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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. szeptember 10-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében.
Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Szűcs Gergely – képviselők
Szűcs Lajos
Dr. Kovács Kornél

- polgármester
- jegyző

Lakosság részéről: 8 fő
Az ülés határozatképes, jelen van 5 fő képviselő, Kobela Margit és Dr. Pap Béla jelezte, hogy más
elfoglaltság miatt nem tudnak jelen lenni az ülésen.
A Képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet tárgyalja az alábbi módosításokkal:
A Polgármester Úr a 4. napirendi pont kiegészítését az alábbi kiegészítéssel javasolja: Előterjesztés
Közbeszerzési Szabályzat elfogadására, valamint a 2. napirendet az 5. napirend alatt tárgyalja a
Képviselőtestület, így a közbeeső napirendek eggyel előbbre kerülnek.
A Képviselőtestület a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta.
1.Napirend
Beszámoló a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Utolsó soros ülés óta eltelt időszakban történt intézkedésekről és eseményekről az
alábbiakban kívánok beszámolni.
- Június 2-án a Strandfürdőn megrendezésre került a Civil Nap. Ezúton köszönöm a település
Civil szervezeteinek, hogy az önkormányzattal közösen megrendeztük a rendezvényt.
Köszönöm az anyagiakban történő hozzájárulást, és a szervezésben történő részvételt, hogy
egy szép, kulturális és szórakoztató programon vehetett részt a lakosság. Örülnénk ha ennek
hagyománya lenne, és jövő évben is ugyanígy szeretnénk megrendezni. A közös összefogással
az önkormányzat pénzügyi kiadása is kevesebb.
Ebben az évben a tájház udvarán a Faluvédő és Szépítő Egyesület és a „Ezüstkor Nyugdíjasok
és Magányosok” Egyesülete szervezésével megtartásra került az Augusztus 20-i
megemlékezés. Az ünnepségen az önkormányzat csak, mint támogató volt jelen. Köszönöm
munkájukat, és gratulálok a rendezvény sikeres lebonyolításához. Ez volt az első ilyen
rendezvény, és reméljük, hogy hagyománnyá válik.
- Júniusban aláírásra került a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel a vízmű átadására
vonatkozó szerződés. 2013. január 1-től az ivóvíz szolgáltató a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. lesz.
- Megkezdődtek a hulladéklerakók rekultivációi. A "REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi Kistérségében lévő 31 település felhagyott
szilárd hulladéklerakójának rekultivációját végzik el. 2012. május 2-án a Kivitelezővel
aláírásra került a szerződés. Ezt követően a Kivitelező megkezdte a munkát, melynek első
szakasza a tervezés és a településenkénti kivitelezési ütemterv összeállítása, valamint a
megfelelő engedélyek beszerzése. Bízhatunk benne, hogy jövő év végére a településen lévő
hulladéklerakó eltakarása is megtörténik.
- Május 30-án került sor a hídelemek haza szállítására Szécsény településről. Majd kellő
előkészületek elvégzése után június 23-án megtörtént ezek a hídelemek Tápió folyóra történő
helyezése. Augusztus közepére a híd átjárhatóvá vált, és mára teljesen befejeződtek a
munkálatok, és biztosítja a közlekedést. A híd elemeket térítésmentesen kaptuk a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től. A szállítása és a helyreállítása 1.063.816,- Ft-ba került az
önkormányzatnak.
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Folyamatban van a Közép – Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság a végleges engedélye,
hogy az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak hogyan kell kezelni, és rendben tartani
a hidat és a megközelítést szolgáló földutakat.
A Katasztrófavédelem Jászberényi Kirendeltségének kérésére felmérésre kerültek a település
belterületén lévő veszélyes fák. Így a nyár folyamán a felszólításnak eleget téve elég sok
nyárfát kellett kivágnunk.
Jelenleg folyamatosan tart a közmunkaprogram, zömében 2012. október 31-ig. November,
december hónapban ebből 10-15 fő kerül továbbfoglalkoztatásra. A jövő évben is szeretnénk,
ha folytatódnának ezek a programok. Ezért a Munkaügyi Központon keresztül benyújtottuk
ugyanezen programokra az igényünket.
