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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2012. január 23-án 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 

Lakosság részéről: 7 fő. 

Az ülés határozatképes, jelen van 7 fő képviselő. 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendek után Szűcs Lajos 
polgármester javaslatára utolsó napirendnek felveszi az Egyebek napirendet, valamint Szűcs 
Gergely, Dr. Pap Béla, Gerhát Károly, és Darók Sándor képviselő kérésére 3. napirendnek 
felveszi a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak a járási rendszer kialakításáról szóló 
terveinek véleményezését újra tárgyalni. 

 

1.Napirend 
 Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az utolsó soros Képviselőtestületi ülésünk óta eltelt időben több alkalommal került sor a 
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület taggyűlésére, illetve elnökségi ülésére. A második 
tisztújító közgyűlésen az egyesület elnökének Dr. Szerencsés István Jászdózsa polgármestere, és 
elnökhelyettesnek Dr. Kalmár Rozália jászapáti lakos, a Jászapáti Szakközépiskola tanára került 
megválasztásra. Az egyesület akadályok nélkül folyamatosan működik, és végzi a munkáját. 
Folytatódnak a pályázatok előkészítései, így az egyesület meg tudja hozni a szükséges döntéseket. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalban Szabó Róza Oktatási főosztályvezetőnél 
voltam, aki elmondta, hogy 2013. január 1-től a az iskola tulajdonjogát át kell adni majd az állam 
részére. Ebben az évben lehetőség lenne valamelyik oktatási intézmény - pld. tornacsarnok, vagy az 
iskola -további felújítására pályázatot benyújtani. Ha nyerne a pályázat, akkor a megvalósításához 
hitelt kellene felvenni. Pályázati döntésre leghamarabb ősszel számíthatnánk. Szabad-e hitelt felvenni, 
ilyen nagy változás előtt. Le tudjuk-e bonyolítani addig? 
- Január hónapban nem indult el a decemberben előkészített Start munka mintaprogram. Át kellett 
dolgozni a programokat, a megemelkedett minimálbérváltozás miatt. A keret nem változik, de  
kevesebb lett a dologi kiadás, mivel növekedett a személyi kiadás. Az átdolgozott programokat 
engedélyeztetni kell a Belügyminisztériummal. Napi szinten érdeklődnek a lakosok a munka iránt, 
szívesen jönnének dolgozni, ha lehetőséget tudnánk biztosítani a számukra. Reméljük, hogy részben 
február hónapban, majd további személyek foglalkoztatásával márciustól indul a munka, mert több, 
mint 100 regisztrált munkanélküli van a településen. 
- Januárban folyamatosan dolgoztak a hivatal dolgozói a 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet 
előkészítésén, melyet a következő napirendben tárgyalunk majd. 
- Január 10-én került nyilvánosságra a 1299/2011. (IX.1.) Kormányhatározat a járások kialakításáról, 
és a polgármestereknek 10 napot adtak annak véleményezésére. Több alkalommal volt megbeszélés, 
fórum ezzel kapcsolatosan Jászapátin. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalban is 
voltam, hogy minél több információval rendelkezzünk. A Képviselőtestület is tárgyalta január 19-én. 
Már többet tudunk, mint 10 napja, de még mindig kevés az információ, nem ismertek a végrehajtási 
rendeletek.  
Ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és tett intézkedésekről. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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3/2012.(I. 23.) 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: 2012. január 23. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
 
2.Napirend 

Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítására  
(a költségvetés tárgyalásának 1. fordulója) 

