JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. szeptember 12-én 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: 14 fő
Az ülés határozatképes, jelen van 6 fő képviselő, Darók Sándor képviselő nincs jelen az 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: Tisztelt Képviselőtestület! Utolsó soros képviselőtestületi ülés május 23-án volt, azóta
négy rendkívüli ülés megtartására került sor, ezért szeretnék beszámolni az utolsó soros ülés utáni
időkben történekről.
- Június 10-én részt vettünk az általános iskolai ballagáson, majd a tanévzárón.
- A nyár folyamán megtörtént az oktatás átszervezése. A Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával 4
évig közösen működő Oktatási Intézményfenntartó Társulás kibővült Tápiógyörgye település oktatási
intézményeivel. A 3 település oktatási intézményeiben 2011. szeptember 1-től összesen kb. 1050
gyermek kezdte meg tanulmányait. Augusztus 31-i tanévnyitó után szeptember 1-jén a tanítás
problémamentesen megkezdődött az összes oktatási intézményben.
- Május 28-án került sor a Bartal tanyán a Jászföld Hagyományőrző Egyesület szervezésében a
Hagyományok Hétvégéje rendezvény megtartására, melyhez a szervezőknek ezúton gratulálok a
sikeres lebonyolításhoz. Kezdeményezem, hogy az önkormányzat és a civil szervezet a jövő évben
közösen adjon be pályázatot rendezvények támogatására.
- Június 4-én sikeresen lezajlott a Strandfürdőn megtartott strandnyitó „Civil nap”, melyet együtt
szerveztünk a településen működő hét civil szervezettel. Ezúton köszönöm a civil szervezetek
együttműködését és támogatását.
- Június 16-án a Polgármesteri Hivatalban Katasztrófavédelmi oktatás került megtartásra, melynek
elméleti és gyakorlati része is volt.
- Július 20-án 105 km/óra széllel érkező vihar haladt át a településen, mely az egész faluban kisebbnagyobb károkat okozott. Az önkormányzat intézményeinél kisebb értékű károk keletkeztek, melyet
azonnal bejelentettünk a biztosítónak, és a vagyonbiztosítás alapján kb. 200.000,- Ft. kártérítést kap az
önkormányzat.
- Egy tanulmány elkészítése van folyamatban a Közép - Tisza Vidéki Környezetvédelmi Vízügyi
Igazgatóság részéről, amelyben a település bel- és külterületének csapadékvíz elvezetését mérik fel.
- Augusztus 27-én a Művelődési Házban került megrendezésre az Elszármazottak Baráti Társasága és
az „Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesület éves szokásos találkozója, mely nagyon jól
sikerült.
- Megtörtént a Sportöltöző felújítására benyújtott pályázat elszámolása. A pályázatot a Sportegyesület
nyújtotta be az önkormányzat támogatásával. A beruházást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal munkatársai ellenőrizték, mindent rendben találtak, így a pályázati támogatás kifizetésre
került.
- Az iskola nyílászáróinak cseréjére benyújtott pályázatunkon csökkentett összegű 10.200.000,- Ft
támogatást nyertünk. Közösen nyújtottuk be a pályázatot a Jászalsószentgyörgyi Községi
Önkormányzattal a Belügyminisztériumhoz, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó központosított előirányzatból származó támogatásra. Jászalsószentgyörgy önkormányzata
a gesztor. A pályázaton összesen 22.358.000,- Ft támogatást nyertünk. A közbeszerzési eljárás

