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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: 2012. április 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. Kovács Kornél - jegyző 

Lakosság részéről: 5 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 7 fő képviselő.  
 

Szűcs Lajos polgármester javasolta, hogy a meghívóban közölt napirenden felül tárgyalja meg a mai 
napon az alábbi témákat:  

9. Napirendben: Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról. 
10. Napirendben: Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 
„Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” 
nevű és KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosító számú pályázata kapcsán önerő 
megfizetéséről. 
11. Napirendben: Előterjesztés folyószámla hitel igénybevételéről. 
12. Napirendben: Egyebek 

 
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendeken felül az elhangzott 

napirendeket is megtárgyalja. 
 

1.Napirend 
 Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az Önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz-és szennyvíz-közművek működtetése 
tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződést 2012. március 30-áig megküldtük aláírásra a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére. A szerződés aláírt példányát még nem kaptuk meg. 
- Február 22-én Széchényben voltuk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által ott tárolt hídelemek 
átadás-átvételével kapcsolatosan, melyet ingyenesen megkapott az önkormányzat. Rövid időn belül 
elszállítjuk, még a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság írásbeli hozzájárulására várunk, és 
felújításra kerülhet a Tápiói híd.  
- Február 25-én délután az általános iskola által megrendezett farsangi bálon vettem részt, majd az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésén. 
- Március 17-én az Önkéntes Tűzoltó Egyesület rendezésében sikeresen megtartásra került a Tűzoltó 
Bál.  
- Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület Elnökségének ülésén több alkalommal vettem részt. 
Az egyesület a LEADER pályázatokkal kapcsolatos feladatok lebonyolítását végzi. 17 település, és 
105 vállalkozó és civil szervezet adott be pályázatot a LEADER pályázati támogatásokra. Mivel a 
LEADER program UNIÓ-s pályázat, utófinanszírozással kell megvalósítani, ezért az üléseken elég 
sok vitát vált ki a finanszírozás. Az egyesületi tagdíj 1000,- Ft/év, és lakosságszám arányosan az 
önkormányzatnak 15.000,- Ft/év tagdíjat kell befizetni.  
- Március 24-én szombaton részt vettem a Boldog Bt. közgyűlésén.  
- Március 28-án Pócs János Országgyűlési Képviselő Úr tartott fogadóórát a településen.  
- Március 31-én az Óvoda fennállásának 50. évfordulójára megrendezett ünnepségen vettem részt. 
Ezúton is gratulálok, és köszönetemet fejezem ki a rendezőknek az ünnepség sikeres lebonyolításáért.  
- Március 31-én részt vettem a Polgárőrség közgyűlésén.  
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- Az Egri Érsekségnek írtam levelet az iskola működésének átadásával kapcsolatosan. 
- Április 16-án Kismaroson Pap Béla pályázatíróval voltunk Vidékfejlesztési Országos Konferencián.  
- Április 16-án hétfőn délután megbeszélést tartottunk a helyi civil szervezetek elnökeivel a június 2-ra 
tervezett Civil nap megrendezésével kapcsolatosan. 
- Április 17-én közbiztonsági fórum került megrendezésre a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 
melyen 7 település, az alsójászság és a szomszédos Tápiógyörgye település képviselte magát. Téma: 
Kivonulós biztonsági szolgálat működtetése volt.  
- Költség takarékossági szempontból két gázcsonk került kiépítésre ebben az évben: Kossuth Lajos u. 
1. szám alatti szolgálati lakáshoz, és a strandhoz, mely a tűzoltószertár fűtését látná el.  
- Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával közösen pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz 
az óvoda felújítására.  
- A közmunkaprogram 49 fő foglalkoztatásával folyik, pld. a járdafelújítás, kül - és belterületi esővíz 
csatornák tisztítása és a közterület takarítása, fák, virágok ültetése.  
Ennyiben kívántam beszámolni a február 13-i soros Képviselőtestületi ülés óta eltelt időszakban 
történt eseményekről, és tett intézkedésekről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2012.(IV. 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. február 23. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Kovács Kornél – jegyző 
 
2.Napirend 

Beszámoló a községi önkormányzat és intézményeinek 2011. évi költségvetésének 
teljesítéséről és előterjesztés a zárszámadási rendelet elfogadására 

