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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. október 15-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli
ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében.
Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely– képviselők
Szűcs Lajos
Dr. Kovács Kornél

- polgármester
- jegyző

Az ülés határozatképes, jelen van 5 fő képviselő, Darók Sándor, Kobela Margit, jelezték, hogy nem
tudnak jelen lenni az ülésen.
Szűcs Lajos polgármester úr javasolja, hogy az „Egyebek” napirendben tárgyalja meg a
Képviselőtestület:
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi csatlakozásról.
- 2013. évi belső ellenőrzési terv.
- Sportbál megrendezésével kapcsolatos kérelem.
- 2013. évben a megtartandó Motoros Találkozóval kapcsolatos kérelem.
- Jász Múzeumért Alapítvány támogatási kérelme.
- Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról.
A Képviselőtestület a javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta, és az elhangzott kiegészítésekkel
együtt a meghívóban közölt napirendet tárgyalja.
1.Napirend
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Jászboldogháza Községi
Önkormányzat közötti, a Jászberényi Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás
elfogadásáról
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Az Önkormányzat és a Kormányhivatal között a járási hivatalok kialakításáról szóló
megállapodások határozattal történő képviselőtestületi elfogadása szükséges. dr. Kovács Kornél
jegyző úrral együtt hosszas egyeztetéseket tettünk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatallal az átszervezéssel kapcsolatosan. Minden Polgármesteri Hivatal kap egy 8 órában
foglalkoztatott ügysegédet, aki közvetítő lesz a helyi lakosság és a Járási hivatal között. Többszöri
egyeztetés után az a döntés, hogy a 2000 fő alatti települések nem kapnak 8 órában foglalkoztatott
ügysegédet, hanem hetente meghatározott óraszámban fogja ellátni a településen a feladatát. Az
önkormányzatnak biztosítani kell a helyiséget, és az infrastruktúrát, bútort, számítógépet, fűtést, stb.
dr. Kovács Kornél: Az egyeztetések alapján elkészült a megállapodás a mellékletekkel együtt. 2013.
január 1-től kevés hatáskör kerül át a Járási hivatalhoz. Jelenleg is kis létszámmal (5 fő +1 fő Gyed-en)
működik a Polgármesteri Hivatal. Az önkormányzat működőképességét szeretnénk megőrizni, így
javasoltuk a Kormányhivatal részére, hogy az önkormányzat személyt nem adna át a Járási Hivatal
számára. A jegyzői álláshely helyettesítéssel van betöltve, így üres jegyzői státusz kerülne átadásra. A
legkönnyebben megközelíthető, legkisebb földszinti iroda helyiséget adnánk át. Az ingóságokat
ingyenes használatra kell átadni majd az ügysegéd részére. A rezsit négyzetméter arányosan téríti meg
a Járási Hivatal. Javaslom, hogy fogadja el a Képviselőtestület a megállapodást.
Szűcs Lajos: Javaslom a megállapodás elfogadását.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
78/2012.(X. 15.) Önkormányzati Határozat
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Jászboldogháza Önkormányzata közötti, a
Jászberényi Járási Hivatal kialakításához kapcsolódó megállapodás elfogadásáról
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Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a járások kialakításáról, valamint egyes
ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdése, valamint
5. § (2) bekezdése és a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm.
rendelet 11. § (1) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselőtestület a határozat mellékletét képező, a Jászberényi Járási Hivatal kialakításához
kapcsolódó megállapodást elfogadja.
2. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő megállapodás és
annak esetleges aktualizálása, valamint a teljességi nyilatkozat aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott, - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Irattár
2.Napirend
Előterjesztés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Az önkormányzat kiadási előirányzatának módosítására az alábbiakat javaslom:
Bérkompenzációra 425.000,- Ft-ot, és a munkaadót terhelő járulékaira 115.000,- Ft-ot. Téli tüzelő
vásárlásra javaslok betervezni 500.000,- Ft-ot, hogy a tavaszi hónapokban ne maradjunk fűtés nélkül,
ha a gázszámlát nem tudnánk fizetni. Közvilágításra, elszámoló számla alapján 1.300.000,- Ft-ot6 civil
szervezet hozzájárulásával mobil színpad megépítése van folyamatban. A szervezetek 30.000,- Ft/civil
szervezet vállaltak hozzájárulást, az önkormányzatnak kb. 20.000,- Ft-tal kell hozzájárulni a
költségekhez, ezért 200.000,- Ft-ot terveztünk be. A részt vevő civil szervezeteknek az önkormányzati
támogatását 30.000,- Ft-tal csökkentjük, összesen 180.000,- Ft-tal. A bevételi előirányzat is módosul:
Bér kompenzáció 540.000,- Ft, közvilágítás és tüzelővásárlása 1.800.000,- Ft, és a színpad építése
20.000,- Ft. –tal. Az Önkormányzat 2012. október havi előirányzat módosításra a II. ÖNHIKI pályázat
beadásához vált szükségessé. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fogadja el az önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.13.) számú Képviselőtestületi rendelet módosítását
tartalmazó rendelet-tervezetet.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
12/2012.(X.18.) számú Képviselőtestületi Rendelet
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.13.) számú Képviselőtestületi rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.Napirend
Előterjesztés ÖNHIKI pályázat benyújtásáról
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Első fordulóban 5.954.000,- Ft. önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatást kaptunk. A második fordulóban nem pályáztunk. Harmadik
fordulóban november 5-ig kell benyújtani a támogatási igényt. Most pályázni kívánunk. Az önhiki
pályázatnál az előirányzatot nézik, és nem a teljesítést. Bármennyi támogatásnak örülnénk. Jelenleg
kb. mínusz 10.000.000,- Ft az önkormányzat folyószámlája. Az OTP Bank-tól nem kaphatunk több
folyószámlahitelt. Ezért javaslom, hogy nyújtsuk be az igényünket a támogatásra.
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79/2012.(X. 15.) Önkormányzati Határozat
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
1. Jászboldogháza község Önkormányzati képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6.
melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Jászboldogháza község képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról, és az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez
a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti. | |
körjegyzőségi székhely település.
b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti, és ......székhelyű
körjegyzőséghez tartozik. |X|
c) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő alatti és körjegyzőséghez
nem tartozik és a 6. melléklet 2. pontja szerint felmentéssel rendelkezik. |_|
d) Megyei önkormányzat esetében az a)- c) pontokra vonatkozó feltétel nem releváns. |_|
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen
18.364.- ezer forint összegű bevételt tervez. |X|
b) Megyei önkormányzat esetében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns. |_|
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét |X|
8839.ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.
|X|
b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. |_|
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló
elfogadta. |_|
d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló
elutasító záradékkal látta el. |_|
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. |X|
Határidő: 2012. november
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Kövér Zoltánné – pénzügyi ügyintéző
Magyar Államkincstár 5000 Szolnok, Magyar u. 8.
4.Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi
pályázati fordulójának kiírása. A pályázat célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatási tanulmányainak támogatása. Nem látjuk még a jövő évi költségvetés tervezését. Nem
tudjuk, hogy milyen kiadásokkal és bevételekkel számolhatunk majd. E nélkül kell dönteni, hogy
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kívánunk- e csatlakozni a Bursa Hungarica 2013. évi fordulójához. 2012. október 26-ig kell
megküldeni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére a csatlakozásról szóló nyilatkozatot. Erre az
évre 400.000,- Ft keret került megállapításra, és 360.000,- Ft lett kiosztva.
dr. Kovács Kornél: Ez a támogatási forma jól működött eddig is. A felsőoktatásban lévő tanulók az
önkormányzati támogatáshoz kaphatnak még támogatást a megyei önkormányzattól és az
intézménytől is, de ha nem állapítja meg a támogatást az önkormányzat, akkor a fiatalok elesnek a
támogatási lehetőségtől.
Dr. Pap Béla: Eddig jól működött ez a támogatási forma, javaslom ennek megfelelően a jövő évre is
szavazzuk meg a csatlakozást.
Szűcs Lajos: Személyenként nem magas a havi támogatás, de jók a visszajelzések. Sokaknak ez a kicsi
nagyon sokat jelent. Javaslom, hogy a jövő évre is csatlakozzon az önkormányzat, és 400.000,- Ft
támogatási keretet tervezzünk be majd a 2013. évi költségvetés terhére.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2012.(X. 01.) Önkormányzati Határozat
A 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Jászboldogháza Község Önkormányzati Képviselőtestülete megismerte az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf.: 1418) által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójával kapcsolatos tájékoztatót és az alábbi döntést hozta.
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést
hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához. Ezért a
Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.
2. Az önkormányzat a 2013. évi költségvetés keretéből 400.000,- Ft, azaz Négyszázezer forint
keretösszeget biztosít a pályázatot benyújtók részére.