A közmunka program segítségével kerülhetett sor a nyár folyamán az óvodában és az
iskolában is kisebb felújításokra, illetve javításokra. Így szeptember 3-án megkezdődhetett a
2012/2013. tanév. A tanévnyitóra 2012. augusztus 30-án került sor, melyen részt vettem.
Az elmúlt időszakban több pályázatot is beadtunk. Az önkormányzat önállóan pályázhatott
„Egészségre nevelő jövő évi rendezvények támogatására. Az Oktatási Társulás keretei között
TÁMOP pályázat került benyújtásra, ami az óvodai neveléshez járul hozzá.
Sikeres lett a Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával közösen beadott pályázat, melyben az
óvodáink felújítását céloztuk meg. Erre közösen 25.000.000,- Ft-ot nyertünk el.
Jászboldogházai óvodánál sor kerülhet a nyílászárók cseréjére, az épület hőszigetelésére, és a
szociális (vizes) blokkok felújítására. A hivatalos értesítés után közbeszerzési eljárás
lefolytatására kerül majd sor, így valószínű, hogy majd csak a jövő évben kerül sor a
munkálatokra.
Augusztus 23-26 között a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel Erdélyi kiránduláson
vettünk részt, érintve testvér településünket, Sínfalvát is. A kiránduláshoz az önkormányzat
költségvetésébe köztisztviselői napra betervezett összeg lett felhasználva.
A Jász Takarékszövetkezettel a mai napon kerültek aláírásra azok a hitelszerződések, mely
által megvalósul a strandfürdő területén uniós támogatással egy strand focipálya, és a kemping
megépítése.
Ezúton szeretnék gratulálni Rigó Andrásné kitüntetéséhez, melyet a Jász-Nagykun Szolnok
Megyei Önkormányzattól vehetett át ünnepség keretében, melyre engem is meghívtak. JászNagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjat kapott, tanári pályafutása során végzett kiváló
munkájáért, nyugdíjba vonulása zárásaként. Szívből gratulálunk!
Szeptember 8-án szombaton sor került egy misével a Tápiói búcsú újbóli megtartására annál a
keresztnél, és emlékműnél az iskola helyén, mely a nyár folyamán felújításra, illetve
felállításra került. A rendezvényt az önkormányzat részéről csak segítettük, a főszervezők
azok voltak, akik régebben ott laktak, és a felújításban aktívan részt vettek. 1959-ben volt
utoljára Tápiói búcsú szervezve.
A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete, amely Jászapátin az egész Jászság
LEADER Unió-s pályázatainak lebonyolítását végzi, rendőrségi feljelentés kapcsán
felfüggesztésre került a munkaszervezet vezetője, és jelenleg is eljárás folyik az ügyben. Ez a
pályázatok lebonyolítását, finanszírozását nem veszélyezteti, mert a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal nem függesztette fel az Unió-s pénzek lehívását. A jelenleg folyó
pályázatokat nem veszélyezteti, és reméljük, hogy a továbbiakban is kiírásra kerülnek a
pályázatok, és ez nem akadályozza meg a további munkálatokat a munkaszervezetben.
Ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és a tett
intézkedésekről. Kérem a Képviselőtestület, hogy fogadja el a beszámolót.
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
66/2012.(IX. 10.) Önkormányzati Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt
eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.
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Határidő: 2012. szeptember 10.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Kovács Kornél – jegyző
2.Napirend
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről (Kapcsolódik bűnmegelőzési, polgárőrség
működésről tájékoztató, beszámoló szabálysértési tevékenységről) 1994. évi XXXIV. Tv.8.(4)
bekezdése alapján
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Halmai Ferenc kapitányságvezető, alezredes úr nem tudott eljönni, ezért szeretettel
köszönthetem Dudás Richárd urat, kapitányságvezető helyettest. Örömmel olvastuk a beszámolót,
mivel az előző évekhez képest javulást mutatnak az adatok. Kívánja – e kiegészíteni
Kapitányságvezető helyettes Úr a beszámolót?
