
J E G Y Z Ő K Ö N Y V                                                                                      
 
Készült: 2011. november 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely– 
képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Fehérváry Mária - jegyző 

Lakosság részéről: 9 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 5 fő képviselő, Kobela Margit képviselő jelezte, hogy nem tud részt 
venni az ülésen, Darók Sándor képviselő késik.  

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal a polgármester javaslatára a meghívóban közölt napirendet 
tárgyalja. 

1.Napirend 
 Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Kedves Vendégeink!  

- Utolsó soros Képviselőtestületi ülésünk szeptember 12-én volt, azóta két rendkívüli ülés 
megtartására került sor október 10-én és 28-án, ahol legutóbb az új Önkormányzati 
törvény –tervezetéről, és az új köznevelési koncepció-tervezetéről hangzott el tájékoztatás. 
Mindkét törvény-tervezetre sok módosító javaslat érkezett az óta a Parlamentbe. 

- A Radiátor Invest Kft. 2011. augusztus 1-től átvette az ALURAD korábbi tevékenységeit 
(gyártás, forgalmazás). Új tulajdonosa van a cégnek, Dr. Márkházai Sándor, akinek a 
meghívására vettem részt egy tájékoztatón. Céljuk különböző pályázatokon részt venni, és 
felújítani a gyárat. 15-20 főt foglalkoztatnak jelenleg, és ezt a létszámot a jövőben 
szeretnék bővíteni. A cég tervei között nemcsak a növekedés, de a portfólió bővítése is 
szerepel, hamarosan a radiátorok mellett a kerti bútor és a napkollektor gyártás is el fog 
indulni, persze a cég hagyományainak megfelelően kizárólag alumíniumból.  

- November közepén letelt a Strandfürdő felújítására vonatkozó 2 éves jótállási garancia. 
Többszöri egyeztetés alapján szeptember – október hónapban még elvégezték a felmerült 
hibák javítását, ezért a jótállási garanciaként szolgált 700.000,- Ft-ot novemberben 
visszautaltuk a Devex Kft. részére.  

- Az Önkormányzat részéről és a civil szervezetek részéről is benyújtásra kerültek a 
LEADER pályázatok. Tavasszal várható döntés. 

- Startmunka program keretében 3 pályázatot nyújtottunk be 2012. évre, 36 fő regisztrált 
munkanélküli foglalkoztatására. 1. Csapadékvíz-elvezető csatorna, és közterület tisztításra, 
2. Úthálózat, járda felújítására, 3. téli foglalkoztatásra vonatkozó pályázatot, mely 
pályázatokon dologi kiadásra is lehetett pályázni.  

- Október 29-én vacsorát szerveztünk Orczi Imréné, az Ezüstkor Nyugdíjas Klub titkára, és 
Pesti Róbert, a Jászföld Hagyományőrző Egyesület elnökének részvételével az 
Árvalányhaj táncegyüttes tagjainak és szüleinek a részére, melynek fő célja volt, annak 
megbeszélése, hogy a jövőben hogyan képzelik el a működésüket. Közösen adtunk be 
LEADER pályázatot a Jászföld Hagyományőrző Egyesülettel a 2012. évben 
megrendezésre kerülő Hagyományőrző Lovas rendezvényre, és a falunapra. A pályázat 
tartalmazza még egy 1 hetes tánctábor megrendezését a Strandfürdőn. A tábor 
megszervezéséhez, és lebonyolításához kértük az Árvalányhaj Néptáncegyüttes segítségét. 
Kértük az együttestől, hogy továbbra is folytassák azt a munkát, amelyet a hosszú évek 
alatt már megvalósítottak. A táncoktató tanár nem tudott részt venni a megbeszélésen, de 
bízom benne, hogy a csoport működése folytatódik a jövőben is.  

- Október 22-én részt vettem az általános iskola által szervezett Őszi bálon.  



- Október 23-án az Egyházközség tagjaival közösen a Szent Vendel Szobor koszorúzása is 
megtörtént. 

- Több alkalommal vettem részt a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének, illetve a 
Jászsági Többcélú Társulási és Pénzügyi Bizottsági, és Területfejlesztési Bizottsági 
ülésén. 