folyamatban van, ezen a héten lesz az eredményhirdetés. Októberben kezdődik a munka, és november
15-ig kell befejezni a beruházást.
- 40 gyermek külföldön, Erdélyben történő táboroztatására nyertünk több, mint egymillió forint
pályázati támogatást, mely a jövő nyáron, tanítási szünetben kerül lebonyolításra.
- Szeptember 1-től november 30-ig 6 fő 8 órában történő foglalkoztatásához kaptunk a Munkaügyi
Központtól 70 % támogatást.
- Szeptember 10-én került megrendezésre a Polgárőrség ünnepi közgyűlése. 15 éves a Polgárőrség
Jászboldogházán. Ebből az alkalomból került sor az ünneplésre. Egy kiadványt is készítettek az elmúlt
15 évben történtekről. Az Országos Polgárőr Szövetség „Polgárőr Érdemkeresztjének Arany fokozata”
kitüntetésben részesültem. Köszönöm a Képviselőtestületnek, és munkatársaimnak, hogy támogatnak
az elképzelések megvalósításában! Ez nemcsak számomra, hanem az önkormányzatnak is elismerést
jelent. Köszönöm szépen!
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és tett intézkedésekről.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
97/2011. (IX.12.) 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. szeptember 12.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
2.Napirend
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Farkas József rendőr ezredest, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Rendőr-Főkapitányság rendőrfőkapitányát, és Halmai Ferenc rendőr alezredest a
Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányvezetőjét. Az írásos beszámolót megkapták a Képviselők.
Átadom a szót a Kapitány Uraknak, ha van kiegészítésük, kérem, hogy tegyék meg.
Halmai Ferenc: Tisztelt Képviselőtestület! A 2011. január 1. és szeptember 1. között eltelt időszakban
történtekkel kívánom kiegészíteni az írásos beszámolót. 26 bűnügyi jellegű esemény volt ebben az
évben, ebből 4 esetben kizártuk a bűncselekmény elkövetését, összesen 22 bűncselekmény történt a
településen. 9 esetben vádemelési javaslattal zártuk le az ügyet, ismeretlen elkövető 5 esemény
kapcsán volt, folyamatban van 7 esemény, melyből hatnak az elkövetője ismert, 1-nek pedig nem.
Ezek között volt: garázdaság, testi sértés, lopás. Okmányok ellopása volt 5 esetben. Ezen esetek sajnos
mostanában megszaporodtak. Az ilyen és hasonló esetek előfordulásának csökkentése érdekében
javaslom, hogy mindenki figyeljen jobban személyes tárgyaira, okmányaira. Ne hagyjuk szem előtt,
pld. gépjárműben vagy kerékpáron a táskánkat őrizetlenül. A megelőzés nagyon fontos. Erre
figyelmeztetni kell a lakosokat a helyi újságban, vagy egyéb helyeken. Amennyiben ellopták az
okmányt, de időközben megkerülne, kérem, hogy jelezzék a rendőrségen.
2011. szeptember hónaptól, a hónap végéig fokozott ellenőrzést hajtunk végre 4 településen,
Jászapátin, Jászalsószentgyörgyön, Jánoshidán és Jászboldogházán. A vagyon elleni bűncselekmények
megelőzését kívánjuk elérni ezzel. A rendőr a szolgálat 50 %-át gyalogosan látja el a település utcáin.
Ezáltal az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét kívánjuk erősíteni. A polgármester és az
alpolgármester kérésének megfelelően a rendőrök külterületen is látnak el szolgálatot. A jogsértőkkel
szemben a normák által meghatározott következetes szankcionálási gyakorlatot folytatunk. A fokozott
szolgálat szeptember 30-ig működik, azután értékelésre kerül az eltelt időszak, majd döntés születik,
hogy a további időszakban hogyan folytatódik majd tovább.