 Előadó: Szűcs Lajos - polgármester 
 
Szűcs Lajos: A költségvetés tervezete első körben elsősorban a működést tartalmazza, de vannak 
olyan dolgok betervezve, amelyekre már az előző évben kötelezettséget vállaltunk, illetve jogszabályi 
előírás alapján terveztünk be. Az idei költségvetés tervezetét az elmúlt évi költségvetés alapján 
terveztük. Működési célú hitelt ebben az évben is kell terveznünk, amely 3.426,- e/Ft., ez kevesebb, 
mint az előző évben. A tervezés során figyelembe vettük a 4,2 %-os inflációs előrejelzést, valamint az 
ÁFA kulcs növekedést. Az intézményvezetők által leadott igényeket figyelembe véve, és mérlegelve, 
terveztük meg a dologi kiadások összegét. A folyamatos karbantartások, tisztasági festések 
elvégzésével próbáljuk az intézmények épületeinek és berendezéseinek állagát megóvni.  
2011. évben öt dolgozó ment nyugdíjba. Évközben 3 fő, és év végén 2 fő, helyükre ez évre csak egy fő 
karbantartót vettünk fel. Nem is tervezzük ebben az évben a többi munkahely feltöltését. Ez sok 
megtakarítást jelent a működési kiadásoknál. A hiányzó létszámot közfoglalkoztatás keretében 
közmunkásokkal kívánjuk megoldani. Januárban nem indult még el a közfoglalkoztatás, ezért van 
olyan munka, melyet a nyugdíjba vonulók helyett a jelenlegi dolgozók plussz feladatként látnak el, de 
a munkaköri leírásukban nem szerepel. Reméljük, hogy februártól elindul a közfoglalkoztatás, és 
megoldódik a feladatellátás a közmunkások foglalkoztatásával. A hivatalnál és az iskolánál 60 %-ra 
visszaesett a gázfogyasztás a nyílászárók cseréje és a hőszigetelési munkák elvégzése miatt.  
A strandfürdő költségvetésében a pénztárosok (2 fő) nincsenek betervezve, közmunkások 
foglalkoztatásával kívánjuk ellátni a feladatot.  Ahol lehet, ott megtakarítást eszközölünk, a lehető 
legtakarékosabban terveztünk 2012. évre. Ebben az évben a karbantartóktól 1 fő áthelyezésre került a 
vízműhez.  
A közalkalmazottak illetménye nem változott az elmúlt évhez viszonyítva, de mivel a minimálbér ez 
évben 93000,- Ft, a garantált bérminimum 108000,- Ft, azt jelenti, hogy az illetmény tábla szerint 
megállapított bér, ha nem érte el ezt az összeget, akkor ki kell egészíteni, az önkormányzatnál ez nyolc 
dolgozót érint.  
 
Polgármester Úr felkérte a pénzügyi munkatársat, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
megállapítására elkészített információs táblázat ismertetésére.  
 
Kövér Zoltánné pénzügyi főelőadó az önkormányzat intézményeinek és a polgármesteri hivatalnak a 
jogcímenkénti kiadásait és bevételeit tartalmazó információs táblázatot a kiegészített magyarázattal 
együtt ismertette. 
  
Szűcs Lajos: Kérem a tisztelt Képviselők javaslatát, észrevételét az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének kialakításához. 
 
