. Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta a közös igazgatású
intézmény, működtetéséről és finanszírozásáról szóló megállapodást a jelen előterjesztés
melléklete szerint, mely megállapodás az alapfokú közoktatási, nevelési feladatok ellátására
2011. augusztus 01. napjától határozatlan időre szólóan jön létre.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Szűcs Lajos, polgármester
7. Jászboldogháza Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta, hogy Jászboldogháza
Önkormányzatának tulajdonát képező alábbi ingatlanokat - az előterjesztés mellékletét képező
haszonkölcsön-szerződés(ek) keretében - biztosítja 2011. augusztus 01-től a Jászsági Többcélú
Társulás fenntartásában működő közös igazgatású közoktatási intézmény, mint önálló jogi
személy részére a feladatellátás biztosítása érdekében a jelen határozati ponttal elfogadásra
kerülő haszonkölcsön-szerződésekben foglaltak szerint:
- Jászboldogháza, Kossuth u. 1. (cím) (tagintézmény neve: Lippay Lajos Alsójászsági Bölcsődei,
Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mátyás Király Általános iskolai
Tagintézménye
- Jászboldogháza, Petőfi Sándor u. 2. (cím) (tagintézmény neve: Lippay Lajos Alsójászsági
Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mesevár Óvodai
Tagintézménye)
Jászboldogháza Önkormányzatának képviselő-testülete
polgármestert a haszonkölcsön-szerződés(ek) aláírására.

