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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. október 28.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 
15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak:, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely – képviselők  

Szűcs Lajos    - polgármester 
Dr. Dinai Zoltán  - jegyző  

Meghívott: - 

A polgármester köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes,  

7 fő képviselőből jelen van 5 fő. Menyhárt Ernő jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen 
lenni az ülésen, Darók Sándor nem jelezte távolmaradását.  

A képviselőtestület 5 fő jelenlévő Képviselőből 5 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet 
tárgyalja. 

85/2013.(X.28.) 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 gréder beszerzésére pályázati támogatás keretében a Polgárőr Egyesület részére 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
 
Szűcs Lajos: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER pályázat keretében támogatást 
nyert a Polgárőr Egyesület a Belvíz elleni védekezés Jászboldogházán című projektben, gréder 
beszerzésére. A beszerzett árajánlatok alapján a MUMGÉP KFT. árajánlatát találtuk a legjobbnak. 
FG104 gréder 3.9 millió forint + Áfa, összesen 4,953,- eFt. Munkalapja 2,80 cm széles. A gép 
elektromossággal felszerelt. A súlya 900 kg. A pályázat utófinanszírozása miatt a megvalósításához az 
egyesületnek szüksége van 160,- eFt. vissza nem térítendő, és 1.150.000,- Ft. visszatérítendő 
támogatásra.  
 

A képviselőtestület 5 főből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

86/2013.(X. 28.) Képviselőtestületi Határozat 
A Polgárőr Egyesület támogatásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Polgárőr 
Egyesület (Székhely: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.)  kedvezményezett részére: 
 

a.) 160.000,- Ft, azaz Egyszázhatvanezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
"Belvíz elleni védekezés eszközbeszerzéssel" jogcím keretében, az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program LEADER által támogatott pályázat megvalósításához, FG-104 –es 
Gréder vásárlásához.   

b.) Utófinanszírozott pályázat megvalósítása érdekében 1.150.000,- Ft, azaz Egymillió-
egyszázötvenezer forint egyszeri, visszafizetendő támogatást biztosít.  



 94 

A támogatást a kedvezményezett a pályázati támogatás számlájára való beérkezésétől 
számított 8 napon belül hiánytalanul köteles az Önkormányzat felé visszafizetni. Egyebekben 
a csatolt megállapodás feltételei az irányadóak. 

 
A támogatás kizárólag az alábbi pályázatban foglalt kötelezettségek teljesítésére használható fel:  
Támogató: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER  
Célterület: Belvíz elleni védekezés eszközbeszerzéssel 
Pályázat azonosító száma: 8548678655 
A projekt címe: Belvíz elleni védekezés Jászboldogházán 
 
Ennek ellentételezéseként az önkormányzat kéri az egyesülettől, hogy a grédert az önkormányzat 
szükség esetén a települést érintő közösségi munkálataihoz használhassa, igénybe vehesse. Az 
önkormányzat a gréder működési, karbantartási és egyéb költségeit arányosan átvállalja.  
    
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

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

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

Joó-Kovács Balázs – egyesület elnöke 
 

2.Napirend 
Tájékoztató az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. I-IX. havi költségvetés végrehajtásáról 
Előadó: Szűcs Lajos - polgármester 
 
Szűcs Lajos: A 2013. I-IX. havi költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan mind a bevételek, mind a 
kiadások időarányosan teljesültek. Az önkormányzat pénzkészlete szeptember 30-án 18.605,- eFt volt. 
Dr. Dinai Zoltán: A beszámolót a megszokott időponttól egy hónappal előbb kellett elkészíteni, mert 
2013. október 31-ig meg kell tárgyalnia a Képviselőtestületnek. Így a beszámoló elkészítésére csak 
nagyon kevés idő ált a rendelkezésre. Kérem, hogy vitassa meg a Képviselőtestület, és fogadja el. 
Szűcs Lajos: Az Önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról készített beszámolót 
elfogadásra javaslom. 
 

A képviselőtestület 5 főből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
87/2013.(X.28.) Képviselőtestületi Határozat 
Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2013. I-IX. havi költségvetés végrehajtásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat és költségvetési 
szerveinek 2013. I-IX. havi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
Határidő: 2013. október 31. 

