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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: 2012. november 26-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Szűcs Gergely– 
képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
Dr. Kovács Kornél - jegyző 

Meghívottak részéről: 6 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 6 fő képviselő, Dr. Pap Béla betegség miatt nem tud jelen lenni az 
ülésen. 

 
A Képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet tárgyalja, melyet 6 igen egyhangú szavazattal 

fogadott el.  
 
 

1.Napirend 
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Utolsó soros Képviselőtestületi ülésünk 2012. szeptember 10-én volt. Ezt követően ebben 
az évben is sor került az „Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesületének Bogácsi 
kirándulására. Az egyesület tagjai szeptember 14. és 17. között, közel 30 fővel 4 napot, 3 éjszakát 
töltöttek a Bogácsi üdülőben az önkormányzat támogatásával. 
- A Járási hivatalok felállításával kapcsolatosan több alkalommal egyeztettünk a Kormányhivatal 
munkatársaival. 2000 fő alatti településeken nem lesz főállású ügysegéd foglalkoztatva. A Járási 
Hivatal alkalmazásában itt helyben, részmunkaidőben, hetente meghatározott időpontban fogja ellátni 
az ügysegéd a feladatát. Az önkormányzatnak kell biztosítani ehhez helységet és a felszerelést, ami a 
munkája végzéséhez szükséges.1 fő jegyzői üres álláshelyet adtuk át a Járási Hivatalnak. 2013. január 
1-től nem lesz jegyzőnk. A jogszabály kötelezi az önkormányzatot, mint 2000 fő alatt lévő települést, 
hogy valamelyik jászberényi járáshoz tartozó településsel hozzon létre közös önkormányzati hivatalt. 
- November hónapban az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatására vonatkozó pályázatot nyújtottunk be 8839.- ezer forint összegre. Döntés még nem 
történt. 
- A 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 76. § (1) bekezdés alapján „A katasztrófavédelmi szempontból  
I. és II. veszélyességi osztályba sorolt településen a polgármester közbiztonsági referenst jelöl ki.” Az 
településünk vonatkozásában lefolytatott kockázatbecslési eljárás eredményeként, a település a II. 
katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. A jogszabály, továbbá a 6/2012. számú BM OKF 
Főigazgatói utasítás alapján a kijelölt közbiztonsági referenseket, valamint azok helyetteseit 
tanfolyamszerű képzésben kellett részesíteni, amelyet 2012. szeptember 1-jétől kellett megszervezni és 
lebonyolítani. 2 főt iskoláztunk be közbiztonsági referens tanfolyamra. Joó-Kovács Balázs 
alpolgármestert, és Joó-Kovács Balázsné hivatali dolgozót. 6 alkalommal, heti egyszeri egész napos 
foglalkozásokon vettek részt, és sikeres vizsgát tettek. Az új jogszabály alapján át kell dolgozni a 
polgári védelmi terveket, szabályokat, és ez nagyobb mennyiségű feladattal jár majd. 
2012. november 23–án pénteken történt esetet szeretném itt említeni, amikor 17 fő lakost átmenetileg 
ki kellett költöztetni a lakásából, amíg a Tigáz Zrt. dolgozói kijavították a gázfogadó állomásnál 
történt sérülést, mert egy munkagép átvágta a gázcsövet. Köszönöm a közbiztonsági referensek, és a 
polgárőrség munkáját, hogy biztosították a helyszínt, illetve védték a lakosságot. Késő estig járták a 
falut, és segítettek abban, hogy a lakosok újra tudják indítani a gázkészülékeket.  
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- Folyamatosan zajlik a strandfürdőn a kemping és a strand focipálya építése. Ha az időjárás továbbra 
is engedi, akkor még ebben az évben befejeződik a beruházás.  
- November 17-én megrendezésre került a sportbál. Ehhez kapcsolódóan elkészült a mobil színpad, 
melyet 6 civil szervezet és az önkormányzat közösen valósított meg. Az anyagköltsége kb. 200.000,- 
Ft volt, mely összeget a civil szervezetek, az önkormányzat a munkát biztosította hozzá. 
- Október 8-án került sor a hídavató ünnepségre, ahová azok a személyek kerültek meghívásra, akik 
részt vettek a munkában, vagy támogatták a Tápiói híd újjáépítését. Nem sokkal több, mint Egymillió 
Ft-ba került az önkormányzatnak. Ez a költség tartalmazza a daruzást, szállítást, betonozást, tervezői 
