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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2008. február 13.-án a Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soron 
következő ülésén, 15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
 
Jelen vannak: Fajka János, Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Dr. Pap 
Béla, Szaszkó Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla – képviselők  
Szűcs Lajos   - polgármester 
Turóczi Istvánné   - jegyző 
 
Lakosság részéről jelen van 11 fő. 
 
 
Az ülés határozatképes, jelen van 10 fő képviselő.   
A képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 
 
 
A napirend előtt interpelláció nem hangzott el. 
 
 
 
1.Napirend 
 Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről. 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
 
 
Szűcs Lajos:  Tisztelt Képviselőtestület, kedves Vendégeink! Köszöntöm a jelenlévő vendégeket, és a 
Képviselőtestület tagjait. Ma nem tartunk zárt ülést. Előző soros testületi ülésünk december 12-én volt.  

- December 20-án megtartottuk az önkormányzat közös karácsonyi ünnepségét. Az 
önkormányzat jelenlegi 24  dolgozójának, és az oktatási társulásnál dolgozó pedagógusokkal 
közösen.  

- Kiosztásra kerültek a karácsonyi ajándékcsomagok a településen élő  80 éven felettiek részére, 
és még 10 fő részére, akik jelzőrendszeres segítségnyújtásban részesülnek. 

- Szilveszteri Bált szervezett községünkben a helyi Polgárőr Egyesület. Ezen tevékenységét 
ezúton is köszönöm. Hagyományoknak megfelelően ezúton is ingyenesen biztosította a 
tornacsarnokot, mint egyéb bálok megrendezésének alkalmával szokás. 

- Január 3-án megkeresett Szikra Ferenc vállalkozó, aki a településen január 1-én indította el 
csökkent munkaképességűek foglalkoztatását. Ilyen irányú munka már régóta folyik a 
településen. Az egyik üzem megszűnését követően indította el a jászberényi vállalkozó a 
foglalkoztatást. Szeretné ezt bővíteni. Jelenleg zajlik a felmérés, hogyan milyen munkaerőt tud  
ehhez megszervezni. 

- Január elején megkaptam az Országos Tisztiorvosi Hivatal állásfoglalását amelyben 
egyértelműen leírják, hogy civil szervezet működtetése formájában lehetőség van fürdőklub 
létrehozására. Így a kistérségi ÁNTSZ főorvosa is hozzájárult a fürdőklub létrehozásához. Már 
a környezetvédelmi engedély módosítása folyamatban van. Előttünk áll az önkormányzat és a 
civil szervezet között nagyon szigorúan leszabályozott együttműködési megállapodást kell 
kötni. A fürdőklub jogi feltételeit meg kell teremtetni a működtetés érdekében. 

- Január 1-től megkezdte működését a Jászsági Többcélú Társulás keretei között a 
Gyermekjóléti Szolgálat. A múlt évben döntöttünk erről, hogy kistérségi társulás szinten ehhez 
hozzájárulunk, és a társulás látja el ezt a feladatot. Az intézmény helyi családgondozója 
pályázat útján Kobela Margit. 
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- Elindult a Jászság II. LEEDER programjának előkészítése. Ebben már kormánydöntés 
született. Jászság 1 milliárd 35 millió Ft-ot nyert. Ez a 2007-2013 közötti Uniós ciklus 
keretösszege, melyet a jászság elnyert. Folynak a helyzetelemzések. A pályázat kiírásának az 
előkészítése folyik. A 17 jászsági településen őszre jelennek meg a pályázatok  
önkormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók részére. 

- A Jászsági Többcélú Társulásnál is aktívan teltek az év első hetei. Több Pénzügyi Bizottsági 
megbeszélésünk volt. Különböző közös pályázatoknak az egyeztetései zajlottak, amelyeket a 
társulás fog össze kistérségi szinten. Olyan pályázatokról van szó, amelyeket egyedül nem 
tudunk megpályázni. Közösen 2-300 millió forintokra lehet pályázni. Pld. Turisztikai 
pályázatban működünk együtt 9 településsel. Január 29-én megtartott ülésen fogadtuk el a 
Jászsági Többcélú Társulás 2008. évi költségvetését, különböző díjakat, önkormányzati 
hozzájárulások mértékét. 

- Elkezdődtek a tárgyalások a jászságban található szociális bentlakásos intézmények társulásos 
formában történő működtetésére is. Az ülésen én is azt a véleményt erősítettem, hogy ezeknek 
az intézmények ellátási területét meg kellene határozni. Ha társulási formában kell 
működtetni, akkor nagy valószínűséggel önkormányzati hozzájárulást kell biztosítani, mert a 
normatívák nem elegendőek. Ezeknek az intézményeknek a működtetése nem kötelező 
önkormányzati feladat. Működtetésük a megyei önkormányzat kötelező feladata. Ha az 
önkormányzatok átadják a Megyei Önkormányzatnak, akkor várható, hogy leépítések, 
megszüntetések lesznek. A szolgáltatások minősége még inkább romlik. Jelenleg is sokkal 
nagyobb az igény jászsági szinten erre a szolgáltatásra, mint amennyit ezek az intézmények 
biztosítani tudnak. Ha társulási formában történik a működtetésük, meg lesz határozva, hogy 
mely településeknek nyújtják ezt a szolgáltatást. Így az önkormányzatoknak csak a saját 
lakosaik után lesznek kötelezve az önerő biztosítására.  

