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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. július 29.-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 
15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak:  Darók Sándor,  Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, dr. Pap Béla,  
Szűcs Gergely – képviselők  

Szűcs Lajos    - polgármester 
Dr. Dinai Zoltán  - jegyző  

Meghívottak részéről: 0 fő, a teremben a Képviselőtestület tagjai, a polgármester, jegyző, és a 
jegyzőkönyvvezető tartózkodnak.  

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 7 fő.  

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

62/2013.(VII.29.) Képviselőtestületi Határozat 
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta, hogy a mai ülésen 

meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalja.  

Határidő: 2013. július 29.      
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

1.Napirend 
Előterjesztés az étkezési térítési díjak megtárgyalására 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester  
 
Szűcs Lajos: Az iskolakonyha vezetője többszöri egyeztetés alkalmával kérte, hogy az önkormányzat 
vizsgálja felül az étkezési térítési díjak megállapítását. 2009. óta nem változtak a díjak, csak az Áfa 
emelkedéssel. Az elmúlt időszakban több alkalommal volt az alapanyagoknál – cukor, liszt, hús, olaj 
stb. – áremelés, illetve a rezsiköltség is emelkedett. Ez évtől vízdíjat is kell fizetnünk. A szociális 
étkeztetésére vonatkozóan kidolgozásra került a javaslat. A szociális étkeztetésre 220,- Ft/adag 
normatívát visszaigényelhet az önkormányzat. Ezért ezzel az összeggel csökkentve javaslom a 
szociálisan rászorult kérelmezők részére az ebéd díjának a megállapítását. Tájékoztatásul megnéztük a 
környező településeken alkalmazott étkezési térítési díjakat is. A gyermekétkeztetésnél a legtöbb 
gyermek 50 %, illetve 100 % támogatásban részesül. Az általános iskola, óvoda, és vendégétkezés 
étkezési díjára 10 %-os térítési díjemelést javaslok.  Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a 
javaslatot vitassa meg.  
Kobela Margit: Lehet-e most emelni, vagy csak januártól? 
Dr. Dinai Zoltán: Igen, előző években is ilyenkor történtek az emelések. 
Darók Sándor: Az ősszel még várható a szállítók részéről áremelkedés. Ez a 10 % nem lesz elegendő. 
Szűcs Lajos: Ebben az évben már nagyon szűkös volt a keret, nem tudtak az ebéd mellé adni 
gyümölcsöt, stb. Az új tanév kezdetéig szükség van a döntésre, mert egyébként szeptembertől 
veszteséget termel a konyha. A szülőket minél hamarabb értesíteni kell az étkezési díjakról, illetve 
módosítás esetén a díjemelésről.  
 

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
63/2013.(VII.29.) Képviselőtestületi Határozat 
Étkezési térítési díjak módosításáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 11/2011. (XI.28.) számú 
Önkormányzati rendelet 1. sz. függeléket képező nevelési, oktatási intézményben, és a szociális 
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étkezetés, valamint a vendégétkeztetés 2013. szeptember 1-től történő módosításáról döntött, és 
elfogadta azt. (A függelék a határozathoz mellékelve van.) 
 

Határidő: 2013. július 29.      
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

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

Ráczné Baráth Andrea – iskolakonyha - vezető 
2.Napirend 
A Jászboldogházi Sportegyesület kérelme strandfoci bajnokság megrendezéséhez 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: A Jászboldogházi Sportegyesület 2013. augusztus 13-án a Strandfürdőn Strandfoci 
bajnokságot szeretne rendezni. Egész napos program lesz. Kb. 120 fő focista vesz részt az eseményen, 
kísérőkkel, családdal, érkeznek. Körmérkőzések lesznek. Az egyesület kéri a Képviselőtestület 
támogatását, a pálya térítésmentes igénybevételéhez, és a belépődíj megfizetéséhez. Örülök a 
kezdeményezésnek, mert ezzel tudjuk növelni a strand vendégforgalmát is. Javaslom, hogy 
támogassuk az egyesület kérését.  
 

