
J E G Y Z Ő K Ö N Y V                                                                                      
 
Készült: 2011. december 21-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szűcs 
Gergely– képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Fehérváry Mária - jegyző 

A Képviselőtestület 7 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: A közvilágítás üzemeltetésére a szerződés 10 éves időtartamra 2002. december hónapban 
került megkötésre. 1 év még rendelkezésre áll arra, hogy az üzemeltetésére pályázatot írjunk ki. 
Lehetőség van az önkormányzat és intézményeink áramellátásával együtt is megpályáztatni a 
közvilágítás biztosítását. Vizsgáljuk a lehetőségeket, árajánlat kérése folyamatban van, ezért még nem 
került aláírásra az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft-vel a közvilágítási 
aktív berendezések üzemeltetésére vonatkozó szerződés.  
 A LEADER TK 2 pályázati támogatásra benyújtottakról kiosztásra került a Tisztelt 
Képviselők részére a tájékoztató. A Jászságból 84 pályázat érkezett, a településünkről 13, ebből 2 
pályázatot az önkormányzat adott be. Kevés magánszemély, illetve vállalkozó pályázott, még 
lehetőség van pályázni különböző célokra 2013-ig.  
 December 5-én Joó-Kovács Balázs alpolgármesterrel és dr. Fehérváry Mária jegyzővel részt 
vettünk a 0-3 éves gyermekeknek és szüleiknek rendezett mikulásünnepségen. Ebben az évben 23 
gyermek kapott mikuláscsomagot.  
 Nagyon szép mikulás, illetve karácsonyi ünnepség került megrendezésre az óvodában és az 
iskolában.  
 Köszönetet mondok a Faluvédő és Szépítő Egyesületnek a december 18-án, advent utolsó 
vasárnapján a község központjában megtartásra került közös karácsonyi ünnepség megrendezéséért. A 
rendezvényre sokan eljöttek. 
 Ivóvízminőség-javító Programra 8 településsel együtt elnyertük a beruházás 85 %-os Uniós 
pályázati támogatását. A maradék 15 %-ra önerőt kiváltó pályázatot nyújtottunk be a 
Belügyminisztériumhoz, mert a Kormány hozott egy olyan döntést, hogy az ivóvízminőség-javító 
program megvalósításához biztosítani kell az önkormányzatoknak a 100 %-os támogatást. 
Településünknek az önerő 20 millió Ft lenne, melyet több év alatt kellene biztosítani.  
 December hónapban a jövő évi közmunkaprogrammal kapcsolatosan több alkalommal 
egyeztetéseket végeztünk, és tájékoztatókon vettünk részt a Munkaügyi Központban Jászberényben. 
Részese vagyunk annak a 90 kistérségnek, ahol 2012-ben megvalósulhat a Startmunka mintaprogram, 
mely keretében 40.000 fő foglalkoztatására kerülhet sor. A településen 36 fő kerül foglalkoztatásra, 8 
órás munkaidőben 6, illetve 8 hónapon át, a közfoglalkoztatásban előírt bérezéssel. 3 féle 
célprogramra nyertünk támogatást. Téli közfoglalkoztatásra, illetve belvízvédekezésre, árkok 
tisztítására, úthálózat, és járdák felújításához kapcsolódóan kapunk támogatást. Önerő nem kell a 
pályázathoz.  
 A  múlt héten, 14-én Petőfibányán vettünk részt egy tájékoztatón a Zagyvamenti kerékpárút 
építésével kapcsolatosan. Azon a környéken a települések rendelkeznek kész tervekkel. A Jászságban 
a szakhatóságok (KÖTIVIZIG) tiltakoznak a kerékpárút építése ellen. Rövid idő áll rendelkezésre a 
pályázat elkészítéséhez, mert 2012. márciusban be kell nyújtani. Ezért a pályázatot előkészítők már 
egyes szakaszokon nem a Zagyva mellé tervezik a kerékpárutat, hanem a 32-es főútvonalon jelölnének 
ki kerékpár közlekedésére egy sávot.  Annak a megvalósítását is elvetették, hogy Jánoshidáról 
Jászboldogházára a kerékpárút kiépüljön, és a Csíkoson keresztül visszamenjen a Zagyva gáthoz. A 



