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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. április 24. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt 
ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak:  Darók Sándor, Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szűcs 
Gergely – képviselők  

Szűcs Lajos    - polgármester 
Dr. Dinai Zoltán  - jegyző 

Meghívottak részéről:  1 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 7 fő képviselő.  

A képviselőtestület 7 főből 7 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

32/2013.(IV.24.) Képviselőtestületi Határozat 
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta, hogy a meghívóban kiadott 

napirendi pontot tárgyalja.  

Határidő: 2013. április 24. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 

1.Napirend 
Előterjesztés a támogató szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai ellátás 2013. július 1.-től 
történő biztosítás megtárgyalására. 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 

Szűcs Lajos: Jászberény Város Önkormányzata döntött a Jászsági Támogató Szolgálat által végzett 
tevékenységek Egyesített Szociális Intézményben történő ellátásának Jászsági Többcélú Társulás 
megszűnését követő vállalásról. A Jászsági Többcélú Társulás pályázott a feladatellátásra, mely 3 évre 
szól, 2014. végéig biztosított a finanszírozás. A támogató szolgáltatást valamint a közösségi 
pszichiátriai ellátást, mint önként vállalt szociális feladatokat az eddigi feladatokat biztosító Jászsági 
Többcélú Társulás megszűnését követően, 2013. július 1. napjától jogutódként a Jászberényi Város 
Önkormányzata által fenntartott Egyesített Szociális Intézmény keretein belül önkormányzattal történő 
megállapodás útján kívánja ellátni. Az ehhez kapcsolódó vagyont megkapja az intézmény. A 
Képviselőtestületi anyag mellékletét képezi a feladat ellátási és a pénzeszköz – átadási megállapodás 
tervezete.  A szándéknyilatkozatot az önkormányzatnak 2013. április 26-ig kell meghoznia.  
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. július 1-től állami feladat lesz. Javaslom, 
hogy önkormányzatunk csatlakozzon a támogató szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai ellátás 2013. 
július 1.-től történő biztosításához.  

 
A képviselőtestület 7 főből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

33/2013.(IV.24.) Képviselőtestületi Határozat 
A támogató szolgáltatás és a közösségi pszichiátriai ellátás 2013. július 1.-től történő biztosításáról 

1. Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 10§ (2) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 90.§ (4) alapján elhatározza, hogy a támogató 
szolgáltatást, valamint a közösségi pszichiátriai ellátást, mint önként vállalt szociális feladatokat az 
eddigi feladatokat biztosító Jászsági Többcélú Társulás megszűnését követően, azaz 2013. július 1. 
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napjától kezdődően Jászberény Város Önkormányzata által fenntartott Egyesített Szociális Intézmény 
keretein belül megállapodás útján kívánja ellátni. 
 
2. Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 90.§ (4) alapján elfogadja a támogató szolgáltatás és a 
közösségi pszichiátriai ellátás feladatokhoz kapcsolódó Feladat-ellátási és Pénzeszköz-átadási 
Megállapodásokat, melyek jelen határozat mellékletét képezik. 
 
3. A fentiek értelmében a Képviselőtestület felkéri a polgármestert a jelen határozat 2. pontjában 
elfogadott megállapodások aláírására. 
 

Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 

4. A fentiek értelmében a Képviselőtestület egyidejűleg felkéri a település jegyzőjét, hogy készítse elő 
a feladat- és hatáskörökhöz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítását. 
 

Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Dr. Dinai Zoltán – jegyző 

 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Képviselőtestület tagjai – helyben 

Jászberényi Városi Polgármesteri Hivatal (Jászberény, Lehel Vezért tér 18.) 
Jászsági Többcélú Társulás (Jászberény, Szabadság tér 16.) 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok, Kossuth L. u. 2. 
Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága - Szolnok 

 

 
2.Napirend 
 Egyebek 

Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az N.V.G. Trans Kft. kérte, hogy 2012. május 19-én, hétfőn autós RALLY versenyt 
szeretnének rendezni. Útvonal: Vasútállomás, Vasút utca, Alkotmány utca Tápió, ugyanúgy, mint 
előző évben. A rendezvény biztosításában a helyi Polgárőr Egyesület vesz majd részt. A helyszínen az 
Országos Mentőszolgálat mentőautója rendelkezésre áll majd.  
 