A fokozott szolgálat után is a lakosság biztonságérzetének javítása, fokozása érdekében
hetente egy alkalommal egy guruló rendőri szolgálat megjelenik a településen, és a Polgárőrséggel
összehangolva néhány órát tölt el a településen, belterületen, vagy akár külterületen is.
Farkas József: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyzőnő! Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt
Vendégek! A statisztikáról sokat lehet beszélni, de nem csak a statisztika a fontos, hanem az is nagyon
lényeges, hogy az itt élő lakosok hogyan érzik magukat. Polgármester Úr három település
polgármesterével, és vállalkozókkal együtt levélben jelezte, hogy nem jó az itt élő lakosok
közbiztonsága. Ezért kellett elrendelnem a fokozott ellenőrzést és intézkedési sorozatot augusztus 27én. Az intézkedési sorozat keretében van lehetőség a készenléti rendőrség állományából való rendkívül
nagyszámú rendőr csapat ide vezénylésére, valamint a saját rendőreink elosztására. A saját létszámmal
kell gazdálkodni, és ez esetlegesen más települések rovására megy, hiszen tőlük kell ide erőt
elvonnunk.
A Polgármester úr és Alpolgármester úr elmondta, hogy a településen példaértékű a polgárőrség és a
rendőrség kapcsolata. Erről kaptam egy most elkészült kiadványt, mely a 15 éves Polgárőrség eddigi
munkáját mutatja be. Ez azt mutatja, hogy az itt élők változtatni akarnak, hogy az emberek
biztonságérzete jobb legyen. Ha azt akarják, hogy aki bűncselekményt, jogsértést követ el, azzal
szemben eljárjunk, akkor részben a polgárőrségtől, részben a lakossági csatornákon keresztül várjuk a
jelzéseket, mert nem jó, ha a rendőr magára marad. Nem voltak szerencsések a körzeti megbízott
személyében bekövetkezett változások sem. A rendőrségtől sokan fiatalon nyugdíjba mentek. Ezen
változtatni kell mindenképpen, és ezeket a helyeket be kell tölteni. A rendőri képzés is változott. A
jelenleg rendelkezésre álló létszámból, fiatal, most végzett, felszerelt rendőrt az elméleti oktatás után
gyakorlati szolgálatba helyezzük át, mert krízis helyzetben, krízisdöntést kell hozni. Nem tudjuk
betartani azt, hogy csak 2 éves gyakorlat után töltsenek be körzeti megbízotti feladatot. A
társadalomnak most erre van szüksége. Az emberek okkal, joggal akarnak rendőrt látni az utcán.
Sajnálatos, hogy a megyében a rendőrök létszáma ugyanannyi, mint öt évvel ezelőtt volt. Ez nem jó. A
Jászberényi Rendőrkapitányság állománytáblában, létszámban feltöltött, de még mindig kevesen
vagyunk.
Köszönöm Önöknek a körzeti megbízott részére nyújtott támogatást. (Számítógépes rendszer
kialakítása.) Helyben tud a számítógépen rögzíteni, nem kell ezért beutaznia Jászberénybe, és így a
településen, a közterületen tud eltölteni több időt. Azon leszek, hogy a Jászsági területeken növeljük a
rendőri létszámot. Szeretném, ha a közeli szomszédos településen, Jánoshidán a rendőr lakópark
folyamatosan rendőr családokkal szaporodna. Ha helyben van a körzeti megbízott, akkor jó ember
legyen, ismerje a helyi lakosokat, és bátran merjenek hozzá fordulni. Kérem, hogy majd az ide
helyezett körzeti megbízott, fiatal kolléga munkáját mindenben segítsék, támogassák. A nyomozás
eredményességén, a felderítésen még van mit javítani. Bízom benne, hogy a bűnözők előbb vagy
utóbb a méltó büntetést meg fogják kapni a magyar bíróság előtt, akkor az itt élők azt fogják gondolni,
hogy igen tettük a dolgunkat. Kérem, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Ha gond, vagy
probléma van, akkor jelezzenek, Halmai Ferenc Kapitány Úrral együtt mindig szívesen a
rendelkezésükre állunk.
Szűcs Lajos: Három polgármesterrel, és vállalkozókkal levélben a Belügyminiszter Úr segítségét
kértük a lakosság közbiztonsága érdekében. A következményeket, és a tett intézkedéseket nem tartom
jó megoldásnak. Ezt elmondtam a Készenléti Rendőrség azon vezetőinek is, akik felkerestek ez
ügyben. Mi nem ideiglenes, egy hónapig tartó fokozott rendőri készenlétre gondoltunk. A kérésünk a
rendőrség állományának erősítésére, valamint a Kapitányságok kiadásainak, gazdálkodásainak az
erősítésére irányult volna. Nem az lett belőle. A rendőrség munkájával az adott lehetőségekhez képest
meg vagyunk elégedve. Pld. Hetente két-három alkalommal alkoholszondáztatásra volna szükség.
Mindezek helyett a készenléti rendőrök kivezénylésére került sor. Ez is óriási visszatartó erő, ameddig
tart. Jászboldogháza szerencsésebb települések közé tartozik, kevés a bűncselekmény, megszoktuk a
rendet, fegyelmet, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez így maradjon, vagy javuljon.
Van-e kérdés, vagy hozzászólás?
Joó-Kovács Balázs: Magánemberként is, és a Polgárőr Egyesület elnökeként, polgárőrként is meg
vagyok elégedve a rendőrséggel történt együttműködéssel a múlt évben. Minden esetben kellő időben
megkaptuk a kért segítséget. Napi kapcsolatot tudunk tartani. Szavaink, kéréseink megfelelően
meghallgatásra találtak. Nagyon jónak ítélem meg ezt a területet, kiegészülve a szakmai mellett az
emberi tényezőkkel. Kérésem lenne a Tisztelt Kapitány Úrhoz: Nagyon nagy probléma ebben az