Dudás Richárd: Igen, köszönöm szépen. Tisztelt Vendégek! Tisztelt Képviselőtestület! Kapitány Úr a
Belügyminiszter Úr által elrendelt továbbképzésen tartózkodik, ezért engem ért a megtiszteltetés, hogy
jelen lehetek a település közbiztonságának megtárgyalásán. Kerekes Dániel őrmester úr szintén
továbbképzésen van, körzeti megbízotti szaktanfolyamon tartózkodik, ami a végleges kinevezéséhez
szükséges. A beszámolót a körzeti megbízotti alosztály vezetője készítette. Átolvasva nagyon
részletes, a rendőrségi munka teljes feladatait felölelő anyagot kaphattak.
Furcsa számomra, hogy 2011. év munkájáról 2012. szeptemberben tartunk beszámolót. Indítványozom
a Polgármester Úr felé, hogy mit szólna hozzá a Képviselőtestület, ha jövő év elején február, március
hónapban 2012. II. félév rendőrségi munkáiról tartanánk beszámolót, hiszen a jelenlegi beszámoló már
tartalmazza a 2012. I. félévi adatokat.

Szűcs Lajos: Köszönöm a felvetést, hogy a beszámoló ütemezését tavaszi időszakra tegyük. A
kérésnek akadályát nem látom.
Dudás Richárd: 2011. évben a körzeti megbízott személyében változás történt, mert az előző
körzeti megbízott leszerelését kérte a rendőrség állományából. Fiatal körzeti megbízott került
a településre, Kerekes Dániel személyében, aki rendelkezik azokkal az adottságokkal, ami
hosszú távon alkalmassá teszi erre a feladatra, és reméljük élni is fog ezzel. Nagymértékben
csökkent a bűncselekmények száma a településen. Sok szempontból jobb adottságokkal
rendelkezik Jászboldogháza, mint más települések. Tesz is érte a település. Az önkormányzat
megtesz mindent azért, hogy körzeti megbízott legyen a településen. Ennek érdekében
felújításra került egy szolgálati lakás. Ez jelenleg üresen áll. Nemcsak a település vezetősége,
hanem a polgárőrség tevékenysége is kiemelkedő, aktivitása és a településen betöltött szerepe
hatékonyabb, mint a hasonló településeken. A település beruház a térfigyelő rendszerre, és
folyamatosan bővítésre kerül a rendszer a legújabb technikát követve. Ennek is pozitív hatása
lehet.
Már most látható, hogy 2012. évben nehezen lesz tartható a 2011. évben elkövetett
bűncselekmények száma. A Jászságban összességében mindenhol nőtt a bűncselekmények
száma a 2011. évhez képest. Még a pontos adatra várnunk kell, hogy ez Jászboldogházán
hogyan lesz. Az emelkedés a garázdaság, és a zaklatások számában következett be. A vagyon
elleni bűncselekmények száma igen jelentős mértékben csökkent. Az elmúlt évben jelentős
létszámmal tartózkodott a településen a készenléti rendőrség. Önállóan, saját úti terv alapján
végezték a munkájukat. Rendőrök tartózkodtak a településen, és ez pozitív hatást vált ki. Ezen
kívül jelenleg is, a Körzeti Megbízotti Alosztály is tart hetente egy alkalommal fokozott
ellenőrzést a településen. A bűncselekményi adatok alapján Jászboldogházát nem
veszélyeztetett települések közé soroltuk be, ezért van a heti 1 ellenőrzés. Amennyiben ezek
az adatok negatív irányba változnának, akkor van lehetőség arra, hogy veszélyeztetetté
minősítsük át a települést, és akkor heti 3 alkalommal tartunk fokozott ellenőrzést.
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A körzeti megbízotti iroda jól felszerelt, felújított épületben található. Beszéltem a
Polgárőrség aktív tevékenységéről. Nagyon bízom benne, hogy a Polgárőrség és a körzeti
megbízott jól megtalálják a közös hangot, és jól együtt tudnak majd dolgozni. Ez nagyon
fontos ahhoz, hogy a településen jó legyen a közbiztonság. A jövőben elégedettek lehetünk,
ha szinten tartjuk a jelenlegi állapotot. A rendőri jelenlétet lényegesen fokozni már nem lehet.
