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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. december 21-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében.
Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely –
képviselők
Szűcs Lajos
dr. Kovács Kornél

- polgármester
- jegyző

A lakosság részéről: 3 fő
Az ülés határozatképes, jelen van 6 fő képviselő, Kobela Margit képviselő más elfoglaltsága miatt nem
tud részt venni az ülésen.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja.
1.Napirend
Beszámoló a két ülés között történt eseményekről, és a tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Utolsó soros Képviselőtestületi ülés 2012. november 26-án volt. Ezt követően 2012.
december 11-én tartottunk rendkívüli Képviselőtestületi ülést és ugyanakkor a Szociális és
Egészségügyi Bizottság is ülésezett. 13 m3 tűzifa támogatást nyertünk, melyet a lakosság részére a
szociálisan rászorulók között kerül majd kiosztásra. Ehhez rendeletet alkotott a Képviselőtestület.
- A Képviselőtestület felkérte Jászágó és Pusztamonostor Önkormányzatát a közös
önkormányzati
hivatal
létrehozásával
kapcsolatos
tárgyalásra.
Pusztamonostor
Önkormányzata határozatban értesített, hogy Jászboldogháza és Jászfényszaru
Önkormányzatával kezdi el a tárgyalásokat, majd úgy döntöttek, hogy Jászfényszaru
Önkormányzatához kívánnak csatlakozni. Jászágó Önkormányzata még nem hozott végleges
döntést. Az öt kis település polgármesterével létrehozott egyeztetésen úgy láttuk, hogy
Jászboldogháza Önkormányzatának Jásztelek Önkormányzatával kell tovább tárgyalnia, mert
úgy hozhatjuk meg mindkét település részére a legkedvezőbb döntést. Folynak továbbra is a
közös egyeztetések a települések jegyzőivel, polgármestereivel. Ki kell dolgozni az
együttműködési megállapodás tervezetét, hogy minél előbb megalakuljon a közös
önkormányzati hivatal. 2013. január 1-től nincs jegyző helyettesítés a településen. Dönteni
kell a helyettesítés ellátásáról. Ezt a mai napon tárgyalja majd a Képviselőtestület.
- 2012. december 5-én az iskolások ünnepi műsora után az iskolai ebédlőben a 0-3 éves
gyermekek megkapták a mikulás csomagot.
- 2012. december 6-án volt nálunk Pócs János Országgyűlési Képviselő Úr, akivel az
önkormányzati hitelek átvállalását egyeztettük. 2012. december 12-én kifizetésre került az
Államkincstáron keresztül a folyószámlahitel. A napokban várjuk a fejlesztési hitelek
kifizetését is. 2012. december 14-én a hitel visszafizetésével kapcsolatos eljárás folyamatáról
megyei tájékoztató volt Törökszentmiklóson, melyen a jegyzők és a polgármesterek vettek
részt. Itt azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a fejlesztési hiteleket nem, vagy csak részben veszi át
az állam, ha azok a fejlesztések turisztikai, és nem termelő célt határoztak meg. Nálunk ilyen a
Strandfürdőre igénybe vett fejlesztési hitel, de mivel egy lakosra jutó összege nem magas, így
az állam átvállalja a hiteltörlesztést.
- 2012. december 7-én került sor a Regio-Kom Társulási ülésre, ahol meghatározásra került a
jövő évi hulladékszállítási díj. Az ülésen Joó-Kovács Balázs alpolgármester úr vett részt.
- Ugyanezen a napon, 2012. december 7-én adtuk át a helyi hulladéklerakó rekultivációjának
elvégzéséhez a területet. A munkálatokat 2013. februárban kezdik meg, és egy-két hónapig
tart majd.
- A Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség elrendelte a községben lévő riasztó sziréna
próbáját. Joó-Kovács Balázs alpolgármester úr, mint közbiztonsági referens végezte az
ellenőrzést. Az ellenőrzésre 2012. december 11-én került sor. A jegyzőkönyvet megküldtük a
Katasztrófavédelmi Kirendeltség részére.