időszakban az Újszász irányából beérkező bűnözői körnek a tevékenysége. Egy pont van, ahol át
tudnak jönni, az a Tápiói híd. Mérhetetlen károkat okoznak. Nem érezzük, nem éreztem annak idején
rendőrként sem, nem érezzük most sem, hogy az Újszászon szolgálatot teljesítő rendőrök kellőképpen
ellenőriznék ezt a területet, és az innen beérkező mozgásokat. A híd előtt lévő földterület már
közigazgatás szempontjából Újszászhoz tartozik. Nem tudnak máshol átjönni, ezért véleményem
szerint szükséges lenne olykor-olykor egy-két ellenőrző áteresztő pontot felállítani, mi erről az oldalról
segítenék a munkájukat, ezzel nagyobb eredményeket lehetne elérni.
Örömmel jutott tudomásomra, hogy a rendőrség több új motorkerékpárt kapott. Látva itt a
terepmotorosokat, és cross - motorosakat, egy-két megfelelően képzett motorkerékpáros rendőrt, ha be
lehetne vetni a megye területére, azzal nagy eredményt tudnának elérni, megelőzés és felderítés
szempontjából nagylehetőség lenne. Köszönöm szépen.
Kobela Margit: Jó, ha mindig látjuk a rendőrt. Vigyáznak ránk. Egyetértek a beszámolóval, és a
szóbeli kiegészítésekkel. Gyermekjóléti Szolgálat ügyintézőjeként lenne egy kérésem. Előfordult,
hogy 15,58 órakor jött a szülő, és feljelentést szeretett volna tenni. Be kellett utaznia Jászberénybe,
mert a körzeti megbízott munkaideje 16,00 órakor lejárt. Lehetne-e egy kicsit rugalmasabb a rendőrség
működése?
Dr. Pap Béla: A csíkosi erdőt nem tudjuk megőrizni, már elfogyott. Lopják a fát. A feljelentéseket
megtesszük, de nem történik semmi. A gazdák költségén újra kell telepíteni az erdőt. Az Újszászi
rendőrök nem tesznek semmit, mi nem tudjuk innen megvédeni, mire kimegyünk, az elkövetők már
Újszászon vannak. Az elkövetők lopott autóval, lopott rendszámmal járnak, sikertelen a feljelentés.
Ezt minden évben a beszámolókor elmondtam. További sok sikert kívánok a munkájukhoz a
rendőröknek!
Halmai Ferenc: A Képviselő Asszony felvetésére válaszolom, hogy nem tudtam az esetről, és
kivizsgálom az ügyet. A körzeti megbízottnak itt helyben fel kell vennie a bejelentést. A jövőben
kérem, ha ilyen, vagy hasonló eset előfordul, azt minél előbb jelezzék felém. Terveink között szerepel
a településre fiatal körzeti megbízott kinevezése.
Farkas József: - Eddig is, és ezután is a nap minden órájában rendelkezésre állok valamennyi
települési vezető előtt, ha gondok vannak, vélemény vagy tanács kell, beszéljük meg. Kommunikáció
hiánya okozta a jelenlegi helyzetet. Megdöbbentem a levélen. A jó szándék kevés. Nem biztos, hogy
ez a döntés megoldja a helyi gondokat.
- Újszász vonatkozásában köszönöm a jelzést, megteszem a megfelelő lépéseket.
- 2 motorkerékpárral rendelkezünk. Szeretnénk fejleszteni a motoros szolgálatot, 2012-ben fő
feladatunk lesz. Ahhoz, hogy több legyen, ki kell képezni a rendőröket hozzá, és a megfelelő motoros
ruházat szükséges.
- Az erdők megóvása nem a rendőrség feladata, az erdőt a tulajdonosnak kell megvédenie.
Szabálysértés, bűncselekmény esetén jelzést kérek, és azonnali intézkedést teszünk.
- Létszámában alul van tervezve a Jászberényi Rendőrkapitányság létszáma. A jövőben a cél, hogy
növeljük a közterületen lévő rendőrök számát.
Szűcs Lajos: A Belügyminiszter Úrhoz eljutatott levéllel a célunk a kapitányságok pénzügyi
megerősítésére való felhívás volt.
Köszönöm a Kapitány Urak tájékoztatóját. A beszámolót a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadásra
javaslom.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
98/2011. (IX.12.) számú Képviselőtestületi határozat
A település közbiztonsági helyzetéről
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megvitatta a település 2010. 01.012010. 12.31 közötti időszakának közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót.
A Képviselőtestület a beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja, és
köszönetüket fejezik ki a Rendőrségnek az elvégzett munkáért.
Anyagi lehetőségeihez mérten a későbbiekben is támogatja az önkormányzat
a helyi körzeti megbízott munkáját.