A polgárőrség is a végletekig leterhelt, és a lehető legtöbb szolgálatot igyekszik a településen
tölteni. Abban látok előbbre lépési lehetőséget, hogy ha a körzeti megbízott úgy tervezi a
szolgálatát, hogy a megelőző hónapok statisztikai adatait figyelembe veszi. Megnézi, hogy
hol mikor, milyen időszakban történtek a bűncselekmények. Olyan időszakba tervezi magát
szolgálatba, amikor várható a bűncselekmények, szabálysértések elkövetése. Bízom benne,
hogy a szórakozóhelyek további ellenőrzésével a garázdaságok száma nem fog tovább
növekedni. Köszönöm szépen. Várom a kérdéseket.
Szűcs Lajos: Köszönjük szépen a beszámolót. Az idei év kisebb emelkedéséhez hozzájárul a
Strandfürdő újra nyitása, mert a nyár folyamán ott történtek kisebb lopások,
bűncselekmények, melyből rendőrségi feljelentések következtek. A körzeti megbízott
munkáját pozitívan tudom értékelni, mert nagyon agilis a hozzáállása. Úgy az
önkormányzathoz, mint a polgárőrséghez Bármikor bármilyen kéréssel fordulunk felé,
megpróbálja azt teljesíteni. Gondolok itt a rendezvények, különböző események biztosítására,
vagy a strandfürdőn is számos alkalommal megfordult a nyár folyamán. A jelenléte látható,
tapasztalható, tevékeny, feladatát maximálisan teljesíti.
Van-e az elhangzottakhoz kérdés?
Gerhát Károly: A körzeti megbízott szolgálati vezénylése hogyan történik?
Dudás Richárd: A vezénylés a Körzeti megbízotti szabályzat alapján történik. Havonta 2
alkalommal készít a körzeti megbízott szolgálati vezénylést, az előre belátható, tervezhető
feladatok (rendezvény, elővezetés, stb.) szerint. A tervezetet a körzeti megbízotti
alosztályvezető hagyja jóvá.
Joó-Kovács Balázs: A Polgárőrség részéről szeretném megköszönni az éves nagyon jó
együttműködést. A körzeti megbízottal jó együtt dolgozni. A bűncselekmények számának csökkentése
érdekében terveztünk a jövőre nézve, hogy a továbbképzése után a Polgárőrség szolgálati
vezénylésének tervezését is közösen fogjuk elvégezni, és akkor az Ő igénye, útmutatása szerint
szakmai ismereteit is igénybe tudjuk venni. Bővült a lehetőségünk technikailag 6 db új térfigyelő
kamerával, egy szolgálati gépkocsival, 3 db segédmotor kerékpárral, 1 db háromszázhatvan fokos
térfigyelővel, valamint egy nagyon jó minőségű éjjel látó kamerát vásároltunk pályázati támogatásból.
A bűncselekmények száma a sok-sok rendezvény és a strandfürdő újra nyitása miatt emelkedett.
Javaslom a Polgármester Úr felé, hogy a Strandfürdő pénztára mellé értékmegőrző fiókokat
vásároljunk. A továbbiakban is megteszünk mindent a jó együttműködés érdekében.
Szűcs Lajos: Javaslom a beszámoló elfogadását.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2012. (IX.10.) számú Képviselőtestületi határozat
A település közbiztonsági helyzetéről
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megvitatta a település 2011. 01.012011. 12.31 közötti időszakának közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót.
A Képviselőtestület a beszámolót az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadja, és
köszönetüket fejezik ki a Rendőrségnek az elvégzett munkáért.
Anyagi lehetőségeihez mérten a későbbiekben is támogatja az önkormányzat
a helyi körzeti megbízott munkáját.
A jövőben további jó munkát, sok sikert kívánnak a település közbiztonságának javításáért
fáradozó szerveknek és személyeknek.
Határidő: 2012. szeptember 30.
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Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Jászberényi Rendőrkapitányság – 5100 Jászberény, Hatvani u. 1.
3.Napirend
Előterjesztés a 2012. évi Közbeszerzési Terv módosítására, és a Közbeszerzési Szabályzat
elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Köszöntöm az ülésen az Dr. Halászi György ügyvéd urat, kérem tájékoztassa a Tisztelt
Képviselőtestületet a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan.