114
-

-

-

-

2012. december 14-én került sor a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével
összefüggő intézmény átadása. Aláírásra került az átadás-átvételről szóló megállapodás. 2013.
január 1-jei hatállyal négy épület üzemeltetését vette át a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ, a tulajdonos maradt az önkormányzat.
2012. december 15-én részt vettem a nyugdíjasok klubjában az „Ezüstkor” Nyugdíjas
Egyesület által megtartott karácsonyi ünnepségen.
2012. december 16-án részt vehettünk a falu lakosaival együtt a már hagyománnyá váló, 2.
alkalommal megrendezett Faluvédő – és Szépítő Egyesület által szervezett, a Szent Vendel
parkban megtartott közös karácsonyi ünnepségen. Ezúton köszönöm a munkájukat.
2012. december 18-án a Szolnoki Főiskolán rendezett közfoglalkoztatással kapcsolatos
konferencián vettem részt. Itt az országban már jól működő közfoglalkoztatási keretekben
megvalósult, hasznot termelő beruházásokat mutatták be. Egyre inkább szeretnék, ha az
országban még több állattenyésztéssel vagy növénytermesztéssel kapcsolatos profitot termelő
beruházás valósulna meg. Az ország felében működik csak közfoglalkoztatást elősegítő „Start
minta munkaprogram”. Ezen belül van hátrányos, és leghátrányosabb település.
Jászboldogháza a hátrányos települések közé tartozik.
2012. december 19-én lakossági fórumot tartottunk, ahol legfőbb téma a közös önkormányzati
hivatal létrehozása volt. A fórumon részt vett Pócs János Országgyűlési Képviselő, és Dr.
Kollár István a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi és Ellenőrzési
Főosztályának főosztályvezetője.
Ezen a héten kiosztásra kerültek a karácsonyi ajándékcsomagok a 80 éven felüli lakosok
részére.
2012. december 19-én részt vettem a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének ülésén,
Jánoshidán. Az ülésen a társulásban végzett önkormányzati feladatok további ellátása volt
téma.
Az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása” pályázaton 8
839 ezer forintot kapott az önkormányzat. A jóváhagyott támogatás felhasználásával 2013.
január 31-ig az Államkincstár felé el kell számolni.

Ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és a tett intézkedésekről.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
110/2012.(XII. 21.) Önkormányzati Határozat
A két ülés között történt eseményekről, és a tett intézkedésekről szóló beszámoló elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt
eseményekről, és a tett intézkedésekről szóló beszámolót.
Határidő: 2012. december 21.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
dr. Dinai Zoltán Jásztelek Jegyzője megérkezett a Képviselőtestületi ülésre.
2.Napirend
Előterjesztés jegyzői helyettesítésről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A jegyzői helyettesítési feladatokat 2012. április 16-tól dr. Kovács Kornél jegyző látja el,
2012. december 31-ig. Jegyző úr kérte közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetését. Javaslom, hogy kéréséhez járuljon hozzá a Képviselőtestület.
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
111/2012.(XII. 21.) Önkormányzati Határozat
Helyettes jegyzői jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy dr. Kovács Kornél
helyettes jegyző közszolgálati jogviszonya 2012. december 31-én közös megegyezéssel megszűnjön.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Szűcs Lajos: 2013. január 1-jével szerettük volna a közös önkormányzati hivatalt felállítani, azonban
elsősorban a 2013. évi költségvetési törvény elfogadásának elhúzódása miatt erre már nincs lehetőség.
Célszerűbb lenne, ha 2013. január 1-jétől a jásztelki jegyző, dr. Dinai Zoltán látná el Jászboldogházán
a helyettes jegyzői munkát, mivel közös önkormányzati hivatalt minden valószínűség szerint Jásztelek
Község Önkormányzattal fogjuk létrehozni legkésőbb 2013. március 2-ig. Így az új helyettes
jegyzőnek már január 1-jétől lehetősége lesz a jelenlegi apparátust megismerni, és ennek
figyelembevételével kialakítani a közös hivatalt és annak apparátusát. Ezt egyeztettem a Jegyző Úrral
és Tóth Nóra polgármester asszonnyal. Javaslom, hogy a Képviselőtestület kérje meg Jásztelek
Községi Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy járuljon hozzá, hogy a közös önkormányzati hivatal
létrehozásának időpontjáig dr. Dinai Zoltán jegyző úr ellássa a helyettes jegyzői feladatokat.
Szűcs Lajos polgármester tisztelettel köszönti dr. Dinai Zoltán jegyző urat az ülésen, és átadja a szót
részére.
dr. Dinai Zoltán: Jásztelek Község Önkormányzata szívesen fogadja Jászboldogháza települést, és
végez tárgyalásokat a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatosan. A helyettes jegyzői
feladatok ellátására a felkérést elfogadom. Köszönöm, és dolgozzunk együtt.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
112/2012.(XII. 21.) Önkormányzati Határozat
Jegyzői helyettesítésről
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete felkéri Jásztelek Községi Önkormányzat
Képviselőtestületét, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy dr. Dinai Zoltán jegyző Jászboldogháza Községi
Önkormányzatnál 2013. január 1-jétől elláthassa a helyettes jegyzői feladatokat a közös
önkormányzati hivatal létrejöttéig.
Dr. Dinai Zoltán helyettes jegyzőt a Jászboldogháza község jegyzője részére járó illetmény
(alapilletmény, vezetői pótlék, angol „C” típusú alapfokú nyelvvizsga-pótlék) 50 százaléka illeti meg,
azaz bruttó 135.800,- Ft/hó.
A helyettesítést ellátó jegyző munkáját Jászboldogháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
által számára biztosított helyiségben, kellékekkel és jogszabályi háttérrel végzi hetente legalább egy
napon.
A Képviselőtestület meghatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a határozat mellékletét képező
Együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Tóth Nóra polgármester - Jásztelek
Dr. Dinai Zoltán jegyző - Jásztelek