A jövőben további jó munkát, sok sikert kívánnak a település közbiztonságának javításáért
fáradozó szerveknek és személyeknek.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Jászberényi Rendőrkapitányság – 5100 Jászberény, Hatvani u. 1.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-Főkapitányság 5000 Szolnok, Baross u. 39.
3.Napirend
Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Első félévben fő feladatunk volt a takarékos gazdálkodás. Van
olyan szakfeladat, ahol az előirányzathoz képest többet költöttünk. Ilyen például a saját ingatlan
hasznosításnál van. Az orvosi rendelőben lévő önkormányzati szolgálati lakás felújítását (fürdőszoba)
végeztük, a településre költöző körzeti megbízott részére. Elvégeztük a lakás gázfűtésének
leválasztását, gázcirkó került felszerelésre Ezek után egyedi gázórán mérhető a fogyasztás. Ezáltal
magasan túlköltekeztünk, de a szolgálati lakásra szükség volt, mert feltétele volt a pályázati kiírásnak.
Április, május hónapokban már láttuk, hogy nagyon nehéz lesz, ezért sokszor még a költségvetésbe
betervezett kiadásokat sem eszközöltük. A kiadásokat annyira vissza kellett szorítani, hogy már a
dolgozók is érezték, mert az önkormányzati dolgozók június hónapban nem kaptak cafatéria juttatást.
A betervezett fejlesztésekből nagyon kevés valósult meg. Az év másik felében, az ősszel kerül sor az
iskola nyílászáróinak cseréjére. Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával az oktatási társulás pénzügyi
elszámolása még nem történt meg, kb. 5 mFt.-ot visszautalnak az önkormányzatnak.
A közvilágítás szakfeladatnál megtakarítás mutatkozik, ezért javaslom onnan, 200.000,- Ft
átcsoportosítását a Szociális ellátás szakfeladat részére a Szociális Bizottság felhasználására, mert a
bizottság 200.000,- Ft-os keretéből 170.000,- Ft-ot már kimerített, és ez veszélyezteti a működésüket.
Kérem a Képviselőtestületet, hogy a módosítással együtt fogadja el az önkormányzat és
intézményeinek 2011. év I. félévi helyzetéről szóló beszámolóját.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
9/2011. (IX. 12.) számú Képviselőtestületi Rendelet
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.9.) számú Képviselőtestületi Rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
4.Napirend
Beszámoló a Strandfürdő 2011. évi működéséről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Ebben az évben átfogó beszámolót kaptunk a Strandfürdő ez évi működéséről. Nagy
öröm számomra, hogy a strand egész nyáron zavartalanul működött. Az eddig fennálló műszaki
problémák a tél folyamán kiküszöbölésre kerültek, és problémamentesen zajlott a három hónapos
üzemeltetés. A szakhatóságok több alkalommal ellenőrzést végeztek, és nem találtak problémát, ez
minősíti az ott dolgozók, és a strandvezető jó munkáját. Örülök, hogy a strand (9544 fő) vendégszáma
emelkedett. Az éjszakai fürdőzések jól sikerültek. Voltak olyan napok, amikor a rossz időjárás miatt
nem volt látogató, 88 napból, 7 nap. Ezzel együtt az idei év mindenképpen sikeres működtetést takar.
A működési költségek ebben az évben megemelkedtek, nem fedezik a bevételek a kiadásokat. Magas a
Strandfürdő áram, és vegyszerfogyasztása. Több olyan kiadás történt, amelyek nem egy évre szólnak,

