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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. február 13-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében.
Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely – képviselők
Szűcs Lajos
dr. Fehérváry Mária

- polgármester
- jegyző

Lakosság részéről: 7 fő.
Az ülés határozatképes, jelen van 5 fő képviselő, távol van Darók Sándor és Kobela Margit.
Kobela Margit jelezte, hogy betegsége miatt nem tud részt venni az ülésen.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja.
1.Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Január hónapban két alkalommal tartottunk Képviselőtestületi ülést a járások
létrehozásával kapcsolatosan. A Képviselőtestület megismerte a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium tervezetét, melyben Jászboldogháza település Jászapáti járáshoz történő sorolása
szerepelt. A Képviselőtestület figyelembe véve a település lakosainak véleményét is, kérte a
Jászberényi járásszékhelyhez történő sorolás kijelölését. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Jászjákóhalma és Jászboldogháza kérését támogatták, és elfogadták, majd megküldték
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felé. A törvénytervezet így kerül a Parlament elé. A
Parlament júniusig tárgyalja majd meg.
- Az elmúlt hetek időjárási körülményei, a havazás, és a jelentős hideggel párosuló rendkívüli
téli időjárás miatt február 4-én 8,00 órától a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Védelmi
Bizottság a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Kirendeltségén keresztül 24 órás
ügyeletet rendelt el. Az ügyeleti feladatot a Polgármesteri Hivatal dolgozóival és a
Polgárőrség segítségével együtt hajtottuk végre. A Megyei Védelmi Bizottság 2012. február
07-én 16.00-tól a települési polgármesteri hivatalok 24 órás ügyeleti szolgálatát megszüntette.
A továbbiakban az ügyeletet munkaidőben a hivatalban, munkaidőn túl lakáson telefonos
elérhetőséggel kellett biztosítani. Ezúton Köszönöm a Polgárőrség segítségét. Az utakat,
utcákat és járdákat a közmunkások segítségével folyamatosan takarítottuk. Rendkívüli
intézkedésre nem került sor.
- Elindult a „Start – munka mintaprogram”. Február 1-től téli közmunkaprogram keretében 10
főt, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 5 főt foglalkoztatunk, és két hónapig
további 1 főt kötelezően foglalkoztatunk az idősek helyzetének felmérése, megsegítése
érdekében.
Március 1-től további 26 főt foglalkoztatunk majd 100 %-os támogatással.
Megnehezíti az önkormányzat helyzetét, hogy a támogatást utólag igényelhetjük meg.
- 2011. december végén új víziközmű törvényt fogadott el a Parlament, mely 2012. július 1-től
lesz hatályos. 150.000 lakos egyenérték alatt nem lehet az önkormányzatoknak önálló ivóvíz
és szennyvízszolgáltatást végezni. A feladatellátást át kell adni. Az átszervezés végső
határideje 2013. január 1. A Jászsági Többcélú Társulás ülésén Rácz Attila, a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zrt. (100 % állami tulajdonban van.) vezérigazgatója tartott tájékoztatót
ezzel kapcsolatosan. Kelet-Magyarországon 2-3 cég van, amely megfelel az előírásoknak és
átveheti az önkormányzatoktól a szennyvíz, és ivóvízművek üzemeltetését. 2012. július 1-től
közbeszerzés lefolytatásával lehet átadni az üzemeltetést, és amennyiben ebben az évben az
önkormányzat nem szervezi meg az átadást, akkor a Kormányhivatal teszi meg. Az ivóvíz
vezetékhálózat és a vízmű marad az önkormányzat tulajdonában, minimális összegért kell
bérbe adni az üzemeltetést. A jogszabály alapján a bérleti díj összegét a felújításra kell
fordítani. Az üzemeltetést negyedéves, illetve féléves zárással lehet átadni. Jászsági
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Önkormányzatok Szövetségének következő ülésén napirenden szerepel ennek megtárgyalása,
mert szeretnének a jászsági polgármesterek együtt mozdulni az ügyben.
Amennyiben a Strandfürdő üzemeltetését nem veszik át a vízművel együtt, akkor hogyan tudja
majd az önkormányzat üzemeltetni? Ki tudjuk-e nyitni a nyáron? Hogyan lesznek meg a személyi
és egyéb feltételek, engedélyek? Ezekre még nem tudjuk a választ.