Dr. Halászi György: A közbeszerzési terv módosítására azért van szükség, mert a két elnyert
Strandfürdőfejlesztéssel kapcsolatos pályázatnál a közbeszerezési eljárást egyben kell lefolytatni,
mivel egyszerre épül, azonos helyrajzi számon van, összefüggő pályázat, és 15 mFt-ot meghaladja.
Szűcs Lajos: Javaslom a Közbeszerzési terv elfogadását.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
68/2012. (IX.10.) számú Képviselőtestületi határozat
Közbeszerzési terv módosításáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete akként határoz, hogy az alábbiak
alapján módosítja a 20/2012.(IV. 02.) Képviselőtestületi Határozatot:
A 2012. évi közbeszerzési tervének egységes szerkezetű szövegét a csatolt tervezet (A jegyzőkönyv
mellékletét képezi.) alapján állapítja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Közbeszerzések Tanácsa 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Dr. Halászi György: A közbeszerzéssel kapcsolatos jogszabály ez év január 1-től teljesen
megváltozott, ezért szükség van új Közbeszerzési Szabályzat alkotására. Az előterjesztésben lévő
szabályzat - tervezet az új jogszabály szerint került kidolgozásra. A szabályzat tervezet tartalmazza a
szükséges mellékleteket is, amelyek az eljárás során szükségesek.
Szűcs Lajos: Javaslom a szabályzat elfogadását.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
69/2012. (IX.10.) számú Képviselőtestületi határozat
Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete akként határoz, az elé terjesztett –
jegyzőkönyv melléklete- Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
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4.Napirend
Előterjesztés a Közbeszerzési Eljárás megindítására
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Átadom a szót Dr. Halászi György ügyvéd úrnak.
Dr.Halászi György: A „Strandfejlesztés” tárgyú Nemzeti eljárásrendben a KBT. 122 § (7) bekezdés a.)
pontja alapján: Lefolytatott hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás. A
közbeszerzési eljárás becsült értéke: 18.091.754.-Ft nettó összeg, mely tehát az ÁFA összegét nem
tartalmazza.
A kiadott előterjesztés módosítását javaslom az alábbiak szerint: A Sportpályának teljesítési határideje
I.2012. november 30. II. 2013. április 30. Fizetés: előleg számla nincs, 1 végszámla lesz.
A kempingnél: 1 előlegszámla lehetséges, 1 rész számla, és egy végszámla várható.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően 3 fős Bíráló Bizottságra került javaslat. 1. Tóth Szabolcs
műszaki szakértelemmel rendelkező személy, 2. Dr. Halászi György jogi és közbeszerzési
szakértelemmel rendelkező szervezet elnöke, 3.
Kövér Zoltánné köztisztviselő, pénzügyi
szakértelemmel rendelkező személy.
Dr.Halászi György: A törvény alapján lehetséges meghatározni 3 ajánlattevőt: 1. Jász-Terra Kft. 2.
Jász-Ablak Kft. 3. Darók és Társa Kft. Az elbírálás alapja legfőképpen az ár lesz. 3 féle szerződési
biztosíték került beépítése: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, és a jótállási idő.
Szűcs Lajos: Az előterjesztés módosítását a munkálatok ütemezése, támogatások lehívása miatt
javasoltam. A Bíráló Bizottság tesz majd javaslatot a Képviselőtestület részére, és a Képviselőtestület
dönt a közbeszerzési eljárás eredményességéről, illetve eredménytelenségéről, és a nyertes ajánlattevő
kiválasztásáról. Van-e más javaslat? Más javaslat nem hangzott el, ezért javaslom a Közbeszerzési
eljárás megindítását.
Darók Sándor képviselő személyes érintettségét az Ötv. 14. § (2) bek. szerint bejelentette.
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
70/2012. (IX.10.) számú Képviselőtestületi határozat
Darók Sándor képviselő szavazásból történő kizárásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Darók Sándor képviselőt személyes
érintettsége miatt az Ötv. 14. § (2) bekezdése alapján kizárja a szavazásból.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Darók Sándor – képviselő
A Képviselőtestület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
71/2012. (IX.10.) számú Képviselőtestületi határozat
Közbeszerzési eljárás megindításáról - „Strandfejlesztés”
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy
„Strandfejlesztés” elnevezéssel 2012. 09. 11. napján nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 122.§ (7) a)
bek. szerinti közbeszerzési eljárást indít.