mint például a fűnyíró traktor vásárlása. A Strandfürdő működésében a leggyengébb pontnak még
mindig a vendéglátást (büfé) tartom. Ezzel kapcsolatosan volt a legtöbb kritika, panasz.
Gerhát Károly: Az észrevételek azonosak voltak a múlt évvel. A Strandfürdő területén megfordult
vendégek elégedettek voltak a környezet, és a víz tisztaságával, és az ott dolgozók munkájával. Ezt
több vendég is jelezte, és kifejezték elégedettségüket. Eljöttek Szolnokról, Budapestről, Jászberényből,
és a Tápióságból. Helyi fürdőzők kevesen voltak, pedig nem kell magas belépő díjat fizetni, valamint
helyben volna. A főnyíró traktorra nagy szükség van a terület nagysága miatt. A működési költség
sajnos magas, de ha nem jó az időjárás, akkor nincs vendég, az a mínuszt erősíti. Jó időben 200-300
vendég/nap fordul meg a strandon. A legjobb menedzser a jó idő!
Szűcs Lajos: Belépő díjról még a későbbiekben kell döntenünk, de nem javaslom az emelést.
Javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
99/2011. (IX.12.) számú Képviselőtestületi határozat
A Strandfürdő 2011. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a Strandfürdő 2011. évi
működéséről szóló beszámolót.
A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki Szöllősi Péter strandfürdővezető és munkatársai által
2011. nyári szezonban végzett lelkiismeretes, jól végzett munkájukért.
Határidő: 2011. szeptember 12.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Szöllősi Péter vízmű-és strandfürdő-vezető
Szűcs Lajos: Köszönöm a strandfürdő dolgozóinak lelkiismeretes munkáját, és bízom benne, hogy a
jövőben is sikerül ilyen jól teljesíteni.
5.Napirend
Előterjesztés pályázatok benyújtására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Az írásos táblázatban szerepelnek az önkormányzat és a civil szervezetek által LEADER
pályázatra benyújtandó projektek. A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi elnökével
történt előzetes egyeztetések alapján javaslom, hogy a „Szabadidős és sporttevékenységek
ösztönzésére” (strandfoci homokpálya építésére) az önkormányzat adja be a pályázatot. Ezzel együtt
az önkormányzat három beruházást tervez. A civil szervek 9 pályázatot szeretnének benyújtani.
Belvízi védekezésre (Hinova kotró 0,9 T vásárlása) a Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület adja
be a pályázatot, a várható projekt 7 mFt. Ezek a számok még becsült értékek. Szeptember 30. és
október 31. között lehet benyújtani a pályázatot. A Hagyományőrző és jász identitás rendezvényre
betervezésre került 3,5 mFt. A Jászföld Hagyományőrző Egyesülettel közös pályázatot szeretnénk
benyújtani, mely tartalmazná a lovas rendezvény és a strandnyitó falunap költségeit. Az elnyert
pályázatokat, beruházásokat előre le kell finanszírozni. A bank nem ad hozzá hitelt. A civil
szervezetek és az önkormányzat pénzügyi helyzete fogja meghatározni, hogy hogyan tudjuk
megvalósítani. Mindezek ellenére javaslom, hogy adjuk be a pályázatokat, és a helyi civil szervezetek
által benyújtandó pályázatok lebonyolításában közreműködjön az önkormányzat.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