műszaki költséget. Térítésmentesen kaptuk a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től a hídelemeket, és sok 
segítséget kaptunk a helyi vállalkozóktól, melyet ez alkalommal is köszönünk.  A híd használatához 
már a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság engedélyét is megkaptuk. 
- Október első hétvégéjén történt egy kellemetlen esemény is. A Rákóczi úton lévő vasúti átjáró 
felújítását a MÁV Zrt. kiadta alvállalkozónak. Hozzám csütörtökön délután jutott el az információ, 
hogy péntek estétől lezárják az átjárót hétfő estig. Tőlünk engedélyt nem kértek. Felhívtam a 
Közútkezelő Zrt., és még ők sem rendelkeztek pontos időponttal, hogy meddig tart a lezárás. Pénteken 
nem adtam engedélyt a munka elvégzésére, mert a kerülő utak úgy lettek meghatározva, és papíron 
kijelölve, hogy ahhoz több okból nem járultam hozzá. Azért mert nem vállalták, hogy amennyiben kár 
keletkezik, akkor azt megtéríti a MÁV, illetve olyan utakat jelöltek ki, ahol a nagyobb járművek nem 
fértek el. Aggályom be is bizonyosodott, mivel a kamionok több alkalommal beszorultak az utcákon, 
illetve nem tudtak elfordulni. A kamionban kár is keletkezett. A vasúti átjárót a hozzájárulásunk 
hiányában zárták le, a helyi érdekeket nem vették figyelembe.  
- Széchenyi Programiroda részéről személyesen is megkerestek pályázati lehetőségekkel 
kapcsolatosan. Jelenleg is van pályázati lehetőség szennyvízberuházás megvalósítására, de a 
maximum igényelt támogatás 400 millió forint, a beruházás költsége 1 milliárd forintba kerülne. Ez a 
támogatási összeg nagyon kevés lenne a megvalósításhoz.  
Lenne lehetőségünk az orvosi rendelő épületének felújítására – szolgálati lakásra nem -. A pályázatot 
december végéig lehet beadni, és 100 % támogatást lehet kérni. Jelenleg folynak a pályázattal 
kapcsolatos előkészítési munkálatok.  
Folynak számítások az önkormányzati épületek villamos energia biztosítására, napelemek 
elhelyezésére közel 100 % pályázati támogatással történő megvalósítás érdekében. Itt kikötés, hogy 
csak annyi áramot lehet termelni, amennyit az épület fogyaszt. Ebben a pályázatban 3-4 
önkormányzati épület villamos energia ellátására tudnánk pályázni. A pályázatot december végéig kell 
beadni.  
- Október 25-én Pócs János Országgyűlési Képviselő tartott fogadóórát a községben. Az eddigi 
szokásoknak megfelelően a Polgármesteri Hivatalban biztosítottuk részére a helyiséget.  
- Október 27-én Budapesten részt vettem az „Önkormányzatok az adósság csapdájában” című 
konferencián, ahol Orbán Viktor Miniszterelnök úr bejelentette, hogy az állam átvállalja az 
önkormányzat adóság állományát az 5000 fő alatti településeken „szőröstől-bőröstül”. Elszomorít, 
hogy mi rosszabbul járunk, akik megtettünk mindent azért, hogy nagy adóságba ne kerüljünk, és 
mindig takarékoskodtunk, mint azok akik vették fel a hiteleket, valamint kötvényeket bocsátottak ki. 
December 6-án Pócs János Országgyűlési Képviselő Úr jön hozzánk ezzel kapcsolatosan tárgyalásra.  
- Több alkalommal tárgyaltunk dr. Kovács Kornél jegyző úrral együtt a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásával kapcsolatosan. Minden lehetséges lehetőséget megnéztünk. Nincs jó lehetőség, csak 
rossz.  
- Az oktatás átszervezése is folyamatban van. Azok a járási tankerületek veszik át az iskolákat, ahol az 
oktatási társulás székhelye van. Mivel Jászalsószentgyörgyön van az iskola székhelye így Jászapáti  
tankerület veszi át az iskolát. Sajnos az iskolabuszokat 2013. év januártól csak ott finanszírozza az 
állam, ahol kötelezően végzi az iskola a gyermekek oktatást. Mivel a Porteleki gyermekek nem 
Jászboldogházához tartoznak, így nagy a valószínűsége annak, hogy nem vállalja át a tankerület az 
iskolabusz finanszírozását. 2013. júniusig kell erre megoldást találnunk, mert a nyári szünetben 
további átszervezések várhatóak, és valószínűsíthető, hogy szeptembertől a Jászberényi járási 
tankerülethez fog az iskolánk tartozni.  
Ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és a tett intézkedésekről.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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86/2012.(XI. 26.) Önkormányzati Határozat 
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.  