beruházáshoz 5 % önerőt az önkormányzatnak kell vállalnia. Ez több tízmillió forint lenne, ezért nem 
támogatom. Amennyiben pontos adatokról tudok beszámolni, akkor tájékoztatom a Tisztelt 
Képviselőtestületet.  
 A Jegyzőnővel december 17-én, szombaton délután részt vettünk az „Ezüstkor Nyugdíjas 
Egyesület” karácsonyi ünnepségén. Az önkormányzat nevében egy-egy szem szaloncukorral 
köszöntöttük a nyugdíjas egyesület tagjait. 
 Intézkedést kellett tennünk egy egyedül élő, idős, beteg személy telkén több évtizedek alatt 
felgyülemlett szemét elszállításával (14 pótkocsi), és rágcsálóirtásával kapcsolatosan.  Az épület 
lakhatóságát is meg kell vizsgálni, amennyiben szükséges, és a családja nem vállalja a felújítást, akkor 
más lakhatási lehetőséget kell keresnünk részére. 
 Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és tett 
intézkedésekről. 
 
  

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

140/2011.(XII. 21.) számú Képviselő-testületi határozat                                                                                                                                                                                                                                                                            
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.  

 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt 
eseményekről, és a tett intézkedésekről szóló tájékoztatót. 

Határidő: 2011. december 21. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
2.Napirend 
 Előterjesztés a Képviselőtestület 2012. évi munkatervének elfogadására 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: Van-e az írásos javaslathoz más javaslat, kérés? 
Dr. Fehérváry Mária: Az utolsó Képviselőtestületi ülés időpontja tájékoztató jellegű, mert az iskola 
utolsó tanítási napjához igazodva kerül majd megtartásra. Most azonban még nem tudjuk a 2012/2013. 
tanév rendjét. 
Szűcs Lajos: Amennyiben más javaslat nincs, javaslom, hogy fogadjuk el a munkatervet. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

141/2011.(XII. 21.) számú Képviselő-testületi határozat                                                                                                  
A Képviselőtestület 2012. évi ülés- és munkatervéről 

 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a Képviselőtestület 2012. évi 
ülés- és munkatervet. 

A munkaterv a határozat mellékletét képezi. 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Képviselőtestület tagjai 

 
3.Napirend 
 Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodására 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 



 
Szűcs Lajos: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadásáig 
szól. Az ez idő alatt beszedett bevételekről és a teljesített kiadásokról be kell majd számolni a 
Képviselőtestületnek, és az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni. Javaslom, hogy fogadjuk el az 
önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet-
tervezetet.  

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
14/2011. (XII. 21.) számú Képviselőtestületi Rendelet 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról  
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
4.Napirend 
 Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 
 Előadó: dr. Fehérváry Mária – jegyző 
 
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyzőnő részére. 
dr. Fehérváry Mária: A Startmunka program kereteiben történő foglalkoztatással 2012. január 1-től a 
Polgármesteri Hivatal alaptevékenységei között felsorolt szakfeladatok új szakfeladattal egészülnek ki. 
Megkülönböztetünk továbbá „Rövid időtartamú közfoglalkoztatást” és külön „Hosszú időtartalmú 
közfoglalkoztatást, ezért van szükség az Alapító Okirat módosítására. 
Szűcs Lajos: A rövid időtartamú közfoglalkoztatás 4 órás foglalkoztatást jelent, a hosszú időtartalmú 
közfoglalkoztatás 6 és 8 órás foglalkoztatást jelent. Az elhangzottak miatt javaslom az Alapító Okirat 
módosítását. 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

142/2011.(XII. 21.) számú Képviselő-testületi határozat                                                                                                     
Jászboldogháza Községi Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról 

 

A Községi Polgármesteri Hivatal Jászboldogháza (törzskönyvi azonosító száma: 409689) Alapító 
Okiratát a Képviselő-testület az alábbiakban módosítja 2012. január 1-i hatállyal. 

A költségvetési szerv alaptevékenységei között felsorolt szakfeladatok az alábbi, új szakfeladattal 
egészülnek ki: 

890443 Startmunka kereteiben történő foglalkoztatás 

A 890441 szakfeladat elnevezése „Rövid időtartamú közfoglalkoztatás”-ra módosul. 

A 890442 szakfeladat elnevezése „Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás”-ra módosul. 

A Képviselő-testület felkéri dr. Fehérváry Mária jegyzőt, hogy az Alapító Okirat módosítását a 
Magyar Államkincstárnál vezetett törzskönyvi nyilvántartásban vezettesse át.  