100/2011. (IX.12.) számú Képviselőtestületi határozat
LEADER pályázatok benyújtásáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete LEADER pályázat keretében az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program – UMVP IV. tengely – pályázat benyújtásáról döntött az
alábbiak szerint:
a) Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani:
1. Szabadidős és sporttevékenységek ösztönzésére (Strandfoci homok pálya kialakítására) 1.266
mFt + földmunka és kvarchomok összege, 90 % pályázati támogatásra,
2. Turisztikai tevékenységek ösztönzésére (Strandfürdőn út,
megépítésére) 10 mFt, 60 % pályázati támogatásra,

kerítés,

szociális

épület

3. Hagyományőrző és jász identitás rendezvények (Falunap, Strand nyitó megrendezéséhez) 3,5
mFt, 100 % pályázati támogatásra.
b.) A Képviselőtestület döntött a helyi civil szervezetek által benyújtott az alábbiakban felsorolt
pályázatok lebonyolításában – előzetes partnerségi megállapodás alapján - történő
közreműködésről:
1./ Polgárőr Egyesület: Köz és településbiztonság fejlesztése (Rendszer bővítés) 5 mFt, 90 %
pályázati támogatásra,
2./ Polgárőr Egyesület: Nonprofit szervezetek eszközbeszerzése (2 db robogó) 700,-eFt., 90 %
pályázati támogatásra,
3./ Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Belvízi védekezés (JCB mini kotrógép, szivattyú,
tömlő) 7 mFt, 90 % pályázati támogatás,
4./ Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Nonprofit szervezetek eszközbeszerzése
(Bevetési ruha, szivattyú) 1 mFt, 90 % pályázati támogatás,
5./ Sportegyesület: Szabadidős- és sporttevékenységek ösztönzése (Vendégöltöző felőjítása) 3,5
mFt, 90 % pályázati támogatás,
6./ Sportegyesület: Nonprofit szervezetek eszközbeszerzése (Labda, háló, mez, táska, stb.) 800,eFt, 90 % pályázati támogatás,
7./ Faluvédő – és Szépítő Egyesület: Nonprofit szervezetek eszközbeszerzése (Fűnyíró és gally
aprító) 800.- eFt, 90 % pályázati támogatás,
8./ A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány: Nonprofit szervezetek eszközbeszerzése (kerékpárok)
700 eFt, 90 % pályázati támogatás,
9./ „Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete: Nonprofit szervezetek eszközbeszerzése
(Fellépő ruha) 500.- eFt, 90 % pályázati támogatás,
A jelen határozatban meghatározott pályázati összegek pontosítására a pályázat benyújtásakor
kerül sor.

A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy a civil szervezetek képviselőivel a
pályázatokhoz a partnerségi megállapodást írja alá.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Pap Béla – pályázatíró
Polgárőr Egyesület
Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Sportegyesület
Faluvédő – és Szépítő Egyesület
A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány
„Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete
6.Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A Motoros Klub Egyesület azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselőtestülethez, hogy
2012. 05. 11-13. között a Jászboldogházi Strandfürdőn szeretné megrendezni a soron következő 14.
motoros találkozóját.
Gerhát Károly: Szeretném tolmácsolni azt a lakossági kérdést, hogy gondolkozott-e azon az
önkormányzat, hogy bérleti díjat kérjen a terület használatáért?
Szűcs Lajos: December végéig ki kell költözniük a klubhelyiségből, ezért ingatlant keresnek, mely
pénzbe kerül. Nem javaslom, hogy bérleti díjat kérjünk. Javaslom, hogy az előző évekhez hasonló
feltételekkel, térítésmentesen biztosítsuk részükre a Strandfürdő területét a Motoros találkozó
megrendezéséhez.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
101/2011. (IX.12.) számú Képviselőtestületi határozat
A 2012. évi Motoros Találkozó megrendezéséhez terület biztosításáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászboldogházi Motoros
Klub Egyesület (5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.) kérelmét, és az alábbiak szerint döntött.
Az önkormányzat a 2012. május 11-13. időpontban Motoros Találkozó megrendezéséhez az előző
évekhez hasonló feltételekkel térítésmentesen biztosítja a Strandfürdő területét.
A Képviselőtestület felkéri az egyesület képviselőjét, hogy a terület bérlésével kapcsolatos
részleteket a találkozó megrendezése előtt Szűcs Lajos polgármesterrel egyeztesse.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyeztetéseket követően a bérleti
szerződést írja alá.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos - polgármester
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület – Laki Zsolt elnök