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt 
eseményekről, és a tett intézkedésekről szóló tájékoztatót.  

 
Határidő: 2012. november 26. 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Kovács Kornél – jegyző 
2.Napirend 
Beszámoló az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi I-IX. havi gazdálkodásáról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Mind a bevételek, mind a kiadások időarányosan teljesültek. A bevételek 75,12 %, a 
kiadás 72,30 %-ban teljesültek. Egy-két helyen vannak csak kisebb-nagyobb eltérések. A saját 
bevételek – adóbevétel – nagy része már befolyt. A féléves beszámoló óta fejlesztési kiadás nem volt. 
Rendelet módosítására nincs szükség, mivel 2012. október 15-én az már megvitatásra került. A 2012. 
évi költségvetés előirányzata megalapozott volt. Javaslom a beszámoló elfogadását. 
:  

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

87/2012.(XI. 26.) Önkormányzati Határozat 
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete az Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal 2012. évi I-IX. havi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta. 
 

Határidő: 2012. november 26. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Kövér Zoltánné – pénzügyi ügyintéző 

3.Napirend 
Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Minden évben nagy nehézséget okoz a következő évi koncepció elkészítése, különösen 
most, amikor nagy átszervezések és változtatások lesznek a jövő évtől, és még mindig nem ismerjük 
pontosan, melyek lesznek azok a feladatok, amelyeket el kell látnia az önkormányzatnak, és nem 
tudjuk, hogy mennyi támogatást kapunk majd az ellátott feladatokra. Lesznek olyan feladatok, 
amelyeket majd társulásban kell ellátnunk. A közoktatás teljes átalakítása várható 2013. évtől. A 
közoktatási iskolai feladatok személyi és dologi kiadásait teljes egészében átvállalja az állam. 
Kérdéses az óvodai feladatok ellátása, mivel az intézményi társulás megszűnik. Az iskolát át kell 
adnunk a Jászapáti tankerületnek. Az óvodai feladatok ellátása és a gyermekétkeztetés továbbra is 
önkormányzati feladat marad, jelenleg bizonytalan az intézményfenntartó társulásunk, annak további 
sorsa nagyban függ a társulási normatívák fennmaradásától, illetve megszűntetésétől. Szeretnénk, ha 
maradhatnánk Jászalsószentgyörggyel közös társulásban, annál is inkább, mert az óvoda felújítására 
közösen nyertünk a pályázaton, mintegy 8 mFt-ot. A felújításra a tavasszal kerülne sor.  
2000 fő alatti településként kénytelenek leszünk közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 
megállapodni. Lesz olyan létszám, amely nem biztos, hogy a közös önkormányzati hivatalhoz fog 
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tartozni.1 fő pályázatírót, és 1 fő titkárnőt, akit lehet, hogy a közös önkormányzati hivataltól külön kell 
foglalkoztatni, mert az önkormányzat munkájához szükséges.  
Az írásos előterjesztés a bevételeket tartalmazza a jelenlegi költségvetési tervezet szerint.  
Az előző évek gyakorlatának megfelelően a civil szervezetektől és az intézményektől megkértük a 
költségvetési koncepció elkészítéséhez az igényüket, véleményüket, támogatási kérésüket. Nem tudjuk 
még, hogy lesz – e lehetőség a civil szervezetek támogatására. Nem ez az érdekünk. Keressük a 
lehetőségeket, hogy hogyan tudjuk támogatni, mert a településünknek a jövőben is szüksége van a 
civil szervezetek munkájára. A 2013. évi költségvetés tervezésénél a lehetőségeknek megfelelően 
figyelembe vesszük az önkormányzat intézményeinek és a civil szervezetek által megküldött terveket, 
elképzeléseket. Javaslom, hogy a kiadott írásbeli előterjesztés alapján fogadja el a Képviselőtestület a 
jövő évi költségvetési koncepciót. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
88/2012.(XI. 26.) Önkormányzati Határozat 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Községi Önkormányzat 
2013. évi pénzügyi tervének koncepcióját és a civil szervezetektől és intézményvezetőktől beérkezett 