- Folyamatban van az Ivóvízminőség javító program II. üteme is. A mai napon kaptam kézhez a 
levelet, mely azután keletkezett, hogy a megyei önkormányzatnál januárban volt egy 
értekezlet, illetve ezt követően a múlt héten volt a jászságban is egy szakmai vita is az 
ivóvízminőség javító program előkészítéséről. Jelenleg 66 települést érint az ivóvíz 
minőségének problémája, és 2009-ig van határidőnk arra, hogy ezen javítsunk. Sikerült elérni, 
hogy megállapodást kössenek egymással a települések, amelyek csak a tervezésre 
vonatkoznak. A beruházásnál a minimális szint 6,5 milliárd forint. A beruházás mértéke olyan 
szinten lett megállapítva, hogy önállóan a települések már nem tudnak pályázni.  

- A Boldogházi Hírek helyi szerkesztősége szokásához híven év elején megbeszélést tartott 
januárban. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy 7,5 éve – az indítása óta – 
Turóczi Istvánné Jegyzőasszony volt a főszerkesztője. Januárban lemondott a főszerkesztői 
posztjáról. Még nincs meg az utód, hogy ki veszi át a főszerkesztői tevékenységet. Az újság 
nyomtatását és készítését a jövőben is hasonlóképpen kívánjuk végezni, mint eddig.  

- Január 31-én Regio-Kom Társulási ülésén vettem részt Hevesen. A társulás által benyújtásra 
került a települések felhagyott hulladéklerakóinak rekultivációját célzó pályázat. 2 fordulós 
pályázat. Első fordulóban 33 településnek közösen benyújtásra került. Bízunk benne, hogy 
támogatást kap. Ha ez így lesz, akkor 2009-ben már el is kezdődne a munka.  

- Több alkalommal vettünk részt Jászalsószentgyörgyön a közösen létrehozott oktatási társulási 
intézmény költségvetésének egyeztetésén. Szeptember óta iskolánkban a gyermeklétszám 
emelkedése nagyon jó, hogy az előírt létszámra be vagyunk biztosítva. Így tudjuk biztosítani a 
8 osztályt helyben. A másik oldalon pedig hátrányt okozott, mert a létrejött oktatási 
társulásban az intézmény működési hiányát osztják meg gyermek létszámarányosan egymás 
között. Mivel nálunk a gyermeklétszám emelkedett, így létszámarányosan nagyon részt kell 
vállalnunk az intézmény hiányából is. A tavalyi megállapodás értelmében közel 27 millió 
forint lenne az önkormányzatunk hozzájárulása ebben az évben a közös intézményhez. 
Egyeztetések folyamán sikerült ezt az összeget 22,8 millió forintra lecsökkenteni, azzal az 1 
millió Ft-tal együtt, amit az adminisztratív feladatok végzésére adunk Jászalsószentgyörgy 
önkormányzatának. Még így is jónak ítélem meg a közös társulást.  

- Októbertől decemberig, 3 hónapon keresztül a Sportegyesület által pályázati támogatással 
ingyenes sportolási lehetőségeket tudtunk biztosítani a lakosságnak. Ebben volt torna, tenisz, 
asztali tenisz és foci. A pályázathoz ötvenezer forint önerőt kellett biztosítani, de 99 eFt-ot 
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terembérleti díjat tudtunk elszámolni az önkormányzatnak. Nagy volt az érdeklődés a 
sportolási lehetőségekre. Bízom benne, hogy a jövőben is tudunk hasonló támogatásokra 
pályázni. 

 
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót és a beszámolót. 
 
1/2008. (II. 13.) Önkormányzati Határozat 
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 
 

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

 
 

Határidő: 2008. február 13. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

2.Napirend 
Beszámoló a községi önkormányzat 2007. évi átmeneti gazdálkodásáról 
Előadó: Szűcs Lajos - polgármester 

 
 
Szűcs Lajos: Az írásos anyagot mindenki megkapta, ami részletesen tartalmazza a bevételeket és a 
kiadásokat az átmeneti gazdálkodásunkról.  
Nagyobb tételű beszerzésre az átmeneti időszakban csak úgy van lehetőség, hogy már a tavalyi évben 
elindult a pályázat. A pályázati elszámolási idő szűkössége miatt szükség volt az ePont-ba történő 
számítástechnikai eszközök beszerzésére. Ezt a beszerzést még a múlt évre terveztük, de pályázati 
értesítést nem kaptunk, így átcsúszott erre az évre. Ez a költségvetésben eszközfejlesztésként fog 
szerepelni. 280.000,- Ft-ot nyertünk az ePont eszközeinek fejlesztéseire.  
MTZ traktor meghibásodására 65500,- Ft-ot költeni a téli hó tolásakor elromlott önindító és 
elektromosság javítási munkálataira. Ezek olyan kiadások, melyeket azonnal intézkedéssel biztosítani 
kellett. Meg kellett oldani az átmeneti gazdálkodás időszakában. 
Ehhez kapcsolódóan van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása? 
 
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
2/2008. (II. 13.) Önkormányzati Határozat 
Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról 
 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat átmeneti 
gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 
 

Határidő: 2008. február 15. 
Felelős:  Szűcs Lajos - polgármester 
Értesül:  Szűcs Lajos – polgármester 