116

3.Napirend
Előterjesztés Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. évi
munkatervének elfogadásáról
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a Képviselőtestület éves
munkatervben határozza meg feladatait. A jövő évi munkaterv tervezete a Képviselőtestület
működésének eddigi tapasztalatai alapján került összeállításra. Ebben az évben ez már a 18.
Képviselőtestületi ülés. Év közben a feladatok ellátásához több alkalommal szükség van a tervezett
soros üléseken kívül rendkívüli ülések összehívására. A tervezetben szereplő napirendek nagy részét a
jogszabályi kötelezettségen alapuló, évente visszatérő napirendek alkotják. Javaslom, hogy az írásbeli
előterjesztés alapján fogadjuk el a 2013. évi munkaterv tervezetet.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
113/2012.(XII. 21.) Önkormányzati Határozat
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. évi munkatervének elfogadásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a határozat mellékletét képező
2013. évi munkatervét.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Képviselőtestület tagjai
10 perc szünet.
dr. Dinai Zoltán jegyző úr elment az ülésről.
4.Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület UMVP pályázaton 90 %-os támogatást
nyert kotrógép vásárláshoz. A Takarékszövetkezet az egyesület részére 8 millió forint, és 900 eFt
önerőhöz támogatást megelőlegező hitelre tett ajánlatot. A hitelhez ingatlanfedezetre volna szükség, de
az egyesület nem rendelkezik ingatlannal. A tűzoltószertár az önkormányzat tulajdona. A
Takarékszövetkezet hitelfedezetnek a tűzoltószertárt elfogadná, de ehhez szükség van az
önkormányzat hozzájárulására. Egyéb költség ehhez az ingatlan értékbecslése, mely 30 eFt, és a
Földhivatali bejegyzés 12.000,- Ft.
Javaslom, hogy a 900,- eFt önerőt biztosítsa az önkormányzat az egyesület részére, és vállalja fel az
önkormányzat 5 éven keresztül a mini kotrógép teljes üzemeltetési költségét. Az üzemeltetésre
vonatkozó jogosultságot kapja meg az önkormányzat, és 5 év letelte után a tulajdonjogot kapja meg az
önkormányzat.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
114/2012.(XII. 21.) Önkormányzati Határozat
Jászboldogházi Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a HYUNDAI típusú mini
kotrógép vásárlását.
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1. Az önkormányzat hitelfedezetként biztosítja az egyesület részére a teljes beruházás, mely
9.030.970,- forint, támogatást megelőlegező hitel felvételéhez a Jászboldogháza belterület 665/3 hrszú ingatlanon lévő tűzoltószertár épületét.
2. Az önkormányzat vállalja az ingatlanbecslési díj, és a Földhivatalnál történő bejegyzéshez az illeték
megfizetését.
3. 2013. évben az önkormányzat költségvetéséből több részletben támogatásként biztosítja az
egyesület részére a pályázathoz szükséges 903.097,- Ft önerőt.
4. 5 év időtartamra az önkormányzat vállalja a mini kotrógép üzemeltetési költségét. Az egyesület
átadja az önkormányzat részére az üzemeltetésre vonatkozó jogosultságot, valamint 5 év letelte után a
tulajdonjogot megkapja az önkormányzat.
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy a Jászboldogházi Községi Önkéntes
Tűzoltó Egyesülettel (5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 10.) a megállapodást kösse meg, és írja alá.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Kövér Zoltánné – gazdálkodási előadó
Szűcs Gergely – egyesület elnöke
Szűcs Lajos: A Polgárőr Egyesület a „Térfigyelő kamerarendszer bővítése” című pályázathoz kéri az
önkormányzat támogatását. A beruházás megvalósult. A pályázati elszámolást benyújtották a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. 2 millió forint visszatérítendő támogatást már adtunk
az egyesületnek, de még 2 millió forintra lenne szükségük. Addig kérik az önkormányzat támogatását,
amíg a pályázat összegét megkapják. Ezzel az összeggel együtt kb. 3 hónap múlva a Polgárőr
Egyesület összesen 4 millió forintot utal vissza az önkormányzatnak.
Javaslom, hogy támogassuk az egyesület kérését.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
115/2012.(XII. 21.) Önkormányzati Határozat
Polgárőr Egyesület visszatérítendő támogatásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Polgárőr
Egyesület (Székhely: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.) részére utófinanszírozott pályázat
megvalósítása érdekében egyszeri, 2.000.000.- Ft, azaz Kettőmillió forint visszafizetendő támogatást
biztosít.
A támogatást a kedvezményezett a pályázati támogatás számlájára való beérkezésétől számított 8
napon belül hiánytalanul köteles az Önkormányzat felé visszafizetni. Egyebekben a csatolt
megállapodás feltételei az irányadóak.
A támogatás kizárólag az alábbi pályázatban foglalt kötelezettségek teljesítésére használható fel:
Támogató: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER (Magyar Vidékfejlesztési Hivatal)
Célfeladat: Térfigyelő kamerarendszer bővítése.
A civil szervezettel az önkormányzat visszatérítendő támogatásról együttműködést köt.
Amennyiben az egyesület egészben vagy részben a fenti összeget a fenti céltól eltérően használja fel,
köteles a támogatás teljes összegét haladéktalanul visszafizetni.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, 2012. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
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dr. Kovács Kornél – jegyző
Kövér Zoltánné – pénzügyi ügyintéző
Polgárőr Egyesület – Joó-Kovács Balázs elnök
Irattár
Szűcs Lajos: A strandfürdő mellett tervezett tó létrehozására a Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület
pályázott. A beruházás összesen 35 millió Ft. Nyert a pályázat. 60 %-os pályázati támogatást nyert el.
Azért nem 100 %-os támogatást, mert nem fogadták el, hogy az egyesület közhasznú. Ezért fellebbez
az egyesület a határozat ellen. Amennyiben majd megvalósul a beruházás, akkor megállapodásra lesz
szükség az egyesülettel, hogy 5 évig üzemeltetik a tavat, illetve a mellette kialakított kalandparkot.
Szűcs Lajos: A Jászsági Többcélú Társulás keretében 2013. évben ellátandó feladatokkal
kapcsolatosan kell nyilatkoznia az önkormányzatnak. A határozati javaslatban első félévre bejelöltem
azokat a feladatokat, amelyet jelenleg a Jászsági Többcélú Társulás lát el, és javaslom, hogy a jövő
évben is lássa el. 2013. július 1-től közösen ellátandó feladatnak javaslom az óvodai nevelést,
támogató szolgáltatást, gyermekjóléti szolgáltatást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a
belsőellenőrzést. Ez a szándéknyilatkozat még kötelezettséggel nem jár. A költségvetés kidolgozása
után, 2013. március végéig kell a végleges döntést majd meghozni.
dr. Kovács Kornél: Javaslom, hogy jelöljük be az egyéb feladatok alatt a könyvtár működésének az
ellátását.
Szűcs Lajos: A javaslattal egyetértek.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
116/2012.(XII. 21.) Önkormányzati Határozat
A Jászsági Többcélú Társulás keretében 2013. évben ellátandó feladatokról és annak finanszírozásáról
1. Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja, hogy 2013. évben
az alábbi feladatokat kívánja a Jászsági Többcélú Társulás keretében ellátni, ill. ellátatni, mely
feladatok ellátásához kapcsolódó önkormányzati kiegészítés mértékét az önkormányzat 2013.
évi költségvetése terhére szükséges biztosítani az alábbiak szerint:
2013. évben a Jászsági Többcélú Társulás keretében ellátandó feladatok
2013.06.30-ig 2013.07.01-től
Oktatás és nevelés
- azon belül:
óvodai nevelés
x
Szociális és gyermekjóléti ellátás
- azon belül: támogató szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

