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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. május 21-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében.
Jelen vannak:, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely – képviselők
Szűcs Lajos
Dr. Kovács Kornél

- polgármester
- jegyző
Az ülés határozatképes, jelen van 5 fő képviselő,
Darók Sándor, Gerhát Károly távolmaradásukat bejelentették.

A Képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet elfogadta, és megtárgyalja.
1.Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Az utolsó soros Képviselőtestületi ülés április 23-án volt. Az azóta eltelt időben 8
településsel együtt a Jászsági Ivóvízminőség-javító Társulási ülésen több alkalommal vettem részt.
Kiválasztásra került az a cég, aki a közbeszerzési eljárást lebonyolítja majd. Csúszik a projekt
megvalósítási ideje. A Belügyminisztérium felé az önerő alap 100 %-os támogatására benyújtott
pályázat is támogatást nyert. Az önerőt az önkormányzatoknak meg kell előlegezni, mivel a
megvalósítás után kapjuk meg a pályázati támogatást. Az önerő teljesítésének az ütemezését a 8
településnek ki kell dolgozni.
- Május 23-án Hevesen kerül sor a szeméttelep rekultivációjával kapcsolatos ülésre, melyen
megkezdődik a munkaterületek átadása. A szerződések aláírása után sajtótájékoztatóra kerül
majd sor. A pályázatban lévő ütemezések szerint folynak majd a munkálatok. Az idén még
nem valósul meg a településünkön a rekultiváció, előre láthatólag majd a jövő évben.
- Nagyon sok panasz érkezik a település lakóitól a rókák elszaporodásával kapcsolatosan. Sok
kárt okoznak a lakosok baromfiállományában. A falu közepén is megjelennek. Felvettük a
kapcsolatot a Vadásztársasággal, folyamatosan vizsgálják, figyelik a jelzett területeken, és a
rókák kilövésre kerülnek. Veszett állat még nem volt, negatív vizsgálati eredmények voltak.
- Május 1-én nem volt rendezvény a községben, mert májusban június 2-ig minden hétvégén
lesz rendezvény a településen. Május második hétvégéjén a Strandfürdő területén már
sikeresen lebonyolításra került a Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület szervezésében
rendezett motoros találkozó.
- Gyermekétkeztetési Alapítvány támogatásával az Európai Uniós pályázat keretében élelmiszer
csomag kiosztására került a sor május 16-án. Ezen alkalommal kakaó ital került szétosztásra,
elsősorban gyermekek, és szociálisan rászorult idősek, családok kapták, összesen 230 fő.
- Május 12-én részt vettem a Városszépítő Egyesület szervezésében megrendezett XXIII. Jász
Bálon Jászberényben. A szervezők kérték, hogy a jászsági polgármesterek menjenek el. A
bálon 9 polgármester volt jelen. Eddig mindig az egyesület szervezte meg a bált, de most szó
volt arról, hogy a Jász Világtalálkozóhoz hasonlóan, mindig más település szervezésében
kerüljön megtartásra a bál.
- A Közmunkaprogramon belül a téli program május 31-vel véget ér. A héten újabb pályázatot
kívánunk benyújtani, napi 6 órában 10 fő foglalkoztatására. Járdaépítéshez az anyagköltségre
tervezett összeg elfogyott. Nagyon rossz állapotban vannak a járdák, ezért meg kell
vizsgálnunk, hogy az önkormányzat költségvetéséből mennyit tudunk erre fordítani, hogy
folytatódjon tovább a felújítás. A motoros találkozó megrendezése előtt 5 t. aszfaltot
használtunk el az utcák kátyúzásához, majd ezt folytatjuk tovább.
- Sebestyén László vállalkozó az üzlet előtt lévő padka aszfaltozását kérte az önkormányzattól,
mert a csapadékvíz elvezetés nem volt megoldott. Ezzel kapcsolatosan lakossági bejelentés is
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történt. Az aszfaltozást az önkormányzat elvégezte, és a megállapodásnak megfelelően a
vállalkozó részére kiszámlázásra került.
- A Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóságtól a Tápiói híd helyreállítására megkaptuk a
hozzájáruló nyilatkozatot. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött megállapodás
alapján május végéig kell elszállítani a térítésmentesen kapott hídelemeket és tartozékait
Szécsényből, a tárolás helyszínéről. Ennek megszervezése folyamatban van. A
helyreállításhoz szükséges előkészítő betonozási munkálatok még nincsenek készen, így a gát
külső oldalára kerülnek lerakásra a hídelemek. A hídelemek őrzéshez szeretnénk igénybe