 Turóczi Istvánné – jegyző 
 Kókai Györgyi - gazdálkodási fogalmazó  
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3.Napirend 
Előterjesztés az Oktatási Társulási Megállapodásról szóló a 70/2007.(X.10.) határozattal 
módosított 38/2007.(VI.6.) határozat módosítására 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az írásbeli előterjesztést a képviselők megkapták. A módosítások szükségessége a 
Jászalsószentgyörgyi Önkormányzattal történő egyeztetések során kerültek szóba. Ezek a módosítások 
szinte mindegyike önkormányzatunkra tekintve kedvező hatásúak. Olyan feladatokat teszünk be a 
közös költségbe, amelyek eddig külön költségként szerepeltek önkormányzati hozzájárulásként. Pld. 
az áttanítási órák felemelése 11-ről 19 órára a német nyelv oktatása miatt. Több olyan költség is volt, 
amely nem szerepelt a közös költségekbe. Változtak a gyermeklétszámok. Látta Jászalsószentgyörgy 
is ezt. Ugyanilyen fontos a közétkeztetés is. Itt a rezsi költségek 60 %-át letudjuk számlázni 
Jászalsószentgyörgynek.  
A másik táblázat mutatja, hogy mennyibe kerülne jelenleg Jászboldogházának az iskola, óvoda önálló 
működtetése. Az iskola, óvoda összes kiadása 95,6 millió Ft lenne, ehhez 33,3 millió Ft-tal kellene 
hozzájárulni. Összességében – tájékozódva a szomszédos települések oktatási társulásával -  látjuk, 
hogy ha nem is jelentősen, de mindenhol nőnek az önkormányzati hozzájárulások társulási formában 
is.  
Turóczi Istvánné: Az oktatási társulással kapcsolatosan csak akkor tudunk pontos számokat látni, ha 
április végén a zárszámadási rendelet elkészül. Illetve májusban lesz utófinanszírozás azokról, akik az 
októberi statisztikában nem voltak benne.  
Fazekas Józsefné: Szeptembertől Jászalsószengyörgyön mindig 5 csoportról beszéltünk az óvodában. 
Honnan lett a 6. csoport? Gyermeklétszám szaporodott? Csoport bontást végeztek? 
Szűcs Lajos: Eddig is 6 csoport volt. A közös költségek megoszlásában 5 csoport szerepelt. 6. 
csoportra nem kaptunk plussz normatívákat. A gyermeklétszám nő.  Az elmúlt évben 120 főről ebben 
az évben elfogja érni az emelkedés a 150 főt. Ezért szükség van a 6 csoport működtetésre. Eddig a 
hatodik csoportot az önkormányzat külön finanszírozta. Most betesszük a hatodik csoportot is a közös 
költségekbe. A gyermekek létszám emelkedése miatt ez indokolt. 
Fazekas Józsefné: 2 dada van az óvodába. A takarítás is a feladatkörükbe van sorolva. Az iskolába erre 
külön alkalmaznak takarítót. Van –e arra lehetőség, hogy nyáron a nagytakarítások idején a rendszeres 
szociális támogatásban részesülő dolgozók besegítsenek a munkájukba. 
Szűcs Lajos: Az elmúlt években már eddig is így történt.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2008. (II. 13.) Önkormányzati Határozat 
Az Oktatási Társulási Megállapodásról szóló 38/2007. (VI.6.) Önkormányzati határozat módosítására 
 

A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az Oktatási Társulási 
Megállapodásról szóló 38/2007. (VI.6.) Önkormányzati határozat módosítását. 

 (A megállapodás módosítása a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Határidő: 2008. február 28. 
Felelős: Turóczi Istvánné – jegyző 

Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
Turóczi Istvánné – jegyző 

Községi Önkormányzat  Jászalsószentgyörgy – Szarvák Imre polgármester 
 
 