x
x
x

x
x
x

Belső ellenőrzés

x

x

Egyéb:
Könyvtári feladatok ellátása

x

2. Jászboldogháza Önkormányzatának Képviselőtestülete a 109/2012.(XI. 20.) sz. Társulási
határozat 3) pontjában foglalt döntés alapján tudomásul veszi, hogy a Jászsági Többcélú
Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása érdekében a Társulás munkaszervezete a
jelenlegi formában 2013. március 31-ig működik tovább, mely működtetés fedezetéül a
tagönkormányzatok befizetései szolgálnak, melyet a település 2013. évi költségvetésében
biztosítani szükséges.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
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3. A Képviselőtestület tagjai felkérik dr. Kovács Kornél jegyzőt, hogy a 109/2012.(XI.20.) sz.
Társulási határozat 1) pontja alapján a jelen döntésről haladéktalanul tájékoztassa a Jászsági
Többcélú Társulás Titkárságát a jelen határozat kivonatának eredeti példányban való
megküldésével.
Határidő: azonnal, 2013. január 15.
Felelős: dr. Kovács Kornél – jegyző
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Kovács Kornél – jegyző
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok
Jászsági Többcélú Társulás Titkársága – 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.

kmft.

A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját zárt
ülés keretében folytatja tovább.

(Szűcs Lajos)

(dr. Kovács Kornél)

polgármester

jegyző