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 6 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
64/2013.(VII.29.) Képviselőtestületi Határozat 
Strandfoci bajnokság megrendezéséről 

 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászboldogházi 

Sportegyesület (5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.) I. Jászboldogházi Strandfoci Kupa 
megrendezésével kapcsolatos kérelmét, és az alábbiak szerint döntött: 

1. A Képviselőtestület a Strandfürdőn 2013. augusztus 3-án Strandfoci Kupa megrendezését 
támogatja, és a pálya területéért bérleti díjat nem kell fizetni. 

2. A strandfoci csapatok tagjainak a Strandfürdőbe belépő díjat nem kell fizetni. 

Határidő: 2013. július 29.  
Szűcs Lajos – polgármester 

Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  
Bodor Máté – Sportegyesület elnöke 

Strandfürdő – Szöllősi Péter  
3.Napirend 
 Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: A 2013. évi önkormányzati költségvetésbe beépítésre került az önkormányzati dolgozók 
cafeteria juttatása, de eddig még nem került kifizetésre. Ebben az évben kevesebb normatívát kapunk, 
mint a múlt évben. A Magyar Államkincstártól 3.000.000,- Ft. kiegészítő normatíva támogatást 
kaptunk. Ezen felül 1.000.000,- Ft. plusz bevétel van, amely nem volt betervezve a költségvetésbe.  
 
A közigazgatásban történt, és még mindig úgy érezzük, hogy folyamatban lévő átalakítások, 
változtatások miatt nőtt a köztisztviselők munkája. A hivataltól nagyon kevés ügyet vett át a Járási 
Hivatal. Több dolgozó új, több feladatot is kapott. Megszaporodtak az adatkérések, adatgyűjtések. 
Nagyon jó dolog a közmunka, mert sok olyan feladatot el tudunk végezni, amit e-nélkül nem tudnánk, 
de a szervezéssel, a dolgozók foglalkoztatásával, irányításával járó feladatok nagyban növelték a 
munkánkat. Köszönöm minden dolgozónak a változtatásokhoz történő hozzáállását, akaratát, hogy 
minden feladathoz segítőkészen állnak, mert sok esetben olyan munkát kell végezniük, amely nincs 
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benne a munkaköri leírásukban. Ha nem ilyen lenne a dolgozók hozzáállása, akkor nem tudnánk csak 
rosszul működni. Addig vannak bent a hivatalban, amíg el nem végzik a feladatot, sokszor még 
hétvégén is dolgoznak. Azoknak a dolgozóknak is köszönettel tartozunk, akik a változások miatt már 
nem az önkormányzat dolgozói. (pld. nevelők, pedagógusok, vízmű,) Ha bármiben a segítségüket 
kérjük, akkor nem mondanak nemet. Többet várunk a dolgozóktól, viszont a plussz munka mellett a 
javadalmazásuk csorbult. Vannak olyan köztisztviselők, akik annyi munkabért kapnak, mint a 
közmunkában dolgozók. Van olyan dolgozó, akinek több éves munkaviszony után is ki kell egészíteni 
a bérét, hogy megkapja a minimálbért. Nagyon sajnálom, hogy több jól dolgozó köztisztviselő elment 
a hivatalból más munkahelyre.  
Javaslom, hogy az lehetőségekhez mérten az önkormányzati dolgozók cafeteria juttatásának 50 %-át 
fizessük ki. Azért most javaslom, mert itt van a szabadságolások ideje, amikor fel tudnák használni a 
cafeteria juttatást. A dolgozóknak a cafeteria juttatástól függ, hogy tudnak – e nyáron pihenni menni, 
vagy nem. Ez az összeg nettó 60-70 eFt/fő.  
Az óvodai dolgozók részére 500.000,- Ft. cafeteria juttatás van betervezve a költségvetésbe. Az Ő 
részükre is az 50 % juttatást javaslom kifizetni. 
Kobela Margit: Ez az éves cafeteria támogatás 50 %-a? Van-e arra esély, hogy a másik felét is 
megkapják a dolgozók?  
Szűcs Lajos: A másik 50 %-ról majd 2013. november, december hónapban dönt a Képviselőtestület, 
hogy megkapják-e a dolgozók. Ez majd az önkormányzat pénzügyi helyzetétől függ. 
Dr. Pap Béla: Az iparűzési adó bevételben jóra nem számíthatunk, mert a mezőgazdaságban a nagy 
szárasság miatt 50 % árbevétel kiesés várható.  
 

