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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. március 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Darók Sándor, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely – 
képviselők  

Szűcs Lajos    - polgármester 
Dr. Dinai Zoltán  - jegyző 

Az ülés határozatképes, jelen van 6 fő képviselő, Gerhát Károly képviselő jelezte, hogy más 
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 

A képviselőtestület 6 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

1.Napirend 
Előterjesztés a Községi Önkormányzat és intézményeinek 2013. évi költségvetési rendeletének 
elfogadására.  

 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 

Szűcs Lajos: Az önkormányzat költségvetésébe nem lehet hiányt tervezni. A múlt héten kaptam azt az 
állásfoglalást, hogy a hiány tervezése helyett kiegészítő támogatást lehet betervezni. A kötelező 
önkormányzati feladatok ellátásához kiegészítő állami támogatásra lehet majd pályázni, 3 alkalommal.  
A költségvetést ennek megfelelően készült, a tavalyi szinten. A költségvetés tartalmazza a civil 
szervezetek támogatását, és a közalkalmazottak részére nem kötelező cafatériai juttatás. Ez kifizetésre 
csak akkor kerülne, ha majd az önkormányzat költségvetése megengedi. Vannak olyan tételei a 
költségvetésnek, amit csak akkor tudunk végrehajtani, ha majd az önkormányzat pénzügyi helyzete 
megengedni. Bízunk benne, hogy a tervezettnek megfelelően fog alakulni a kiadási költség, de 
mindenképpen próba év lesz. A kiadott anyaghoz képest egy módosító javaslatot teszek: A 
pedagógusok és az óvodai dolgozók az utóbbi években semmilyen cafatériai juttatást nem kaptak. A 
pedagógusok már nem az önkormányzatunkhoz, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központhoz tartoznak.   
Nagyon sokat foglalkoztunk az ez évi költségvetés előkészítésével, és több alkalommal átdolgozásra 
került a költségvetés tervezete. A pénzügyi munkatársak véleménye szerint a kötelező feladatok 
ellátásához szükség volt a kiegészítő támogatás betervezésére. Az adóbevételből ki tudjuk egészíteni a 
kötelező feladatok ellátásához kapott normatívát, de akkor már a nem kötelező feladatokra nem marad 
pénz. Az óvodai dolgozók cafatériai juttatására 80.000,- Ft/fő, összesen 500.000,- Ft. betervezését 
javaslom, de csak akkor kerülne kifizetésre, ha látjuk, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete 
lehetővé teszi. A Magyar Államkincstár fogja majd elbírálni a kiegészítő támogatásra benyújtott 
kérelmeket. A pályázati kiírás előtt nem tudjuk pontosan, hogy mit fogadnak majd el. Amennyiben 
támogatja a Képviselőtestület az óvodai dolgozók cafatériai juttatás tervezését, akkor 500.000.- Ft az 
összeggel emelkedne a kiegészítő támogatás a kiadott anyaghoz képest.  
A téli közmunkaprogramot 14 fővel elindítottuk március 1-től. Visszatértünk a múlt évi rendszerhez, 
mely szerint minimális önerőt kell biztosítani – a járulékok 50 %-át – a rendszerbe, de közel 50 fő 
foglalkoztatásánál már az is nagy összeg. Még két program be van adva, melyekre még nem kaptunk 
megállapodást. 2013. április 1-től 35 főt foglalkoztathatunk még, ha elindulnak a programok. Ha ennél 
több hozzájárulást kellene fizetnie az önkormányzatnak a közfoglalkoztatáshoz, akkor nem tudnánk 
megvalósítani, és sokan munka nélkül maradnának. Van-e kérdés, hozzászólás? 
Kobela Margit: Jónak tartom, és támogatom az óvodai dolgozók részére a cafatériai támogatás 
betervezését, mert nagy feszültséget okoz a dolgozók között. Aránytalanul soknak tartom a 
Sportegyesület 1.000.000,- Ft támogatását. Nem vehetjük el innen az 500.000,- Ft-ot? 
Darók Sándor: Nem vehetjük el a Sportegyesülettől a támogatást, mert akkor a foci pályát is 
bezárhatjuk. Máshol csak a sportolók utaztatása 2,5 millió forintba kerül. Lehetne máshonnan is 
elvenni. 
Dr. Pap Béla: Az egyesület önkormányzati támogatás nélkül nem tud működni. 