Pap Béla Autósport Egyesület elnöke kért szót, melyet polgármester úr elfogad. 
 
Pap Béla: Az N.V.G. Trans Kft. a szervező, az egyesületünk segít a szervezésben. A rendezvény 
bevételét jótékonysági célra „A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány” részére ajánljuk fel. A 
lakosság tájékoztatása megtörténik, hogy a rendezvény idején az útvonal forgalom elől le lesz zárva, 
csak a megkülönböztetett jelzéssel ellátott járművek mehetnek át a lezárt útvonalon. A rendezvényről 
a Jászberényi Rendőrséget értesítjük. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását az útvonal 
lezárásához.   
Szűcs Lajos: Ez a rendezvény már hagyománnyá vált a településen, javaslom, hogy támogassuk a 
kérésüket.  
 

A képviselőtestület 7 főből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

34/2013.(IV.24.) Képviselőtestületi Határozat 
Autós rally verseny megrendezéséhez történő hozzájárulás 
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Jászboldogháza Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 2012. május 19-én 
(Vasútállomás, Vasút utca, Alkotmány utca, Tápió) útvonal mentén megrendezésre kerülő autós rally 

verseny megrendezéséhez, hogy a rendezvény ideje alatt a kijelölt útvonal lezárásra kerüljön. 
A Képviselő-testület kéri az Autóssport Egyesületet, mint közreműködőt, hogy a rendezvényről, és az 

útvonal lezárásáról a lakosokat tájékoztassák. 
 

Határidő: 2013. május 15. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 

Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
Dr. Dinai Zoltán - jegyző 

Autóssport Egyesület – Pap Béla elnök 
N.V.G. Trans Kft – Jászberény – Nagy Varga Géza szervező 

 
 
Szűcs Lajos: Kerekes Zsuzsanna a Kondi Büfé vezetője 2013. április 27-re szabadtéri koncert 
megtartását tervezi. Az előző évekhez hasonlóan a koncert idejére lezárásra kerülne a Dózsa György 
és a Virág utca egy része. A koncert idejét kb. 22.00 óra – 24.00 óra között tervezi. A közterület 
használatához kéri az engedélyezést. Kérem a Tisztelt Képviselőtestület véleményét.  
Dr. Dinai Zoltán: Kértem az ügyintézőt, hogy a Jászberényi Rendőrkapitányság, Országos 
Mentőszolgálat Jászberényi Kirendeltsége, és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Katasztrófavédelmi Jászberényi Kirendeltsége (Tűzoltóság) kapjanak tájékoztatást a 
rendezvényről, ha megtartásra kerül.  
Dr. Pap Béla: Támogatom a kérelmet. 
Darók Sándor: Támogatom a kérelmet. 
 

A képviselőtestület 7 főből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

35/2013.(IV.24.) Képviselőtestületi Határozat 
Kerekes Zsuzsanna kérelméről 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kerekes Zsuzsanna 
Kondi Büfé (5144 Jászboldogháza, Vasút u. 14.) szám alatti üzlet vezetőjének 2013. április 27.-én 

megtartásra tervezett szabadtéri rendezvény közterület használatára vonatkozó kérelmét.  

 

A Képviselőtestület a rendezvény megtartásához, és a közterület - Dózsa György és Virág utca – 
használatához a megengedett zajszint betartása mellett, a koncert idejére hozzájárul.  

Határidő: 2013. április 27. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Kerekes Zsuzsanna – kérelmező 

 
 
Szűcs Lajos: A 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján a Jászalsószentgyörgy Község 
Önkormányzatával együtt pályázatot szeretnénk beadni az óvoda fejlesztésére. A pályázat a 
csoportszobák és kiszolgáló helyiségeinek burkolat cseréjét, az épület komplex fűtéskorszerűsítését 
napkollektor telepítésével együtt és az öltözőszekrények és asztalok beszerzésére is ad lehetőséget. A 
pályázat előkészítése folyamatban van, melyet május elején kell beadni a Magyar Államkincstárhoz. A 
beruházás tervezett összes építési és eszközbeszerzési költsége br. 15.522.793,- Ft. A pályázati 
támogatás 80 %. Az önerőt az önkormányzatnak kell biztosítani az ez évi költségvetéséből. Javaslom a 
pályázat benyújtását. 
 



