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Készült: 2012. április 2-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében.
Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Szűcs Gergely – képviselők
Szűcs Lajos
dr. Fehérváry Mária

- polgármester
- jegyző

Az ülés határozatképes, jelen van 5 fő képviselő, távol van Darók Sándor, és dr. Pap Béla, aki
egyéb elfoglaltsága miatt jelezte távolmaradását.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja.
1.Napirend
Előterjesztés a 2012. évi Közbeszerzési Terv elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Az önkormányzatnak minden évben meg kell terveznie, hogy milyen építési
beruházásokat tervez. Ha ezek a beruházások elérik a 15.000.000.- Ft-os értékhatárt, akkor
közbeszerzési tervet kell készíteni. Jelenlegi terveink szerint két beruházás releváns: a strandfoci
pálya, valamint a kemping kialakítása, melyet mindkét esetben LEADER pályázat keretein belül
tervezünk megvalósítani. A tervezett eljárás típusa: Nemzeti értékhatárok szerinti, hirdetmény nélküli,
tárgyalásos eljárás. Van-e kérdés?
Kobela Margit: Mit jelent az, hogy hirdetmény nélküli eljárás?
Szűcs Lajos: Közbeszerzési értesítőben nem kell megjelentetni, hanem három árajánlatot kell bekérni,
és a legkedvezőbb árajánlat nyeri el a beruházást.
Javaslom a Közbeszerzési terv elfogadását.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2012.(IV. 02.) Képviselőtestületi Határozat
Közbeszerzési terv elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta az 2012. évi összesített
Közbeszerzési tervet az alábbi kiegészítéssel:
A tervezett eljárás típusa: Nemzeti értékhatárok szerinti, hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárás.
Határidő: Azonnal.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Fehérváry Mária – jegyző
Közbeszerzések Tanácsa 1024 Budapest, Margit krt. 85.
2.Napirend
Előterjesztés jegyző helyettesítésére
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: A 2012. március 12-ei ülésen a Képviselő-testület és dr. Fehérváry Mária jegyző közös
megegyezéssel úgy döntött, hogy a Jegyző Nő közszolgálati jogviszonyát 2012. április 15. napján

26
megszünteti. Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával több éve együttműködünk az oktatási társulás
miatt, valamint már helyettesített a Jegyző Úr a hivatalban. Ezért megkerestem dr. Kovács Kornélt,
Jászalsószentgyörgy Önkormányzatának jegyzőjét, hogy vállalja el átmenetileg a helyettesítést. A
Jegyző Úr igent mondott a felkérésemre. A jegyzői feladatok ellátásáért az illetmény 50 %-át kapná
majd a Jegyző Úr. Ezért javaslom, hogy a Képviselőtestület 2012. április 16-tól járuljon hozzá a
Jegyző Úr helyettesítéséhez addig, amíg új jegyző kinevezésre nem kerül.
Az együttműködési megállapodás megkötéséhez Jászalsószentgyörgy Önkormányzat Képviselőtestületének döntése is szükséges.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2012.(IV. 02.) Képviselőtestületi Határozat
Jegyzői helyettesítésről
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Jászalsószentgyörgy Községi
Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy dr. Kovács Kornél jegyző
Jászboldogháza Község Önkormányzatánál 2012. április 16. napjától ellássa a helyettes jegyzői
feladatokat addig, amíg a jegyzői állás betöltésre nem kerül.
Dr. Kovács Kornélt Jászboldogháza Község Önkormányzata jegyzője részére járó illetmény
(alapilletmény, vezetői pótlék, nyelvvizsga-pótlék) 50 százaléka illeti meg, azaz bruttó 144.450,Ft/hó.
A helyettesítést ellátó jegyző a munkáját Jászboldogháza Község Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal által számára biztosított helyiségben, kellékekkel és jogszabályi háttérrel végzi hetente egy
napon, amitől sürgős szükség esetén közös megegyezéssel eltérhetnek.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a határozat mellékletét képező
Együttműködési Megállapodás aláírására.

Határozatról értesül:

Határidő: 2012. április 15.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
1.) Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogháza
2.) Szarvák Imre polgármester - Jászalsószentgyörgy
3.) dr. Fehérváry Mária jegyző, Jászboldogháza
4.) dr. Kovács Kornél jegyző - Jászalsószentgyörgy
5.) Kövér Zoltánné – pénzügyi főmunkatárs - Jászboldogháza
6.) Irattár

Szűcs Lajos polgármester a Képviselőtestület nevében megköszönte dr. Fehérváry Mária eddig végzett
munkáját.
3. Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: A Jászkun Kapitányok Tanácsa elfogadta, és a települési Képviselő-testületek számára
Smuta Zsolt jászkun főkapitány Úr előterjesztésre megküldte a Jászkun Kapitányok Protokoll
Szabályzatát. A szabályzat a hagyományt teremtő okiratok aktualizált változata, melyet korábban már
egy-egy település elfogadott, hisz annak jegyében választotta, majd iktatta be a kapitányt. Javaslom a
szabályzat elfogadását.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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22/2012.(IV. 02.) Képviselőtestületi Határozat
Jászkun Kapitányok Tanácsa Protokoll Szabályzatának elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megismerte a Jászkun Kapitányok Tanácsa
Protokoll Szabályzatát.
A Képviselőtestület a szabályzatot elfogadta.
Határidő: 2012. április 20.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Fehérváry Mária – jegyző
Smuta Zsolt jászkun főkapitány – Kunszentmárton
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, javaslat, vagy kérés?
Joó-Kovács Balázs: A József Attila utca végén lévő szeméttelep kerítése lyukas, és hiányos,
guberálók, állatok járkálnak be. A rossz kerítést ki kellene javítani.
A Művelődési Házban a lenti mosogató helyiségben a téli nagy hideg miatt elfagyott a víz. El van
zárva. Rendezvénytartás esetén nem megoldott a hideg-melegvíz vételezés.
Szűcs Lajos: A szeméttelep kerítését rendbe tesszük. A szeméttelep rekultivációjára a közbeszerzési
eljárás folyamatban van. Két éven belül végrehajtásra kerül a szeméttelep rekultivációja.
A Művelődési Házban lévő szociális helyiségben a szükséges karbantartást elvégezzük.

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

kmft.

(Szűcs Lajos)
polgármester

(dr. Fehérváry Mária)
jegyző