Kobela Margit: 2011. évben a cafateriai juttatás bruttó 193.250,- Ft/év, mely nettó 162.340,- Ft/év 
volt. Miért lett kevesebb a nettó összeg, ha a keret ugyanannyi? Mindegy, hogy köztisztviselőről vagy 
közalkalmazottról van szó? 
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2012-ben 3 véradás, - januárban, júniusban és októberben - van tervezve, már 2011. évben is így volt. 
A strandnál lévő megbízási díjnak is meg kell felelnie a közalkalmazottak részére történő díjazással, 
vagy másképpen van megállapítva? A két betervezett jubileumi jutalom mi alapján került 
betervezésre? 
Kövér Zoltánné: Ez évben a cafeteria juttatást az elmúlt évi egy főre eső éves kerettel számoltuk, 
ennek bruttó összege 193.137,- Ft, melyből a juttatás nettó összege 147.500,- Ft, a többi: 16%-os 
kifizetői adó és 10 % EHO. Az adót kötelező levonni a keretösszegből. Az idén már nem különbözteti 
meg a jogszabály a köztisztviselőt és a közalkalmazottat.  
Véradásra 10,- eFt+áfa/alkalom terveztem. A tervezetben 2 véradás szerepel. 
A megbízási díj megállapítása a két fél között létrejött megállapodás alapján történik. Az elmúlt évben 
óradíj került megállapításra, a ledolgozott órák alapján történt a kifizetés.  A huszonöt, harminc, illetve 
negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak (köztisztviselőnek) 
jubileumi jutalom jár. Ez a két fő 30 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, ezért került 
betervezésre. 
Az önkormányzat átadott pénzeszközeinek tervezett összege az elmúlt évi előirányzat 97,10 %-a. A 
helyi civilszervezetek működéséhez, támogatásként a tavalyi évvel azonos szinten terveztünk.  
2 fő (január hó) közfoglalkoztatott van tervezve. 
A strandfürdő bevételét a 2011. évihez képest magasabbra terveztük. 
Szűcs Lajos: Az átvett, átadott pénzeszköznél be kell tervezni az egész közfoglalkoztatást a bevételnél 
és kiadási oldalon is, (személyi juttatásra és dologi kiadásokra 27 millió forint) még akkor is, ha 100 
%-os a támogatás.  
Magasabb összegű cafeteria juttatás adható, csak azt ki kell gazdálkodni. 
Joó-Kovács Balázs: Az átvett pénzeszközöknél az E-pont működtetésére 1196500,- Ft, a 
Polgármesteri Hivatalnál 1794000,- Ft van tervezve. A különbség a decemberi különbözetet jelenti? A 
Jászsági Szolidaritási Alap díja duplán szerepel. A Képviselőtestületi határozat, egy alkalomra szólt. 
Miért van betervezve 2012. évre? Vagy a határozatot kell módosítani, vagy az összeget. 
Kövér Zoltánné: Igen, az E-pontnál a 2011. december havi megbízási díj kifizetését tartalmazza a 
megbízási díjként tervezett többletköltség. 
A Jászsági Szolidaritási Alap díjának fele (69.000,- Ft, mely lakosságszám arányosan került 
meghatározásra) a 2011. évi határozat alapján került betervezésre, mert még számlaszám hiánya miatt 
nem került átutalásra. 
Dr. Fehérváry Mária: A Képviselőtestületi határozat alapján egyszeri támogatásról döntött az 
önkormányzat, így 69.000,- Ft-tal kell csökkenteni a Jászsági Szolidaritási Alap támogatását. 
Joó-Kovács Balázs: A Művelődési Ház szociális részének felújítását pályázat útján, vagy más 
forrásból javaslom, hogy tegyük rendbe, mert rendezvények alkalmával sokan igénybe veszik.  
Szűcs Lajos: A Művelődési Házra elnyert pályázati támogatásban szerepelne a szociális rész teljes 
felújítása. Nem tudtuk betervezni az ez évi költségvetésbe a Művelődési Ház felújítását, mert nem 
rendelkezünk a szükséges önerővel. Az elnyert támogatás (46 millió Ft.) felhasználását a minisztérium 
2014. évig meghosszabbította. Ebben az évben a szociális helyiségek kisebb javítását és a tisztasági 
festés elvégezését tervezzük.  
A közvilágítás szolgáltatására szóló 10 éves szerződés ebben az évben lejár, tervünkben szerepel 
megpályáztatni (3 vagy 5 évre) a szolgáltatást, esetleg az intézmények áramszolgáltatásával együtt is.  
A beruházások között a 2011. évről áthúzódó pályázatok kerültek betervezésre. A tornacsarnok 
felújítására tavasszal szeretnénk benyújtani a pályázatot, mert nagyon rossz állapotban van. Az Új 
Széchenyi Tervben ismét be lehet adni a pályázatot az oktatási intézmények (10 % önerő szükséges 
hozzá) felújítására. Kérdés még, hogy 2013. évtől mely intézmények maradnak az önkormányzat 
kezelésében. A termálvízzel történő fűtéskorszerűsítést jó volna megoldani az orvosi rendelőben, a 
hivatalnál és az óvodánál. Nem tudjuk még, hogy a termál kutat át kell-e majd adni állami tulajdonba. 
A tápiói híd felújítására is kevesebbet terveztünk, mint, ami eddig be volt tervezve.  
 