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

65/2013.(VII.29.) Képviselőtestületi Határozat 
Önkormányzati dolgozók cafeteria támogatásáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzati dolgozók, óvodai 
(közalkalmazottak) részére az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III. 12.) 
Képviselőtestületi rendeletben meghatározott cafeteria 50 %-os juttatásáról - kifizetéséről - döntött.  
A Képviselőtestület felkéri a hivatal gazdálkodását, hogy a döntés végrehajtásával kapcsolatosan az 
intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: 2013. július 31. 
Szűcs Lajos – polgármester 

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

Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi előadó  
 

Szűcs Lajos: Az önkormányzat által létrehozott, 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő 
Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. könyvelési feladatainak ellátásához elkészültek a szabályzatok. 
A könyvelési feladat elvégzésével egy jászberényi könyvelő céget bíztunk meg 20.000,- Ft/hó 
díjazásért. Javaslom a Képviselőtestület részére a számviteli, pénzkezelési, értékelési és leltározási 
szabályzat elfogadását.  
 

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

66/2013.(VII.29.) Képviselőtestületi Határozat 
Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. működéséhez szabályzatok elfogadásáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a Jászboldogházi 
Településfejlesztő Kft. (5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. Adószáma: 24365815-2-16 Képviseletre 
jogosult személy neve: Joó-Kovács Balázs,) szervezet alábbi szabályzatait: 
- Számviteli politika 
- Pénzkezelési szabályzat 
- Értékelési szabályzat 
- Leltározási szabályzat 
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Határidő: 2013. július 29.  
Szűcs Lajos – polgármester 

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

Joó-Kovács Balázs - ügyvezető 
 
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úr részére. 
Dr. Dinai Zoltán: A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 
szerint a települési önkormányzat települései települési értéktár bizottságok létrehozásáról dönthetnek, 
amely szervezi a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, létrehozza a településen 
fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt. A Települési Értéktár Bizottság 
létrehozásáról vagy a feladat ellátásával történő megbízásról az érintett települési önkormányzat a 
létrehozást, illetve a megbízást követő 30 napon belül tájékoztatja a Hungarikum Bizottságot. A 
Kormányrendeletnek megfelelően az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához 
szükséges pénzügyi, tárgyi és ügyviteli feltételeket az önkormányzat köteles biztosítani. A bizottság a 
Kormányrendelet vonatkozó előírásait nem hagyhatja figyelmen kívül. Az értéktár létrehozásával 
kapcsolatos döntés meghozatalára a helyi önkormányzatot a Kormányrendelet kötelezi, mely lehet 
nemleges is, illetve az értéktár bizottság létrehozására vonatkozó nemleges döntését bármikor 
megváltoztathatja. 
Szűcs Lajos: Az elmúlt 10 évben kétszer készítettünk településrendezési tervet, amely alkalmával fel 
lettek mérve a településen lévő értékek. Jelenleg nem tartom szükségesnek bizottság felállítását.  
Menyhárt Ernő: Egyre több feladatokat rónak az önkormányzatokra. Ez is olyan feladat lehet.  
 

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
67/2013.(VII.29.) Képviselőtestületi Határozat 
Települési Értéktár Bizottság létrehozásával kapcsolatos döntésről 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete nem kíván Települési Értéktár Bizottságot 
létrehozni.  
 