Az utóbbi időben majdnem minden nap Jászapátin tárgyaltunk (Összesen 8 településnek 1,6
milliárd forintos beruházás lesz.) a Ivóvízminőség-javító program megvalósításával kapcsolatosan.
Most folyik a közbeszerzési eljárás. A beruházást jövő év végéig kell elvégezni. Hozzá sem
fogtunk a beruházáshoz, de már át kell adni a vízművet. Hogyan adjuk majd át? Sok a nyitott
kérdés előttünk, mert jelenleg több információval nem rendelkezünk. Amennyiben előrelépés lesz
az ügyben, akkor Képviselőtestületi ülést hívok össze.
- A hideg, havas időjárás miatt a porteleki gyermekek iskolába szállítása nehézséget okozott, de
mindent megtettünk, hogy zökkenőmentes legyen.
- A belterületi belvízelvezető csatornarendszer, és a külterületen (5 km) a Zagyvába vezető
csatornarendszer rekultivációs kotrási tervének a készítését szorgalmaztam, de az eddigiek
alapján úgy tájékoztattak, hogy a kistelepülések jelenleg nem tudnak ehhez támogatást kapni.
Összesen 8 km-es szakasz terve 1 – 1,5 millió forint lenne. A közmunkásokkal elvégezzük a
favágást, és bozótirtást, majd folyamatosan próbálunk javítani a jelenlegi helyzeten.
- Nagy szükség van az iskola, óvoda, egészségház, tornacsarnok és a ravatalozó felújítására.
Ezen intézmények felújítására ebben az évben be kell adnunk a pályázatot, és a gazdaságos
üzemeltetésre kell törekednünk. Amennyiben közben át kell adni a Kormányhivatalnak
valamelyik intézményt, azt csak jogutódlással lehet, és a pályázatban bevállalt kötelezettséget
teljesíteni kell. Ha elkészül a beruházás, akkor 5 évig működtetni kell az intézményt. Ha nem
újítjuk fel az intézményeinket, akkor hamarosan bezárhatjuk, mert olyan rossz állapotban
vannak. Ezért javaslom a tervek aktualizálását, majd a pályázat előkészítését és benyújtását.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2012.(II. 13.) 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. február 13.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Fehérváry Mária – jegyző
2.Napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat és intézményeinek 2012. évi költségvetési rendeletének
elfogadására.
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Az Államháztartási törvény alapján a Képviselőtestület múlt év novemberében
megtárgyalta a 2012. évi költségvetési koncepcióját, majd január 23-án újra tárgyalta, ahol már a
költségvetési előirányzatok számbavételénél a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló
törvényben megállapított a helyi önkormányzatokat megillető normatívákat figyelembe véve, és az
államháztartásról szóló törvény önkormányzatokat érintő rendelkezéseit is figyelembe véve került
kialakításra a költségvetés. Az elő tárgyalás óta előterjesztés változásáról egy külön tájékoztatás
készült. Az előterjesztés legfőképpen az oktatási társulás finanszírozása miatt tér el. A normatíva
csökkenése miatt az oktatási társulás finanszírozásához ugyanannyi önkormányzati hozzájárulást kell
fizetnünk, mint 2006-ban. Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával egyeztetve az 1,5 mFt közös
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költséget elengedik az önkormányzatunknak. Ehhez szükség lesz a társulási megállapodás
módosítására. 9.815,- e/Ft működési célú hitelt kellett terveznünk. A művelődési ház felújítására
kértünk árajánlatot, hogy a jelenlegi árakkal számolva mennyibe kerülne a beruházást megvalósítani.
A 2008-ban tervezett felújítás jelenlegi árakkal számolva 2 millió forinttal kerülne többe. A beruházás
megvalósítását 2012. évben sem tudtuk betervezni. E helyett az oktatási intézmények, egészségház,
vagy a temető (ravatalozó, út, parkoló) felújítását kell előtérbe helyeznünk.
Február elején a Magyar Államkincstár megküldte az önkormányzati dolgozók január havi
bérelszámolását, akkor láttuk pontosan, hogy a dolgozók fizetése hogyan lesz kompenzálva. Sokan
kaptak kompenzációt, de 4 dolgozó nettó 2-9 eFt-tal kapott kevesebb bért. 1000 Ft. alatti
fizetéscsökkenésnél nem módosítottunk, de akiknél több volt az eltérés, azoknak a jogszabály szerint
megemeltük a bérét, hogy legalább a tavalyi szintű bért megkapják. A költségvetésbe is így van
betervezve.