Az eljárás tárgyát és mennyiségét, ill. a rész ajánlattétel lehetőségét az alábbiakban határozza meg:
tárgya: Jászboldogháza Strandfürdő fejlesztése 1. db. standard homokos futballpálya (1. rész), továbbá
kemping épület és kapcsolódó építmények (2. rész) kivitelezése
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mennyisége: 36x28 méteres standard homokos pálya (1. rész); Kerítés: 189,4 m2, Út: 193,3 mx4 m
felülete: 773,32 m; Kemping szociális épület 76 m2 (2. rész)
A közbeszerzési eljárás becsült értéke: 18.091.754.-Ft nettó összeg, mely tehát az ÁFA összegét nem
tartalmazza.
A felhívás és a dokumentáció szövegét elfogadja.
Külső személy ill. szervezet bevonása vonatkozásban az alábbi külső személy/szervezet bevonását
engedélyezi, a Bíráló Bizottság tagjaként:
- Tóth Szabolcs 5100 Jászberény, Rezeda u. 11. műszaki szakértelemmel rendelkező
személy
- Dr. Halászi Ügyvédi Iroda elnöke (5100 Jászberény, Bartók Béla u. 8.) jogi és
közbeszerzési szakértelemmel rendelkező szervezet (elnök)
A bevonandó személyekkel a szerződés megkötésére a Polgármestert felhatalmazza.
- Kövér Zoltánné köztisztviselő (5144 Jászboldogháza, Széchenyi út 12.) pénzügyi
szakértelemmel rendelkező személy
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felhívás hiánypótlása/módosítása esetén a szükséges
intézkedéseket megtegye.
Az eljárásban (mindkét rész tekintetében) ajánlattételre felhívandó gazdasági szereplőket az
alábbiakban határozza meg:
Jász-Terra Kft. Székhelye: 2040 Budaörs Árpád u 26.
(Fióktelep: 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő u 14.)
Jász-Ablak Kft. Székhelye: 5100 Jászberény, Csákány u 1.
Darók és Társa Kft. Székhelye: 5144 Jászboldogháza, Arany J. u 2/A”
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Tóth Szabolcs 5100 Jászberény, Rezeda u. 11.
Dr. Halászi Ügyvédi Iroda elnöke (5100 Jászberény, Bartók Béla u. 8.)
Kövér Zoltánné köztisztviselő (5144 Jászboldogháza, Széchenyi út 12.)
Dr. Halászi György ügyvéd úr elment az ülésről.
5.Napirend
Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményeinek 2012. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről szóló beszámoló elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Az év első felében, és jelenleg is mindent megteszünk azért, hogy minél takarékosabban
gazdálkodjunk. Nagy segítséget nyújtott ehhez a közmunkaprogram, mely nemcsak a személyi
kiadásokat támogatja, hanem a dologi kiadásokat, anyag, szerszámvásárlásokat is finanszírozza. 45,9
%-ban teljesültek a kiadásaink. A betervezett fejlesztések még nem indultak el. A tápiói híd
költségeinek 1/3 része szerepel az első félévben. A hídfelújítás befejeződött, de a számlák teljesítése a
II. félév költségvetését érinti. Betöltetlen álláshely 3 van, mert a takarítói álláshelyek nincsenek
betöltve. Ezt a feladatot közmunkakeretében látjuk el. Van-e kérdés, vélemény?
Szűcs Gergely: Mennyi az adó kintlévőség?
dr. Kovács Kornél: Az I. félévi költségvetés tartalmazza, hogy kb. 50 %-ban teljesült az adóbevételek
befizetése.
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Szűcs Lajos: Az Alurad Kft. és a Rána 2000 Kft. felszámolásával kapcsolatos eljárás befejeződött. A
két cég közel 2 mFt-tal adótartozással rendelkezett. Ezt már nem tudjuk behajtani, törölni kell a
kintlévőséget. Ezen felül 4 mFt a adójellegű hátralék van. Folyamatosan küldjük a felszólításokat,
letiltásokat, stb. Vannak olyan adóalanyok, akiktől semmilyen módon nem tudjuk behajtani.
dr. Kovács Kornél: Hatékony jellegű behajtást végez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Át lehet nekik
adni a behajtást.