A Képviselőtestület az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megtárgyalta, és a tett javaslatokkal, 
észrevételekkel együtt a tervezetet a hivatal gazdálkodási munkatársa átdolgozza, és a 
Képviselőtestület a következő soros ülésen újra tárgyalja. 
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3.Napirend 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak a járási rendszer kialakításáról szóló 
terveinek véleményezése 
 

Szűcs Lajos polgármester átadja a szót Szűcs Gergely képviselő részére. 
Szűcs Gergely: A lakosság részéről óriási nyomás van a Képviselőtestület irányába, mert csak a 
Jászberényi járásközponthoz történő sorolást tudja elfogadni a lakosság. Meg kellene adni a 
lakosságnak azt a lehetőséget, hogy falugyűlésen elmondják véleményüket, és az alapján alkosson a 
Képviselőtestület véleményt, és azt továbbítsuk a Kormányhivatal felé. 
Szűcs Lajos: Az előző ülés után azonnal megkerestek a lakosok, hogy milyen döntés történt a járási 
rendszer kialakításával kapcsolatosan. Elmondták véleményüket, valamint jelezték, hogy 
aláírásgyűjtésbe fognak kezdeni, mert csak Jászberény járásközpontot tartják elfogadhatónak. Ezért 
január 20-án időpontot kértem Dr. Szabó Tamás Jászberény Város polgármesterétől, Országgyűlési 
Képviselő Úrtól, hogy kikérjem a véleményét és álláspontját arról, hogy mit gondol az ilyen 
kistelepülések csatlakozásával kapcsolatosan. Személyesen nem tudtam vele találkozni, ma délelőtt 
telefonon beszéltünk. Elmondtam, hogy a január 19-i képviselőtestületi ülésen tárgyalta a  témát a 
Képviselőtestület, de érdemi döntés nem született. Továbbá tájékoztattam a lakosság többségének a 
véleményéről, hogy a Jászberény járásközponthoz történő sorolást szeretnék, legfőképpen a 
közlekedés, egészségügyi ellátás, és érzelmi szempontok alapján. A Kormányhatározatban is szerepel, 
hogy a település lehetőség szerint ne legyen messzebb 30 kilométernél a járásközponttól, a székhely 
kijelölésénél figyelembe kell venni a közlekedési infrastruktúra és a közúti-vasúti megközelíthetőség 
szempontjait, a tömegközlekedési lehetőségeket. Jászapáti járásközponthoz történő besorolásnál 
ezeknek a feltételeknek nem felelünk meg. Elmondtam az aggályaimat is, hogy nagy kérdés, hogy 
2013. január 1-től kivel tudunk közös hivatalt működtetni, és mi a szándéka az alapfokú oktatás 
megszervezésével kapcsolatosan. Dr. Szabó Tamás Úr elmondta, hogy nyitott minden kérdésben 
tárgyalni. 
 
Véleményem szerint nincs szükség falugyűlés összehívására, mert ismerjük a lakosság véleményét, 
mindenki a Jászberényi járásközponthoz való tartozást szeretné, függetlenül attól, hogy megismerte-e 
vagy nem a Pócs János Országgyűlési Képviselő által megküldött tájékoztatót. A lakosok 
aláírásgyűjtéshez kérték a hivatal segítségét, és akkor sokszorosításra került a tájékoztató is, valamint a 
hirdetőtáblákra a faluban ki lett plakátolva, hogy minél több lakos megismerje. Szükségesnek tartja-e a 
Képviselőtestület lakossági fórum összehívását? 
 

Orczi Imréné, az „Ezüstkor”Nyugdíjas Egyesület titkára kért szót. A polgármester megadja a szót a 
részére. 