 39 

A képviselőtestület 7 főből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

36/2013.(IV.24.) Képviselőtestületi Határozat 
A Mesevár Óvodai tagintézmény fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról a 8/2013. (III.29.) 
BM rendelet keretében 

 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be 
Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzatával együtt a 8/2013. (III.29.) BM rendelet keretében a 
Mesevár Óvodai tagintézmény fejlesztésére vonatkozóan az alábbi pioritásokat figyelembe véve: 

 

1. Óvodai szobák és kiszolgáló helyiségei burkolat cseréje:    bruttó 5.815.778,- Ft. 
2. Óvodai épület komplex fűtéskorszerűsítése és napkollektor telepítése: bruttó 8.723.955,- Ft. 
3. Öltözőszekrények és asztalok beszerzése: bruttó 983.060,- Ft. 
 

 
A beruházás tervezett összes építési és eszközbeszerzési költsége:  bruttó 15.522.793,- Ft. 
A beruházás önereje: bruttó 3.104.559,- Ft. 
A pályázati kiírás alapján a támogatás intenzitása 80 %. 
A szükséges önerőt, bruttó 3.104.559,- Ft. összeget az önkormányzat saját költségvetésében biztosítja. 
 
 

Határidő: 2013. május 02. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi ügyintéző 

5054 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzata Szarvák Imre -  polgármester  
5054 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzata Dr. Kovács Kornél – jegyző  

 
 
Szűcs Lajos: Ugyancsak a 8/2013. (III. 29.) BM rendelet alapján szeretnénk pályázni a Sportcsarnok 
felújítására is.  A pályázat keretein belül a nyílászárók és a padló cseréjét szeretnénk megvalósítani. A 
tornacsarnok épületében lévő szerkezetek több, mint 25 évesek. Rosszul szigetelő nyílászárók mellett 
nem tudjuk megfelelően felfűteni a termeket, ami komoly rezsi kiadást jelent a fenntartónak. A padló 
cseréje is erősen indokolt, hiszen 1990 óta nem volt lehetőség lecserélni. A fejlesztés energetikai 
megtakarításokat eredményezne, mellyel a komplexum gazdaságosabb működtetése várható, valamint 
biztonságosabb használhatóságot tenne lehetővé, ezért a program megvalósításának támogatását 
kérjük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászapáti Tankerület vezetőjétől, Orosz István 
tankerületi igazgató úrtól. Az épület nem csupán sport, hanem közösségi célokat is szolgál. A 
sportcsarnok a településünk legfontosabb szabadidős színtere egész évben. A felújítása, 
állagmegőrzése, üzemeltetésének gazdaságosabbá és biztonságosabbá tétele az érdekünk. A pályázati 
feltételek ugyanazok, mint az óvodánál. A pályázat előkészítése folyik. A beruházás tervezett összes 
költsége br. 24.992.688,- Ft. Javaslom a pályázat beadását. 
 
 
 

A képviselőtestület 7 főből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

37/2013.(IV.24.) Képviselőtestületi Határozat 
A Sportcsarnok fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról a 8/2013. (III.29.) BM rendelet 
keretében 
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Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be 
a 8/2013. (III.29.) BM rendelet keretében a Sportcsarnok fejlesztésére vonatkozóan az alábbi 
piorításokat figyelembe véve: 

 

1.    Homlokzati nyílászáróinak cseréje:    bruttó 14.619.695,- Ft. 
2. Meglévő sportpadló cseréje:    bruttó 10.372.992,- Ft. 
 
                                                                                                

A beruházás tervezett összes építési és eszközbeszerzési költsége:   bruttó 24.992.688,- Ft. 
A beruházás önereje:    bruttó   4.998.538,- Ft. 
A pályázati kiírás alapján a támogatás intenzitása 80 %. 
A szükséges önerőt, bruttó 4. 998.538,- Ft. összeget az önkormányzat saját költségvetésében biztosítja. 
 

Határidő: 2013. május 02. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi ügyintéző 

 
Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 
 

kmft. 

 

 

 

 

 

 

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