4.Napirend 
Előterjesztés Jászboldogháza község 2008. évi költségvetési előirányzatainak megállapítására, a 
költségvetési rendelet-tervezetre 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Szűcs Lajos: Az indoklást kívánom kiegészíteni az alábbiakkal. Az 1. oldal 2. bekezdésének 4 sorában 
„A működési bevételek tervezett összege: 40.921,- eFt, mely az előző évhez képest 130,79 %-kal 
nőtt.”  Helyesbítve 30,79 %-kal nőtt.  
Kétszer ültünk össze a költségvetés tervezetének megbeszélésével kapcsolatosan. Az előzetes 
megbeszélések óta is egyeztettünk a civil szervezetekkel és a Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltóság 
kérne nagyobb támogatást. Megindokolták. A Tűzoltóság úgy tud pályázatot benyújtani minden 
évben, hogy annyival támogatják őket, mint amennyi támogatást nyújt az önkormányzat a 
költségvetésből. Ha 150 eFt támogatást nyújt az önkormányzat részükre, akkor ugyanannyi pályázati 
támogatást kérhetnek. Abban az esetben javaslom a 150 eFt. megemelését, ha az önkormányzat által 
nyújtott támogatást nem költik el évvégéig, decemberben az egyesület az önkormányzati 
támogatásból, mint maradvány összeget december hónapban visszafizetnék az önkormányzat 
számlájára. Másik lehetőség: 2009. évben a településünkön kerül megrendezésre a Jászsági 
Tűzoltóverseny. Ennek megszervezéséhez is adhatja a Képviselőtestület az önkormányzati támogatást. 
A verseny megrendezését valamilyen formában támogatnunk kell.  Az első lakáshoz jutók támogatását 
javaslom 200.000,- Ft-tal csökkenteni. A múlt évre betervezett összeg sem került felhasználásra. A 
költségvetés tervezete a két héttel ezelőtti megbeszélés alapján, az ott elhangzott javaslatok szerint 
készült el. Van-e kérdés, egyéb vélemény?  
Kobela Margit: Gyakran beszélünk a civil szervezetekről. A Tűzoltó Egyesületnek gyakorlati haszna 
van. A tűzesetek észlelésekor hamarabb kiérnek, mint a hivatásos tűzoltók. Támogatom az egyesület 
elképzeléseit. A második variációt javaslom. Járuljunk hozzá a tűzoltóverseny megszervezéséhez. 
Szűcs Gergely: 2009. évben lesz az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 60 éves. Ebből az alkalomba vállalta 
az egyesület a Jászsági Tűzoltóverseny megrendezését. Ezen rendezvény a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Tűzoltó Szövetség, Jászberényi Hivatásos Tűzoltóság, és a megrendezésre kerülő helyen lévő 
önkormányzat támogatásával szokott létrejönni.  
Fazekas Józsefné: 2009. évben nagyobb esemény megszervezésére készül a Tűzoltó Egyesület. 
Amennyiben lehetőség van adjuk oda a támogatást. Javaslom odaadni, és 2009. évre átvinnék ezt az 
összeget.  
Dr. Pap Béla: Én az első javaslatot tartom jónak. 
Túróczi Béla:  Az előző megbeszélésen kapott írásos anyagtól eltérően emelkedtek az óvodai étkezés 
kiadás 178.000,- plussz. Iskolai dologi kiadások, munkahelyi étkeztetés kiadása. Saját ingatlan 
hasznosítás 50.000,- Ft-tal emelkedett. Dologi kiadások, hajtóanyag 80.000,- Ft-tal, háziorvosi 
szolgálat egyéb juttatás 51.000,- Ft, hirdetés 50.000,- Ft, egyéb üzemeltetési díjak címén 371.000,- Ft-
tal nőtt meg az értéke. Ezek két hete még nem voltak benne. Valamint van még könyvtár hirdetési 
kiadása hirdetés címén 40.000,- Ft. Mitől van  ez a változás?  
Kókai Györgyi: 38 gyermekkel számoltam éves átlagban, 47 gyermek van, de nem feltételezhetem, 
hogy mind a 47 gyermek ott fog lenni és étkezni fog a 220 napon keresztül. Ezért egy viszonylagos 
átlagot számoltam. Ugyanúgy a bevételeknél és 38 gyermekkel számoltam, csak a rezsivel növelt 
bevételi értéken.  
Iskolai étkezés: Jelen pillanatban 127 gyermek étkezik. Nem azt jelenti, hogy minden gyermek 
napközis. 120 gyerekre számoltam tízóraira és ebére, 42 gyerekre uzsonnára. Ez van a dologi 
kiadásban, és a bevételben ezeknek a gyereknek a rezsivel növelt bevétele van.  
Munkahelyi étkezés: A bevételek közé átcsoportosítottam az óvodapedagógusokat és a dajkákat. Ők 
már nem a dolgozóink. Itt fogom a munkahelyi étkeztetésnél kimutatni őket, továbbá itt vannak még a 
konyha dolgozók étkezési díjai. Az óvodapedagógusok étkezési díját szintén rezsivel növeltem, 
átszámlázom majd Jászalsószentgyörgy részére. Ide tettem át az egyéb bevételeket, mert az nem az 
iskolai étkeztetést terheli. Itt vannak azok a külsős étkezők, akik teljes térítési díjat fizetnek. Ezeknek a 
személyeknek a dologi kiadásával számoltam. Külsős étkezőnk kb. 25 fő van. Kb. 37 fővel számoltam 
mint a dologi kiadást, mint a bevételt érintően.  
Saját ingatlan hasznosításnál: Alaptevékenységek között áram és a gázdíj van. A gázdíjat teljes 
egészében átszámlázom a fogyasztóknak. Az áramdíjat csak a fogyasztás arányában. Januártól a 
gyógyszertári szolgálati lakást is kiadtuk. Ennek az értékét beleszámoltam. A helyiségek bérleti díjába 
beletartozik a fogorvos tavalyi, idei bérleti díja. A gyógyszertár, kínai üzlet, fodrász bérleti díja.  
Sajátos bevételeknél is nőtt 50.000,- Ft-tal. Ez a földhaszonbér. Ez ettől lehet több is, kevesebb is. 
Attól függ, hogy mennyi a búza augusztusi tőzsdei ára. 
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Háziorvosi Szolgálatnál az 51.000,- egyéb juttatás, a doktor úr szabadság megváltása. 5 napot jelent. 
Ezt a járulékaival együtt bele kellett tenni. 
Hirdetés: Álláshely meghirdetésére tettem be.  
Egyéb üzemeltetési díjak: A Doktor Úr január 1-től egyéni vállalkozóként látja el a háziorvosi 
teendőket. Ennek a 12 havi díja benne van. Plussz hagytam keretet egyéb szolgáltatás igénybevételére. 
Pld. javítás, stb.  
A könyvtárnál a hirdetés álláshely hirdetésre vonatkozik. 
Túróczi Béla: Köszönöm szépen. 
Kobela Margit: Könyvtárnál az étkezési utalvány összege hogyan jött ki? 
Kókai Györgyi: 1 fő (epont) teljes évre, és április hónaptól számítunk arra, hogy fel veszünk egy 
könyvtárost, ez időarányosan van számolva.  
Turóczi Istvánné : Tájékoztatja a Képviselőtestületet az Ügyrendi Bizottsági ülésen elhangzottakról. 

(A napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.) 

 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 
4/2008. (II. 13.) Önkormányzati Határozat 
Támogatások, átadott pénzeszközök átcsoportosításáról 
 
 

Jászboldogháza Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2008. évi Információ szakfeladatonkénti 
kiadások és bevételek előírányzatában előterjesztett támogatások, átadott pénzeszközök 

átcsoportosításáról döntött: 
 

Első lakáshoz jutók támogatására 800.000,- Ft 
Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatására: 350.000,- Ft. 

 
Határidő: 2008. február 13. 