 
Orczi Imréné: Tisztelt Képviselőtestület! Civil kezdeményezés végett vagyok itt, nemcsak, mint 
egyesületi titkár. A lakosság a január 11-én Új Néplapban megjelent újságcikk miatt megkeresett. 
Felhívták a figyelmem a cikkben lévő mondatra: „A Járások kialakításáról tavaly szeptemberben 
döntött a Kormány, kialakításuk kapcsán az a cél, hogy a települések jól érezzék magukat, ott ahová 
osztják őket.” Ezt Jászboldogházára nem mondhatjuk el. Jászapátihoz mi soha nem tartoztunk. 
Valamikor Jászberényhez tartoztunk. 20 km-re van Jászberény, Jászapáti 44 km-re van 
Jászboldogházától. Ha lenne is buszközlekedés Jászapátira, azt meg kell fizetnie a lakosnak. 
Jászberény közelebb van, és a közlekedés is megoldott. Ez nem párt ellen van, csak a józan 
gondolkodás mellett. Itt van az aláírt lista, mely személyek a Jászberényi Járásközponthoz történő 
besorolást támogatják, de folytatódik tovább az aláírásgyűjtés, mert a lakosok mindenre hajlandók, 
hogy ne Jászapátihoz tartozzunk. Szeretnénk, ha figyelembe venné a Képviselőtestület a lakosok 
véleményét, és ennek megfelelően döntene. 
Darók Sándor: Nem látom szükségességét a lakossági fórumnak. A lakosság Jászberényhez 
ragaszkodik. A lakosság véleményét kell figyelembe venni.  
Kobela Margit: Hiány érzetem van azzal kapcsolatosan, hogy a lakosok nem tudják, hogy mit jelent ez 
majd pontosan, hogy nem kell eljárniuk ügyet intézni a járásközpontba. Nem mindenki ismeri a 
tájékoztatót. Jászberényben sincs az állomástól buszközlekedés, és a belváros messze van. A 
településünknek érdeke, hogy Jászapátihoz tartozzunk. Most nem a szívünkre kellene hallgatni.  
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Joó-Kovács Balázs: A környező települések döntöttek-e, és ha igen, akkor hogyan? Alattyán Jászapátit 
választja. Jászalsószentgyörgy Jászapáti mellett dönt majd. Jánoshida túl korai elhamarkodott döntést 
hozott, amikor Jászberényt választotta. Mi lesz akkor, ha az alsó jászság települései mind Jászapátit 
választják, mi meg Jászberényt, ha bármilyen együttműködésről lesz szó, nem egy járáshoz tartozunk 
majd. Ez az együttműködésekben akadály lehet. Hogyan fogunk összetartani az alsó régióban? A 
Kormányhatározat szerinti döntéstől el lehet térni. Ha nem fogadjuk el Jászapáti székhelyt, és 
Jászberényt választjuk, majd később nem megfelelő lesz a kapcsolat, akkor hogyan fogjuk vissza kérni 
magunkat? Nem lenne-e célszerűbb, tiszteletben tartva az aláírásgyűjtést, és a lakossági akaratot, ki 
várni, hogy ez kialakuljon, mert aki aláírást gyűjt, az érzelmi okon kívül, azt sem tudja, hogy mire 
gyűjt. Én sem, és senki nem tudja 100 %-os biztonsággal azt megmondani, hogy hogyan és milyen 
módon fog majd ez működni, és majd az új felállásban nem tudom, hogy hogyan és milyen módon 
tudjuk képviselni a település érdekét. Nem vagyok ellene, de jobbnak tartanám, ha maradnánk 
Jászapáti mellett, és fél év, vagy egy év múlva nyilvánítanánk erről véleményt.   
Javaslom, hogyha szavazásra kerül a sor, akkor most név szerint szavazzon a Képviselőtestület. 
Kobela Margit: Nem a Képviselőtestület véleményét kérték, hanem a polgármesterét.  
Dr. Pap Béla: Döntsünk most. 
Szűcs Lajos: Jászjákóhalma Jászberényhez kíván csatlakozni. Alattyán és Jánoshida hozott már 
döntést, de lehet, hogy újratárgyalják. Jásztelek Jászberényhez van csatolva, de Jászapátihoz 
szeretnének tartozni. Jászalsószentgyörgy Jászapáti mellett döntött. A Képviselőtestületnek a jövőben 
is lesz lehetősége arra, hogy másik járásközponthoz történő csatlakozását kérje.  
Egyedül nem kívánok ilyen fontos kérdésben dönteni. Ezért kértem a Képviselőtestület véleményét. A 
Képviselőtestület határozatban hozhat véleményt. Eddig voltak kétségeim, de a mai 
telefonbeszélgetés, és a lakossági álláspontok megerősítették bennem a véleményt, és javaslom, hogy 
Jászberény járásközponthoz történő besorolást kérelmezzük.  
Kérem a Képviselőket, hogy név szerint szavazzanak. 
 