- Több alkalommal sor került a „Zagyva Projekt” – Zagyva mentén kerékpárút kiépítése - 
pályázat előkészítésével kapcsolatos ülésre, mely üléseken az Alpolgármester Úr vett 
részt. A pályázat előkészítése, a kerékpárút tervezése folyamatban van. 

- November 15-én a Regio-Kom Társulási ülésén Hevesen vettem részt, ahol a fő napirend a 
társulás működési területén alkalmazandó hulladék szállítási díj 2012. évi megtárgyalása 
volt. 15 %-os hulladékszállítási díjemelésről történt döntés, a gázolaj magas ára miatt. 

- November 17—én megtörtént az általános iskola nyílászáróinak cseréjével kapcsolatos 
műszaki átadás. Különböző kisebb javításokat kértünk a kivitelezőtől. 

- November 25-én Jászberényben volt a Helyi Védelmi Bizottsági ülés, melyen szintén Joó-
Kovács Balázs alpolgármester vett részt. Alpolgármester Úr tájékoztatott, hogy a Helyi 
Védelmi Bizottsági feladatokat 2012. január 1-től a Katasztrófavédelemhez sorolják át, 
ezért itt is átszervezés várható. 

- A múlt héten 100 db díszfa elültetésére került sor a strandfürdőn és egyéb önkormányzati 
intézményeknél.  

Ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről. 
 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

117/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi 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. november 28. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

2.Napirend 
 Tájékoztató a Községi Önkormányzat és intézményeinek 2011. évi I-IX. havi gazdálkodásáról  
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az önkormányzat gazdálkodása a terv szerint megfelelő. Nagyobb eltérés a tervhez 
képest a szolgálati lakásoknál (orvosi és kis iskola) gázfűtés leválasztása miatt mutatkozik, és a 
fejlesztés elmaradása miatt van. Továbbá nem valósult meg a Vízműnél a védőidom lehatárolás, 2012. 
tavaszig kaptunk haladékot az elkészítésére. A költségvetés a féléves módosított előirányzathoz képest 
mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 2.425,- e/Ft összeggel növekedett. Az önkormányzat 
intézményeinek működési bevételei 64,85 %-ban, és a sajátos bevételei 85,86 %-ban teljesültek. Az 
önkormányzat pénzforgalmi kiadása a módosított előirányzat 74,88 %-a. Minden területen 
igyekeztünk a lehetőségekhez mérten takarékosan gazdálkodni. Az oktatási társulás működésénél 
(2010. évben) megtakarítás keletkezett, az erről készült kimutatás kiosztásra került. Az önkormányzat 
háromnegyed éves gazdálkodásáról készített beszámoló alapján kérem az írásbeli előterjesztés 
elfogadását, és a 2011. évi költségvetési rendelet módosításának elfogadását.  
 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
10/2011. (XI. 28.) számú Képviselőtestületi Rendelet 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.9.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
3.Napirend 



 Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megalapozó rendeletek módosítására 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
             
Szűcs Lajos: Az ár-és díjtételeket érintő kérdésekben több alkalommal tartottunk megbeszéléseket az 
intézményvezetőkkel, ezen megbeszélések alapján készült el a 2012. évi költségvetést megalapozó ár- 
és díjtételek megváltoztatására vonatkozó előterjesztés, mely néhány helyen díjemeléseket tartalmaz.             
               
Szűcs Lajos polgármester felolvasta a 2012. évi költségvetést megalapozó ár- és díjtételek 
megváltoztatására vonatkozó előterjesztést, mely módosítások 2012. január 1. napjától lépnének 
életbe.  

