JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. július 11-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén
16.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében.
Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Szűcs Gergely – képviselők
Szűcs Lajos
dr. Fehérváry Mária

- polgármester
- jegyző

A lakosság részéről: 2 fő
Az ülés határozatképes, jelen van 5 fő képviselő, Darók Sándor és dr. Pap Béla képviselő bejelentette,
hogy nem tud részt venni a mai ülésen.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal a meghívóban közölt napirenden felül, 2. napirendben
az„Egyebek”-et tárgyalja meg a Polgármester úr javaslata alapján.
1.Napirend
A Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület kérelme
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A Faluvédő és Szépítő Egyesület elnöke az egyesület további terveinek megvalósításához
150.000,- Ft. támogatásra nyújtotta be kérelmét. A kérelem a település központjában lévő középületek
(gyógyszertár, szolgáltatóház) előtti területek felújítására, térkövezésére vonatkozik, valamint a térkő,
járólap lerakásához kérnek segítséget.
Joó-Kovács Balázs: Van-e pénzünk, ha megszavazzuk? Nem javaslom készpénzzel támogatni a kérést,
ha anyagvásárlással támogatnánk, az megoldható-e? Mennyi pénze van erre az egyesületnek, más
mindenre meg van, csak a térkő hiányzik?
Szűcs Gergelyné az egyesület elnöke: Igen, a többi anyag meg van rendelve, a térkőre már nem maradt
pénzünk. Szeretnénk ebben az évben együtt megvalósítani a Gyógyszertár és a Szolgáltatóház
környezetének szépítését.
Szűcs Lajos: A civil szervezetek támogatására ebben az évben 2.250.000,- Ft-ot terveztünk be. A civil
szervezetek támogatása nem kötelező feladat. Ilyen formában több támogatást nem javasolok. Az
ÖNHIKI támogatást ilyen célra nem használhatjuk fel. Az egyesület nagyon igyekszik. Mivel
önkormányzati épületek előtt, közterületen szeretnék végezni, ezért mondhatjuk úgy, hogy
önkormányzati feladatot vállalnak fel. Ezért keresnünk kell más megoldást. Anyagvásárlással
megoldható, de csak az önkormányzat intézményi karbantartás pénzügyi előirányzatának a keretein
belül.
Kobela Margit: Nem fog – e ellenérzést kiváltani a lakosokban, hogy térkövezést végzünk, ellenben a
járdák és utak állapota nagyon rossz állapotban vannak. Civil szervezetek támogatását nem ismeri el
az Önhiki. Ha most támogatjuk, az elkövetkezendő időkben más civil szervezetek is kérnek támogatást
az éves megállapított támogatáson felül.
Szűcs Lajos: Ezzel szépül a település, és a kátyúzási munkálatokat is el fogjuk végezni. Járda felújítást
is el kell végeznünk, mert sok a lakossági bejelentés.
Legtöbb civil szervezetnél működik, hogy a költségvetésben megállapított éves támogatást elfogadják,
és azon felül évközben már nem kérnek.
Szűcs Gergely: Az elmúlt években is előfordult hasonló kérelem, akkor is támogattuk. Ezzel közösségi
célt támogatunk, az önkormányzat helyett valósítja meg az egyesület.
Joó-Kovács Balázs: Azt látjuk az egyesületnél, hogy amit elvégeznek, az karban is van tartva.
Szűcs Lajos: Aktív az egyesület, sok olyan munkát felvállal, amely önkormányzati feladat lenne, ezért
a költségvetési bevételi, és kiadási főösszegen nem változtatva, intézményi karbantartási összegből
150.000,- Ft. értékben térkő vásárlását az önkormányzat terhére, és ezzel az egyesület természetben
nyújtott támogatását javaslom. 1-2 fő munkaerővel, az önkormányzat megpróbál segíteni a
megvalósításban.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

