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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. október 14.-én Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 
15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Darók Sándor, Joó-Kovács Balázs, Menyhárt Ernő, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely – 
képviselők  

Szűcs Lajos    - polgármester 
Dr. Dinai Zoltán  - jegyző  

Meghívottak részéről: 2 fő. 

A polgármester köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 7 fő 
képviselőből jelen van 6 fő. Kobela Margit jelezte távolmaradását.  

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet 
tárgyalja. 

79/2013.(X.14.) Képviselőtestületi Határozat 
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta, hogy a mai ülésen 

meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalja.  

Határidő: 2013. október 14.      
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

1.Napirend 
Előterjesztés tűzifa támogatási kérelem benyújtására 
Előadó: Szűcs Lajos - polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az önkormányzat az elmúlt évben igénybe vette a szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó támogatást. A tűzifát a helyi rendeletünk alapján kiosztottuk a szociálisan rászorult 
családoknak. 2013. október 05-én lépett hatályba a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet, mely 
szerint Jászboldogháza kemény lombos fafajtát igényelhet, melyhez 12.000.-Ft/erdei m3 +ÁFA a 
támogatás mértéke. Ehhez szükséges az Önkormányzatnak 2.000.-Ft/erdei m3+ ÁFA önrészt vállalnia. 
Kb. 10 % az önrész. A rendelet szerint az Önkormányzat maximum 2 m3/ ellátott mennyiséget 
igényelhet. A támogatás igénybevételéhez kapcsolódik az igényelt famennyiség szállításának költsége 
is, melyet az önkormányzat fizet meg. A támogatási igény benyújtásának határideje 2013. október 15. 
Javaslom 80 m3 tűzifa igénylését, és az ehhez szükséges önrész vállalását. Kérem a Tisztelt 
Képviselő-testületet, hogy döntsön arról, hogy a támogatást igénybe kívánja – e venni, valamint 
vállaljuk-e a szükséges önrészt.  
 

A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
80/2013.(X.14.) Képviselőtestületi Határozat 
Szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázat benyújtásáról 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendeletet 
megtárgyalta és úgy döntött, hogy a kiegészítő támogatást 80 m3 tűzifa mennyiségben kívánja igénybe 
venni. 
Az Önkormányzat a 80 m3 tűzifa utáni, összesen 160.000,- Ft+ÁFA önrészt a költségvetése terhére 
biztosítja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás igénybevételéhez, valamint 
elszámolásához szükséges intézkedéseket megtegye, a szerződéseket aláírja.  
 

Határidő: 2013. október 15.      
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: 1./ Magyar Államkincstár 

2./ Szűcs Lajos polgármester 
3/ Dr. Dinai Zoltán jegyző 

 
2.Napirend 
Előterjesztés a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozás megtárgyalására 
Előadó: Szűcs Lajos - polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírásra került a 2014. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Javaslom, hogy az előző évekhez hasonlóan 
csatlakozzunk a pályázathoz. Nem ismerjük még a 2014. évi költségvetést, de ha csatlakozunk, akkor 
meg kell határoznunk egy keretösszeget, amelyből biztosítani tudjuk a pályázók részére az 
önkormányzati támogatást. 400.000,- Ft. volt az előző években, ezt az összeget javaslom betervezni a 
jövő évre is.  
 

A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
81/2013.(X. 14.) Önkormányzati Határozat 
A 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 
  
Jászboldogháza Község Önkormányzati Képviselőtestülete megismerte az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő (1381 Budapest, Pf.: 1418) által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójával kapcsolatos tájékoztatót és az alábbi döntést hozta. 
 

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést 
hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához. Ezért a 
Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

2. Az önkormányzat a 2014. évi költségvetés keretéből 400.000,- Ft, azaz Négyszázezer forint 
keretösszeget biztosít a pályázatot benyújtók részére.  

 
Határidő: 2013. október 14. 

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

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Joó-Kovács Balázsné szociális ügyintéző  

Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi ügyintéző 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Budapest 

 
3.Napirend 
Egyebek 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az Új Széchenyi Terv Észak –alföldi Operatív Program útfelújítási projektjeinek 
keretében teljes körűen megújult a 3121-es jelű, un. Újszilvás-Tápiógyörgye-Jánoshida összekötő út 
8,4 km-es szakasza a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szakmai irányítása alatt. Az út átadása 2013. 
október 18-án pénteken  14.00 órakor Jánoshidán, és 15.00 órakor  a Polgármesteri Hivatal előtt kerül 
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megtartásra, melyre tisztelettel meghívom a tisztelt Képviselőket. Az ünnepélyes átadás nyilvános 
lesz, majd azután állófogadásra került sor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében.  
 