Felelős: Turóczi Istvánné – jegyző 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos 

 
 
Gerhát Károly: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2008. évi költségvetésének 
anyagát. Az előterjesztett rendelet tervezethez az alábbi módosítást javasolja: 
1. Az év során keletkező bevételi többlet elsősorban fejlesztésekhez benyújtandó pályázatok 
önerejéhez kell felhasználni. 
2. A költségvetés évközi folyamatos biztosítása érdekében, a pénzügyi egyensúly fenntartásához a 
Képviselőtestület folyószámlahitel felvételéről dönt. 
Szűcs Lajos: Egyetértek a javaslattal. Van-e kérdés?  
Kérem, hogy a bizottság által javasolt módosításról szavazzon a testület. 
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
5/2008. (II. 13.) Önkormányzati Határozat 
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetés rendelet tervezetének módosítására 
 
 

Jászboldogháza Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetés 
rendelet tervezetének módosításáról döntött: 
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9.§  
(3) Az év során keletkező bevételi többlet elsősorban fejlesztésekhez benyújtandó pályázatok 

önerejéhez kell felhasználni. 
(4) A költségvetés évközi folyamatos biztosítása érdekében, a pénzügyi egyensúly fenntartásához a 

Képviselőtestület folyószámlahitel felvételéről dönt. 
 

Határidő: 2008. február 13. 
Felelős: Turóczi Istvánné – jegyző 

Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
Turóczi Istvánné – jegyző 

 
Szűcs Lajos: Amennyiben több kérdés nem merült fel, kérem a rendelet szavazásához a 
Képviselőtestületet. 
 

A képviselőtestület 10 igen, szavazattal elfogadta a költségvetési rendeletet 
 
 

1/2008. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet  
Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 
 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
 
Dr. Pap Béla: Kérem, hogy készüljön kimutatás arról, hogy  mennyi az 1 lakosra jutó állami támogatás 
a 2007. évhez képest. Ameddig nem volt oktatási társulás, addig könnyen kiszámolható volt.    
 
Gerhát Károly: A költségvetést összehasonlítva 2006-os évvel, most jobban állunk. Fejlesztési 
kiadásokra  jóval több tartalékot tudtunk eltenni. 2002. évtől az önkormányzatok eladósodása 
háromszorosára emelkedett. Elégedettek lehetünk. Az oktatási társulás behozta a hozzá fűzött 
reményeket. Van egy kis megtakarításunk. Köszönöm szépen. 
 
5.Napirend 
Előterjesztés a Jászsági Többcélú Kistérségi Társulás, mint Közoktatási intézményfenntartó – 
szakmai anyagának megvitatására 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
  
Szűcs Lajos:  Kérnünk a Többcélú Társulást, hogy már most számoljon Jászboldogházával akkor, 
amikor az oktatási intézményeknek a társulásban történő működtetéséről van szó és készülnek a 
számítások. Most látjuk azt, hogy az oktatási normatívák 2009. augusztusáig vannak a jelenlegi 
szinten meghatározva. Szeptemberétől nem tudjuk, hogy hogyan változnak. A jelenlegi oktatási 
társulási formában 2009. augusztusáig tudunk ebben a formában működni. Nem látjuk azt, hogy 2009. 
szeptembertől mi várható. Véleményem, hogy működjük együtt a Többcélú Társulással, hogy 
számolják ki, hogy ha Jászboldogháza óvodáját, iskoláját átadnánk, és a Többcélú Társulás 
működtetné, mit jelentene anyagilag az önkormányzatunknak. Jelenleg intézményi társulásunk van. 
Nem kapjuk meg gyerekenként a 70.000,- Ft-os támogatást, mert intézményi társulásnál csak 6 
osztállyal működhetnénk.  
Nem mindegy, hogy milyen formában működik az oktatási társulás, hogy milyen és mennyi 
normatívát lehet majd igénybe venni. Kérdéses, hogy a Többcélú Társulás fenntartása alatt hogyan 
lennének leosztva a normatívák, és hogyan lenne szétosztva a hiány.  
Mindig nagyon várjuk novemberben a Kormány következő évi költségvetését, hogy abban milyen 
számok szerepelnek. Vannak már olyan iskolák, akik már szeptembertől kapcsolódnak a társuláshoz. 
Lehet, hogy nekünk nem ezt kell tenni. Van még 1-2 évünk. Ezért látni kell a pontos számításokat. 
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Túróczi Béla: Beszéltem a Szászbereki Igazgatóval. Mi lenne, ha Szászberek társulna 
Jászalsószentgyörgyhöz és hozzánk? Ők szívesen csatlakoznának. Ezt is meg kell vizsgálni. Minél 
hamarabb meg kell kérdezni tőlük, hogy mi a szándékuk? 
Gerhát Károly: Ha hárman lennénk sem változna sok minden. A Kormány szándéka, hogy minél 
nagyobb közösségek jöjjenek létre, mert ezeket sokkal könnyebb irányítani.  
Szűcs Lajos: Most egy intézményfenntartó közös társulásunk van. Ez nem ugyanaz, mint a többcélú 
közös társulás. Ha többcélú társulás lennénk még több plussz normatívát kapnánk, mint az 
intézményfenntartó közös társulásban. Ha Szászbereket bevennénk, még mindig intézményfenntartó 
társulás lennénk. Ez csak Szászbereknek lenne jó. 
Túróczi Béla: Vizsgáljuk meg. Nem tartom kizárnak, hogy jól járjuk.  
Dr. Pap Béla: A napirendet beszéljük meg. 
Szaszkó Béla: A társulás esetén 1 év után ki lehet lépni? 
Szűcs Lajos: Véleményem szerint igen. Mivel a helyi önkormányzatnak kötelező feladata az oktatás 
biztosítása, így dönthet úgy, hogy az oktatást hogyan biztosítja. A felelősséget nem adhatja át. A 
működtetést átadhatja, de vissza is veheti. Év közben nem lehet kiszállni.  
Turóczi Istvánné: Megállapodás kérdése. A megállapodásban kell leszabályozni, hogy anyagilag 
hogyan lehet kilépni a társulásból. 
Szűcs Lajos: A legfontosabb, hogy 2005. szeptembere óta vannak bejáró tanulóink. Jelenleg 
tanulóinak egyharmada más településről jön hozzánk. Ha nem lenne  60 gyerek, nem lenne felső 
tagozat Teljesen mindegy, hogy ki működteti, de e gyereklétszámnak meg kell lenni minden 
osztályban, amennyinek a törvényben meg van írva. Ez nagyon nagy dolog. Ezzel feladatot, problémát 
hoztunk. A beilleszkedés sem egyszerű. Mégis tudomásul kell venni. Sajnos a színvonal országosan 
csökken. Ezt kell tennünk. Csak így tudunk megmaradni. 
 