A Háziorvosi szolgálatnál megváltozott finanszírozás miatt a Társadalombiztosítási Alaptól átvett
pénzeszköz is jelentősen csökkent, és a költségvetésben is úgy került betervezésre.
Javaslom a rendelet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
1/2012.(II. 13.) Képviselőtestületi Rendelet
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.Napirend
Beszámoló az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: A beszámoló tartalmazza a házipénztár, és a költségvetési elszámolási számla 2012.
január 1- és január 31. közötti időszakának részletes forgalmát bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az
új költségvetési rendeletbe be kell építeni az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített
kiadásokat. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fogadja el a beszámolót.
Kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2012.(II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta az Önkormányzat átmeneti
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidő: 2012. február 13.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Fehérváry Mária – jegyző
Kövér Zoltánné – pénzügyi főmunkatárs
4.Napirend
Előterjesztés Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális
ellátásokról szóló 12/2011. (XI.28.) önkormányzati rendeletének a módosítására.
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
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Szűcs Lajos: Kérem a Jegyzőnőt, mondja el, hogy miért van szükség a módosításra.
Dr. Fehérváry Mária: 2012. január 1-jével módosult a szociális törvény, ezért van szükség az
önkormányzati rendelet módosítására. 2012. január 1. napjától a törvény a jegyző hatáskörébe utalta át
a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítását. Korábban ezzel a hatáskörrel a Képviselőtestület
rendelkezett, amelyet településünkön a polgármesterre ruházott át. Továbbá a törvény hatályon kívül
helyezte a helyi lakásfenntartási támogatást, ezért az önkormányzati rendelet erre vonatkozó
szabályainak hatályon kívül helyezése vált szükségessé. A helyi lakásfenntartási támogatást még eddig
nem került egy személynek sem megállapításra, mert szigorú feltételei voltak, viszont megmaradt a
normatív lakásfenntartási támogatás, amely igényelhető, és sokan kérelmezik is.
Szűcs Lajos: Javaslom a rendelet elfogadását.
Kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
2/2012.(II. 13.) Képviselőtestületi Rendelet
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2011.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: A Jászberényi Yakuzák SE az ez évben tervezett programjainak megrendezéséhez kéri az
önkormányzat támogatását. A kért támogatást versenyekre történő utaztatásra, nevezési díjakra,
szállás, étkezés költségeire, valamint a versenyzők egyéb támogatására, illetve programokra
használnák fel. Javaslom, hogy 30.000,- Ft. –tal támogassuk kérelmüket.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2012.(II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászberényi Yakuzák SE kérelméről
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászberényi Yakuzás SE
2012. évben Jászboldogházán rendezendő programjainak támogatására vonatkozó kérelmét.
A Képviselőtestület a kérelmet támogatta, és a jászboldogházi versenyzők és a közösségi programok
megrendezéséhez az egyesület részére 2012. évben 30.000,- Ft., azaz Harmincezer forint támogatást
nyújt.
Határidő: 2012. február 13.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Fehérváry Mária – jegyző
Kövér Zoltánné – pénzügyi főmunkatárs
Agócs Tibor – Yakuzás SE. elnöke - Jászberény
Szűcs Lajos: A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Tanácsa elfogadta a társulási
megállapodás módosítását. Az ülésen Joó-Kovács Balázs alpolgármester vett részt. A módosításra a
Társulás hulladékgazdálkodási projekt 2. fordulós pályázata miatt került sor. A társulásnak két
pályázata van beadva. Az egyik a hulladék udvarok kialakítására (4 településen), a másik
komposztálásra, és a hulladék elhelyezésére. A pályázatnak feltétele volt a társulási megállapodás
módosítása, mert szükség van a rendelkezések között szerepeltetni a hulladékgazdálkodási projekt
útján megszerzett eszközöket és felépített létesítményeket. A Társulás további céljait és feladatait, és a
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társulási megállapodást az írásos anyag tartalmazza. Javaslom a Társulási Megállapodás
módosításának elfogadását.
Kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2012.(II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodásának elfogadásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Társulási Megállapodását a Társulási Tanács 2012. január 27. napján hozott 6/2012.(I.27.)
számú határozatával jóváhagyott tartalommal - a mellékelt írásbeli előterjesztés szerint - elfogadja és
jóváhagyja. Az önkormányzat felhatalmazza Dr. Knorr János ügyvéd Irodáját (5100 Jászberény,
Dózsa Gy. út 31.) az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár JászNagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi
önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására, és az
eljárásban jogi képviselet ellátására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás részére.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Fehérváry Mária – jegyző
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Tanácsa – Dr. Szabó Tamás elnök – 5100
Jászberény, Lehel V. tér 18.
Szűcs Lajos: A hulladékkezelési díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a
települési önkormányzat képviselőtestülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési
díj legmagasabb mértékét. Ez okból vált szükségessé az idei évre megállapított díj helyett a tavalyi díj
megállapítása.
2011. december végén lépett hatályba a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény, mely szerint a
közműves ivóvízellátás díját a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
Hatályon kívül helyezésre került az önkormányzatra vonatkozó korábbi felhatalmazási rendelkezés,
amely alapján megállapíthatta a vízdíjat. A vízdíj megállapítására vonatkozó rendelkezéseket 2012.
január 1. napjára visszamenőleg hatályon kívül kell helyezni. Javaslom a költségvetést megalapozó árés díjtételekről szóló rendeletünk módosítását.
Szűcs Gergely: Hogyan fogadta a döntést a Társulás?
Szűcs Lajos: A Társulás és a szolgáltatást végző cégek megtárgyalták. Az Alkotmánybíróság
vizsgálatában bíznak, hogy majd változtatni fognak a jogszabályon, de most a jogszabálynak eleget
kell tenni.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
3/2012.(II. 13.) Képviselőtestületi Rendelet
A költségvetést megalapozó ár-és díjtételek módosításáról szóló 11/2011.(XI.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Szűcs Lajos: A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 2011. december 31-én 23.00 órakor lépett
hatályba, mely szerint a közműves ivóvízellátás díját a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter
rendeletben állapítja meg. Hatályon kívül helyezésre került az önkormányzatra vonatkozó korábbi
felhatalmazási rendelkezés, amely alapján az önkormányzat megállapíthatta a vízdíjat. A vízdíj
megállapítására vonatkozó rendelkezéseket 2012. január 1. napjára visszamenőleg hatályon kívül kell
helyezni. Az önkormányzatok legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhatnak a
miniszteri rendelet hatálybalépéséig. Önkormányzati rendeletben tehát a Képviselőtestület már nem
dönthet a vízdíj megállapításáról, hanem mint szolgáltató határozatban az átmeneti időszak végéig
szabályozhatja a vízdíj összegét a 4,2 %-os korlát betartása mellett. A 2011. évi bruttó vízdíj 228,Ft/m3 volt, mely 4,2 %-kal emelve bruttó 238,- Ft/m3, javaslom elfogadását.
Kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2012.(II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászboldogháza Község Önkormányzat tulajdonában lévő Vízműnél alkalmazandó vízdíj
megállapításáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. Törvény 76. § (1) b, pontja alapján a Jászboldogháza Község Önkormányzat
tulajdonában lévő Vízműnél alkalmazandó vízdíjat 2012. évre az alábbiakban állapítja meg:
Nettó 187,40,- Ft/m3.
Bruttó 238,- Ft/m3.
Határidő: azonnal
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Kövér Zoltánné – pénzügyi főeleőadó
Szöllősi Péter – Vízmű-és Strandfürdő-vezető
Szűcs Lajos: A „Jászság Egészségéért” Alapítvány Alapító Okiratának módosítása vált szükségessé, a
jegyzőkönyvben foglaltak szerint. Az alapítvány Kuratóriumának egyik tagja elhalálozott, ezért új
kuratóriumot kellett felállítani. A kuratórium elnöke Márkus Andrásné lett, és három tagot
választottak. Javaslom az alapítvány alapító okiratának elfogadását.
Kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2012.(II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
A „Jászság Egészségéért” Alapítvány Alapító Okirat módosításának elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a „Jászság Egészségéért” Alapítvány
Alapító Okirat módosításához hozzájárul, és elfogadja.
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert az Alapító Okirat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
„Jászság Egészségéért „ Alapítvány – Márkus Andrásné elnök – 5100 Jászberény, Szelei út 2.