Szűcs Lajos: Javaslom a rendelet – tervezet elfogadását.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
11/2012. (IX. 11.) számú Képviselőtestületi Rendelet
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.13.) számú Képviselőtestületi Rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6.Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Elkészült a Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás 2012. I. félévben teljesített kiadásairól, és bevételeiről szóló kimutatás.
2012. I. félévben jól teljesített a társulás. Jászboldogháza 33 %-ban teljesítette a működtetési
hozzájárulást, Tápiógyörgye 6,8 %-ban teljesítette. Önkormányzatunk már az óta átutalta a hiányzó (2
havi) összeget. Tápiógyörgye Önkormányzata is utalt már több alkalommal is kisebb összegeket.
Bízunk abban, hogy ez már folyamatos lesz.
Javaslom, hogy fogadjuk el beszámolót.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
72/2012. (IX.10.) számú Képviselőtestületi határozat
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. I. félévi beszámoló elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a Jászalsószentgyörgy,
Jászboldogháza, Tápiógyörgye Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2012. évi I. félévi
működéséről szóló beszámolót.
Határidő: 2012. szeptember 10.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Községi Önkormányzat – 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 54/a. – Szarvák Imre polgármester
Szűcs Lajos: A Strandfürdő nyári üzemeléséről szóló beszámolót Szöllősi Péter strandfürdő vezetőtől
megkaptuk. Az előző évekhez képest javult a strandfürdő kihasználtsága, emelkedett a forgalom, így
emelkedett a bevétel is. Az üzemeltetésnél itt is szempont volt a gazdaságosság, 6 fő közmunkást
foglalkoztatunk a strandon. A kiadásokról pontos adataink nincsenek. A költségvetés I-IX. havi
beszámolójában már szerepelni fog.
Van-e kérdés, hozzászólás?
Szöllősi Péter Vízmű és Strandfürdő vezető részére a polgármester átadja a szót.
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Szöllősi Péter: Tisztelt Vendégek! Tisztelt Képviselőtestület! Köszönetet szeretnék mondani a
Polgárőr Egyesületnek – éjszakai fürdőzés biztosítása -, és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a nyár
folyamán végzett munkájukért, önzetlen segítségükért, valamint a Faluvédő és Szépítő Egyesületnek,
hogy a strand történeti táblát elkészítették, és elhelyezték a strandon.
A kiadásoknál legnagyobb összeg az áramdíj. Az éves áramfogyasztás leolvasása most volt, még az
elszámoló számla nem érkezett meg. A második legnagyobb kiadás a vegyszer: 408.000,- (hypo,
kénsav) A vízkőoldó 60.000,- Ft.és ez 3 idényben elegendő.
A vendégek száma júniusban 3475 fő, júliusban 5020 fő, augusztusban 3519 fő. 2010. évben 7593 fő,
2011. évben 9500 fő, 2012-ben összesen: 12.108 fő látogatta meg a strandfürdőt. A bevétel 2010-ben
3.900.000,- Ft, 2011-ben 4.200.000.- Ft, 2012. 5.290.000,- Ft. volt. A táborok, illetve
úszótanfolyamok zökkenő mentesen, jó hangulatban teltek. Úszótanfolyamra érkeztek helyből, és a
szomszédos településekről, június 3.- július 27-ig tartott. 3 gyermektábor volt.
A strandot többször ellenőrizte a Jászberényi Kistérségi Népegészségügyi Intézet, probléma nem volt.
A medencékből 6 vízminta került bevizsgálásra, minden esetben negatívnak minősítették. Nagy
szükség volna a nagymedencébe víz alatti porszívó vásárlására. Ára 500.000,- - 1.000.000,- Ft között
van. A következő szezon előtt szükség lesz a vegyszeradagoló felülvizsgálatára, szakembert kell
hívni, aki beállítja az automataadagolást.
Szűcs Lajos: A 3 éves adatokból láthatjuk, hogy kb. 20 %-kal nőtt a forgalom, és ugyanannyival nőtt a
bevétel is. A jövőben is törekszünk arra, hogy a vendégek száma emelkedjen, és ezzel a bevételeink is.