 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: Önkormányzatunk a kötelező és önként vállalt feladatait 2011. évben megfelelő szinten 
ellátta. 2011. évben az önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatására benyújtott pályázaton közel 12 millió forintot kapott. A támogatás 
nagyban segítette az önkormányzat elmúlt évi működését. Az intézmények működtetését a takarékos 
gazdálkodás mellett is csak hitel felvétellel tudtuk biztosítani. Az önkormányzat saját bevételeinek 
növelése érdekében pályázatokon való részvételt szorgalmazza, de ezek a lehetőségek az önerő 
biztosítása nélkül évről évre szűkülnek. A múlt évben a legnagyobb beruházás az általános iskolában 
lévő nyílászárók cseréje volt. A pályázatot Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával közösen adtuk be, 
és nyertük el. Nem tudtuk megvalósítani még a Művelődési Ház felújítására elnyert támogatás 
felhasználását, mert az önerőt nem tudjuk biztosítani. A beruházás megvalósítására 2014-ig kaptunk 
hosszabbítást.  
2011. évben 3,5 főt foglalkoztattunk közmunkaprogram keretében.  
2011. évben Kb. 5 millió forint kintlévősége volt az önkormányzatnak. Ez az összeg két kft, és 3-4 
magánszemély díjtartozását teszi ki. A két kft. felszámolása is megtörtént már, a kintlévőség behajtása 
már nagyvalószínűséggel nem jár sikerrel.  
Javaslom a zárszámadási rendelet – tervezet elfogadását.  
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
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6/2012. (IV.23.) Képviselőtestületi rendelet 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 
 (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3.Napirend 

Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, csoportok szakmai és pénzügyi beszámolója a 
2011-es évről 

 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: A településen lévő civil szervezetek elkészítették az önkormányzat által pénzben vagy 
természetben kapott támogatásról szóló beszámolóikat. Köszönjük a településen működő civil 
szervezeteknek a településért végzett elmúlt évi munkájukat. A beszámolót elfogadásra javaslom. 
Van-e kérdés, hozzászólás? 
Gerhát Károly: Megköszönöm valamennyi civil szervezet együttműködését, példaértékű működésüket. 
Örülünk, hogy ilyen szép számban működnek, és reméljük, hogy a jövőben is ilyen eredményesen 
végzik munkáikat.  
Joó-Kovács Balázs: A Polgárőrség nevében köszönjük az előző évben nyújtott önkormányzati 
támogatást. Szándékunkban áll továbbra is működni, a település érdekében úgy gondoljuk 
mindenképpen meg kell tenni.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2012.(IV. 23.) Képviselőtestületi Határozat 
Az önkormányzat által támogatott szervezetek, csoportok szakmai és pénzügyi beszámolójának 
elfogadásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az 
Önkormányzat által támogatott civil szervezetek 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
A beszámolók a határozat mellékletét képezik. 
Az Önkormányzat köszönetét fejezi ki a településen működő civil szervezetek munkájáért, mellyel 
hozzájárulnak a település komfortosabbá tételéhez. 
 

Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Kovács Kornél – jegyző 
A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány 

Polgárőr Egyesület 
„Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Faluvédő és Szépítő Egyesület 

Sportegyesület 
Jászföld Hagyományőrző Egyesület 

Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület 
 

4.Napirend 
 Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinek éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: Nagyon fontosnak tartom, hogy a belső ellenőr különböző területeken ellenőrzést 
végezzen, ezzel segítve a munkánkat. Rávilágít a felszínre került problémákra, és hiányosságokra, 
javaslatot ad azok megoldására, a felvetődő kérdések tisztázásában segít. Mindenképpen segíti a 
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mindennapi munkát, az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan 
javaslatokat készít.  
Az éves ellenőrzési jelentést elfogadásra javaslom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2012.(IV. 23.) Képviselőtestületi Határozat 
Az önkormányzat és intézményeinek éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének elfogadása 2011. évre 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az 
önkormányzat és intézményeinek éves összefoglaló ellenőrzési jelentését 2011. évre vonatkozóan. 
 
Az elfogadott éves ellenőrzési jelentés a határozatát mellékletét képezi. 
 

Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 

A határozatról értesül: Szűcs Lajos polgármester 
Dr. Kovács Kornél jegyző 

Illyésné Nagy Terézia belső ellenőr 
 
5.Napirend 

Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtására 

 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: 2012. április 30. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. 
évi támogatására vonatkozó igény benyújtási határideje. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési 
rendeletét 9.815,- eFt összegű működési hiánnyal fogadta el. Javaslom, hogy nyújtsuk be igényünket a 
támogatásra.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2012.(IV. 23.) Képviselőtestületi Határozat 
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó 
igény benyújtásáról 

 
1. Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi 

központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. számú melléklet 2. pontja 
alapján (továbbiakban: 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

2. Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:  

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. 
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen 

jogcímen 18 364,-eFt összegű bevételt tervez. 
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 8 232,- eFt összegű működési célú 

hiánnyal fogadta el. 
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. 
V. Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) 

bekezdés a, pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel. 
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Határidő: 2012. április 30. 

Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

Dr. Kovács Kornél jegyző 
Kövér Zoltánné pénzügyi ügyintéző 

 
6.Napirend 

Előterjesztés és Jászboldogháza díszpolgári cím adományozására 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: Június 2-ra Civil nap megrendezését tervezzük. A rendeletünk szerint évente legfeljebb 
két díj adományozható. Döntenünk kell, hogy szeretnénk-e díjat átadni ebben az évben az ünnepségen. 
Jászboldogháza községért kitüntető díj adható annak, aki a település gazdasági, műszaki, ellátási, 
oktatási közművelődési, egészségügyi, közéleti tevékenységében kiemelkedő munkát végzett a 
településen. Javaslom, hogy 2 Jászboldogháza községért kitüntető díjat adományozzunk.  

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2012.(IV. 23.) Képviselőtestületi Határozat 
Jászboldogháza községért kitüntető díj adományozásáról 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évben 2 db Jászboldogháza 
Községért kitüntető díjat adományozni. 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az adományozáshoz és a jelöléshez szükséges előzetes 
eljárást folytassa le. 

Határidő: 2012. május 21. 
Felelős: Dr. Kovács Kornél jegyző 

A határozatról értesül: Szűcs Lajos polgármester 
 Dr. Kovács Kornél jegyző 

 
Szűcs Lajos: Jászboldogháza díszpolgári cím adományozását nem javaslok.  

Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2012.(IV. 23.) Képviselőtestületi Határozat 
Jászboldogháza díszpolgári cím adományozásáról 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. évben nem kíván 
Jászboldogháza díszpolgári címet adományozni. 
 

Határidő: 2012. május 21. 
Felelős: Dr. Kovács Kornél jegyző 

A határozatról értesül: Szűcs Lajos polgármester 
 Dr. Kovács Kornél jegyző 

 
7.Napirend 

Előterjesztés a folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásért alkalmazható díj 
legmagasabb mértékének rendeletben történő meghatározására törvényességi felhívás alapján 

 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
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Szűcs Lajos: A Kormányhivatal törvényességi felhívást tett a Községi Önkormányzat   
Képviselőtestületének a költségvetést megalapozó ár- és díjtételekről szóló 12/2010. (I.22.) számú 
rendeletével kapcsolatosan. Miért van erre szükség? 
Dr. Kovács Kornél: A hulladékgazdálkodásról szóló jelenleg érvényes törvény alapján a 
képviselőtestületnek helyi rendeletben meg kell állapítania a folyékony hulladék kiürítésére és 
elszállítására vonatkozó közszolgáltatásért alkalmazható díj legmagasabb mértékét. Ez nem volt eddig 
szabályozva.  
Szűcs Lajos: Javaslom a rendelet – tervezet elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
7/2012. (IV.23.) Képviselőtestületi rendelet 
a költségvetést megalapozó ár-és díjtételek módosításáról szóló 12/2010. (XI.22.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
8.Napirend 

Előterjesztés a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet elfogadására 