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Szűcs Lajos: 2011-ben a Rákóczi Szövetség a Beiratkozási Ösztöndíj Programot kiterjesztette egész
Szlovákia területére, 3285 főre növekedett az ösztöndíjazottak száma. 108 magyarországi település
kapcsolódott be támogatóként a programba. Múlt évben önkormányzatunk egyszeri 10.000,- Ft
támogatást nyújtott, a támogatásért köszönetüket kifejezték ki, és ez évben is szívesen vesznek
bármekkora összegű felajánlást.
Az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel ebben az évben nem javaslom a szövetség
támogatását.
Kérdés, hozzászólás, vélemény nem volt.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2012.(II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
Rákóczi Szövetség támogatási kérelméről
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a Rákóczi Szövetség által
(1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV. em. 1.) a Felvidéken meghirdetett ”Beiratkozási Ösztöndíj
Program” támogatására vonatkozó kérelmét.
A Képviselőtestület a kérelmet nem tudja támogatni az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való
tekintettel.
Határidő: azonnal
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Rákóczi Szövetség – Dr. Halzl József elnök
Szűcs Lajos: A közvilágítási szerződésünk ez év december 31-ig érvényes. Több alkalommal is
tárgyaltuk már Képviselőtestületi ülésen, hogy az intézmények áramszolgáltatásával együtt fogjuk
megpályáztatni a közvilágítást. Az E-On Energiaszolgáltató Kft. 5 %-kal olcsóbb közvilágításra tett
árajánlatot 2013. december 31-ig. Ez egy év hosszabbítást jelentene. Nem javaslom a szerződés
meghosszabbítását, mert szeretnénk minél több árajánlatot kérni, és megpályáztatni az
áramszolgáltatást.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2012.(II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
Közvilágítás biztosításáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta az E.ON Energiaszolgáltató
Kft. (9002 Győr, Pf. 205) „Olcsóbb közvilágítás 2013 végéig” tárgyban 2012. február 2-án keltezett
árajánlatát.
A Képviselőtestület az árajánlatot nem támogatta.
Felkéri Szűcs Lajos polgármestert a közvilágítás szolgáltatásához pályázat kiírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Szűcs Lajos: Az Észak-Alföldi Operatív Program (95 % támogatás, 5 % önerő) keretében lehetőség
van az Egészségház felújítására pályázni. Pályázatot lehet beadni a háziorvosi, védőnői, fogorvosi
rendelő eszközbeszerzésére és felújítására, kivéve tehát a szolgálati lakást. A lakásrész felújítását nem
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támogatja a pályázat. Rendelkezünk egy 2008. évben készült tervvel, melynek az átdolgozására lenne
szükség a pályázathoz. A benyújtandó pályázat tartalmazná a tetőcserét és a nyílászárók cseréjét,
hőszigetelést, mozgáskorlátozott WC kialakítását. Javaslom, hogy dolgozzuk át, és készítsük elő a
benyújtáshoz a pályázatot.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
15/2012.(II. 13.) Képviselőtestületi Határozat
Az Egészségház felújítására pályázat előkészítéséről
Az Észak-Alföldi Operatív Program (95 % támogatás, 5 % önerő) keretében pályázni kíván az
önkormányzat az Egészségház – háziorvosi, védőnői, fogorvosi rendelő – eszközbeszerzésére és
felújítására.
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy a már rendelkezésre álló (2008. évben
elkészített) tervet a költségvetéssel együtt dolgozzák át, és készítsék elő a pályázatot.
A Képviselőtestület a pályázat benyújtásáról a pontos adatok ismerete után dönt majd.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Pap Béla – pályázatíró
Szűcs Lajos: Nagy szükség volna a rendelőnél lévő szolgálati lakás, és a gyógyszertárnál lévő
szolgálati lakás felújítására, de nincs olyan pályázat, amely támogatná.
Javaslom az oktatási intézmények épületeinek a környezeti energia megtakarítási programban történő
(KEOP) komplex felújítását, az alternatív fűtéskorszerűsítéssel együtt. Ez jelentős energia
megtakarítást jelentene az önkormányzatnak. 85-90 %-os támogatás igényelhető. Két féle verzió van,
amelyet a tervezők készítettek. A tervezők elkészítették a nagyiskola, kisiskola és a tornacsarnok
fűtéskorszerűsítésére vonatkozó számításokat. Kértem a tervezőket, hogy az óvoda, a hivatal és az
egészségház termálvizes fűtéskorszerűsítésére is végezzék el a számításokat. Most sok a
bizonytalanság, mert nem tudjuk, hogy a vízért majd fizetnünk kell – e? Át kell-e adni a termál kutat?