felhatalmazza

Szűcs

Lajos

Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Szűcs Lajos, polgármester
8. Jászboldogháza Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadta, a Jászboldogháza
Önkormányzata és a Jászsági Többcélú Társulás által kötendő Pénzeszköz-átadási
Megállapodást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. Jászboldogháza
Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy gondoskodjon
a Pénzeszköz-átadási Megállapodás mellékletét képező táblázat helytálló kitöltéséről, ezzel
egyidejűleg felhatalmazzák a Megállapodás aláírására.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Szűcs Lajos, polgármester
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9. Jászboldogháza Önkormányzatának képviselő-testülete
elfogadta, a Jászboldogháza
Önkormányzata és a Jászsági Többcélú Társulás által fenntartott közös igazgatású közoktatási
intézmény, mint önálló jogi személy között kötendő Pénzeszköz-átadási Megállapodást az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Szűcs Lajos, polgármester
Erről értesülnek:
Szűcs Lajos polgármester
dr. Fehérváry Mária jegyző
Jászalsószentgyörgy Önkormányzata
Jászsági Többcélú Társulás
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Oktatási Intézményei
(alkalmazottak, diákönkormányzat, Szülői Munkaközösség)
4.Napirend
Előterjesztés a 2011. június 4. napján megrendezésre kerülő CIVIL NAP támogatására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Hét egyesület részvételével, szervezésével tervezzük június 4-én a Strandfürdőn
megrendezésre kerülő Civil Napot. Az elmúlt hetekben több egyeztetést folytattunk a civil
szervezetek vezetőivel a rendezvény programjának összeállításával, és a feladatok felosztásával
kapcsolatosan. Ezért köszönöm a szervezetek együttműködését. Azok a civil szervezetek nem vesznek
részt itt, amelyeknek voltak, vagy a közeljövőben lesznek rendezvényei. Javaslom, hogy az
önkormány költségvetésében elkülönített keretből 300 eFt-ot a civil nap megszervezésére biztosítson
az önkormányzat, hogy méltón, megünnepelhessük ezen belül a település 65. évfordulóját. Az egész
rendezvény szervezését, lebonyolítását a hivatal segítségével végezzük, és szükséges az
önkormányzati dolgozók bevonása a munkába. Továbbá javaslom, hogy a 300 eFt összegből 80 eFt-ot
különítsünk el ebéd biztosítására azoknak az önkormányzati dolgozóknak, segítőknek, akik nem
tartoznak egyik civil szervezethez sem. Továbbá javaslom, hogy ezen a napon térítésmentes legyen a
fürdőzés a strandon.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2011. (V.23.) számú Képviselőtestületi határozat
Civil Nap támogatásáról
1. Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. június 4. napján a Strandfürdőn
megtartásra kerülő CIVIL NAP megrendezéséhez a 2011. évi költségvetésből 300.000,- Ft, azaz
Háromszázezer Forint biztosításáról döntött.
Ezen összegből 80.000,- Ft-ot, azaz Nyolcvanezer Forintot a rendezvényen segítő önkormányzati
dolgozók étkeztetésére biztosít.
2. A Képviselőtestület a rendezvény ideje alatt, egész nap térítésmentes belépést biztosít a strand
területére, és a vendégek a strand medencéit ingyen használhatják.
Határidő: 2010. június 4.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Kövér Zoltánné – gazdálkodási főelőadó
Szűcs Lajos: A szerződésünk szerint a Strandfürdő vendéglátásának – büfé üzemeltetés – biztosítására
a megállapodás határozatlan időre, egy hónap felmondási idővel szól. Nem mindig zökkenőmentesen
(nyitva tartás miatt), de összességében a múlt évben meg voltunk elégedve az üzemeltetéssel.
Javaslom, hogy hozzunk döntést, hogy továbbra is Bánrévi Antal szolnoki vállalkozó üzemeltesse a
büfét.
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Gerhát Károly: Ha a jövőben egy kicsit rendezettebb körülményeket tudna maga körül teremteni,
akkor elégedettebbek lehetnénk.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2011. (V.23.) számú Képviselőtestületi határozat
Strandfürdőn büfészolgáltatásról
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete arról döntött, hogy a jászboldogházi
strandfürdő területén (5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 5.)
büfészolgáltatási tevékenységet 2011. évben
Bánrévi Antal 5000 Szolnok, Hild Viktor út 1. 7/40. vállalkozó végezze, a
2010. évben megkötött szerződésben vállalt kötelezettségek betartása alapján, különös figyelemmel a
nyitva tartásra, és a büfé környékének rendbetartására.
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Kövér Zoltánné – gazdálkodási főelőadó
Bánrévi Antal vállalkozó
5.Napirend
Előterjesztés a Jászboldogháza községért kitüntető díj adományozására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Falunap nem lesz, ezért ebben az évben nem javaslom a „Jászboldogháza községért”
kitüntető díj, és „Díszpolgári” cím adományozását.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2011. (V.23.) számú Képviselőtestületi határozat
Kitüntető díjak adományozásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2011. évben történő
kitüntető díjak adományozásával kapcsolatosan az alábbiak szerint döntött.
A Képviselőtestület 2011. évben nem kíván Jászboldogháza községért kitüntető díjat, illetve
Jászboldogháza díszpolgára címet adományozni.
Határidő: 2011. június 4.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária - jegyző
Helyi Civil szervezetek elnökei
6.Napirend
Előterjesztés a háziorvosi ellátás működtetésére
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Dr. Jánosik György háziorvos helyettesítéssel szeretné ellátni a háziorvosi ellátást, és a
praxisjogot visszaadja az önkormányzat részére. Az egészségügy, és a háziorvosi ellátás is orvos
létszámhiánnyal küzd. Szomorúan kell ezt tudomásul vennünk. Ez a változás nem jó irányú. Doktor
Úr a tápiógyörgyei településen vállalt praxist, és egyszerre két praxisa nem lehet. Helyettesítéssel
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felváltva látja el a két település háziorvosi rendelését, és a készenlétet felváltva. Javaslom, hogy
fogadjuk el a Doktor úr kérését, és határozatlan időre helyettesítő orvosként megbízzuk meg a feladat
elvégzésével, és fogadjuk vissza a praxist. Van – e kérdés?
Kobela Margit: Bízom benne, hogy így lesz. Nincs kifogásom ellene. Ha helyettesítő orvos van, ki
kell-e írni a pályázatot?
Szűcs Lajos: Évente egyszer meg kell pályáztatni az álláshelyet.
Joó-Kovács Balázs: Az önkormányzatnak anyagi hátránya származik ebből?
Szűcs Lajos: Anyagi hátránnyal nem jár, mert minden eddig vállalt költség (bérleti díj) marad. A
Doktor úr elfogadja a munkájáért a mindenkori Országos Egészségbiztosítási Pénztár által történő
finanszírozást.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2011. (V.23.) képviselő-testületi határozat
Üres háziorvosi körzet helyettesítéssel történő betöltéséről
Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Jánosik György
háziorvosi praxisjog visszaadása tárgyában benyújtott kérelmét, és a praxisjogot visszafogadja.
A Képviselőtestület megbízza a Bliszt-Air Kft. (6000 Kecskemét, Belsőnyír tanya 96/B., adószám:
14663394-2-03) tagját Dr. Jánosik Györgyöt a Jászboldogháza településen lévő üres háziorvosi körzet
helyettesítéssel történő ellátásával.