javaslatokat, és tervezett koncepcióként elfogadja. 
 

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

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Kövér Zoltánné – gazdálkodási ügyintéző 

Érintett intézményvezetők 
Érintett civil szervezetek elnökei 

 
4.Napirend 
Tájékoztató a közös önkormányzati hivatal létrehozásának alternatíváiról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Jegyző Úrral felvettük a kapcsolatot azokkal a településekkel, amelyekkel közös 
önkormányzati hivatalt tudnánk létrehozni. Ezek a települések Jászberény, Pusztamonostor, Jászágó, 
Jászfelsőszentgyörgy, Jásztelek. A szakmai szempontok alapján, illetve a takarékosság elvét nézve 
Jászberény Önkormányzatával volna célszerű közös önkormányzati hivatalt létrehozni. Minden 
területre megvannak a legjobb szakembereik. Ha társulnánk Jászberénnyel, akkor a jogszabály 0,5 főt 
ismer el. Annyi alkalmazott maradhat Jászboldogházán, amennyit a jogszabály elismer. Ez fél fő, a 
többi feladatot Jászberényben el tudják látni. A közös önkormányzati hivatal létrehozásával a 
lakosoknak nem származhatnak hátrányai. Szempont, hogy a lakosnak ne kelljen utaznia az ügyei 
elintézése után. Itt ügyfél ellátást biztosítani kell. Ha más településsel nem tudunk létrehozni közös 
önkormányzati hivatalt, abban az esetben is tudunk Jászberényhez csatlakozni, mert Ők nem 
utasíthatnak el egy kis települést sem.  
Pusztamonostorral és Jászágóval több alkalommal folytattunk egyeztetéseket. A két település közös 
Képviselőtestületi ülést tartott ezzel kapcsolatosan Jászágón, ahová meghívtak, és elmentem. A közös 
önkormányzati hivatal létrehozása arról szól, hogy a feladatainkat közösen lássuk el, a dolgozókat 
közösen finanszírozzuk. Mind a két testület nyitott arra, hogy közös hivatalt hozzunk létre, de mindkét 
Képviselőtestületben vannak olyan személyek, akik másfelé szeretnének csatlakozni. Kértem, hogy 
ezen a héten mindhárom településen hozzunk határozatot, hogy hová szeretnének csatlakozni. Két 
település csatlakozása esetén a legjobb a hivatali létszám maradása, már 3 település csatlakozása 
esetén kevesebb. Ha Jászágó településsel tudnánk csatlakozni, akkor majdnem változás nélkül létre 
tudnánk hozni a közös önkormányzati hivatalt. Itt is lehetséges, hogy mozgó ügyintézők, illetve jegyző 
tudná ellátni a feladatot. Pusztamonostor gesztor szeretne lenni. Mi nem ragaszkodunk a gesztor 
szerepéhez egyik verzió esetében sem. Pusztamonostor Jászfényszaru Városhoz szeretne csatlakozni, 
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én inkább Jászágó település csatlakozását látom valószínűnek. Ez lenne számunkra is a legjobb. 
Pusztamonostoron és Jászágón ezen a héten tartanak ezzel kapcsolatosan Képviselőtestületi döntést. 
Minden város önkormányzata fogad bennünket, ha csatlakozni akarunk, de mi, a kis települések nem 
járunk jól. 
Jásztelek és Jászfelsőszentgyörgy együtt szeretnének közös önkormányzati hivatalt létrehozni. A két 
településnél maradna a létszám, ami 13 fő. Ha csatlakoznánk hozzájuk, akkor nálunk a 6 fő 