 
Szűcs Lajos: A Tornacsarnok számos sporttevékenységnek, szakkörnek ad helyet. A tornacsarnok 
igénybevételével kapcsolatosan készült egy kimutatás, mely a Képviselőtestületi anyag mellékletét 
képezi. A tornacsarnok az önkormányzat legjobban kihasznált épülete. Egyeztetés alkalmával 
felvetődött, hogy szükség volna a tornacsarnok használatával kapcsolatosan bérleti díj megállapítása, 
mely részben a rezsi költségek hozzájárulását szolgálná.  
A rendezvények szervezését az utóbbi években a jogszabályok több alkalommal szigorították. Ezért 
szükség van arra, hogy a rendezvények megtartását minden alkalommal a szervezők jelentsék az 
önkormányzathoz. Szerződés megkötésére kerülne sor, amiben rögzítve lenne az a felelős személy, aki 
a rendezvény lebonyolításáért felelősséget vállal. A jelenleginél szabályozottabb helyzetet kell 
teremteni. Pld.:Bérlet esetén civil szervezeteknek kaució megállapítása. A civil szervezeteknek nagy 
gyakorlata van a rendezvények lebonyolításában. Eddig nem volt gond, így a szabályozással a 
jövőbeni gondokat szeretnénk megelőzni. Nem javaslom a civil szervezeteknek bérleti díj 
megállapítását, mert nagyrészt önkormányzati támogatásból működnek.  
 
Polgármester Úr kérte a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztést vitassák meg, és tegyék meg 
javaslatukat.  
 
Gerhát Károly: Az ár-és díjtételek emelésével egyetértek, mert a körülmények megkövetelik. 
Tornacsarnoknál is egyetértek a szerződéskötés bevezetésével. Civil szervezetektől nem kellene bérleti 
díjat kérni, a többinél lehetne valamennyi díjat megállapítani, de nagyon nehéz, mert a különböző 
termek használata teljesen különbözik. A tornacsarnokban a legnagyobb igénybevétel a teremfoci 
alkalmával van. 
 Joó-Kovács Balázs: Az ismert rezsiköltség alapján a tornaterem használatára 700,- Ft/óra díjat 
javaslok. A helyi civil szervezeteknek (jótékonysági bálok megrendezésénél) nem javaslom bérleti díj 
megállapítását. 

Darók Sándor képviselő megérkezett az ülésre. 
 

Szűcs Lajos: Ha kérünk bérleti díjat a hétközben tartott használatért, akkor csak egységes díjat tudok 
elfogadni, vagy fizessen mindenki, vagy senki. 
 
Dr. Pap Béla: A helyi lakosoktól, civil szervezetektől ne kérjünk bérleti díjat, ha idegen vendégek 
érkeznek, ott állapítsunk meg díjat. A rongálást fizesse meg minden bérlő. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

118/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Tornacsarnok használatáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi Tornacsarnok használatával 
kapcsolatosan az alábbi döntést hozta. 
 
A Tornacsarnokot nem iskolai célra használatba venni a Képviselőtestülethez címzett kérelemmel 
lehet, melyet a Képviselőtestület esetenként bírál el.  A teremhasználatról a kérelmezővel írásban kell 
megállapodni, melyben a használatért felelőst meg kell nevezni.  



A jelenlegi programok számára, amelyek az iskola keretein kívül kerülnek megtartásra, a 
teremhasználat térítésmentes, kivéve a teremfoci bajnokság, melyre 700,- Ft/óra díjat kell megfizetni a 
Polgármesteri Hivatal pénztárába.  
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a településen működő civil szervezeteknek, 
akik önkormányzati támogatásban részesülnek, folyamatosan tartják a kapcsolatot az önkormányzattal, 
és teljesítik az éves beszámolási kötelezettségüket, azok térítésmentesen kapják használatra a 
tornacsarnokot.  
Egyéb civil szervezeteknek külön kérelemmel kell fordulni a Képviselőtestülethez a teremhasználat 
iránt.  
  

Határidő: 2011. november 28. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Kövér Zoltánné – gazdálkodási főelőadó 

Fajka Jánosné – iskola tagintézmény-vezető 
Szöllősi Béla – gondnok, karbantartó 

 
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

 
11/2011. (XI. 28.) számú Képviselőtestületi Rendelet 
A költségvetést megalapozó ár-és díjtételek módosításáról 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
2012. január 1-től életbe lépő Ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének lehetőségéről dr. Fehérváry 
Mária jegyző tájékoztatta a Képviselőtestületet. Elmondta, hogy attól függetlenül, hogy bevezeti-e az 
önkormányzat az adót, 3 évente eb összeírást kell tartani.  
A Képviselőtestület meghallgatta a tájékoztatót, döntést nem hozott az ebrendészeti hozzájárulás 
bevezetésről. 
 