A megbízás 2011. július 1. napjától határozatlan ideig szól a vegyes háziorvosi praxis
ellátására.
A betegellátás rendje, a működés során felmerülő költségek finanszírozása a 2009. július 20-án aláírt
Feladat-ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően történik 2011. július 1. napjától is.
A helyettesítés díja a mindenkori finanszírozás összege, amelyet minden hónapban az
Önkormányzatnak utal át az Egészségbiztosítási Pénztár. Ezt az összeget az Önkormányzat havonta
fizeti meg Dr. Jánosik György részére a Bliszt-Air Kft. által kiállított számla ellenében.
A képviselő-testület megbízza dr. Fehérváry Mária jegyzőt, hogy készítse el a helyettesítésre
vonatkozó megállapodást, Szűcs Lajos polgármestert pedig felhatalmazza a megállapodás aláírására.
Határidő: soron kívül
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Értesül: Szűcs Lajos polgármester
dr. Fehérváry Mária jegyző
Kövér Zoltánné – gazdálkodási főelőadó
Dr. Jánosik György háziorvos
JNSZM Kormányhivatal Népegészségügyi Szakig. Szerve
Jászberényi Kistérségi Népegészségügyi Intézet
Gerhát Károly: Mi is szembesülünk az egészségügyben végbe menő nehézségekkel. Nem jók a
kilátások az országra nézve sem. Az egyetemen most végzett orvosok külföldre mennek dolgozni. A
háziorvosok átlag életkora 60 év. Tanulság, hogy a jövőben egészségesen, nyugodt körülmények
között kell élni, és jó időben jó helyen kell lenni!
7.Napirend
Előterjesztés a temetőről és a temetkezésről szóló 4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
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Szűcs Lajos: A lakosok a temetőbe bejárnak személyautóval a sírokhoz. Miért engedi az
önkormányzat ezt meg? Több éve minden falugyűlésen elhangzik ez a kérdés. Egy éve
fogadtuk el a temetőrendeletet. Nem tudjuk ellenőrizni azt, hogy csak a mozgáskorlátozottak
járjanak be a temetőbe. Közterület-felügyelő ellenőrizhet csak, az önkormányzat nem
rendelkezik ezzel. Nem nagy a temető, zárjuk be a kapukat, ne lehessen gépjárművel a
temetőben közlekedni. Ezért a rendeletmódosításra tett előterjesztést a falugyűlésen
elhangzott kérésnek eleget téve javaslom elfogadni.
Kobela Margit: Egyetértek, hogy nem lehet autóval a temetőbe közlekedni. Kerekesszékkel be lehet
menni? Javaslom a kapu előtt a mozgáskorlátozottak részére történő parkoló kijelölését, hogy a
személyautóval minél közelebb tudjanak megállni a bejárathoz.
Szűcs Lajos: Igen, a személyautó zavarja a lakosokat. Előfordul, hogy keresztülmenő forgalom is van
a temetőben. A mozgáskorlátozottak részére történő parkoló kialakításával kapcsolatos kérelmet meg
fogjuk vizsgálni, hogy mit tehetünk.
Joó-Kovács Balázs: Ha nyitvatartási időben valaki rosszul lesz a temetőben, és nem tud odamenni a
mentő, hogy fog ellátást kapni az a személy?
Gerhát Károly: Más temetőkbe sem mehetnek be a személyautók.
Dr. Pap Béla: Hogyan menjen be az a mozgáskorlátozott a temetőbe, akinek nincs, vagy nem ül bele a
tolókocsiba, és a járókerettel nem tud annyit menni? Szerintem többen vannak ilyenek, mint akik
jogtalanul járnak be autóval.