Szűcs Lajos: A Sportegyesület 2011. november 12-én szombaton rendezi meg a Sportbált, melyet a
Tornacsarnokban szeretnének megtartani. A Tornacsarnok bérbeadásához kéri a Képviselőtestület
támogatását. Javaslom, hogy támogassuk az egyesület kérelmét.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
102/2011. (IX.12.) számú Képviselőtestületi határozat
Tornacsarnok rendezvényhez történő biztosításáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Sportegyesület (5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.) kérelmét.
A kérelmükben a Sportbál megrendezéséhez 2011. november 12-i időpontra kérték bérbe a
tornacsarnokot.
A Képviselőtestület a civil szervezetnek a bál megrendezéséhez természetbeni támogatásként,
díjmentesen rendelkezésre bocsátja a kért időpontban a tornacsarnokot.
Határidő: 2011. szeptember 23.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Bodor Máté – Sportegyesület elnöke
Szűcs Lajos: „A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi
kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” nevű és KEOP-7.1.1.1/09-20090006 azonosító számú projektjének II. fordulóra való pályázatának beadása a Támogatási
szerződésben ütemezetten 2011. szeptember 30.
A pályázathoz a Társulás elnöke által tett nyilatkozatok, a Társulás által tett vállalások, és a Társulás
által elkészített dokumentumok mellett csatolni kell a tagönkormányzatok által tett nyilatkozatot is az
alábbiakra:
A társulás, továbbá a projektben érintett valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének
határozata arról, hogy az általuk az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá
az Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát,
díjképzést, ismerik és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt
befejezését követő minimum öt évig.
Javaslom, hogy a Képviselőtestület támogassa és vállalja a projekt megvalósítását a pályázat II.
fordulóra történő benyújtáshoz.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
103/2011. (IX.12.) számú Képviselőtestületi határozat
„A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” nevű és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006
azonosító számú projekt II. fordulós pályázat beadásához készített Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány, és az abban bemutatott üzemeltetési koncepció, díjpolitika és díjképzés megismeréséről,
adatainak valóságnak való megfelelésről, azoknak betartásáról és a fenntartási időszak végéig történő
vállalásról
1. Jászboldogháza település Képviselő-testülete határozatot hoz, melyben rögzíti, hogy „A
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” nevű és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006
azonosító számú projekt II. fordulós pályázat beadásához elkészült Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányban feltüntetett – az önkormányzatunk által az üzemeltetési
koncepció alátámasztásához nyújtott – adatok, információk a valóságnak megfelelnek,

továbbá a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, és az abban bemutatott üzemeltetési
koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismeri, és annak betartását a támogatás visszafizetésének
terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig.
Határidő: 2011. szeptember 29.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás – Dr. Szabó Tamás elnök
Szűcs Lajos: A projekt II. fordulós pályázat beadásához Képviselőtestület által adott
felhatalmazásra van szükség, hogy nyilatkozni tudjak, hogy a projekten kívül az önkormányzat
nem vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban a projektelemhez kapcsolódóan.
Kérem a Képviselőtestület támogatását.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
104/2011. (IX.12.) település képviselő-testületi határozat
„A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” nevű és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006
azonosító számú projekt II. fordulós pályázat beadásához polgármesteri felhatalmazás nyilatkozat
tételre
1. Jászboldogháza település Képviselő-testülete határozatot hoz, melyben rögzíti, hogy „A
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” nevű és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006
azonosító számú projekt II. fordulós pályázat beadásához felhatalmazza a település
polgármesterét, hogy az alábbi nyilatkozatot tegye:
Alulírott Szűcs Lajos, mint Jászboldogháza település polgármestere nyilatkozom, hogy
Jászboldogháza település
a REGIO-KOM Társulás „A REGIO-KOM Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése” nevű és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006 azonosító
számú projektjén kívül nem vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban az
adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan.
Ezen nyilatkozatomat a REGIO-KOM Társulás „A REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerének fejlesztése” nevű és KEOP-7.1.1.1/09-2009-0006 azonosító számú projekt
II. fordulós pályázatához adtam ki.
Határidő: 2011. szeptember 29.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás – Dr. Szabó Tamás elnök
A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját zárt
ülés keretében folytatja tovább.
kmft.
(Szűcs Lajos)

polgármester

(dr. Fehérváry Mária)

jegyző