Szűcs Lajos: Szabó Gábor helyi őstermelő a község központjában, az óvoda előtt lévő közterületen 30 
m2 területet szeretne bérelni. A zöldséges mellé mozgó büfé kocsit kíván üzemeltetni. Az engedélyek 
beszerzése az ő feladata. Az önkormányzattól a térkövezett közterületet szeretné bérelni.  
Joó-Kovács Balázs: Nem lenne- e célszerűbb a térkövezett terület mellett lévő parkolóhelyen kijelölni 
a büfé kocsinak helyet, hogy igény esetén minél több hely maradjon. 
Szűcs Gergely: Ott a parkoló helyre is nagy szükség van, hogy az autók tudjanak parkolni.   
Szűcs Lajos: A kérelmezővel közösen egyeztetnék a pontos helyet, az kerülne kijelölésre, hogy ne 
legyen vita. Támogassuk Szabó Gábor kérését. A közterület használatért 1000,- Ft/m2/hó díj 
megfizetését javaslom.   
 

A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

82/2013.(X.14.) Képviselőtestületi Határozat 
Szabó Gábor helyi lakos kérelméről 

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Gábor 5144 
Jászboldogháza, Szegfű u. 10. szám alatti lakos, helyi őstermelő közterület bérbevételével kapcsolatos 
kérelmét. 
 
A Képviselőtestület Szabó Gábor helyi őstermelő részére határozatlan időre bérbe adja a bérlővel 
közösen egyeztetett, és kijelölt (30 m2.) jászboldogházi belterület 810/1 hrsz. lévő önkormányzati 
közterületet 1000,- Ft/m2/hó díjért.   
 
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 

Határidő: 2013. október 31.      
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Farkasné Szabó Mária adóügyi munkatárs 

Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó 
Szabó Gábor - kérelmező 

 
 
Szűcs Lajos: Az iskolában Intézményi Tanácsot kell létrehozni, ahol az iskola működését érintő 
kérdésekben a delegáltak is elmondhatják a véleményüket. Az Intézményi Tanácsba a szülői 
munkaközösség vezetői és az intézményvezető helyettesek, valamint az önkormányzat is delegálhat 
személyt. Vállalja – e valaki, hogy részt vesz az Intézményi Tanács munkájában?  
 
A képviselők egyhangúan javasolták, hogy a polgármester vállalja el a felkérést.  
 
Szűcs Lajos: Ha a Képviselőtestület felkér, vállalom, hogy részt veszek az Intézményi Tanács 
munkájában. 
 

A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
83/2013.(X.14.) Képviselőtestületi Határozat 
Intézményi Tanácsba történő önkormányzati delegálásról 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ által működtetett Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 



 92 

Iskola (5144 Jászboldogháza, Kossuth L. u. 1.)  Intézményi Tanácsába az alábbi személyeket 
delegálja: 
 
1./ Szabó Tünde Tápiógyörgye Önkormányzat alpolgármestere 
2./ Szűcs Lajos Jászboldogháza Községi Önkormányzat polgármestere 
 

Határidő: 2013. október 15.      
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 

Értesül:  1./ Községi Önkormányzat Tápiógyörgye 
2./ Szűcs Lajos polgármester 

3,/ Szabó Tünde alpolgármester – Tápiógyörgye 
Ilonka Zoltán - intézményvezető 

 
Szűcs Lajos: Van-e kérdés vagy bejelentés? 
Joó-Kovács Balázs: A civil szervezetek mikor kapják meg a támogatást? 
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy az ez évi költségvetésbe betervezett támogatás 50 %-a utalásra kerüljön a 
civil szervezetek részére. 
 

A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
84/2013.(X.14.) Képviselőtestületi Határozat 
Helyi Civil szervezetek támogatásáról 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek részére a 2013. 
évi önkormányzati költségvetésben előirányzott támogatás 50 %-ának kifizetéséről döntött. 
A Képviselőtestület felkéri Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, hogy a civil szervezetek részére támogatás 
átutalásához az intézkedést tegye meg.  
 

Határidő: 2013. október 31.      
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

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

Civil szervezetek - helyben 
 

 
 

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

kmft. 

 

 

 

 

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