Szűcs Lajos: Érveket, ellenérveket gyűjthetünk, de döntenünk kell. A mentősök be tudnak
menni a beteghez, el tudják látni, nincs nagy távolság.
A rendelet – tervezetet azzal a módosítással javaslom elfogadni, hogy a bejárati kapuknál a
mozgáskorlátozottak részére parkolóhelyet jelölünk ki, és a kerítésen a táblát elhelyezzük. Ezzel a
temetőbe a személyautók bejárását megtiltjuk.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
7/2011. (V. 23.) számú Képviselőtestületi Rendelet
A temetőről és a temetkezésről szóló 4/2010. (IV.28.) Önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
8.Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Lakásépítési Alap számlát azért hozta létre az önkormányzat, hogy az önkormányzati
dolgozók lakáshoz jutását támogassa, és visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő támogatást
biztosítson. Ez a támogatási forma már nem létezik, ezért javaslom a számla megszüntetését, és az
ezen a számlán lévő összeg (242.000.- Ft) átvezetését a költségvetési folyószámlára.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
65/2011. (V.23.) számú Képviselőtestületi határozat
Munkáltatói lakásépítési alap számla megszüntetéséről
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete az OTP Bank Nyrt. Jászberényi Fiókjánál
vezetett 11745035 -24511920 számlaszámú „Munkáltatói lakásépítési alap számla„ megszüntetéséről
döntött. A számlán lévő összeget a fióknál vezetett 11745035 – 15409687 számú költségvetési
számlára kéri átvezetni.
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Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária - jegyző
OTP Bank Nyrt. 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 28.
Szűcs Lajos: Az Önhiki pályázatot benyújtottuk, 12.500.000,- Ft támogatást kértünk. A civil
szervezetek támogatását nem igényelhettük meg, mert nem támogatja az állam. Amennyiben nem
kapunk Önhiki támogatást, akkor azonnal kérnünk kell a banktól a folyószámla hitelkeret emelését,
mert akkor nem tudjuk a működtetést finanszírozni, fizetésképtelenek leszünk, nem tudjuk a számlákat
kifizetni. Rendkívüli ülést fogok összehívni a döntéshez. Minden hónapban másfél millióval kevesebb
normatívát kapunk, mint amennyi a havi kötelező kiadásunk.
A költségvetésben elfogadott cafatéria kifizetését a dolgozók részére felfüggesztjük a következő
hónaptól, nem tudunk sem étkezési jegyet, sem üdülési csekket, sem internet támogatást adni. A
kötelező jellegű kifizetésekkel is csúszni fogunk, nem tudjuk teljesíteni.
Az önkormányzati törvény szerint az önkormányzat a törvényben meghatározott feladataihoz
megkapja az államtól a normatív finanszírozást. Ez most nem így történik. Várjuk az átszervezést, az
önkormányzati törvény módosítását, bízhatunk benne, de nem látjuk most a jövőt.
Ezt tájékoztatásul kívántam elmondani.
Van-e kérdés, vagy egyéb közérdekű bejelentés?
Somogyi Menyhért a lakosság részéről: A Széchenyi utcában lévő ivóvíz cső cseréje nem lett
megoldva, elfolyik az ivóvíz, bele a csatornába. Mikor lesz elvégezve?
- A Bocskai utca végén a belvízcsatorna cső nincs betakarva, nem került helyreállításra az ősz
óta.
- A vasúti állomáshoz vezető átjáró rossz állapotban van.
- Széchenyi utca zúzott kővel való beborítása sokkal jobb körülményt jelentett, de még ha lehet
kérnénk oda zúzott követ.
Szűcs Lajos: Több alkalommal ellenőriztük. Nincs vízfogyasztás emelkedés.
Több olyan hely van, ahol nincs még helyreállítva a belvíz által kiásott árok. El vagyunk maradva a
munkálatokkal, mert sok munkájuk volt a karbantartóknak. Minél előbb megpróbáljuk helyreállítani
azokat a helyeket, ahol még eddig nem tettük.
A vasúti átjáró javítása nincs elfelejtve, kaptunk már jelzést Joó-Kovács Balázs alpolgármester úrtól,
de még nem értünk oda a javítással. Türelmet kérek. Be van ütemezve a munka.
Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta.

kmft.
(Szűcs Lajos)

(dr. Fehérváry Mária)

polgármester

jegyző