 
4.Napirend 
 Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: A hatályos jogszabályoknak megfelelően megtörtént az előzetes tájékozódás, felmérés a  
2012. évi költségvetéssel kapcsolatos helyi elképzelésekről. Visszajelzés érkezett minden 
intézménytől, melyek az önkormányzat kötelező feladatait látják el. A községben működő civil 
szervezetektől szintén megkaptuk írásos tájékoztatójukat a következő évi elképzeléseikről, melyhez 
kérik az önkormányzat támogatását. 
Ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik a Mesevár Óvoda kérelme. 2012-ben lesz 50 éve, hogy 
megnyílt az óvoda. E jubileumi év alkalmából szeretnének méltón megemlékezni az elmúlt öt 
évtizedről. Az óvoda dolgozói azzal a kéréssel fordulnak a Tisztelt Képviselőtestülethez, hogy a 2012. 
évi költségvetésből a megemlékezés megszervezésére, lebonyolítására 80.000,- Ft-ot biztosítsanak. 
A koncepció összeállításához rendelkezésre álló adatok alapján készült el, egy nagyon vázlatos 
számszaki táblázat, ami a bevételi és kiadási főösszegeket tartalmazza. Javaslom, hogy fogadjuk el. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

119/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójáról 



 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a községi önkormányzat 

2012. évi költségvetési koncepcióra beérkezett javaslatokat, és azt, 
 az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel – Mesevár Óvoda 50 éves jubileumi megemlékezéshez 

történő (80.000,- Ft. támogatás) kérelemmel - együtt tervezett  koncepcióként elfogadja. 

Határidő: 2011. november 30. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Kövér Zoltánné – gazdálkodási főelőadó 

Civil szervezetek - helyben 
Mesevár Óvoda – Szádvári Istvánné – tagintézmény-vezető 

 
 
5.Napirend 

Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok 
meghatározására 
Előadó: dr. Fehérváry Mária jegyző 
 

Szűcs Lajos: Jegyzőnő elkészítette az írásbeli előterjesztést. Kívánja –e szóban kiegészíteni? 
dr. Fehérváry Mária: A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározottak alapján 
készítettem el a 2012. évre vonatkozóan azokat a célokat, amelyek a köztisztviselőkkel szemben 
támasztott teljesítmény-követelmények alapját képezik. Szóbeli kiegészítésem nincs. 
Szűcs Lajos: Javaslom az írásbeli előterjesztés alapján a köztisztviselői teljesítménykövetelmények 
alapját képező 2012. évi célok meghatározásának elfogadását.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

120/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározásáról 
 
A Jászboldogháza Község Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg.  
 
1./ A Képviselőtestület és a bizottságának törvényes működésének biztosítása. 
2./ Az Önkormányzat és intézményeinek 2012. évre vonatkozó költségvetésében meghatározottak 
maradéktalan  végrehajtása, fokozottan a takarékos gazdálkodás követelményének 
figyelembevételével. 
3./ A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvényben foglaltak maradéktalan betartása. Különösen az ügyintézési határidők betartása, az érkezett 
beadványok pontos iktatása. Az ügyfélbarát közigazgatási eljárás megvalósítása. 
4./ Az ügyfelek gyors és érthető tájékoztatása problémáikkal kapcsolatban. Továbbá negatív és pozitív 
diszkriminációmentesség következetes betartása. 
5./ A települési honlap tartalmának informatívabbá tétele, hogy mindenki, aki a honlapot felkeresi, 
megtalálja az őt érdeklő információt. Formanyomtatványok és rendeletek feltöltése és naprakészen 
tartása. 
6./ A magasabb adóbevétel elérése érdekében hatékonyabb végrehajtási eljárásokat kell alkalmazni. 
7./ A jogszabályváltozások figyelemmel kísérése és minél előbbi elsajátítása. 
 

  Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 

      Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
dr. Fehérváry Mária – jegyző 



Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 

 
6.Napirend 

Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja által tett 
törvényességi észrevételek megtárgyalására  
Előadó: dr. Fehérváry Mária jegyző 

 
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyzőnő részére. 
dr. Fehérváry Mária: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal folyamatosan ellenőrzi, 
felülvizsgálja az önkormányzat által elfogadott rendeleteket, és törvényességi észrevétel érkezett a 
szociális ellátásokról szóló rendeletre és az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 4/2007. (IV.25.) önkormányzati rendeletére vonatkozóan, mert a rendeletek jogszabálysértők. A 
törvénysértés megszüntetésére átdolgoztam a rendeleteket, és kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, 
hogy a rendelet-tervezetet fogadja el. 
Szűcs Lajos: Javaslom a két rendelet – tervezet elfogadását. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
12/2011. (XI. 28.) számú Képviselőtestületi Rendelet 
A szociális ellátások helyi szabályairól  
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
13/2011. (XI. 28.) számú Képviselőtestületi Rendelet 
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (IV.25.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról  
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
7.Napirend 
 Egyebek 
 

Szűcs Lajos polgármester megadja a szót Dr. Jánosik György háziorvos részére. 
 
Dr. Jánosik György: Jelenleg az üres háziorvosi körzetet helyettesítéssel látom el.  Azzal a kéréssel 
fordulok a Tisztelt Képviselőtestülethez, hogy a háziorvosi működtetési jogot ruházza át az 
önkormányzat a BLISZT-AIR Kft részére.  
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy támogassuk Dr. Jánosik György kérelmét. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
       
121/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Üres háziorvosi körzet betöltéséről 

 

 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a vegyes háziorvosi praxis jogát Dr. 
Borsodi - Nagy Erzsébetre (Született: 1975.03.06.) ruházza 2011. november 29. napjától.  

A működtetési szerződés a BLISZT-AIR Egészségügyi és Szolgáltató Kft. –vel (6000 Kecskemét, 
Belsőnyír tanya 96/B.)  

kerül megkötésre 2012. február 1. napjától.  



A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert, hogy a feladatellátásra vonatkozó 
vállalkozási szerződést írja alá. 

A Képviselőtestület megbízza Dr. Fehérváry Mária jegyzőt, keresse meg a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Jászberényi Kistérségi 

Népegészségügyi Intézetét, hogy a háziorvosi ellátásra vonatkozó működési engedélyt vonja vissza.  

  Határidő: Azonnal 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 

      Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Dr. Jánosik György háziorvos 

Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet háziorvos 
BLISZT-AIR Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 

Szűcs Lajos: A Közvilágításra vonatkozó Vállalkozási Szerződés tervezetet október 6-án kaptam meg. 
A szerződés 3+3 évre készült, mely még 3 év után meghosszabbítható. Nem került még aláírásra, mert 
keressük az önkormányzat részére a legkedvezőbb megoldást. Ehhez kérem a Képviselőtestület 
hozzájárulását.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

122/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó szerződés-tervezetről  

Jászboldogháza Község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta az EH-SZER Energetikai és 
Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. (Székhelye 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13.), a településen 

lévő közvilágítási aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződéstervezetet, és a döntést 
elhalasztja. 

A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy tárgyaljon az ügyben kérjen árajánlatokat 
más cégektől, és vizsgálja meg, hogy van-e kedvezőbb lehetőség a közvilágítási aktív berendezések 

üzemeltetésére vonatkozóan. 

 
  Határidő: Azonnal. 

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

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
 

Szűcs Lajos: Jászberény Város Önkormányzata a Mentőszolgálat téli gumiköpenyeinek beszerzéséhez 
kéri az önkormányzatunk támogatását. Javaslom, hogy 10.000,- Ft-tal támogassuk a kérést.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

123/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Mentőszolgálat támogatásáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta Jászberény Város 
Önkormányzat (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) által benyújtott kérelmet. A kérelemben a 
Mentőszolgálat téli gumiköpenyeinek beszerzéséhez kérték az önkormányzat pénzügyi támogatását. 
 