Határidő: 2012. október 26.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Kövér Zoltánné – pénzügyi ügyintéző
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Budapest
Szűcs Lajos: A Képviselőtestület az írásos előterjesztést megkapta. Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
dr. Kovács Kornél: Minden évben november 30-ig kell elfogadni a következő évre vonatkozó belső
ellenőrzési tervet. Két terület ellenőrzése kerülne betervezésre. Változott az államháztartási törvény, és
annak végrehajtása. Ezért aktuális most az önkormányzat operatív gazdálkodásával kapcsolatos
szabályozottság, és annak alkalmazása. A másik terület a helyi adókról szóló rendelet megalkotása, és
annak végrehajtása.
Szűcs Lajos: Az önkormányzati törvény szerint a jövő évben átalakulnak a társulások. A belső
ellenőrzés eddig nagyon jól működött a társulás keretei között. Reméljük, hogy valamilyen formában
továbbra is lehetőség lesz rá.
Javaslom, hogy fogadjuk el a 2013. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés szerint.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
81/2012.(X. 15.) Önkormányzati Határozat
Az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról
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Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. évre vonatkozó belső
ellenőrzési tervet elfogadja.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Jászsági Többcélú Társulás (5100 Jászberény, Szabadság tér 16.)
Szűcs Lajos: A Sportegyesület 2012. november 17-én szeretne sportbált rendezni a tornacsarnokban.
A tornacsarnok térítésmentes használatához kérik a Képviselőtestület hozzájárulását. Javaslom, hogy
az eddigi gyakorlatok alapján biztosítsuk részükre a tornacsarnokot.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2012.(X. 15.) Önkormányzati Határozat
Tornacsarnok rendezvényhez történő biztosításáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Sportegyesület (5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. kérelmét. Az egyesület a Sportbál megrendezéséhez 2012. november
17-i napra kérte bérbe az önkormányzat tulajdonát képező tornacsarnokot.
A Képviselőtestület a civil szervezetnek a bál megrendezéséhez természetbeni támogatásként
díjmentesen rendelkezésre bocsátja a kért időpontban a tornacsarnokot.
Határidő: 2012. november
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Bodor Máté – egyesület elnöke
Szűcs Lajos: A Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület vezetősége azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy a jövő évben is az eddigi évekhez hasonlóan, kisebb változtatásokkal
biztosítsuk részükre a Strandfürdő területét a motoros találkozó megrendezéséhez. A változtatás a
jelenleg zajló beruházást jelenti: kemping létesítését és a homokos strand focipálya (28 m x36 m 2
méter védősáv) kialakítását. A strand focipálya a vízmű mögött kerül kialakításra, mert ott zavarja az
eddig is a strandfürdőn tartott rendezvényeket, többek között a motoros találkozót. A kemping
kialakítása végett drótkerítéssel ketté lesz választva a fürdő területe. Ez sem zavarja nagyban a
találkozót, mert az idő alatt kapuval egybe lesz nyitva az egész strandfürdő terület. Egyedül a szociális
helyiségeket nem használhatják, mert az egy-egy ilyen rendezvény alkalmával nagy igénybevételt
jelentene, és nem bírná el. Az átalakítással kevesebb sátorozó hely lesz, így az eddigi parkoló is hozzá
lesz kerítve és ott (vízmű - strandfürdő mellett) is sátorozó helyek lennének kialakítva.
A tél folyamán megkezdődhet a 5000 m2-es tó kialakítása – melyhez vízjogi engedélyes tervvel
rendelkezünk - a strandfürdő mögött. A kitermelt földet a meglévő, bezárt hulladék lerakóhely
letakarására használnák fel. A szeméttelepek rekultivációját a Duna Aszfalt Kft. végzi majd. A
Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület pályázatot nyújtott be a tó körül lévő területen sétány
kialakítására, melyen padok, fák, bokrok, szemetes kukák, gyerekeknek játszó eszközök lennének
elhelyezve. A pályázat eredményhirdetésére 2-3 hónapon belül kerül sor. Ha elnyernék a pályázatot,
akkor szép környezetet lehetne teremteni a tó köré.
Nem látom akadályát, hogy a strandfürdő területén tartsa meg az egyesület a motoros találkozót, ezért
javaslom, hogy az eddigi évekhez hasonlóan, de még több egyeztetés megvalósításával együtt járuljon
hozzá a Képviselőtestület.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

94
83/2012.(X. 15.) Önkormányzati Határozat
A 2013. évi Motoros Találkozó megrendezéséhez terület biztosításáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászboldogházi Motoros
Klub Egyesület (5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.) kérelmét, és az alábbiak szerint döntött.