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Szűcs Lajos: A civil szervezetek munkája nagyban befolyásolja, segíti a község életkörülményét, és 
önkormányzati támogatás nélkül nem tudnának működni.  Most lehet betervezni a költségvetésbe a 
támogatást, év közben nincs rá lehetőség. Melyik civil szervezetnek mennyi támogatásra van 
szüksége, azt nem szeretném minősíteni. Nézzük meg, hogy az elmúlt húsz évben hogy alakult ki, 
hogy fejlődött, hogy növekedtek és csökkentek a támogatások. Lehet a támogatásokat másképpen 
adni, mert vannak önkormányzatok, amelyek más rendszerben támogatják a civil szervezeteket. A 
civil szervezetek tudják, hogy pályázniuk kell, és más forrást kell keresniük a működéseikhez. 
Tájékoztattam a civil szervezeteket, hogy ha betervezésre kerül a költségvetésbe a civil szervezetek 
támogatása, akkor sem biztos, hogy oda tudjuk majd adni, ameddig úgy nem látjuk, hogy a pénzügyi 
helyzetünk megengedi a támogatás kifizetését.  Van-e más javaslat a támogatásra? 
Dr. Pap Béla: Megfelel a tervezet alapján, maradjon így a költségvetésbe.  
Szűcs Lajos: A civil szervezetek támogatása a költségvetési tervezet alapján marad, de csak akkor 
kerül majd kifizetésre, ha az önkormányzat pénzügyi helyzete megengedni. 
Joó-Kovács Balázs: Első lakáshoz jutók támogatására miért csak 100.000,- Ft van tervezve? Javaslom, 
hogy tervezzük be azt az éves összeget, amit eddig adtunk a fiatalok letelepedéséhez.  
Szűcs Lajos: 100.000,- Ft. a múlt évben megszavazott összeg, mely ebben az évben lett kifizetve. 
Egyet értek a felvetéssel, mert nagyon nagy szükség volna arra, hogy a fiatalok letelepedését 
támogassuk, de ebben az évben nem engedi a költségvetés. Az első lakáshoz jutók támogatása 
fejlesztési célú kiadásnak minősül. Csak hitelkeret tervezése esetén tudnánk betervezni az első 
lakáshoz jutók támogatására. Meg kell vizsgálni, hogy milyen formában lehetne támogatni a 
településen letelepedőket.  
Kobela Margit: Visszatérítendő támogatást sem lehet adni? Vagy az önkormányzat nem vásárolhatna 
üres ingatlanokat, és azzal támogatná a fiatalokat, hogy kiadná olcsón bérbe. Keresni kell a megoldást. 
Szűcs Lajos: Akkor is fejlesztésnek minősül, és még ebben az évben vissza kellene fizetni, és így 
nincs értelme. Ingatlant is csak hitelből tudna vásárolni az önkormányzat. Önkormányzati telket 
tudnánk adni, ami van egy kevés, de csak a falu szélén, és nem is nagyon építkeznek a fiatalok, a 
közelmúltban is csak egy építkezés volt.  
Joó-Kovács Balázs: Ha ilyen formában nem tudunk támogatást adni, akkor valamilyen anyag vagy 
egyéb más segítséget tudunk-e adni? Nagy gondnak látom, ha ezzel sem tudjuk idevonzani a 
fiatalokat, mivel évente sokkal több a halálozás, mint a születés. El van öregedve a falu, így előbb, 
vagy utóbb tanyaközpont leszünk.  
Darók Sándor: Ha a jogszabály nem engedni, akkor nem tudunk mit tenni. Utána kell pontosan nézni, 
hogy milyen lehetőségek vannak a további támogatásra a jövőben.  
Szűcs Lajos: A céllal egyetértek, de sajnos dologi kiadáshoz nem tudunk támogatást adni. Javaslom, 
hogy térjünk erre későbbiekben vissza, meg kell vizsgálni, hogy a jogszabályi lehetőségek mit 
engednek. Keresni kell a megoldást, hogy ne szűnjön meg ez a támogatási forma. 
Szűcs Lajos Az öregedés nem csak a mi településünket sújtja. A falunak nagyon fontos lenne, ha az 
ide vezető utak megjavuljanak. Addig ameddig a települést jó úton nem lehet megközelíteni, addig itt 
nem várható fejlődés.  
Joó-Kovács Balázs: Köszönöm szépen.  
Szűcs Lajos: Az elhangzott kiegészítésekkel módosítva: Közoktatási hozzájárulás 500.-eFt-tal növelve 
(14.760.-eFt), valamint a kiegészítő támogatás szintén 500.-eFt-tal növelve (5.967.-eFt). A 
pedagógusok étkezési hozzájárulással (500.-eFt) kiegészítve a közoktatási hozzájárulás – javaslom a 
2013. évi költségvetés - tervezet elfogadását.  
 