Ha elkészülne a beruházás, akkor 5 évig működtetni kell az intézményt. Ha nem újítjuk fel az
intézményeinket, akkor hamarosan bezárhatjuk, mert olyan rossz állapotban vannak. Ezt
tájékoztatásképpen kívántam elmondani. A következő Képviselőtestületi ülésre meghívom a
tervezőket, hogy adjanak tájékoztatást a lehetőségekről.
A LEADER falufejlesztési pályázata április – májusban fog megjelenni. Kötelező feladatot ellátó
intézmény felújítására nem lehet pályázni, a temető kivételével. A temető, ravatalozó felújításának
költsége 14 mFt. A tornacsarnok külön helyrajzi számon van, szeretnénk átminősíttetni
sportcsarnokká. Megnehezíti a munkánkat, hogy a fűtés egyben van az iskolával. Amennyiben nem az
oktatási intézményekhez tartozik, akkor lehet, hogy pályázni tudunk a felújítására. A két pályázatot
(25-30 millió Ft.) együtt kellene beadni. Ha a tornacsarnokra nem tudunk pályázni, akkor a
gyógyszertár felújítását (tetőcsere, nyílászárócsere, és hőszigetelése) kell megcéloznunk. 100 %-os a
támogatás, 27 % Áfa-t kell önerőként megfizetnie az önkormányzatnak. Be kell adni a pályázatokat,
és fel kell újítani az épületeket.
Dr. Pap Béla: Be kell adni minden pályázatot.
dr. Fehérváry Mária: Megszűnt a költségvetési szerv típus szerinti besorolása tevékenységének jellege
alapján, így ezt szükséges törölni az alapító okiratból. Tekintettel a számos jogszabályi változásra, a
jogszabályi hivatkozásokat az alapító okiratban felülvizsgálni szükséges. A szakfeladatok számát és
szövegezését szintén módosította az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet.
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy fogadja el a Képviselőtestület.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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16/2012. (II.13.) számú Képviselő-testületi határozat
Jászboldogháza Községi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
1. A Községi Polgármesteri Hivatal Jászboldogháza (törzskönyvi azonosító száma: 409689) Alapító
Okiratát a Képviselő-testület az alábbiakban módosítja:
A, A Polgármesteri Hivatal típus szerinti besorolását tevékenységének jellege alapján törli.
B, Az Alapító Okiratban található jogszabályi hivatkozásokat a jogszabályváltozásoknak megfelelően
az alábbira módosítja:
„Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 38.§ (1) bekezdése és az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartás végrehajtására vonatkozó
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. §-a és az 56/2011. (XII.31.) NGM rendeletben foglaltak
szerint Jászboldogháza Község Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát a következők szerint adja
ki:”
C, Az Alapító Okiratban szereplő szakfeladatokat törli az alábbiak kivételével:
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882111 Rendszeres szociális segély
2. A Képviselő-testület elrendeli a módosító és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok Magyar
Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos intézkedés megtételét.
Határidő: 8 napon belül
Felelős: dr. Fehérváry Mária jegyző
A határozatról értesül: Szűcs Lajos polgármester
dr. Fehérváry Mária jegyző
Kövér Zoltánné gazdálkodási főelőadó
Magyar Államkincstár (5002 Szolnok, Pf.114.)
dr. Fehérváry Mária: Számos jogszabályváltozás következtében szükségessé vált, hogy az
önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal külön-külön bankszámlaszámmal, adószámmal
rendelkezzen. A könyvelést, az utalást, a számla kiállítást, tehát már e-szempont figyelembevételével
kell, hogy végezzük. Szükséges tehát, hogy a Polgármesteri Hivatalnál alkalmazandó szakfeladatok az
önkormányzatnál már ne szerepeljenek, és fordítva is. Az önkormányzatnál alkalmazandó
szakfeladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletében határozzuk meg, mivel az
önkormányzatnak nincs alapító okirata.
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy fogadja el a Képviselőtestület a rendelet módosítását.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
4/2012.(II. 13.) Képviselőtestületi Rendelet
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(IV.25.) Önkormányzati
Rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta.
kmft.
(Szűcs Lajos)
polgármester

(dr. Fehérváry Mária)
jegyző