A képviselőtestület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2008. (II. 13.) Önkormányzati Határozat 
Oktatási Társulásra vonatkozó számítások előkészítése a Jászsági Többcélú Társulásban 
 
 

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete megvitatta a „Jászsági Többcélú 
Kistérségi Társulás, mint Közoktatási intézmény fenntartó Szakmai munkaanyag 2008” című 2008. 

január 29-én készült anyagot. 
A Képviselőtestület az alábbi döntést hozta. 

A Képviselőtestület szándéknyilatkozatát fejezi ki, hogy a Jászsági Többcélú Társulás foglalkozzon 
Jászboldogháza általános iskolai, óvodai intézményével. Készüljenek számítások arra vonatkozólag, hogy 

amennyiben átadnánk a Jászsági Többcélú Társulás működtetésébe, ez milyen anyagi hozzájárulást jelentene,  
mennyibe kerülne az önkormányzatnak.  

 
Határidő: 2008. december 31. 

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

Turóczi Istvánné – jegyző 
Jászsági Többcélú Társulás  5144 Jászberény, Szabadság tér 16. 

 
6.Napirend 
Előterjesztés a helyi választási szervek tagjainak személyére  
Előadó: Turóczi Istvánné – jegyző 
 
Szűcs Lajos: Az írásbeli javaslatot a Képviselőtestület tagjai megkapták. Átadom a szót a napirend 
előadójának. 
Turóczi Istvánné: Jogszabály változás következtében tettem javaslatot 2 fő póttagra a Községházán 
működő szavazatszámláló bizottság tagjainak bővítésére.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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7/2008. (II. 13.) Önkormányzati Határozat 
Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról 
 

A Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  Jászboldogháza település  0001 számú szavazókör – 
Községházán működő szavazatszámláló bizottságba póttagnak az alábbi személyeket választja meg. 

 
Soós Ferencné (Dobos Mária) 5144 Jászboldogháza, Rét u. 3. 

Szőllősi Péter 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 49. 
 

Határidő: 2008. február 28. 
Felelős:  Turóczi Istvánné – Helyi Választási Iroda vezetője 

Értesül: Soós Ferencné – 5144 Jászboldogháza, Rét u. 3. 
Szőllősi Péter – 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 49. 

7.Napirend 
Előterjesztés az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütem 
előkészítésére 

 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
  
Szűcs Lajos: A mai napon jött a Megyei Közgyűlés elnökhelyettesének Búsi Lajos levele. Mire 
hozzuk létre a konzorciumot? 2005-ben kezdődött az Észak-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító 
Programja II. ütem előkészítése. Ez a projekt kiemelten fontos, ugyanis lehetőséget biztosít az I. 
ütemből kimaradt településeknek, hogy támogatást kapjanak a jogszabályban előírt kötelezettségük 
teljesítéséhez. A megyéből 66 települést érint. Jelenleg az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Kht koordinálásával zajlik II. ütem terveztetése és a pályázati anyagok előkészítése. Az 
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Az egész régiót lefedő konzorcium létrehozását 
kezdeményezte. Ez 2008. márciusában várható. A konzorcium csak a tervezési időszakra szól. A 
tervek elkészítésével a tervezési időszak lezárul, ezért a konzorciumi szerződés tartalmazza, hogy a 
településeknek a tervezők által javasolt területi, műszaki, gazdasági szempontból lehatárolt projektek 
mentén önkormányzati társulásokat kell létrehozniuk. Az önkormányzatok újabb döntési helyzetbe 
kerülnek. Az Észak-Alföldi régió települései azonban csak társulási formában nyújthatják be 
pályázataikat a KEOP-ra. Környezetvédelmi nagyprojektek esetén a projekt teljes költségének meg 
kell haladja a 25 millió eurót. Ennek megfelelően a közel 60 milliárd Ft-os II. ütem kb. 3-9 alprojektre 
fog tagolódni, így az alprojektekhez igazodóan több kedvezményezett társulás létrehozása szükséges. 
Megyei önkormányzat levelet írt a Minisztériumhoz, hogy engedélyezzék a beruházási összegnek ne 
csak a 20 %-a lehessen a csővezetékek és a szerelvények cseréjére irányuló beruházás. Jelenleg a 
pályázati felhívás úgy szól, hogy a hálózat rekonstrukciót csak az összes beruházás 20 %-ában lehet 
végrehajtani. Az összes többi a vízmű fejlesztése. El van öregedve a hálózat. Az egészet ki kellene 
cserélni. Ha rossz a hálózat, a csapon ugyanúgy rossz víz fog folyni.  20 %-os rekonstrukcióval van –e 
értelme vízművet fejleszteni? Ha csak ilyen pályázati lehetőségek vannak, nem tudunk másba 
gondolkozni. Kistelepülések ezzel nehéz helyzetbe kerülhetnek. A hatóságok, jogszabályok által 
sarokba vagyunk szorítva. 2009. éves határidőnk van a fejlesztésre. Ez a lehetőségünk van. Nincs más. 
Javaslom, hogy vegyünk részt a konzorciumban, a tervek elkészítésében. Erre beterveztük a 
költségvetésünkben a 360.000,- Ft. önerő biztosítását. Azután meglátjuk, hogyan tudunk majd a 
jászságon belül településekkel társulni a fejlesztésre. 
Túróczi Béla: Az is megoldás lenne, ha a fő nyomóvezetéket cserélnénk ki.  
Szűcs Lajos: Ehhez több oldalas adatokat kértek már. Keményen vizsgálták, hogy az elmúlt 10 évben 
hol, milyen szakaszokon voltak csőtörések. Le kellett dokumentálni minden adatot, jegyzőkönyvet 
kellett mellé csatolni.  
Az I. ütemben nem kértek ilyet. Az egész településen lévő hálózatot ki lehetett cserélni. Most nem 
akarják támogatni, csak az összes költség 20 %-át. 