köztisztviselő helyett 3 fő maradhatna, de a két település közül egyik sem vállalja, hogy innen átvegye 
azt a feladatot, amit mi itt nem tudunk ellátni a 3 fővel. 
Nem lehet elkerülni, hogy senkinek ne kelljen utazni. Utazni kell az ügyintézőnek, és a jegyzőnek is, 
de ezeknek a pontosítására csak akkor kerülhet a sor, ha már tudjuk, hogy melyik településsel hozzuk 
létre a közös önkormányzati hivatalt. 2 évre hozunk most döntést, mert mindig az önkormányzati 
választások idején lehet a döntésen változtatni, társulást változtatni. 
dr. Kovács Kornél: Közös önkormányzati hivatal létrehozása esetén 1 fő jegyző és 1 fő aljegyző 
alkalmazását írja elő a jogszabály. 
Darók Sándor: Az a cél, hogy a legtöbb dolgozó maradjon. Jászágó lenne a legjobb megoldás, velük 
kell akkor tárgyalni. 
Gerhát Károly: El kell fogadnunk, hogy közös önkormányzati hivatalt kell létrehozni. Nem látom azt, 
hogy 1-2 fő hogyan tudja ellátni a megmaradt feladatot, valamint ezek a dolgozók végeznek sok olyan 
plusz feladatot, amely segíti a település közösségi feladatait, és részt vesznek a községi rendezvények 
megszervezésében, ami nem tartozik a munkaköri leírásukba. Javaslom, hogy keressük meg, és 
válasszuk azt a megoldást, amelyik jelenleg a legjobbnak látszik.  
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy fejezzük ki szándékunkat, hogy jövő év 1-től közös önkormányzati 
hivatalt kívánunk létrehozni Jászágó és Pusztamonostor Önkormányzatával, akár együtt, vagy külön 
is. 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
89/2012.(XI. 26.) Önkormányzati Határozat 
Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete szándékát fejezi ki abban, hogy 2013. 
január 1-től közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni Jászágó Önkormányzatával és 
Pusztamonostor Önkormányzatával, akár együtt, vagy külön is.  
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a közös önkormányzati hivatal 
működésével kapcsolatos tárgyalások folytatásával.  
Kérjük Jászágó és Pusztamonostor Önkormányzatát, hogy az ügyben mihamarabb hozza meg a 
döntését. 
 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Községi Önkormányzat Jászágó – Mozsár Lászlóné polgármester 

Községi Önkormányzat Pusztamonostor – Sári Ferenc polgármester 
 
5.Napirend 
Előterjesztés „házi segítségnyújtás” kötelező önkormányzati feladat ellátási szerződés keretében 
történő ellátásról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hatósági 
ellenőrzést végzett 2012. május 2-án, az önkormányzat által szakfeladaton működtetett étkeztetés 
szociális szolgáltatás tekintetében. A vizsgálat során a hivatal megállapította, hogy az önkormányzat a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben előírt kötelező házi 
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segítségnyújtást nem biztosítja. Ezért kerestük meg a településen is működő Baptista 
Szeretetszolgálatot, hogy vállalnák-e a házi segítségnyújtás ellátását. A szerződés tervezet elkészült. 
2013. január 1-től a hivatalnál lévő változásokra hivatkozva javaslom, hogy a döntést halasszuk el, és 
a jövő év elején döntsünk a feladat ellátásáról. 
 