74/2011. (VII.11.) számú Képviselőtestületi határozat
Faluvédő-és Szépítő Egyesület kérelméről
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Faluvédő- és Szépítő Egyesület, 5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 9. anyagi támogatásra benyújtott kérelmével kapcsolatosan az alábbi
döntést hozta.
Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi, és kiadási főösszegén nem változtatva,
intézményi karbantartási összegéből 150.000,- Ft. értékben térkő vásárlását engedélyezi az
önkormányzat terhére, és ezzel az egyesületet 150.000,- Ft., azaz Egyszázötven-ezer Ft természetben
történő támogatásban részesíti.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária - jegyző
Faluvédő- és Szépítő Egyesület, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 9.
Szűcs Gergelyné: Köszönöm a Képviselőtestület, és a Polgármester úr támogatását, és egyesületünk
azon lesz, hogy a lakosság meg legyen elégedve az újjáalakított környezettel. Cserében mi is
felajánljuk segítségünket fűnyírásban, vagy egyéb bármiben, amiben tudunk, segítünk.
Szűcs Lajos: Köszönjük szépen.
2.Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke 2011. március 4-én körlevélben
felkérte a megye településeit „Összetartozunk” erdélyi szórványprogramhoz való csatlakozáshoz.
Megkeresésére 13 település reagált, s közülük is mindössze 4 vállalta a szórványprogramban való
részvételt, egy pedig nyitva hagyta a jövő évi csatlakozás lehetőségét. Személyesen is kiemelkedően
fontosnak tartja, és a megyei önkormányzat is elkötelezett a szórványban élő magyarsággal való
kapcsolatok erősítésében, melynek célja a szórványmagyarság nemzeti önazonosság-tudatának, a
magyar kulturális életnek és mindazon tevékenységeknek erősítése a térségben, melyek a magyarság
megmaradását segítik elő. Ezért kéri, hogy minden lehetőséget igyekezzen megragadni a programba
való bekapcsolódáshoz. A kovásznai partnerrel történt egyeztetés szerint a közös tevékenységekre
várhatóan 2011. szeptemberében kerülhet sor.
Jó dolognak tartom a kezdeményezést, de önkormányzatunknak van már egy testvértelepülése, és a
jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzetben nem tudom javasolni még egy testvértelepüléssel történő
kapcsolattartást. Nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy egy másik erdélyi településsel is felvegyük
később a kapcsolatot. Jelenleg nem rendelkezünk olyan nívós, minőségi hagyományápoló csoporttal,
akit ki tudnánk oda küldeni a kulturális kapcsolatok együttműködésében történő ápolására. Az
önkormányzat költségvetésében a meglévő testvértelepülés kapcsolatának ápolására sincs pénz.
Kobela Margit: Ha most nem csatlakozunk, akkor később betudunk-e kapcsolódni a programba?
Szűcs Lajos: Nem látom ennek akadályát, a Megyei Önkormányzat a kapcsolatfelvételben segít, erre
hozták létre a programot, utána a kapcsolatok ápolása a településeken múlik.
Joó-Kovács Balázs: Egyetértek, sajnos a meglévő testvértelepüléssel sem tudjuk tisztességesen tartani
a kapcsolatot, ahogyan szeretnénk.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
75/2011. (VII.11.) számú Képviselőtestületi határozat
Összetartozunk szórványprogram keretében való háromoldalú együttműködés lehetőségéről

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyűlés Elnöke által körlevélben történő felkérést, mely az „Összetartozunk
szórványprogram keretében való háromoldalú együttműködés lehetőségéről” tájékoztat.
A Képviselőtestület az alábbi döntést hozta:
Az önkormányzat a programban nem kíván részt venni, mert az anyagi lehetőségek nem engedik, de
az elkövetkezendő időben megfontolja, és amennyiben a lehetőségek engedik, akkor később
csatlakozik.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Kovács Sándor - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke
Szűcs Lajos: A Jászok Földjén Turisztikai Egyesületet Jásztelek előző ciklusának volt polgármestere
Kisbakonyi Zoltánné hozta létre, a Jászságban lévő programok, turisztikai kiadványok, rendezvények
megszervezésére. 2-3 éve működik az egyesület. Az egyesületnek az önkormányzat nem tagja még.
Nincs tudomásom példaértékű kezdeményezésről. Azért jött létre az egyesület, mert Az Észak –
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács olyan turisztikai célú pályázatokat írt ki, ami ilyen jellegű
egyesület támogatását célozta meg. Ha szeretnénk részt venni turisztikai jellegű kiadványokban,
(szórólap) programok népszerűsítésében, akkor egyesületi tagdíj (50.000,- Ft.) ellenében, az
együttműködési megállapodás alapján léphetünk be az egyesületbe.
Ebben az évben a strandunk reklámozását sem tudtuk anyagilag megoldani. Az önkormányzat anyagi
helyzete nem engedni meg a kezdeményezés támogatását, ezért nem javaslom a csatlakozást.
Joó-Kovács Balázs: Nem támogatom, nincs mit eladnunk.
Gerhát Károly: Egyetértek azzal, hogy nincs mit eladnunk, mindösszesen egy strandunk van. Abban
látnék én fantáziát, ha egy turisztikai útvonalon egy állomás lehetnénk.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
76/2011. (VII.11.) számú Képviselőtestületi határozat
Jászok Földjén Turisztikai Egyesület kezdeményezéséről
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászok Földjén
Turisztikai Egyesület (Jásztelek) együttműködési megállapodás tárgyában a benyújtott kérelmét.
A Képviselőtestület a kérelmet nem támogatta, és az Egyesülethez nem kíván csatlakozni.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Jászok Földjén Turisztikai Egyesület (Jásztelek)
Szűcs Lajos: LEADER pályázaton 60 %-os pályázati támogatást lehet megpályázni a strandon
kemping kialakítására. A pályázatot július 15-től lehet beadni. A kemping kialakításához szükséges a
kerítésépítés, valamint előírás a melegítőkonyha, zuhanyzók, és férfi, női wc., és portásfülke. Ha
ideiglenes, könnyűszerkezetes épületet építtetünk, akkor is a beruházás költsége kb. 2.000.000,- Ft. A
pályázat benyújtásához építésengedély köteles tervre van szükség, mely tartalmazza a költségvetést, és