venni a Polgárőrség segítségét.
- A június 2-án megrendezésre kerülő Civil nap szervezése folyamatban van. A rendezvényre a
LEADER pályázati támogatást megkaptuk, mely pályázatot a május 26-án a Bartal tanyán
megrendezésre kerülő „Hagyományok Hétvégéje” program megrendezésével együtt Jászföld
Hagyományőrző Egyesülettel közösen adtunk be. A pályázatban szereplő 80 fős nyári
gyermektábor sajnos nem kapott támogatást.
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és a tett
intézkedésekről.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2012.(V. 21.) 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. május 21.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Kovács Kornél – jegyző
2./ Napirend
Beszámoló a Jászsági Többcélú Társulás ellátási tevékenységéről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A Jászsági Többcélú Társulás 2011. évi költségvetésének teljesítését 2012. április 24-én
megtárgyalták, és elfogadták a polgármesterek. A zárszámadási anyagból látható, hogy milyen sokféle
területtel foglalkozik a társulás. Tájékoztatást kaphatunk az anyagból, hogy 2011-ben milyen
feladatokat vállalt a Jászsági Többcélú Társulás, és ezeket hogyan teljesítette. A központi titkárságon
felül 4 nagy intézménye van a társulásnak: a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a
Jászsági Támogató Szolgálat, a Jászsági Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, és a Jászsági Közoktatási
Intézmény. Ezeket az intézményeket a Jászsági Többcélú Társulás koordinálja. A társulás összefogja a
18 Jászsági települést. Az anyag tartalmazza, hogy melyik településnek milyen feladatát látja el a
társulás.
Sajnálom, hogy a Jászsági Többcélú Társulások átszerveződnek, megszűnnek. A működés sokszor
nem ment zökkenőmentesen, de a 8 év alatt nagyon sokat segítették az önkormányzat munkáját,
feladatellátását. Nagyon sok pályázatot lebonyolítottak, melyeket az önkormányzatok önállóan nem
tudtak volna elvégezni.
Javaslom a Jászsági Többcélú Társulás ellátási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2012.(V. 21.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászsági Többcélú Társulás 2011. évi beszámolójának elfogadásáról
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Jászboldogháza Község Képviselő-testülete a Jászsági Többcélú Társulás ellátási tevékenységéről
szóló 2011. évi beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Kovács Kornél – jegyző
Jászsági Többcélú Társulás – 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
3./ Napirend
Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Dr. Kovács Kornél jegyző - írásban
Kobela Margit JTT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója
Szűcs Lajos: Van – kiegészítés az írásos beszámolóhoz?
Dr. Kovács Kornél: Köszönöm, nincs.
Kobela Margit: Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni az írásos beszámolót, amennyiben kérdés van,
szívesen válaszolok. Településünkön két kirívó eset volt, mely szerepel a statisztikai adatok között is.
Még mindkettő folyamatban van, nem ismert a lezárása.
Szűcs Lajos: A beszámoló 4. oldalán olvasható a települések összehasonlítása. A kördiagramban lévő
adatok azt jelentik-e, hogy a másik településeken annyival több a gondozotti létszám, mint nálunk?
A tanácsadások száma is magas, ez függ-e az itt dolgozó kolléga aktivitásától?
Kobela Margit: Igen. Nálunk 9 gondozott gyermek van, viszont az adományosztás során lehetőség
nyílik a családok napi életével kapcsolatos problémák megbeszélésére. Nálunk ezért magas a
tanácsadások száma.
Joó-Kovács Balázs: A településen a megelőzésre fordítjuk a hangsúlyt, és a családsegítővel
együttműködve azonnal orvosoljuk a felmerült problémákat.
Szűcs Lajos: Javaslom a beszámoló elfogadását.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2012.(V. 21.) Képviselőtestületi Határozat
A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2011. évi
átfogó értékelésről
Jászboldogháza Község Képviselő-testülete a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
JNSZM Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
JTT Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálata
A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját zárt
ülés keretében folytatja tovább.
kmft.
(Szűcs Lajos)

polgármester

(Dr. Kovács Kornél)

jegyző

