
 41 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: 2012. május 14-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak:, Gerhát Károly, Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely – képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Kovács Kornél - jegyző 

Lakosság részéről: 2 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 4 fő képviselő, Darók Sándor, Joó-Kovács Balázs,  Kobela Margit 
képviselők más elfoglaltságuk miatt nem tudnak jelen lenni. 

 
A Képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet elfogadta, és megtárgyalja. 

1.Napirend 
 Előterjesztés a közoktatási intézmény átszervezésére 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselőtestülete kinyilvánította szándékát 
arra vonatkozóan, hogy a közös fenntartásban lévő jászalsószentgyörgyi székhelyű iskoláját a Római 
Katolikus Egyház részére kívánja átadni.  
Az Egyház tájékoztatása szerint jelenleg Jászboldogháza iskoláját nem tudja átvenni, csak a 
jászalsószentgyörgyi iskola átvétele az aktuális.  
Jászalsószentgyörgy Önkormányzata kidolgozott olyan költségvetést, mintha már ez év január 1-jétől 
a jászalsószentgyörgyi iskola nélkül működött volna a közös fenntartásban lévő Intézményfenntartó 
Társulás, hogy összehasonlítható legyen a jelenleg elfogadott költségvetéssel. Megállapítható, hogy a 
jászalsószentgyörgyi székhely – iskola kiválása esetén a jelenleginél kevesebb önkormányzati 
hozzájárulást kell majd fizetnie önkormányzatunknak 2012. szeptember 1. napjától. A két 
költségvetési táblázatot mellékeltük az írásos anyag mellé. A társulásban Jászalsószentgyörgy Község 
Önkormányzata továbbra is ellátná a társulási fenntartásban maradó intézmény gazdálkodási feladatait, 
elősegítve a minél zökkenő-mentesebb átszervezést.  
Amennyiben Jászboldogháza lenne a gesztor, akkor több állami támogatást tudnánk lehívni, de a 
könyvelési feladatok nagyobb terhet, magas kiadást jelentenének. Ezért az intézmény székhelye 
maradna a jászalsószentgyörgyi óvoda, és a jászboldogházi, valamint a tápiógyörgyei oktatási 
intézményeivel együtt változatlanul működnének tovább.  
Az átszervezéshez szükséges a Képviselőtestület hozzájárulása. Javaslom, hogy járuljon hozzá a 
Tisztelt Képviselőtestület. 
 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2012.(V. 14.) Képviselőtestületi Határozat 
A Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
átszervezéséről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Lippay Lajos Alsó-
jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jászalsószentgyörgyi 
székhely iskolája (5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 1.szám) 2012. augusztus 31. napjával kiválva 
a közoktatási intézményből az Egri Főegyházmegye fenntartásába kerüljön és a kiválás után a 
Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
fenntartásában maradó intézmény székhelye a jelenlegi Cifrapalota Óvodai Tagintézmény (5054 
Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. szám) legyen. 
 

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

Szarvák Imre polgármester – Jászalsószentgyörgy 
Dr. Kovács Kornél – jegyző Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza 

Varró István polgármester – Tápiógyörgye 
Dr. Papp Antal jegyző - Tápiógyörgye 

 
Szűcs Lajos: Jászalsószentgyörgy Önkormányzatának kérése, hogy azoknak a tanulóknak, akiknek a 
szülei nem akarják az elkötelezett, illetve az átadott nevelési-oktatási intézménybe járatni 
gyermeküket, Jászboldogházán lehetőségük legyen világnézetileg semleges iskolába járniuk. Az 
iskolába járás költségeit Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzata vállalja. 
Gerhát Károly: Jött-e már a szülőktől valamilyen jelzés erre vonatkozóan? 
Dr. Kovács Kornél: A szülők beleegyező nyilatkozatait már megkaptuk. 1 fő volt, aki nem kívánja a 
jövőben Jászalsószentgyörgy iskolájába járatni a gyermekét, de ők a településről elköltöznek. Nem 
várható sok ilyen kérés. 
Szűcs Lajos: Javaslom a kérés támogatását. 
 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
38/2012.(V. 14.) Képviselőtestületi Határozat 
Közreműködésről a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat világnézetileg semleges közoktatási 
feladatellátásban 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete közreműködik abban, hogy 
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat a világnézetileg semleges közoktatási feladatellátását 
teljesíteni tudja: lehetőséget biztosít azoknak a jászalsószentgyörgyi tanulóknak, akiknek a szülei nem 
akarják a vallási tekintetben elkötelezetté váló, az Egri Főegyházmegye fenntartásába kerülő 
jászalsószentgyörgyi iskolába járatni gyermeküket, hogy a világnézetileg semleges jászboldogházi 
iskolai tagintézményében folytathassák általános iskolai tanulmányaikat. 
 