A Képviselőtestület a „házi segítségnyújtás” kötelező önkormányzati feladat ellátásáról határozatot 
nem hozott, későbbiekben dönt majd. 
 
6.Napirend 
Előterjesztés a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának 
módosításáról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Jászapáti Város Önkormányzatának Képviselőtestülete június 21-én határozott arról, 
hogy a Velemi Endre utat átnevezi Dr. Szlovencsák Imre útra. Ennek megfelelően a Jászsági 
Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás esetében is szükségessé vált az Alapító Okirat 
módosítása. Minden tagönkormányzatnak testületi határozattal el kell fogadni az Alapító okirat 
módosítását, majd csak ezután kerülhet a Társulási Tanács elé elfogadásra. Javaslom, hogy fogadjuk el 
a Jászsági Ivóvízminőség – javító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítását. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
902012.(XI. 26.) Önkormányzati Határozat 
A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosításáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászsági Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának alábbi módosításait elfogadja: 
 
Az Alapító Okirat bevezető részét visszavonja és helyébe az alábbi bevezető lép: 
 
Az Alapító Okiratban megjelölt települési önkormányzatok a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés k) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) 
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. törvény (Ttv.) 16. §-a által meghatározott társulási jog alapján a települések 
ivóvízminőségének javítása, valamint az ennek megvalósítását szolgáló pénzalap létrehozása 
érdekében önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre és biztosítják 
annak működési feltételeit. Az Alapító Okiratban megjelölt települési önkormányzatok, mint alapítók 
az alábbi Alapító Okiratot adják ki: 
 
Az Alapító Okirat 3.) pontját visszavonja és helyébe az alábbi 3.) pont lép: 
 
3.) A költségvetési szerv székhelye: 5130 Jászapáti dr. Szlovencsák Imre út 2. 
 
Az Alapító Okirat 4.) pontjának 1. bekezdését visszavonja és helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
4.) Az alapítók neve és székhelye, a 
költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező 
határozatok száma: 

- Jászapáti Város Önkormányzata 
székhelye: 5130 Jászapáti, dr. 
Szlovencsák Imre út 2. 

 
Az Alapító Okirat 10.) pontját visszavonja és helyébe az alábbi 10.) pont lép: 
 
10.) Az irányító szerv neve és székhelye:   Társulási Tanács 

5130 Jászapáti dr. Szlovencsák Imre 
út 2. 
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Az Alapító Okirat 11.) pontját visszavonja és helyébe az alábbi 11.) pont lép: 
 
11.) A költségvetési szerv gazdálkodási    Önállóan működő költségvetési szerv 
besorolása: 
 
Az Alapító Okirat 12.) A költségvetési szerv jogállása pontjából a második bekezdése törlésre kerül. 
 
Az Alapító Okirat 13.) pontját visszavonja és helyébe az alábbi 13.) pont lép: 
 
13.) A költségvetési szerv  
       gazdálkodási jogköre: 
 
 
 
 
 
 
 
Az Alapító Okirat 14. pontját visszavonja és 
helyébe az alábbi 14.) pont lép: 

 
A költségvetési szerv pénzügyi – gazdasági 
feladatait az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja 
szerint a székhely önkormányzat polgármesteri 
hivatala látja el, külön megállapodás alapján. 
 
     

 
 

14.) A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjének 
kinevezése a székhely önkormányzat 
vezetőjének kinevezésével azonos 
módon történik. 