 Előadó: Dr. Kovács Kornél – jegyző 
 
 
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úrnak. 
Dr. Kovács Kornél: Az Országgyűlés 2011. év végén fogadta el a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényt, amely megszüntette az 
önkormányzatok azon jogát, hogy a rendeleteikben szabálysértési tényállásokat határozzanak meg. A 
törvény alapján az önkormányzatok ez év május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni az 
önkormányzati rendeleteikben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.  
A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján a Képviselőtestület rendeletben meghatározhat 
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat és e magatartás elkövetőjével szemben önkormányzati 
rendeletben pénzbírság kiszabását rendelheti el. Ez a rendelet –tervezet az új jogszabályi 
rendelkezések alapján készült. Az ügyben a jegyző, vagy a jegyző által meghatározott hivatali 
ügyintéző jár el.  
Javaslom, hogy a rendelet – tervezetben lévő 2012. április 15-i rendelet hatályba lépésének napját 
javítsuk ki: „A kihirdetést követő napon lép hatályba.” 
Joó-Kovács Balázs: A rendelet – tervezet a temetőnél ki kellene egészíteni: 7. pontnál azzal, hogy 
mozgáskorlátozott jogosítvánnyal be lehet menni. 
Kobela Margit: Ki kell táblázni. Mi a tapasztalat a temetőben, amióta korlátozva lett a bejárás 
gépjárművel?  
Szűcs Lajos: A temető gondnoktól kérek tájékoztatást a tapasztalatokról. 
Dr. Pap Béla: Megszokták az emberek, megoldott, nem tapasztalható probléma.  
Joó-Kovács Balázs: 16. pont: Meddig terjed az a terület, amit a lakosoknak, illetve ingatlan 
tulajdonosnak kötelező rendbe tenni az ingatlana előtt? 
Dr. Kovács Kornél: A tulajdonosnak, illetve ingatlanhasználónak az ingatlana előtti közterületet az 
úttestig tisztán, rendben kell tartania.  
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy az elhangzott módosításokkal kiegészítve fogadjuk el a rendelet – 
tervezetet. 
 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
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8/2012. (IV.23.) Képviselőtestületi rendelet 
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
9.Napirend 

Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról 

 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: A REGIOKOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás módosítására a Társulás hulladékgazdálkodási projekt 2. 
fordulós pályázatán támogatást nyert, amely pályázat feltételei között szerepel a társulási 
megállapodás módosítása. Ennek megfelelően többek között szükséges a rendelkezések között 
szerepeltetni a hulladékgazdálkodási projekt útján megszerzett eszközöket és a felépített 
létesítményeket. Ennek keretében a Társulás projektje eredményeként: 
- kialakítja a házi komposztálás feltételeit, 
- kialakítja az újra használati központokat és működteti azokat, 
- egyes nagyobb településeken épülő Hulladékudvarokban megvalósítja a szelektív hulladékgyűjtést, 
- kialakításra kerül a zöldhulladék gyűjtése és komposztálása a nagyobb településeken. 
- Jásztelken a hulladékkezelő központban kiépítésre kerül az biológiai kezelőüzem, ahol a 
szétválasztott hulladékból energetikai hasznosítás céljából külső égetőműbe kerül. 
Javaslom a társulási megállapodás módosításának elfogadását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2012.(IV. 23.) 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 Jász-
Nagykun-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 Szűcs Lajos polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester  
Határozatról értesül:  1.) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, 5100  
   Jászberény, Lehel vezér tér 18. 

2.) Dr. Knorr János Ügyvédi Iroda (5100 Jászberény, Dózsa Gy. út 31.) 
3.) Szűcs Lajos polgármester, H. 
4.) Képviselő-testület tagjai, H. 
5.) dr. Kovács Kornél jegyző, H. 
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10.Napirend 
Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás „Jászberényi és Dél-
Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” nevű és KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2011-0003 azonosító számú pályázata kapcsán önerő megfizetéséről 

 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás a KEOP 
hulladékgazdálkodási projektjének II. fordulós pályázata kapcsán minden tagönkormányzatnak 
képviselőtestületi határozatot kell hoznia az önerő megfizetéséről. Az önkormányzatok részéről külön 
költséggel, befizetéssel ez nem jár. Javaslom, hogy fogadjuk el. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2012.(IV. 23.) Képviselőtestületi Határozat 
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél- Hevesi kistérsége 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” nevű és  KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 
azonosító számú pályázata kapcsán önerő megfizetéséről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozatot hoz, melyben rögzíti, hogy „A 
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” nevű és KEOP-1.1.1/2F/09-11-2011-0003 
azonosító számú projekt II. fordulós pályázat összköltségéhez a vállalt önerőt a pályázó REGIO-KOM 
Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás biztosítja, amely önerő biztosítása a társulás 
tagönkormányzatai részéről külön költséggel, befizetéssel nem jár. 
A projekt pénzügyi ütemezését, valamint a pénzügyi források évenkénti megoszlását a mellékletben 
szereplő összegekkel tekintjük elfogadottnak. 
 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester  
Határozatról értesül:  1.) REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, 5100  
   Jászberény, Lehel vezér tér 18. 

2.) Szűcs Lajos polgármester, H. 
3.) Képviselő-testület tagjai, H. 
4.) dr. Kovács Kornél jegyző, H. 