A Képviselőtestület a kérelmet támogatta, és felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy a kért 
támogatást, mely 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint, utalja át Jászberény Város Polgármesteri Hivatala 
OTP Bank Nyrt. 11745035-15408442 számú bankszámlaszámára. 
 
 

  Határidő: 2011. december 31. 



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

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Kövér Zoltánné gazdálkodási főelőadó 

Jászberény Város Önkormányzata – Dr. Szabó Tamás polgármester 

Szűcs Lajos: Jászberény Város Önkormányzata 2011. évben jelentős változtatásokat hajt végre a 
közoktatási feladatellátását illetően, érintve a Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános 
Iskola és Speciális Szakiskola jelenlegi helyzetét. Az intézmény a Jászberényi Önkormányzat 
fenntartásában marad. Az iskola térségi szerepéből adódóan, valamint annak adatszolgáltatása alapján 
megállapítható, hogy az eltérő tantervű intézmény meglehetősen nagy arányban oktat vidéki 
gyermekeket, mert a tanulóknak csupán 35 %-a jászberényi. Ezért kérik, hogy a jászboldogházi 
gyermekek érdekében, az önkormányzatunk 30.000,- Ft/fő/tanév összegben járuljon hozzá a sérült, 
más általános iskolai tanulóval együtt nem foglalkoztatható fogyatékos gyermekek oktatását biztosító 
intézmény 2011/2012. tanévben történő fenntartásához. A Klapka György Szakközép-és Szakiskola, 
Általános Iskola és Speciális Szakiskola Szent István körúti Tagintézményébe Jászboldogházáról 10. 
osztályba 3 fő, 11. osztályba 1 fő, összesen 4 fő jár a 2011. 08.31-i adatok lapján.  
Az önkormányzatunk anyagi helyzetére tekintettel nem javaslom az intézmény működéséhez történő 
hozzájárulást. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

124/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Jászberény Város Önkormányzat kérelméről 
 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta Jászberény Város 
Önkormányzata (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) által benyújtott kérelmet.  

A kérelemben a Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális 
Szakiskolában tanuló Jászboldogházáról bejáró, vidéki gyerekek oktatásához kérték az önkormányzat 

pénzügyi hozzájárulását. 
 

A Képviselőtestület a kérelmet nem támogatta. 
 

  Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 

      Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
Dr. Fehérváry Mária – jegyző 

Jászberény Város Önkormányzata – Dr. Szabó Tamás polgármester 

Szűcs Lajos: Tarnai Mihály intézményvezető azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselőtestülethez, 
hogy a közoktatásról szóló törvény alapján járuljunk hozzá az iskolai osztály maximális létszámtól 
való eltéréséhez. A jászboldogházi tagintézmény 2. osztályában 30 fős, és a tápiógyörgyei 
tagintézményben a 7. osztályban 34 fős tanulói létszámhoz kérik a Képviselőtestület engedélyét.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

125/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Iskolai osztály maximális létszámtól való eltérés engedélyezéséről 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Lippay Lajos Alsó-jászsági 
Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mátyás Király Általános Iskolai 
Tagintézmény 2. osztályában a 30 fős tanulói létszámot, illetve a Kazinczy Ferenc Általános Iskolai és 
Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény 7. osztályában a 34 fős tanulói létszámot. 
 



Határidő: 2011. december 1. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  
dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzata  
Tápiógyörgye Községi Önkormányzata 
 
Szűcs Lajos: A Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfo Művészetoktatási 
Intézmény Pedagógiai Programjának, Helyi Tantervének, Szervezeti és Működési Szabályzatának, 
Minőségirányítási Programjának és Házirendjének módosítása vált szükségessé, mert korábban a 
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat által fenntartott óvoda és iskola az intézményfenntartó 
társuláshoz való csatlakozás következtében beolvadt az oktatási társulásunkba, ezért kérem az 
előterjesztés alapján az elkészített dokumentumok elfogadását.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

126/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú  Művészetoktatási Intézmény 
módosított Pedagógiai Programjának és Helyi Tantervének elfogadásáról  
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Lippay Lajos Alsó-jászsági 
Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított Pedagógiai 
Programját és Helyi Tantervét.  
 