 
Az Alapító Okirat 15.) pontját visszavonja és helyébe az alábbi 15.) pont lép: 
 
15) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira Közalkalmazotti jogviszony, a  
 irányadó foglalkoztatási jogviszony: közalkalmazottak jogállásáról szóló 
 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
A képviselőtestület hozzájárul a törzskönyvi nyilvántartásban a változások átvezetéséhez. 

 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás – Jászapáti 

 
7.Napirend 
Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: A közvilágítási berendezés teljes körű üzemeltetésére, karbantartására kértünk 
árajánlatokat. Több ajánlat érkezett. 2012. december 5-én jár le a jelenlegi szerződésünk. A legjobb 
ajánlat az EH-SZER Kft-től, mely az E-ON csoport tagja, érkezett. 14 napos javítási időt vállalnak. A 
szerződés 3 éves határozott időtartamra szól. Eddig is ők látták el a feladatot. Javaslom, hogy fogadjuk 
el az ajánlatot.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2012.(XI. 26.) Önkormányzati Határozat 
Közvilágítás aktív berendezések használatára vonatkozó szerződés megkötéséről 
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Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az EH-SZER Energetikai és 
Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft., Székhelye: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 13. (E-ON csoport 
tagja) közvilágítási aktív berendezések használatára vonatkozó alábbi ajánlatát.  
A szerződés tárgya: A közvilágítási berendezés közvilágítási célra történő rendelkezésre állását és 
teljes körű üzemeltetését, karbantartása. 
A szerződést 3 éves határozott időtartamra, 2012. december 01. - 2015. november 30-ig kötik. 
 
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a szerződés aláírására. 
 

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

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Kövér Zoltánné – gazdálkodási ügyintéző 

EH-SZER Kft. levelezési cím: 4030 Debrecen, Híd u. 10-12. 
 
Szűcs Lajos: A Polgárőr Egyesület azzal a kéréssel fordul a Képviselőtestülethez, hogy a szilveszteri 
bál rendezéséhez térítésmentesen biztosítsa az önkormányzat a helyiséget. Jelenleg folyik az 
intézmények villamosságának érintésvédelmi vizsgálata. Még nem tudunk arról dönteni, hogy a 
Tornacsarnokot tudjuk-e kiadni vagy a Művelődési házat, de időben végeznek a vizsgálatokkal, és 
akkor pontosításra kerül, hogy melyik helyiséget tudjuk kiadni. Támogatásra javaslom az egyesület 
kérelmét.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

92/2012.(XI. 26.) Önkormányzati Határozat 
Tornacsarnok rendezvényhez történő biztosításáról 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Polgárőr Egyesület 
(5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.) kérelmét. 

A kérelmükben a Szilveszteri bál megrendezéséhez 2012. december 31-i időpontra kérték bérbe az 
önkormányzat helyiségét. 

A Képviselőtestület a civil szervezetnek a bál megrendezéséhez természetbeni támogatásként, 
díjmentesen rendelkezésre bocsátja a kért időpontban a helyiséget.  

 
Határidő: 2012. december 31. 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Polgárőr Egyesület – Joó-Kovács Balázs elnök 

 
Szűcs Lajos: Ismét lehetőségünk van pályázatot beadni. Felkérem Pap Béla pályázatírót, hogy 
ismertesse. 
Pap Béla: Ismét lehetőség van az UMVP pgrogram keretében falumegújításra pályázatot benyújtani. 
Első körben pályáztunk, és elkészült a Polgármesteri Hivatal, Tűzoltószertár, Szolgáltatóház és a 
Bajnok utcai játszótér felújítása. Komplex falufejlesztés II. ütemére is elkészítettük a pályázatot. A 
pályázat tartalmazza a temető – ezen belül a ravatalozó - és a Bajnok utcai játszótér felújítása, 
sportolásra alkalmas betonozott, többfunkciós pálya kialakításával, parkoló, és mozgást segítő eszköz 
kialakításával. A pályázatot 2012. november 30-ig lehet beadni. A beruházás összesen 34.999.475,- Ft. 
A támogatás nettó 100 %., az áfa az önerő.  
Kobela Margit: A temető felújítása urnafal építését tartalmaz-e? 
Szűcs Gergely: A ravatalozó felújítása miből áll? 