 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
8/2008. (II. 13.) Önkormányzati Határozat 
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Az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütem előkészítésére vonatkozó 
Önkormányzati Konzorcium létrehozásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 
„Észak-Alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium” elnevezésű Önkormányzati Konzorciumba 
alapítóként belépjen. 
A Képviselőtestület megtárgyalta a Konzorcium megalapításához szükséges szerződéstervezetet, 
melyet a melléklet szerint elfogad. 
A Képviselőtestület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzati 
Konzorciumi Szerződést aláírja és a Konzorciumban képviselje az Önkormányzatot. 
A Képviselőtestület hozzájárul, hogy az önkormányzat konzorciumi hozzájárulásként 319.927 ,- Ft + 
áfa készpénzt befizet a Konzorcium bankszámlájára, mely összeget költségvetéséből biztosítja. 
A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat nevében a polgármester az Észak-Alföldi 
Régió Ivóvízminőség-javító Program II. ütem előkészítésében részt vevő többi önkormányzattal együtt 
megbízza az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot, hogy a 
Projekt előkészítésével kapcsolatban a Kedvezményezettre háruló feladatokat a Konzorcium 
megbízottjaként ellássa, valamint létrehozzák a Kohéziós Alapra benyújtandó pályázatok 
kedvezményezetti szerepét betöltő önkormányzati társulásokat alprojektenként. 

 
Határidő: 2008. december 31.  

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: 1. Szűcs Lajos – polgármester  

2. ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság 
 (4028 December, Simonyi u. 14.) 

3. Turóczi Istvánné – jegyző 
4. Kókai Györgyi gazdasági tanácsos 

 
8.Napirend 
Aktuális kérdések 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: A Polgárőr Egyesület írásos kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez. Kérik a 
volt könyvtár helyiség használatát térítés nélkül. Egyesületük taglétszáma jelenleg 67 fő. Az egyesületi 
élet bonyolításához nincs megfelelő helyük. A jelenlegi helyiség 8-10 fő befogadására alkalmas. 
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2008. (II. 13.) Önkormányzati Határozat 
Polgárőr Egyesület részére helyiség biztosítása a Művelődési Házban 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a helyi Polgárőr Egyesület  

írásban benyújtott kérelmét, melyben  a Művelődési Házban lévő volt „Könyvtár” helyiség használatát 
kérték. 

A Képviselőtestület az alábbi döntést hozta: 
Az önkormányzat tulajdonát képező Művelődési Házban lévő helyiséget térítés nélkül biztosítja a 

Polgárőr Egyesület részére. 
 

Határidő: február 28. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Turóczi Istvánné – jegyző 
Joó- Kovács Balázs – Polgárőr Egyesület elnöke 

Irattár 
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Szűcs Lajos: Van egy kezdeményezés. A Jászberényi Nagykönyvtár részéről, hogy kistérségi könyvtár 
társulást hozzon létre. Ezt a Tiszafüredi Kistérségi Könyvtár Társulás mintájára bemutatták a 
jászberényi könyvtárban. Tiszafüred és környékén létrehozták. Minimum 4 település kell ahhoz, hogy 
ilyen társulás létrejöjjön. A helyben lévő Községi Könyvtárat meg kell szüntetni, ha bekívánunk lépni. 
A Jászberényi Könyvtár szeretne a gesztor lenni. Kihelyezett gyűjteményként működteti tovább a 
meglévő könyvtárakat. Ehhez plussz normatívákat lehet igénybe venni. Maradhatnak a könyvtárosok. 
Meg kell nézni, hogy hetente hány órát kell nyitva lenni a könyvtárnak. Mi összevontuk a két 
könyvtárunkat. Lássa el a két könyvtárat. Fontos, hogy a szolgáltatási színvonala javulna. A cél ez 
lenne. Kistérségi elektronikus rendszer működne. Interneten megnézheti a gesztor könyvtár 
állományát, és autó kihozná másnapra. Elérhetővé teszi a kistelepülések számára is. A szolgáltatás 
minőségén mindenképpen javítana. Maradhat helyben. Eddig pozitív a meglátásom. Akik már így 
működnek, azok is dicsérték. Nem mozgókönyvtárat jelent. Sokkal nagyobb szolgáltatást vehet 
igénybe a lakos ezzel. Március végéig kell dönteni arról, hogy mely települések szeretnének ebben 
részt venni.  Ha létrejön a társulás, akkor helyben nem szükséges a felsőfokú könyvtáros alkalmazása. 
Kistelepülésen lévő könyvtárosok nem vezetők lesznek. Középfokú könyvtáros alkalmazása is elég 
lesz. Már jó ideje már csak felsőfokú könyvtárosok képzése folyik. Ezt tájékoztatásképpen kívántam 
elmondani. 
 