a műszaki leírást. 60 fős kemping megépítését céloznánk meg. A terv elkészítésének költsége kb.
50.000,- Ft. – 100.000,- Ft. Javaslom, hogy adjuk be a pályázatot.
Joó-Kovács Balázs: Támogatom a pályázat benyújtását. Valamerre induljunk el. Javaslom, hogy a
tervbe kerüljön beépítésre faházak kialakítása, hogy ha lesz pénzünk, ki tudjuk alakítani. Először egy
darabot mintának, aztán minden évben eggyel többet. Azért látnék ebben lehetőségét, mert el kell
indítani a falusi turizmus lehetőségét is a településen, mert nagyon sok olyan idős, középkorosztályú
család is van, aki itthon van, és látnának ebben lehetőséget (szállás magánházaknál). 2002-2003-ban is
többször találkoztam olyan turistákkal, akik igénybe vették volna, mert szállást kerestek a településen.
Ebben a térségben, a mai gazdasági helyzetben ez az egyetlen lehetőség, amit el tudnánk adni.
Gerhát Károly: Jó volna már elmozdulni valamilyen irányban, ezért támogatom a pályázat benyújtását.
Szűcs Lajos: Megvalósítható, csak először le kell választanunk a területet. A faházak kialakításával
jóval magasabb lenne a kemping beruházási költsége.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2011. (VII.11.) számú Képviselőtestületi határozat
Strandfürdőn kemping kialakításához pályázat benyújtásáról
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani LEADER
pályázaton 60 %-os támogatásra a Jászboldogházi Strandfürdőn kemping kialakításra.
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a kemping kialakításához szükséges
költségvetés és műszaki leírást tartalmazó terv megrendelésére a 2011. évi költségvetés terhére.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Kövér Zoltánné – gazdálkodási főelőadó

A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját zárt
ülés keretében folytatja tovább.
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felkérte a megye településeit „Összetartozunk” erdélyi szórványprogramhoz való csatlakozáshoz.
Megkeresésére 13 település reagált, s közülük is mindössze 4 vállalta a szórványprogramban való
részvételt, egy pedig nyitva hagyta a jövő évi csatlakozás lehetőségét. Személyesen is kiemelkedően
fontosnak tartja, és a megyei önkormányzat is elkötelezett a szórványban élő magyarsággal való
kapcsolatok erősítésében, melynek célja a szórványmagyarság nemzeti önazonosság-tudatának, a
magyar kulturális életnek és mindazon tevékenységeknek erősítése a térségben, melyek a magyarság
megmaradását segítik elő. Ezért kéri, hogy minden lehetőséget igyekezzen megragadni a programba
való bekapcsolódáshoz. A kovásznai partnerrel történt egyeztetés szerint a közös tevékenységekre
várhatóan 2011. szeptemberében kerülhet sor.
Jó dolognak tartom a kezdeményezést, de önkormányzatunknak van már egy testvértelepülése, és a
jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzetben nem tudom javasolni még egy testvértelepüléssel történő
kapcsolattartást. Nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy egy másik erdélyi településsel is felvegyük
később a kapcsolatot. Jelenleg nem rendelkezünk olyan nívós, minőségi hagyományápoló csoporttal,
akit ki tudnánk oda küldeni a kulturális kapcsolatok együttműködésében történő ápolására. Az
önkormányzat költségvetésében a meglévő testvértelepülés kapcsolatának ápolására sincs pénz.
Kobela Margit: Ha most nem csatlakozunk, akkor később betudunk-e kapcsolódni a programba?
Szűcs Lajos: Nem látom ennek akadályát, a Megyei Önkormányzat a kapcsolatfelvételben segít, erre
hozták létre a programot, utána a kapcsolatok ápolása a településeken múlik.
Joó-Kovács Balázs: Egyetértek, sajnos a meglévő testvértelepüléssel sem tudjuk tisztességesen tartani
a kapcsolatot, ahogyan szeretnénk.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
75/2011. (VII.11.) számú Képviselőtestületi határozat
Összetartozunk szórványprogram keretében való háromoldalú együttműködés lehetőségéről