Határidő: 2013. július 29.  
Szűcs Lajos – polgármester 

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

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke – Szolnok 
Hungarikum Bizottság Elnöke 

 
Szűcs Lajos: A Radiátor Invest Kft. a gyár területén lévő zöld területet, és a gyár előtti parkot helyi 
védelem alá szeretné helyeztetni. A védelem alá helyezésre pályázat benyújtásához van szükségük. 
200 millió forintos beruházást terveznek megvalósítani. Új védelembe helyezési eljáráshoz különböző 
szakhatóságokat kell bevonni. Az eljárási kérelmet a jegyzőhöz kell beadni.  
Dr. Dinai Zoltán: Az eljárás lefolytatására vonatkozó jogszabályokat a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény, és a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára 
vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet tartalmazza. Az eljáráshoz a kérelmet a 
jegyzőhöz kell benyújtani. A két ingatlanról a védelembe helyezési tervet el kell készíteni. A 
védelembe helyezett területet az önkormányzatnak fel kell tartania, karbantartani a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. Ha meg akarja valaki szüntetni a védelmet, akkor védelem megszüntetésére 
vonatkozó tervet is kell készíteni. Felmértük, hogy milyen növények találhatók a parkban: többféle 
díszcserje van. Az a kérdés, hogy ki finanszírozza a védelembe vétellel járó költséget.  
Kobela Margit: Ne az önkormányzat fizesse meg a költségeket. 
Szűcs Lajos: Javaslatom: Az önkormányzat nem tudja vállalni a védelembe vételi eljárással 
járó költségeket. A védelembe helyezendő ingatlanok tulajdonosa készítesse el a 
természetvédelembe helyezési és a védelem megszüntetési tervet. Az ingatlan tulajdonosa 
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nyilatkozatban vállalja a védelembe helyezett területek fenntartását a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően, amennyiben nem tudják biztosítani, akkor megszüntetjük a védelmet.  A 
védelembe helyezési eljárás megindításához az ingatlan tulajdonosa az elkészített tervekkel, 
és a nyilatkozattal együtt a kérelmet nyújtsa be a helyi jegyző részére.   
 

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
68/2013.(VII.29.) Képviselőtestületi Határozat 
Park és zöldterület helyi védelembe helyezéséről 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselő-testülete a 315 hrsz. park, és 316 hrsz. 
zöldterület belterületi ingatlanok helyi védelembe helyezésével kapcsolatosan az alábbiakban 
döntött. 

1. Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a védelembe helyezendő ingatlanok 
védelembe vételi eljárásával kapcsolatos és a védelembe helyezést követően, a védelembe 
helyezés miatt keletkező költségeket nem vállalja. 

2.       Az 1. pont alapján az Önkormányzat a védelembe helyezést csak akkor tudja napirendre 
tűzni, amennyiben a védelembe helyezendő ingatlanok tulajdonosa elkészítteti a helyi 
védelembe helyezési és a jövőbeli helyi védelem megszüntetési tervet és az eljárás költségeit 
megelőlegezi az önkormányzat részére, vagy a teljes eljárás költségét –ideértve a fenti tervek 
elkészíttetésének költségeit is – az önkormányzat részére megelőlegezi. 

3.     Az ingatlan tulajdonosa írásbeli nyilatkozatban vállalja a védelembe helyezett területek 
fenntartását a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 

4.       A védelembe helyezési eljárás megindításához az ingatlan tulajdonosa az elkészített 
tervekkel, és a nyilatkozattal együtt, és a költségek megelőlegezését igazoló iratokkal együtt a 
kérelmet a helyi jegyző részére nyújtsa be.   