Az önkormányzat 2013. májusban megrendezendő XV. Motoros Találkozó megrendezéséhez az előző
évekhez hasonló feltételekkel térítésmentesen biztosítja a Strandfürdő területét.
A Képviselőtestület felkéri az egyesület képviselőjét, hogy a terület bérlésével kapcsolatos részleteket
a találkozó megrendezése előtt Szűcs Lajos polgármesterrel egyeztesse.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyeztetéseket követően a bérleti
szerződést írja alá.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület elnöke (5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.)
Szűcs Lajos: A Jász Múzeum szakmai munkáját segítő Jász Múzeumért Alapítvány ez év novemberére
tervezi megjelentetni dr. Selmeczi László legújabb könyvét – a szerző 70. születésnapja alkalmából Az atyák emlékezetei…„A magyarországi jászok középkori leletei és műemlékei” címmel. Az
alapítvány kéri a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy lehetőségeihez mérten nyújtsanak támogatást a
könyv nyomdai költségeihez.
Az alapítvány a könyv megjelenése után a támogatás összegében több példányt adományoz az
önkormányzat részére. Van-e javaslat?
Dr. Pap Béla: 30.000,- Ft-tal támogassuk a könyv megjelenését.
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy 30.000,- Ft-tal támogassuk az alapítványt, a könyv megjelenését.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
84/2012.(X. 15.) Önkormányzati Határozat
Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány támogatásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Jász Múzeumért
Kulturális Alapítvány (5100 Jászberény, Táncsics M. 5.) kérelmét, és az alábbiak szerint döntött.
A Képviselőtestület 30.000,- Ft., azaz Harmincezer Forint egyszeri összeggel támogatja az
alapítványt.
A Képviselőtestület felkéri a hivatal gazdálkodását, hogy a fenti támogatást az alapítvány 1010426007259252-00000008 számú számlaszámlájára utalja el.
Határidő: 2012. október 30.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Kövér Zoltánné – pénzügyi ügyintéző
Hortiné dr. Bathó Edit – alapítvány elnöke
Szűcs Lajos: 2000 fő alatti települések polgármestereivel együtt több alkalommal voltunk a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalban Kollár István főosztályvezető Úrnál a közös
önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatosan.
Jászboldogháza Önkormányzatának, mint 2000 fő alatti településnek 2013. január 1-től közös
Önkormányzati Hivatalt kell létrehozni valamelyik Jászberényi Járásban lévő 2000 fő alatti
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településsel együtt a feladatok ellátásához. A Jászberényi Járásban öt 2000 fő alatti lakossal
rendelkező község van. Az is egy lehetőség lehetett volna, ha az 5 település létrehozott volna egy
közös hivatalt.
Meghívásunkra ma délelőtt látogatott el hozzánk Sári Ferenc Pusztamonostor polgármestere, és
Mudris Andrásné dr. körjegyző, Pusztamonostor jegyzője, és Mozsár Lászlóné Jászágó Polgármester
Asszonya a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatban. A jegyző körjegyzőségben
látja el a feladatot a két községben. A két település már ez idáig is kapcsolatban volt egymással, mivel
közös jegyzővel rendelkeznek.
Az önkormányzati szférában kevés pénzügyes van olyan, aki a Magyar Államkincstár részére készített
főkönyvi beszámolót aláírhatja. Jászfelsőszentgyörgy és Jásztelek Önkormányzatának közös
pénzügyes ügyintézője van, és tudomásunk szerint közös Önkormányzati Hivatalt szeretnének
létrehozni. Így az önkormányzatunknak nem sok lehetősége marad. A Jászberény Járásban van még
Pusztamonostor, Jászágó és Jászboldogháza települések, akik önállóan nem működtethetnek hivatalt
2013. évtől. Sajnos az önkormányzati törvény alapján nem hozhatunk létre közös önkormányzati
hivatalt Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával, mert nem egy járásban vagyunk. Vártuk, hogy
változzon az önkormányzati törvény, de erre még nem került sor. Ezért van szükség minél előbb
tájékozódni a lehetőségekről. Amennyiben mi nem hozzuk létre a közös hivatalt valamelyik
településsel, akkor már nem lesz választásunk, és Jászberény Város Önkormányzatához kell
csatlakoznunk. A Járási Hivatal létrehozásával kapcsolatosan volt nálunk Gottdiener Lajos Jászberény
Város főjegyzője, és dr. Dobos Róbert aljegyző, akik akkor úgy tájékoztattak, hogy Jászberény
részéről nem céljuk egyelten településsel sem közös hivatalt működtetni. A részletekről nem
beszéltünk. Javasolták, hogy a közös hivatali feladatokat 2-3 kis település társuljon egymással és a
közös hivatali feladatokat úgy lássuk el. Az nincs leírva, hogy itt helyben kell ellátni a hivatali
teendőket, megoldás az is, ha a közös hivatal társulása esetén a gesztor önkormányzat látja el a
feladatot, és a Járási Hivatal által helyben biztosított ügysegéd útbaigazítja a lakosokat, hogy hová
fordulhat a kérelmével, illetve nyomtatványokat továbbítja a hatóságok felé. Nem szeretnénk, ha ez
így lenne.