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Kövér Zoltánné – gazdálkodási főelőadó 

Magyar Államkincstár (5002 Szolnok, Pf.: 114.,) 
 

 
5.Napirend 
 Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 



 
Szűcs Lajos: Évek óta szeretnénk értékesíteni az önkormányzat tulajdonában lévő BARKAS 
gépjárművet. 100 eFt-os irányáron hirdettük meg. Egy-két érdeklődő volt. Másfél éve nincs 
használatba, nincs műszaki a gépjárműn. A gumik elég jó állapotúak, és van egy tartalékmotor hozzá. 
Van egy érdeklődő, aki átírással együtt 30.000,- Ft-ot ajánlott érte. Javaslom, hogy fogadjuk el az 
árajánlatot.  
Darók Sándor: Fogadjuk el az árajánlatot, és adjuk oda. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

143/2011.(XII. 21.) számú Képviselő-testületi határozat                                                                                                                                                                                                                                                                                
Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű értékesítéséről 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában lévő 
AAH-974 forgalmi rendszámú, AF 160011063395 AF alvázszámú, 

 BARKAS B-1000 típusú gépjármű eladásáról döntött. 

A gépjárművet 30.000,- Ft., azaz Harmincezer forint összegben kívánja értékesíteni. 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Kövér Zoltánné – gazdálkodási főelőadó 

 
Szűcs Lajos: Tápiói híd építésével kapcsolatosan felkérem a Jegyzőnőt, hogy tájékoztassa 
Képviselőtestületet, hogy hol tart az intézkedés. 
dr. Fehérváry Mária:  Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a 
híd tulajdonba adásával kapcsolatosan. Szeptemberben értesítettek bennünket, hogy nem kell 
Kormányhatározat hozzá, hanem a MNV Zrt. hatáskörébe tartozik a döntés. Azóta elkészült a 
megállapodásról szóló szerződés, mely aláírásra megküldésre került a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központnak, majd Ők megküldik az önkormányzatunknak aláírásra, majd egyéb iratok 
csatolásával, és időpont egyeztetés után el lehet szállítani a Széchenyi telephelyről.  
 
Dr. Pap Béla: A Vasútállomás területén lévő, a volt Hatvani Cukorgyár Rt. tulajdonát képező 
mázsaház (faház) épülete nagyon rossz állapotban van.  Meg kell keresni a tulajdonost, hogy rendezze 
a területet. 
Szűcs Gergely: Folyamatosan szedik szét. 
Darók Sándor: Írni kell részükre levelet. 
Szűcs Lajos: Megtesszük az intézkedést a faépület és környékének a rendezése ügyében. 
 
Szűcs Lajos: Az eb-rendészeti hozzájárulás bevezetésével kapcsolatosan folyamatosan érdeklődünk. 
Nem szeretnénk megfizettetni a lakosságot, de szeretnénk minél előbb átlátható, kezelhető rendszert 
kidolgozni az ebtartással kapcsolatosan. Ha chip leolvasót vásárolna az önkormányzat, és minél több 
eb tulajdonos chip-el látná el a tulajdonában lévő kutyákat, akkor mentesülne az eb-rendészeti 
hozzájárulás megfizetése alól. Ebben az irányban indultunk el.  
dr. Fehérváry Mária: A tápiógyörgyei állatorvossal beszéltem, aki úgy tájékoztatott, hogy a chip ára 
5.500,- Ft/eb. Már nem olyan magas az ára, mint pár évvel ezelőtt volt. Chip leolvasó készüléket bárki 
vásárolhat, de egy olyan készülék ára, mely minden chipet leolvas, 50-60 eFt Interneten lévő honlapon 
az összes chipet kapott eb megtalálható, és az adat az eb tulajdonosát is tartalmazza. Tudomásom 
szerint bárki számára hozzáférhetőek az adatok.  
Szűcs Lajos: A feladat az önkormányzat kezébe kerül. Ha be tudnánk azonosítani, hogy ki a kóbor 
kutya tulajdonosa, akkor most is be tudnák hajtani a büntetést. Jelenlegi formában ez nem működik. 
Ezért dolgozunk azon, hogy ez valahogyan beazonosítható, és követhető legyen.  
 



Joó-Kovács Balázs: A község szélén lévő lezárt szeméttelepnél guberálás miatt kellett intézkednünk. 
A kerítés le van taposva. Kérem, hogy tegyünk ki táblát, hogy szemetet ne vigyenek ki a lakosok, és 
guberálni Tilos! 
Szűcs Lajos: Köszönöm a jelzést. A kamerát odairányítjuk, hogy belátható legyen a terület. A 
szemétlerakás tiltásáról a kerítésen volt tájékoztató kirakva. Pótolni fogjuk. 
 
 
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 

 