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

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Radiátor Invest Kft. (5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 24.) – Dr. Márkházai Sándor ügyvezető igazgató 

 
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úrnak. 
Dr. Dinai Zoltán: Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat igyekszik pályázati úton biztosítani a 
település fejlesztéséhez és működtetéséhez szükséges anyagi forrásokat. Ehhez szükséges, hogy a 
Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletében felsorolt önkormányzati szakfeladaton 
lévő tevékenységek naprakészek legyenek. Az aktuális pályázatok kapcsán szükségessé vált, hogy az 
egyéb, máshova nem sorolható építési tevékenységet az önkormányzati szakfeladatok közé az 
önkormányzat felvegye. Kérem a Képviselőtestületet, hogy a rendeletet – tervezetet vitassa meg és 
fogadja el.  
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy az SZMSZ módosításról szóló rendelet - tervezetet fogadja el a 
Képviselőtestület.  
 

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

8/2013.(VII.30.) Képviselőtestületi Rendelete 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(IV.25.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szűcs Lajos: A Jászsági Többcélú Társulás részére 2012. december 11-én megtárgyalt és elfogadott 
határozat módosítására teszek javaslatot. A döntés szükségességét indokolja /az 5/2013. (III.14.) BM 
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rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontjában megfogalmazott követelmények/  a Magyar Államkincstár 
írásos tájékoztatása alapján a létszámcsökkentési pályázat benyújtásához szükséges a testületi 
határozatok módosítása, melybe belefoglalni az alábbiakat:  "foglalkoztatottak jogviszonyban töltött 
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség” szövegrészt, továbbá 
a „szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál” 
szövegrészt. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fogadja el a módosítást.  

 
A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

69/2013.(VII.29.) Képviselőtestületi Határozat 
106/2012.(XII. 11.) Képviselőtestületi Határozat módosításáról 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2013 (III.14.) BM rendelet 5. 
§ (1) bekezdés g) pontjának megfelelően elfogadja, hogy a Jászsági Többcélú Társulás 
Titkársága megszűnése, valamint az egyes intézmények megszűnése következtében az 
Önkormányzat Polgármesteri hivatalában, továbbá költségvetési szerveinél meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén 
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs 
lehetőség. 

  Határidő: Azonnal 
  Felelős: Szűcs Lajos polgármester 

       Értesül: Szűcs Lajos polgármester 
Dr. Dinai Zoltán – jegyző 

Jászsági Többcélú Társulás – Jászberény 
 

Szűcs Lajos: Van-e kérdés, hozzászólás, kérés, vagy bejelentés? 
 
Kobela Margit: Az úszótanfolyam behozta – e a várt eredményeket? 
Szűcs Lajos: Mindenképpen szervezettebb, szabályos körülmények között zajlanak a tanfolyamok. 
Azokkal a feltételekkel folyik az úszásoktatás, amelyet elfogadtunk. Nem volt panasz, mint az elmúlt 
években. Kéthetes turnusokban, megbízási szerződés alapján végzik az oktatók az úszó 
foglalkozásokat.  
 
Joó-Kovács Balázs: A Civil szervezetek támogatásának kifizetésére lesz-e lehetőség? 
Szűcs Lajos: Amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete megengedi, akkor 2013. szeptember 
15. után 50 % önkormányzati támogatás kifizetését tervezzük a civil szervezetek részére.  
 
Szűcs Lajos: A Csillagvirág kórus tagjai közül kevesen jártak Erdélyben. Kérték, hogy ha lehetőség 
van rá, akkor szeretnének oda eljutni. 2013. szeptember 20-23. között busszal 25 fő részvételével 
tervezzük a kirándulást Sínfalvára a testvértelepülésre. Megnéznénk még Várfalvát és a Tordai 
hasadékot. Tisztelettel meghívom a Képviselőtestület tagjait, és a Jegyző urat, hogy vegyenek részt az 
utazáson. A Képviselőtestület tagjai a vendégházban, a kórus tagjai családoknál kerülnek 
elszállásolásra. 

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

kmft. 

 

 

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