 A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
4/2013.(III. 12.) Képviselőtestületi Rendelet 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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2.Napirend 
Előterjesztés 2013. január 1-jétől állami fenntartásba kerülő köznevelési feladatok ellátását 
szolgáló, az önkormányzat tulajdonában lévő ingó vagyon vagyonkezelésbe adására a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban KIK) részére 

 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
 
A megállapodás – tervezetből hiányzik az önkormányzat adata. Az adat elfogadás után, aláírás előtt 
kitöltésre kerül, valamint az önkormányzat munkatársai újra felmérik az oktatási intézményhez 
kapcsolódó ingó leltárt. Az épülettartozékokkal együtt mindent fel kell leltároznunk. Külön leltár 
tartalmazza majd a „A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány” vagyonát, azokat az eszközöket, 
amelyek alapítványi támogatásokból kerültek beszerzésre. Az alapítvány által beszervezett eszközök 
használatával kapcsolatosan a KIK külön megállapodást köt az alapítvánnyal.  
Vannak a szerződésnek olyan pontjai, amelyek kérésünkre, a múlt héten, szerdán a Jászapáti 
Tankerület vezetőjével, Orosz István úrral személyes egyeztetés alapján kerültek beépítésre. Ilyen a 
Községi Könyvtár üzemeltetése, mely az intézmény 3 %-át jelenti. A könyvtárra eső rezsi költségre 
vonatkozó díjat a KIK kiszámlázza majd az önkormányzat részére. Iskolakonyha rezsi fogyasztását 
szintén kiszámlázza a KIK. A vagyonbiztosítás és a hulladékszállítás oktatási intézményre vonatkozó 
részét az önkormányzat számlázza majd a KIK részére. Szerepeltetjük a dokumentumban az 
érvényben lévő minősítő iratok: a villamossági érintésvédelemre, villámvédelemre, tűzvédelemre 
vonatkozó iratok érvényesítésének a biztosítása a továbbiakban a KIK – nek a feladata lesz. Az 
önkormányzat részéről továbbszámlázásra kerül a Caminus program keretében felújításra került 
lámpatestek oktatási intézményre vonatkozó bérleti és lízing díja. A szerződéshez csatolunk majd egy 
alaprajzot, helységlistát és az ingóleltárt.  
Darók Sándor: A karbantartást ki végzi? 
Szűcs Lajos: Az önkormányzat karbantartói végzik a karbantartást, és havonta kiszámlázásra kerül a 
KIK felé.  
Joó-Kovács Balázs: A minőségbiztosítási iratok érvényessége alapján az időarányos rész megfizetése 
hogyan lesz rendezve? 
Szűcs Lajos: A múlt év decemberében az oktatási intézményre vonatkozó villamossági 
érintésvédelmet, villámvédelmet és tűzvédelmet már nem készítettük el, mert 2013-ban fognak majd 
lejárni. 2013. január 1-től ez a KIK feladata lesz. 
Ezen a héten elkészül a leltár, a következő Képviselőtestületi ülésre bemutatásra kerül majd. Javaslom, 
hogy fogadja el a Képviselőtestület a megállapodás – tervezetet.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
16/2013.(III. 04.) Képviselőtestületi Határozat 
Vagyonhasználati, illetve vagyonkezelési szerződés elfogadásáról 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 1-jétől 
állami fenntartásba kerülő köznevelési feladatok ellátását szolgáló, az önkormányzat 
tulajdonában lévő ingó vagyont a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) részére 
vagyonkezelésbe adásáról szóló vagyonkezelési szerződést elfogadja.  