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

Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
Szarvák Imre polgármester – Jászalsószentgyörgy 

Dr. Kovács Kornél – jegyző Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza 
Varró István polgármester – Tápiógyörgye 

Dr. Papp Antal jegyző - Tápiógyörgye 
 
Fajka Jánosné: Szakmailag a jászalsószentgyörgyi iskolával nagyon jól együtt tudunk működni. 
Köszönöm Jászalsószentgyörgy Önkormányzatának és Képviselőtestületének, valamint a helyi 
Önkormányzatnak és Képviselőtestületének támogatását, hogy még 4 hónapig biztosan marad az 
intézményi társulás, így nyugodtan el tudjuk kezdeni szeptemberben a tanévet. 
 
2.Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 

 
Szűcs Lajos: Az N.V.G. Trans Kft. kérte, hogy 2012. május 28-án, hétfőn autós RALLY versenyt 
szeretnének rendezni. Útvonal: Vasútállomás, Vasút utca, Alkotmány utca Tápió útvonalon. A 
rendezvény megrendezésében a Polgárőr Egyesület, a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 
közreműködnek. A helyszínen mentő biztosítva lesz.  
Kértem a szervezőket, készítsenek szórólapot a lakosság tájékoztatására arról, hogy a rendezvény 
idején az útvonal forgalom elől le lesz zárva, csak a megkülönböztetett jelzéssel ellátott járművek 
mehetnek át a lezárt útvonalon. 
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Pap Béla - Autósport Egyesület elnöke: Az N.V.G. Trans Kft. a szervező. A rendezvény bevételét 
jótékonysági célra „A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány” részére ajánljuk fel. Profi versenyzők is 
lesznek, ezzel szeretnénk látványossá, érdekessé tenni a rendezvényt. Kérjük a Képviselő-testület 
hozzájárulását az útvonal lezárásához.   
 

A Képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2012.(V. 14.) Képviselőtestületi Határozat 
Autós rally verseny megrendezéséhez történő hozzájárulás 
 
 
Jászboldogháza Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 2012. május 28-án 
(Vasútállomás, Vasút utca, Alkotmány utca, Tápió) útvonal mentén megrendezésre kerülő autós rally 
verseny megrendezéséhez, hogy a rendezvény ideje alatt a kijelölt útvonal lezárásra kerüljön.  
A Képviselő-testület kéri az Autóssport Egyesületet, mint közreműködőt, hogy a rendezvényről, és az 
útvonal lezárásáról a lakosokat időben tájékoztassák.  
 

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

Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
Autóssport Egyesület – Pap Béla elnök 

N.V.G. Trans Kft – Jászberény – Nagy Varga Géza szervező 
 

Szűcs Lajos: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, UMVP IV. tengely keretében LEADER 
pályázati támogatásra az önkormányzat részéről 2 pályázat lett benyújtva, 1 pályázat a Jászföld 
Hagyományőrző Egyesülettel közösen a falunap, strandnyitó támogatására, és 9 pályázatot adtak be a 
településen lévő többi civil szervezetek különböző beruházásokra. A mai napon megérkeztek a 
pályázati támogatásról szóló a határozatok. A 12 db beadott pályázatból mindegyik nyert, nem került 
kizárásra egyik sem. A támogatási értékek az Áfa változás és az MVH jóváhagyása alapján 
változhatnak, melyeket a napokban egyeztetünk, és vizsgálunk át. Köszönöm Pap Béla pályázatíró 
kiváló munkáját. 
A benyújtott pályázatokról készült táblázat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 

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

kmft. 

 

 

 

 

 

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