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyűlés Elnöke által körlevélben történő felkérést, mely az „Összetartozunk
szórványprogram keretében való háromoldalú együttműködés lehetőségéről” tájékoztat.
A Képviselőtestület az alábbi döntést hozta:
Az önkormányzat a programban nem kíván részt venni, mert az anyagi lehetőségek nem engedik, de
az elkövetkezendő időben megfontolja, és amennyiben a lehetőségek engedik, akkor később
csatlakozik.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Kovács Sándor - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke
Szűcs Lajos: A Jászok Földjén Turisztikai Egyesületet Jásztelek előző ciklusának volt polgármestere
Kisbakonyi Zoltánné hozta létre, a Jászságban lévő programok, turisztikai kiadványok, rendezvények
megszervezésére. 2-3 éve működik az egyesület. Az egyesületnek az önkormányzat nem tagja még.
Nincs tudomásom példaértékű kezdeményezésről. Azért jött létre az egyesület, mert Az Észak –
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács olyan turisztikai célú pályázatokat írt ki, ami ilyen jellegű
egyesület támogatását célozta meg. Ha szeretnénk részt venni turisztikai jellegű kiadványokban,
(szórólap) programok népszerűsítésében, akkor egyesületi tagdíj (50.000,- Ft.) ellenében, az
együttműködési megállapodás alapján léphetünk be az egyesületbe.
Ebben az évben a strandunk reklámozását sem tudtuk anyagilag megoldani. Az önkormányzat anyagi
helyzete nem engedni meg a kezdeményezés támogatását, ezért nem javaslom a csatlakozást.
Joó-Kovács Balázs: Nem támogatom, nincs mit eladnunk.
Gerhát Károly: Egyetértek azzal, hogy nincs mit eladnunk, mindösszesen egy strandunk van. Abban
látnék én fantáziát, ha egy turisztikai útvonalon egy állomás lehetnénk.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
76/2011. (VII.11.) számú Képviselőtestületi határozat
Jászok Földjén Turisztikai Egyesület kezdeményezéséről
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászok Földjén
Turisztikai Egyesület (Jásztelek) együttműködési megállapodás tárgyában a benyújtott kérelmét.
A Képviselőtestület a kérelmet nem támogatta, és az Egyesülethez nem kíván csatlakozni.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Jászok Földjén Turisztikai Egyesület (Jásztelek)
Szűcs Lajos: LEADER pályázaton 60 %-os pályázati támogatást lehet megpályázni a strandon
kemping kialakítására. A pályázatot július 15-től lehet beadni. A kemping kialakításához szükséges a
kerítésépítés, valamint előírás a melegítőkonyha, zuhanyzók, és férfi, női wc., és portásfülke. Ha
ideiglenes, könnyűszerkezetes épületet építtetünk, akkor is a beruházás költsége kb. 2.000.000,- Ft. A
pályázat benyújtásához építésengedély köteles tervre van szükség, mely tartalmazza a költségvetést, és

a műszaki leírást. 60 fős kemping megépítését céloznánk meg. A terv elkészítésének költsége kb.
50.000,- Ft. – 100.000,- Ft. Javaslom, hogy adjuk be a pályázatot.
Joó-Kovács Balázs: Támogatom a pályázat benyújtását. Valamerre induljunk el. Javaslom, hogy a
tervbe kerüljön beépítésre faházak kialakítása, hogy ha lesz pénzünk, ki tudjuk alakítani. Először egy
darabot mintának, aztán minden évben eggyel többet. Azért látnék ebben lehetőségét, mert el kell
indítani a falusi turizmus lehetőségét is a településen, mert nagyon sok olyan idős, középkorosztályú
család is van, aki itthon van, és látnának ebben lehetőséget (szállás magánházaknál). 2002-2003-ban is
többször találkoztam olyan turistákkal, akik igénybe vették volna, mert szállást kerestek a településen.
Ebben a térségben, a mai gazdasági helyzetben ez az egyetlen lehetőség, amit el tudnánk adni.
Gerhát Károly: Jó volna már elmozdulni valamilyen irányban, ezért támogatom a pályázat benyújtását.
Szűcs Lajos: Megvalósítható, csak először le kell választanunk a területet. A faházak kialakításával
jóval magasabb lenne a kemping beruházási költsége.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2011. (VII.11.) számú Képviselőtestületi határozat
Strandfürdőn kemping kialakításához pályázat benyújtásáról
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani LEADER
pályázaton 60 %-os támogatásra a Jászboldogházi Strandfürdőn kemping kialakításra.
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a kemping kialakításához szükséges
költségvetés és műszaki leírást tartalmazó terv megrendelésére a 2011. évi költségvetés terhére.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Kövér Zoltánné – gazdálkodási főelőadó

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