 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert, hogy a vagyonkezelési 
szerződést írja alá. 

 

Határidő: 2013. március  
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
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3. Napirend 
 Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
A múlt héten, amikor a vagyonátadással kapcsolatosan tárgyaltunk Jászapáti Tankerület Igazgatójával, 
Orosz István úrral, akkor tájékoztatott, hogy a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal 
feladata, hogy 2013. február 28-ig kijelölje minden iskolának a beiskolázási körzetét. 12 óra állt 
rendelkezésemre, hogy intézkedjek, és döntsek az ügy érdekében, nem tudtam rendkívüli ülést 
összehívni, ezért tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet a megtett intézkedésekről. 
 
Azonnal felvettem a kapcsolatot Jászberény Önkormányzatával Dr. Szabó Tamás polgármesterrel, és a 
Jászberényi Tankerület vezetőjével, Birinyi Jánossal, és a Járási Hivatal vezetőjével, Dobos Róberttel, 
és kezdeményeztem, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy portelek és a hozzátartozó tanyavilágának 
beiskolázási körzetét átadják Jászboldogházának. Birinyi János Úr elmondta, hogy egyeztetve a 
szülőkkel, Ők is azt szeretnék, ha Jászboldogházára járnának a gyermekeik. Így a kérésemet 
támogatták. A kérelmet eljuttattam Jászberény Önkormányzatának és a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya részére. Felvettem a kapcsolatot Szabó Róza Oktatási 
Főosztályvezetőjével, hogy elküldtem a kérelmet. 
A mai napon megkaptuk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivataltól a Belügyminisztériumi 
állásfoglalást, hogy 2013. áprilistól Jászboldogháza beiskolázási körzete: Jászberény-Portelek 
településrész – utcáival együtt felsorolva - és környező tanyáira vonatkozik. Azért van ennek nagy 
jelentősége, mert az új köznevelési törvény szerint az iskolabuszos szállításra csak akkor jár 
normatíva, ha a gyerekek a kötelező beiskolázási körzetbe járnak. Szeptembertől ugyanígy ide 
járhatnak a porteleki gyermekek iskolába, és a normatívát is megkaphatja a buszos szállításhoz a KIK. 
Szeptemberben az iskolában meg lesz a gyermeklétszám, és így maradhat a felső tagozat, ugyan úgy 
működik tovább az iskola, mint eddig. 
Ezúton is köszönetet mondok Dr. Szabó Tamás polgármesternek, Dr. Dobos Róbertnek, és Birinyi 
János Jászberényi Tankerület igazgatójának, hogy támogatták kérésünket, mert a hozzájárulásuk 
nélkül nem sikerült volna. 
Darók Sándor: Köszönjük, és gratulálunk.  
 
Szűcs Lajos: Van-e kérés, bejelentés? 
Dr. Pap Béla: Erdélyben van a testvértelepülésünk. Nem helyezzük ki a Székely zászlót? 
Darók Sándor: Egyetértek a felvetéssel, és javaslom, hogy tegyük ki a zászlót.  
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy a polgármesteri hivatal épületére helyezzük ki a Székely zászlót, és 
egyben nézzük meg a kihelyezett zászlók állapotát is, és ha szükséges, cseréljük ki. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2013.(III. 04.) Képviselőtestületi Határozat 
Székely zászló kitűzéséről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri 
Hivatal falára legyen kihelyezve a Székely zászló. 
 

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

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
 
Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta. 

kmft. 

(Szűcs Lajos)       (Dr. Dinai Zoltán)                     
     polgármester            jegyző 