A 2013. évi költségvetési törvény – tervezet tartalmazza azokat az adatokat, mely alapján ki lehet
számolni, hogy a Polgármesteri Hivatal helyben maradandó feladatainak ellátásához hány főre lesz
majd szükség. A tervezet alapján megállapítható, hogy a finanszírozás összege alacsonyabb lesz, mint
az idei volt. A tervezet még módosítás alatt van, még nem került elfogadásra. A hivatal létszáma úgy
néz ki, hogy maradhat, de sok függ majd attól, hogy kivel tudunk társulni, valamint ha Kókai Györgyi
vissza jön Gyes-ről, akkor lehetséges, hogy 1 főt le kell építeni.
Jásztelek és Pusztamonostor önkormányzatával is több alkalommal tárgyaltunk a közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatosan, de döntésre nem jutottunk. Közös hivatal
létrehozása esetén l fő jegyzőt, és 1 fő aljegyzőt lehet foglalkoztatni. A ma délelőtti tárgyaláson
kértem, hogy egy fő jegyző vagy ugyanolyan hatáskörrel rendelkező aljegyző legalább hetente 2-3
napot töltsön Jászboldogházán. Ennek mindenképpen szükségét látom a helyi feladatok ellátásához.
Kevés már az idő. A kistelepülések foglalkoznak a kérdéssel, de komolyabb lépéseket még nem tett
egyik település sem. Jól át kell gondolni a lehetőségeket, és foglalkozni kell vele, mert november
végéig döntést kell hozni, ahhoz, hogy 2013. január 1-től végrehajtásra kerüljön. Van-e kérdés, vagy
javaslat?
Szűcs Gergely: Mindegy, hogy ki lenne a gesztor? Az aljegyző ugyanolyan hatáskörrel rendelkezik,
mint a jegyző?
Szűcs Lajos: Igen, mert nincs meghatározva az sem, hogy a nagyobb település lehet csak a gesztor.
Dr. Kovács Kornél: A jegyző határozza meg, hogy milyen hatásköröket ad át az aljegyző részére. A
Képviselőtestületi üléseken helyettesítheti.
Dr. Pap Béla: Meg kell vizsgálni a lehetőségeket, és folytatni a tárgyalásokat.
Szűcs Lajos: Nehéz a döntés, mert nem tudjuk még, hogy a közös önkormányzati hivatal hogyan
működik majd. 2013. január 1-től nem lesz jegyzőnk, ezért is szükséges a közös Önkormányzati
Hivatal minél előbbi időpontban történő létrehozása.
Javaslom, hogy döntsünk abban, hogy a lehetséges verziók kerüljenek kidolgozásra, és folytatódjanak
a további tárgyalások az érintett önkormányzatokkal.
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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85/2012.(X. 15.) Önkormányzati Határozat
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza Szűcs Lajos
polgármestert, hogy a 2013. január 1-től Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásával kapcsolatos
lehetséges verziókat dolgozzák ki, és keressék meg a településeket, folytassanak további tárgyalásokat
a Közös Önkormányzati Hivatal működésének lehetőségéről.
Határidő: 2012. december 21.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, vagy egyéb bejelentés?
Joó-Kovács Balázs: Javaslom, hogy kérjünk egyeztetést a civil szervezetekkel, intézményvezetőkkel,
az önkormányzattal közösen a jövő évi rendezvény tervekkel kapcsolatosan.
Szűcs Lajos: Megbeszéléshez egyeztetünk időpontot.
Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta.
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