 99 

Pap Béla: Igen, 2 db urnafal szerepel benne. A ravatalozó külső, belső, villamoshálózat felújítását, 
parkoló, és sétány kialakítását tartalmazza. A pályázati kiírás nem teszi lehetővé, hogy alapterületet 
növeljünk, ezért nem lehet előtetőt építeni a ravatalozó elé, azt más forrásból kell majd megoldani. 
Szűcs Lajos: javaslom, hogy nyújtsuk be a pályázatot. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

93/2012.(XI. 26.) Önkormányzati Határozat 
Az UMVP program keretében falumegújításra – és fejlesztésre pályázat benyújtásáról 
 
Jászboldogháza község önkormányzatának Képviselőtestülete a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalhoz, mint támogatási kérelmet elbíráló szervhez benyújtja az alábbi pályázatot: 
 
102/2012. (X.01) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a 
falumegújításra- és fejlesztésre igénybe vehető támogatásokból a Komplex falufejlesztés 
Jászboldogházán II. ütem című pályázatára kérelmet kíván benyújtani. Érintett önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok: 884 hrsz. temető, és 216 hrsz játszótér. 
Pályázat tervezett összege: nettó 34.999.475,- Ft.  
Támogatás nettó 100 %. 

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

dr. Kovács Kornél – jegyző 
 

Szűcs Lajos: A 2011. szeptember 1. -  2011. december 31. közötti időszakban működött Közoktatási 
Társulás bevételeiről és kiadásairól elkészült a beszámoló táblázat. Jászalsószentgyörgy – 
Jászboldogháza költségfelosztása szerint a bevétel 58.594.038,- Ft, a kiadás: 99.984.091,- Ft. volt. Az 
egyenleg összesen: -41.390.053,- Ft. A gyermek létszám 662 fő, az egy főre jutó kiadás 62.362,5 Ft. 
Jászalsószentgyörgy 435 fő, Jászboldogháza 227 fő. A befizetett hozzájárulás 13.755.088,- Ft. Az 
elszámolásból eredő hozzájárulás 13.067.178,- Ft. Visszafizetendő hozzájárulás összege 687.905,- Ft. 
Javaslom, hogy fogadjuk el a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás beszámolóját. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

94/2012.(XI. 26.) Önkormányzati Határozat 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás beszámolójának elfogadásáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a Jászalsószentgyörgy, 
Jászboldogháza, Tápiógyörgye Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2011. szeptember 1. – 2011. 
december 31-i működéséről szóló beszámolót.  
 

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

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Községi Önkormányzat Jászalsószentgyörgy – Szarvák Imre polgármester 
Községi Önkormányzat Jászalsószentgyörgy – dr. Kovács Kornél jegyző 

Kövér Zoltánné – gazdálkodási ügyintéző 
 

Szűcs Lajos: Hagyománnyá vált, hogy minden évben decemberben kapnak a 0-3 éves gyermekek 
mikulás csomagot, a 80 éven felüli lakosok pedig karácsonyi csomagot. 0-3 éves gyermek 16 fő, 80 
éven feletti lakos 108 fő van, összesen 124 fő. A 2012. évi költségvetés terhére javaslok részükre 
2.000,- Ft/fő összegben mikuláscsomag, illetve karácsonyi csomag vásárlását.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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95/2012.(XI. 26.) Önkormányzati Határozat 
Mikulás és karácsonyi csomag adományozásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2012. évi költségvetés terhére a 
településen lévő 0-3 éves gyermekek (16 fő) részére, és a 80. éven feletti lakosok (108 fő) részére 
2.000,- Ft/fő természetbeni juttatást adományozásáról döntött.  
  

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

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Kövér Zoltánné – gazdálkodási ügyintéző 

 
 
 
 
 

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 