 
 
11.Napirend 
 Előterjesztés folyószámla hitel igénybevételéről 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: A költségvetési egyensúly és a folyamatos likviditás fenntartása érdekében ebben az 
évben is folyószámla-hitel felvételére kényszerülünk, ezért szükség van a lejáró folyószámla-hitelkeret 
szerződésünk és ezzel együtt a munkabér-hitel szerződésünk meghosszabbítására, amelyek ez év 
májusában járnak le. A folyószámla hitel összegét 18.000.000,- Ft-ban, a munkabér – hitel igénybe 
vehető összegét 4.000.000,- Ft-ban javaslom meghatározni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2012.(IV. 23.) Képviselőtestületi Határozat 
Folyószámla-hitel igénybevételéről 
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Jászboldogháza Község Önkormányzata 18.000.000.- Ft összegű folyószámlahitel felvételét határozta 
el az átmeneti likviditási problémák kezelésére. 

A hitel végső lejárata:                        2012. december 21. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a hitelt, kamatát és 
járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi 
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő 
valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat), ahol 
ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 
A Képviselő-testület hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési 
önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív 
hozzájárulás és egyéb támogatások (együtt: Központi Támogatás) OTP Bank Nyrt. javára történő 
engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a 
folyószámla-, valamint munkabérhitel szerződésekből eredő tartozások törlesztésére fordítja. 

A Képviselő-testület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt 
amennyiben a Jászboldogháza Község Önkormányzata Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a 
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a folyószámlahitel szerződés alapján 
esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, 
úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a 
szükséges összeget a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert és Kövér Zoltánné pénzügyi 
ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel 
megkösse. 

Határozatról értesül:   1.) Szűcs Lajos polgármester, H. 
     2.) Képviselő-testület tagjai, H. 
     3.) OTP Nyrt. Szolnoki Igazgatóság, Szolnok 
     4.) dr. Kovács Kornél jegyző 
     5.) Kövér Zoltánné köztisztviselő 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
32/2012.(IV. 23.) Képviselőtestületi Határozat 
Munkabérhitel igénybevételéről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzata alkalmanként maximum 4.000.000.-Ft összegű munkabérhitel 
igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása érdekében. 

A hitel végső lejárata:  2012. december 21. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a hitel végső lejáratáig az OTP Bank Nyrt. azzal a 
feltétellel biztosítja az újabb hitel folyósítását, ha az előzőleg folyósított hitel – a visszafizetésre 
rendelkezésre álló 30 napon belül – maradéktalanul kiegyenlítésre kerül. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel teljes futamideje alatt a hitelt, kamatát és 
járulékos költségeit a költségvetésébe beépíti. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi 
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő 
valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Pénzforgalmi Bankszámlát és az egyéb számlákat), ahol 
ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít. 
A Képviselő-testület hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési 
önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív 
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hozzájárulás és egyéb támogatások (együtt: Központi Támogatás) OTP Bank Nyrt. javára történő 
engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy az engedményezett bevételeket az OTP Bank Nyrt. a 
munkabér-, valamint folyószámlahitel szerződésekből eredő tartozások törlesztésére fordítja. 

A Képviselő-testület megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt 
amennyiben a Jászboldogháza Község Önkormányzata Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a 
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a munkabérhitel szerződés alapján 
esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, 
úgy annak biztosítása érdekében a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a 
szükséges összeget a Pénzforgalmi Bankszámlájára átvezesse. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként igénybe vehető munkabérhitel összegét a 
személyi juttatások éves tervezett összegének egy havi mértéke, továbbá a várható következő havi, a 
Jászboldogháza Község Önkormányzatát a költségvetési törvény alapján nettó finanszírozásban 
megillető támogatás összege korlátozza. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert és Kövér Zoltánné pénzügyi 
ellenjegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel 
megkösse. 

Határozatról értesül:   1.) Szűcs Lajos polgármester, H. 
     2.) Képviselő-testület tagjai, H. 
     3.) OTP Nyrt. Szolnoki Igazgatóság, Szolnok 
     4.) dr. Kovács Kornél jegyző 
     5.) Kövér Zoltánné köztisztviselő 
12.Napirend 
 Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: Írásbeli tájékoztatást mellékeltünk a Tisztelt Képviselőtestület részére az iskola egyházi 
fenntartásba adásának helyzetéről. A napokban az Egri Érsekségnek írtam levelet az iskola 
működésének átadásával kapcsolatosan. Válasz még nem érkezett.  
 