Ezért szeretnénk, ha minél előbb megépülne a kemping, mert van érdeklődés rá. Az éjszakai fürdőzők
számát keveslem, kevesen veszik igénybe. Szeretnénk, ha itt is növekedés lenne.
Gerhát Károly: A fürdő látogatottságát emelte, hogy a nyár folyamán nagy volt a hőség, és akik
szeretik a vizet, azok kijöttek a strandra, valamint jó döntés volt, hogy nem emeltük a belépők árait. Jó
döntés volt a büfé üzemeltetőjének változtatása, mert sokkal színvonalasabb volt a választék és a
kiszolgálás. Tisztaság volt, az ár is megfelelő volt. A messzebbről érkező vendégek a település
megközelítésére panaszkodtak, hogy rossz az út.
Szűcs Lajos: Reméljük, hogy a Jánoshida felől vezető út felújítása elkészül a közeljövőben. Javaslom,
hogy fogadjuk el a beszámolót.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
73/2012. (IX.10.) számú Képviselőtestületi határozat
A Strandfürdő 2012. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a Strandfürdő 2012. évi
működéséről szóló beszámolót.
Határidő: 2012. szeptember 10.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Szöllősi Péter vízmű-és strandfürdő-vezető
Szűcs Lajos: 2013. január 1. napjával hatályon kívül helyezik a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásairól szóló 2004. évi törvényt, és a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi törvényt is, és hatályba lép „A Helyi Önkormányzatok Társulásai”.
Az új törvényi szabályozás nem szűnteti meg a jelenleg hatályban lévő társulási megállapodást, és nem
vonja maga után a többcélú kistérségi társulások automatikus megszűnését sem.
A jelenleg még várhatóan ősszel hatályba lépő további jogi szabályozás, valamint a törvényben
rögzített átmeneti időszak rendelkezésre állása ellenére, a további együttműködési szándékról és annak
területeiről már most javasolt a településeknek gondolkodni. Ezért a Jászsági Többcélú Társulás
elnöke kéri a Képviselőtestületet, hogy az eddig a társulással közösen ellátott feladatok közül
gondolják át, hogy melyek azok, amelyek területén a továbbiakban is el tudják képzelni az
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együttműködést. (Pld. gyermekjóléti szolgáltatás, közös pályázatok bonyolítása, hulladékkezelés,
gazdaság- és turizmusfejlesztés, belső ellenőrzés, stb.)
A Társulás jövőjéről a Társulási tanács tagjai szeptember 25-én tartandó ülésen a tagönkormányzatok
együttműködési lehetőségeket érintő elképzeléseiket meg tudják tárgyalni, a döntést szeptember 14-ig
kell meghozni. Javaslom, hogy a további együttműködéshez, a feladatok ellátásához fejezzük ki
szándéknyilatkozatunkat.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
74/2012.(IX. 10.) Önkormányzati Határozat
Társulási együttműködéshez szándéknyilatkozat
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete - jogi és anyagi kötelezettségvállalásnak
nem minősülő - szándéknyilatkozatát fejezi ki a Jászsági Többcélú Társulás (5100 Jászberény,
Szabadság tér 16.) részére, hogy a Társulási Megállapodásunk értelmében jelenleg is ellátott
feladatokat a jövőben (2013 évtől) is a társulással, az együttgondolkodás szellemében kívánjuk ellátni.
Határidő: 2011. szeptember 14.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Jászsági Többcélú Társulás – Hajdú László Sándor - elnök
Szűcs Lajos: Az iskolakonyha vezetőjétől kaptunk egy kimutatást a szeptemberben indult
étkeztetésről. A kimutatás tartalmazza, hogy az étkezők, hogyan fizetnek a szolgáltatásért. Vannak
gyermekek akik térítésmentesen kapják az ebédet, vannak akik 50 % támogatásban részesülnek, és
vannak akik 100 %-ot fizetnek. A konyha kihasználtsága jó, sokan igénybe veszik az étkezést.
2012. szeptember 17-től, és október 1-től várhatóan emelkednek az alapvető élelmiszerek árai, és a
beszállító cégek is 8,5 % - 15 %-os áremelést terveznek. Nem javaslok áremelést, megvárjuk a
tényleges emelkedést, és a későbbiekben döntünk az étkezési díj változásával
A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját zárt
ülés keretében folytatja tovább.
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