Határidő: 2011. december 1. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
 
Határozatról értesül:        Szűcs Lajos - polgármester 

dr. Fehérváry Mária jegyző, H. 
Tarnai Mihály, intézmény-vezető 
Szarvák Imre polgármester, Jászalsószentgyörgy 
Varró István polgármester, Tápiógyörgye 
JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 

 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

127/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú  Művészetoktatási Intézmény 
módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról  
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Lippay Lajos Alsó-jászsági 
Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. 
 
Határidő: 2011. december 1. 
Felelős: polgármester 
 
Határozatról értesül:  
Szűcs Lajos polgármester 
 dr. Fehérváry Mária jegyző, H. 



 Tarnai Mihály, intézmény-vezető 
 Szarvák Imre polgármester Jászalsószentgyörgy 
 Varró István polgármester, Tápiógyörgye 
 JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

128/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú  Művészetoktatási Intézmény 
módosított Minőségirányítási Programjának elfogadásáról  
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Lippay Lajos Alsó-jászsági 
Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított Minőségirányítási 
Programját. 
 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Határidő: 2011. december 1. 
 
Határozatról értesül:  
Szűcs Lajos polgármester  
dr. Fehérváry Mária jegyző, H. 
Tarnai Mihály, intézmény-vezető 
Szarvák Imre polgármester, Jászalsószentgyörgy 
Varró István polgármester, Tápiógyörgye 
JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

129/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
A Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú  Művészetoktatási Intézmény 
módosított Házirendjének elfogadásáról  
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Lippay Lajos Alsó-jászsági 
Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított Házirendjét. 
 
Határidő: 2011. december 1. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Határozatról értesül:  
Szűcs Lajos polgármester  
dr. Fehérváry Mária jegyző, H. 
Tarnai Mihály, intézmény-vezető 
Szarvák Imre polgármester, Jászalsószentgyörgy 
Varró István polgármester, Tápiógyörgye 
JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
 
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy vegyük fel a kapcsolatot Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával, hogy 
együtt keressük meg a Katolikus Egyházat az iskola jövőbeni működésének lehetőségével 
kapcsolatosan. 



 
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
130/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Oktatás átszervezéséről 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az oktatás átszervezésével 
kapcsolatosan az alábbiakról döntött:  

Az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a Katolikus Egyházzal az általános iskola jövőbeni 
működésével kapcsolatosan az egyház keretein belül.  

A Képviselőtestület felkéri Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzatát, hogy közösen forduljanak 
kéréssel az egyház felé, hogy a Katolikus Egyház az általános iskola fenntartója lehessen 

Jászboldogháza településen is. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Községi Önkormányzat Jászalsószentgyörgy – Szarvák Imre polgármester 

 
Szűcs Lajos: Javaslom a Közoktatási Társulás 2010. évi költségvetéséről készült tájékoztató 
elfogadását. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

131/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Közoktatási Társulás 2010. évi költségvetésének elfogadásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a 
Közoktatási Társulás 2010. évi költségvetését. 
 

Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Községi Önkormányzat Jászalsószentgyörgy – Szarvák Imre polgármester 

 
Szűcs Lajos: Javaslom a Közoktatási Társulás 2011. évi augusztus 31-i történő időszakra vonatkozó 
költségvetéséről készült beszámoló elfogadását.  
 

 A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

132/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Közoktatási Társulás 2011. 01. 01-2011. 08.31. közötti időszakra vonatkozó költségvetésének 
elfogadásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a 
Közoktatási Társulás 2011. 01. 01-2011. 08.31. közötti időszakra vonatkozó költségvetését. 
. 

Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Községi Önkormányzat Jászalsószentgyörgy – Szarvák Imre polgármester 

 



 
Szűcs Lajos: Ahhoz, hogy Tápiógyörgye oktatási intézményeinek ne kelljen átírni a közüzemi 
szerződéseiket Jászalsószentgyöry Önkormányzatának nevére, szükség van a Közoktatási Társulás – 
Társulási Megállapodásának módosítására, mert ezt így jelenleg nem teszi lehetővé. Javaslom a 
Társulási Megállapodás módosításának elfogadását. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

133/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Közoktatási Társulás – Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Közoktatási Társulás – 
Társulási megállapodás módosítására tett előterjesztést. 
A Képviselőtestület a Társulási megállapodás módosítását elfogadja. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Községi Önkormányzat Jászalsószentgyörgy – Szarvák Imre polgármester 

Községi Önkormányzat Tápiógyörgye – Varró István polgármester 
 
Szűcs Lajos: Javaslom az előterjesztés alapján a 2011. 09-12. havi költségvetés elfogadását. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

134/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Közoktatási Társulás 2011. 09. 01-2011. 12.31. közötti időszakra vonatkozó költségvetésének 
elfogadásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a 
Közoktatási Társulás 2011. 09. 01-2011. 12.31. közötti időszakra vonatkozó költségvetését. 
 

Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Községi Önkormányzat Jászalsószentgyörgy – Szarvák Imre polgármester 

Községi Önkormányzat Tápiógyörgye – Varró István polgármester 
 

Szűcs Lajos: Jászboldogháza község Polgárőr Egyesülete 2011. december 31-én szilveszteri bált 
szeretne rendezni. Kérik a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az iskola tornacsarnokát szíveskedjenek 
ezen alkalomra, térítésmentesen rendelkezésükre bocsátani. 
 

A Képviselőtestület 5 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

135/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
Tornacsarnok rendezvényhez történő biztosításáról 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Polgárőr Egyesület 
(5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.) kérelmét. 

A kérelmükben a Szilveszteri bál megrendezéséhez 2011. december 31-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. december 31. 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Joó-Kovács Balázs – Polgárőr Egyesület elnöke 

 
Szűcs Lajos: A Megyei Önkormányzat Közgyűlése először 2007-ben kezdeményezte a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap létrehozását, amelyből pályázat útján a megye települései 
részesülhetnek támogatásban. Az alapot minden évben a megyei önkormányzat és a csatlakozó 
települési önkormányzatok lakosságszám arányában befizetett pénzügyi hozzájárulása hozta létre. Az 
elmúlt 5 évben 171 pályázat részesült támogatásban, 29.295.341,- Ft értékben. A Megyei 
Önkormányzat továbbra is szeretne segítséget és támogatást nyújtani a megye településeinek a 
parlagfű-mentesítéshez. Ezért 2012. évben 6.000.000,- Ft hozzájárulást tervez az alap létrehozására. 
Pályázhatnak az alaphoz csatlakozott településekről önkormányzatok, oktatási intézmények, civil 
szervezetek és vállalkozások, amelyek környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet is folytatnak. 
Pályázni lehet parlagfű irtásra, egy vagy több napos rendezvények szervezésére, melynek keretében 
tájékoztató előadások hangzanak el, valamint a parlagű-mentesítéshez szükséges eszközök és 
védőfelszerelések beszerzésére.  Az elnyerhető támogatás összege a teljes bekerülési költség 75 %-áig 
terjed, vagy az igényeltnél alacsonyabb mértékben is megállapítható. A pályázatok támogatásáról a 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt majd. A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-
mentesítési Alaphoz, lakosságszám arányában 10,- Ft/lakos (KSH 2010. évi lakosságszám adata 
alapján) mértékben, a településünknek 1620 főre összesen 16.200,- Ft-tal kellene hozzájárulni. Ehhez 
kérik az önkormányzat szándéknyilatkozatát. Nem javaslom, hogy csatlakozzunk, mert nagyon kevés 
esélyét látom annak, hogy elnyerjük majd a támogatást. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

136/2011.(XI. 28.) számú Képviselő-testületi határozat 
2012. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozás megtárgyalásáról  

Jászboldogháza Község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés Elnöke által megküldött 2012. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő 

csatlakozásról szóló előzetes felmérést, és az alábbi döntést hozta. 

Az önkormányzat nem kíván csatlakozni a fenti pályázathoz. 

 
  Határidő: 2011. december 5. 

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

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda, 5000 

Szolnok, Kossuth L. út 2. 
 
 
A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját zárt 
ülés keretében folytatja tovább. 
 

kmft. 
 
 

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