Szűcs Lajos: Szöllősi Péter strandfürdő vezetőt több településről keresték meg iskolai (tornaóra 
keretében) tartandó úszótanfolyam szervezésével kapcsolatosan. A tanfolyamot május 15-től kezdenék 
el, valamint szeptember 1-15. között. A Strandfürdő működési engedélye az idén módosításra került, 
és ezt már lehetővé teszi. Javaslom, hogy a kérés támogatását. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
33/2012.(IV. 23.) Képviselőtestületi Határozat 
Úszótanfolyam megszervezéséhez történő hozzájárulásról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Strandfürdőn május 
15. és szeptember l. - szeptember 15. között úszótanfolyamok megszervezésére kerülhessen sor, 
szervezett keretek között, a belépődíj megfizetése mellett.  
 

Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 

A határozatról értesül: Szűcs Lajos polgármester 
Dr. Kovács Kornél jegyző 

Szöllősi Péter vízmű-és strandfürdővezető 
 

Szűcs Lajos: Április 16-án a helyi civil szervezetekkel közösen megbeszélést tartottunk az ez évi 
falunap rendezésével kapcsolatosan. Az elmúlt évi rendezvényhez hasonló Civil nap 
megszervezésében döntöttünk, melyet 2012. június 2-án szombaton tartanánk a Strandfürdő területén. 
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A rendezvényre belépő díjat nem szednénk, a medencében fürdőzőknek 50 %-os belépő díj 
megfizetését javaslok. Kérem a Képviselőtestület támogatását.   
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2012.(IV. 23.) Képviselőtestületi Határozat 
Civil nap megrendezéséről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete arról döntött, hogy az önkormányzat 
részt vesz a településen lévő civil szervezetekkel együtt a 2012. június 2-án a Strandfürdő területén 
megtartásra kerülő Civil nap megszervezésében.  
 
A Civil nap programjaira a Strandfürdő területére a belépés ingyenes. 
 
A nap folyamán a Strandfürdő medencéit lehet használni. Nyitvatartási időben, 9,00 órától - 19,00 
óráig a fürdőzők karszalagot válthatnak, és ezen a napon 50 % -os belépő díjat kell fizetni.  
 

Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 

A határozatról értesül: Szűcs Lajos polgármester 
Dr. Kovács Kornél jegyző 

A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány 
Polgárőr Egyesület 

„Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Faluvédő és Szépítő Egyesület 
Sportegyesület 

Jászföld Hagyományőrző Egyesület 
Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület 

 
Szűcs Lajos: A Jászsági Többcélú Társulás 2012. március 27-én tartott ülésén döntött a társulási 
megállapodás módosításáról. A megállapodás szövegét és a jegyzőkönyvi kivonatot a 
Képviselőtestületi ülés előtt a képviselők megkapták. A változás az írásos anyagban jelölve van.  
Elfogadásra javaslom a Társulás Megállapodás módosítását.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2012.(IV. 23.) Képviselőtestületi Határozat 
Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról 
 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta, és elfogadja a Jászsági 

Többcélú Társulás 2012. március 27. napján tartott Társulási ülésén a Társulási tanács 23/2012. 
(III.27.) sz. határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását, és az abban foglaltakat 

jóváhagyja. 
 

A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
                       

Határidő: 2012. április 30. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 

A határozatról értesül: Szűcs Lajos polgármester 
Dr. Kovács Kornél jegyző 

Jászsági Többcélú Társulás – Jászberény, Szabadság tér 16. 
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Szűcs Lajos: Van-e közérdekű bejelentés, kérés? 
 
Joó Kovács Balázs: A kitüntetésre a javaslatokat hogyan, és meddig kell leadni? Ki adhat javaslatot? 
Javasolhat-e magánszemély? 
Többen jelezték, és a polgárőrök is észlelték, hogy a rókák nagyon elszaporodtak, és bejárnak a 
település belterületére is. Mit lehet tenni ez ügyben? 
 
Szűcs Lajos: Jászboldogháza községért kitüntető díj adományozását kezdeményezhetik: képviselők, 
bizottságok, a képviselőtestület, intézmények. Várjuk a javaslatot, és a Civil nap előtt lévő 
Képviselőtestületi ülésen a Képviselőtestület dönt majd.  
 
A rókák elszaporodásáról van tudomásunk. Jeleztük a vadásztársaság felé, hogy tegyenek intézkedést.  
    
A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját zárt 
ülés keretében folytatja tovább. 
  
 
 
 
 

kmft. 

 

 

 

 

 

     (Szűcs Lajos)       (Dr. Kovács Kornél) 
          polgármester       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