Szűcs Lajos: igen. 
Darók Sándor: igen. 
Szűcs Gergely: igen. 
Gerhát Károly: igen. 
Kobela Margit: nem. 

Joó-Kovács Balázs: nem. 
Dr. Pap Béla: igen. 

 
A Képviselőtestület 5 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
4/2012.(I. 23.) Képviselőtestületi Határozat 
Jászboldogháza község járási besorolásával kapcsolatos kéréséről 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumnak a járási rendszer kialakításáról szóló tervezetét. Ezen elképzelések 
között szerepel Jászboldogháza település Jászapáti Járáshoz történő sorolása. 
Ezt az elképzelést a Képviselőtestület nem támogatja. 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete kéréssel fordulunk az illetékes 
szervekhez, hogy Jászboldogházát a Jászberényi járásközponthoz sorolják.  
 
Kérésünket az alábbiak szerint indokoljuk:  
 
1.  A  1299/2011.(IX.1.) Kormány határozat 2. h) pontja: 

 „A járáson belül a székhelytől legtávolabb levő település lehetőség szerint ne legyen messzebb 30 
kilométernél, a székhely kijelölésénél figyelembe kell venni a közlekedési infrastruktúra és a 
közúti-vasúti megközelíthetőség szempontjait, a tömegközlekedési lehetőségeket.” - szerint 
célszerű a Jászberényi járásszékhely kijelölése. 
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2. Figyelembe véve a település lakosainak véleményét, melyet a rendelkezésünkre álló rövid idő 
alatt be tudtunk gyűjteni, a Jászberényi járáshoz való csatlakozás érdekében kezdeményezett 
aláírásgyűjtést. 

Határidő: 2012. január 29. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – Budapest  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok 
 

4.Napirend 
 Egyebek 
 
Szűcs Lajos: Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. március 17-én rendezi a Tűzoltó bált. A bált a 
tornacsarnokban szeretnék tartani. Ehhez kérik a Képviselőtestület hozzájárulását. Javaslom, hogy a 
hagyományok alapján térítésmentesen adjuk oda a termet.   
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2012.(I. 23.) Képviselőtestületi Határozat 
Tornacsarnok rendezvényhez történő biztosításáról 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászboldogházi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 10.) kérelmét. 

A kérelmükben a Tűzoltó bál megrendezéséhez 2012. március 17-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: 2012. március 17. 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Szűcs Gergely – Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 

 
Dr. Pap Béla képviselő elment az ülésről. 

 
Szűcs Lajos: A templom bejárata csapadékos időben balesetveszélyes, és a fagy a lépcsőt látványosan 
rongálja. Az Egyházközség testülete fából egy kb. 3 méteres védőtetőt építene a bejárat elé. Mivel a 
templom önkormányzati védelem alatt áll, a Plébános Úr kéri a Képviselőtestület hozzájárulását. 
Javaslom a kérelem támogatását. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2012.(I. 23.) Képviselőtestületi Határozat 
Csergő Ervin plébános kérelméről 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta Csergő Ervin plébános 
kérelmét. A kérelemben a templom bejárata elé fából 3 méteres védőtető építéséhez kérte az 
önkormányzat hozzájárulását, mert a templom védelem alatt áll.  

A Képviselőtestület a Jászboldogháza, Rákóczi u. 25. szám alatt lévő templom bejárata elé tető 
építéséhez hozzájárul.   
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Határidő: 2012. február 7. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Csergő Ervin – plébános 

 
 

Szűcs Lajos: Van-e még kérés, vélemény? 
Joó-Kovács Balázs: Több lakos panaszolta, hogy a Gyógyszertár előtt kevés a kerékpártároló, szükség 
volna még 6-8 db tárolóra.  

 
Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 
 

kmft. 

 

 

 

 

 

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