 Jászalsószentgyörggyel közösen benyújtott Iskola felújítására vonatkozó tervek elkészültek. 
Jászalsószentgyörgy jogosult a közös pályázat benyújtására. Az önerőt, tervezési költségeket külön - 
külön kell az önkormányzatoknak biztosítani.  A tervek elkészítéséhez nem ezekkel a cégekkel 
szerettem volna szerződést kötni, de Jászalsószengyörgy Önkormányzatának saját pályázatírói cégei 
vannak, akik a pályázatokat készítik. Úgy hajlandók a pályázatot elkészíteni, ha a saját tervezőikkel 
készítetjük el a terveket. Nagyon részletes tervek kellettek az akadálymentesítéshez, ahhoz, hogy a 
nyílászárók cseréjére pályázzunk. A tervünk a nagyiskola, kisiskola, és a tornacsarnok nyílászáróinak 
cseréjére, teljes külső-belső akadálymentesítés. A tornacsarnok padlóburkolatának cseréjére, és a wc, 
mellékhelyiségek gépészeti munkálatainak felújításai. A fűtés részben van benne. A kazánok 
nincsenek benne. 49,9 millió forint a beruházási összeg. Ennek a 90 %-ra van benyújtva a pályázat. A 
pályázathoz engedélyes szintű tervek kellenek. Ez 1 millió Ft+áfa. Pap Tibor Kecskeméti tervező 
készítette el a terveket. Tájékoztatásképpen kívántam elmondani, hogy ilyen nagyságú tervezési 
költséggel kell számolnunk. Május – június hónapban lesz eredménye a pályázatnak. Ha nyerünk, 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 2009. évben kezdődhet a munka, ha nyer a pályázat. Nagyon 
nagy szükségünk lenne erre a támogatásra. 
 
A Polgármesteri Hivatalba Xerox berendezés használatával hivatalon belül ki tudnánk váltani néhány 
tintasugaras, illetve asztali lézernyomtató berendezést, így azok kellékanyag szüksége, azok 
mennyisége a későbbiekben minimálisra csökkenhet. Ezek a megtakarítások is részben fedezhetik a 
rendszer üzemeltetését, bérleti összegét.  
A bérleti konstrukció tartalmaz:  1 db XEROX WorkCentre 123 (bemutatótermi berendezés) 23 
lap/perces duplex digitális fekete-hehér másoló/hálózati nyomtató/ Full Scan funkciókkal, DADF 
automata kétoldalas lapadagolóval (50 lapos), 600x600 dpi, 2 db A5-A3-as tálca, + 1 kézi tálcával, 
állvánnyal, ofszet kimeneti tálcával, magyar nyelvű kezelőpanellel. 6 db Fujitsu – Simens SCALEO P 
számítógép konfigurációt, 2 db Fujitsu – Siemens Esprimo Mobil V5515 CM berendezéseket. 
 
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
10/2008. (II. 13.) Önkormányzati Határozat 
XEROX fekete-fehér fénymásoló lízingeléséről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a MM MAX Kft. (5000 

Szolnok, Mészáros L. u. 2.) 2008. február 4-én kelt XEROX WorkCentre 123 típusú fekete-fehér 
másoló/nyomtató lízingelésére vonatkozó árajánlatát.  
A Képviselőtestület az ajánlat elfogadásáról döntött. 
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A bérleti konstrukció tartalmaz:  
- 1 db XEROX WorkCentre 123 (bemutatótermi berendezés) 

- 23 lap/perces duplex digitális fekete-hehér másoló/hálózati nyomtató/ Full Scan funkciókkal, 
DADF automata kétoldalas lapadagolóval (50 lapos), 600x600 dpi, 2 db A5-A3-as tálca, + 1 

kézi tálcával, állvánnyal, ofszet kimeneti tálcával, magyar nyelvű kezelőpanellel. 
-  6 db Fujitsu – Simens SCALEO P számítógép konfigurációt, 

- 2 db Fujitsu – Siemens Esprimo Mobil V5515 CM berendezéseket. 
 

 A bérleti konstrukció 24.420,- Ft+Áfa/60 havi futamidő, CHF alapon. Egyszeri szerződéskötési díj: 
19.800,- Ft+Áfa. Ezen összegeket az önkormányzati költségvetésből kívánja finanszírozni. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a lízingszerződés aláírására. 
 

Határidő: február 28. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos 

MM MAX Kft. 5000 Szolnok, Mészáros L. u. 2. 
 
Szűcs Lajos: Az írásos kimutatás alapján javaslom a vízmű üzemeltetését a megváltozott technikai 
körülményeket igénybe véve (pld. mobil telefon, számítógépes Internet), 2 fős készenlét helyett 
elégséges 1 fős készenlét biztosítása munkaidőn kívüli időszakra az év minden napján, folyamatosan.  
 

A képviselőtestület 8 igen 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
11/2008. (II. 13.) Önkormányzati Határozat 
Vízmű üzemeltetésére 
 

A Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonát képező Vízmű 
üzemeltetésével kapcsolatosan az alábbi döntést hozta. 

A helyi vízmű üzemeltetéséhez a megváltozott technikai körülményeket igénybe véve (pld. mobil 
telefon, Internet) elégséges 1 fős készenlét biztosítása munkaidőn kívüli időszakra az év minden 

napján, folyamatosan. 
Felkérik a Polgármestert, hogy munkaköri leírások módosítását ennek megfelelően készítse el. 

 
Határidő: 2008. február 28. 

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

Turóczi Istvánné – jegyző 
Szőllősi Péter - vízművezető 

 
Köszönöm szépen a megjelenést. 
 
Mivel más napirend nem volt a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. 
 

kmft. 
 
 
 

 
 
(Szűcs Lajos)                (Turóczi Istvánné) 
polgármester                 jegyző 