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

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

 
 
3.Napirend 
Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
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Szűcs Lajos: Minden évben nagy nehézséget okoz a következő évi koncepció elkészítése, különösen 
most, amikor még nem ismerjük pontosan a központi finanszírozást. Az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncopciójának elkészítési határidejét is előbbre hozták egy hónappal, 2013. október 31-
ig kell megtárgyalnia a Képviselőtestületnek.  
Dr. Dinai Zoltán: Az önkormányzatnak meg kell határozni a jövő évi működés irányait, fejlesztéseit, 
jövőbeli irányokat, és ezt követően a konkrét feladatokat. Nem láthatók előre a az ország gazdasági 
helyzetének alakulása és a központi költségvetés 2014. évre vonatkozó prioritásai, tervezési 
szempontjai, így a tervezésnél a jelenleg hatályos feladatfinanszírozási rendszert és az érvényes 
szabályozását tudtuk alapul venni, és az ez évi szinten került meghatározásra a 2014. évi költségvetés 
előzetes gazdasági koncepciója. A költségvetésből hiányzó összeget 5.839,- eFt-ot kiegészítő 
támogatásként terveztük be.  
Szűcs Lajos: Meg kell találni a lehetőséget arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnánk támogatni a 
községben letelepedett fiatal családokat. Vagy vissza állítanánk az első lakáshoz jutók támogatását, 
vagy akár gyermeklétszám vállalásához kötve is, hogy több legyen a gyermekek száma, adhatnánk 
visszatérítendő támogatást. Támogatási szerződést kötnénk a fiatalokkal, akiket egy összegben 
támogatnánk, és öt éven belüli gyermekvállalás esetén elengednénk a támogatás egy részét, vagy az 
egészet. Erre minél előbb megoldást kell találnunk, és be kell építeni a jövő évi költségvetésbe, mert 
másképp nem telepednek le a fiatalok a településen.  
 
Szűcs Lajos: Javaslom a koncepció elfogadását. 
 

A képviselőtestület 5 főből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
88/2013.(X.28.) Képviselőtestületi Határozat 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 24. §-a értelmében megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetési koncepcióját. 
 

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

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

 
4.Napirend 
Egyebek 
Előadó: Szűcs Lajos - polgármester 
 
Szűcs Lajos: A Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület szeretné a jövő évben is a motoros találkozót 
a strandfürdő területén tartani. A kemping épületének helyiségeit nem adjuk ki, mindenről (pld. mobil 
WC, áram) az egyesület gondoskodna. A szervezést el kell kezdeni, ezért kérik a Képviselőtestület 
támogatását. Javaslom, hogy az eddigi feltételekkel, ingyen biztosítsuk a területet, és támogassuk az 
egyesület kérelmét. 
 

A képviselőtestület 5 főből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

89/2013.(X.28.) Képviselőtestületi Határozat 
A 2014. évi Motoros Találkozó megrendezéséhez terület biztosításáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászboldogházi Motoros 
Klub Egyesület (5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.) kérelmét, és az alábbiak szerint döntött. 
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Az önkormányzat 2014. május második hétvégéjén megrendezendő XVI. Motoros Találkozó 
megrendezéséhez az előző évekhez hasonló feltételekkel térítésmentesen biztosítja a Strandfürdő 
területét. 
 
A Képviselőtestület felkéri az egyesület képviselőjét, hogy a terület bérlésével kapcsolatos részleteket 
a találkozó megrendezése előtt Szűcs Lajos polgármesterrel egyeztesse. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyeztetéseket követően a bérleti 
szerződést írja alá. 
 

Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület elnöke (5144 Jászboldogháza, Rózsa u. 10.) 

 
Szűcs Lajos: A Polgárőr Egyesület írásbeli kérelmet adott be arra vonatkozóan, hogy 2013. december 
31-én Szilveszteri bált szeretnének rendezni az önkormányzat tulajdonát képező tornacsarnokban. 
Támogatom a kérelmet, de a tornacsarnok fenntartója és üzemeltetője 2013. január 1-től a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ, ezért kérni kell a Jászapáti Tankerület hozzájárulását is. 
 

A képviselőtestület 5 főből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

90/2013.(X.28.) Képviselőtestületi Határozat 
Polgárőr Egyesület kérelme – Tornacsarnok bérlésével kapcsolatosan 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Polgárőr Egyesület 
(5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.) kérelmét. 

 
Az egyesület írásbeli kérelmet adott be arra vonatkozóan, hogy 2013. december 31-én Szilveszteri bált 

szeretnének rendezni az önkormányzat tulajdonát képező tornacsarnokban. 
 

A tornacsarnok fenntartója és üzemeltetője a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 
 A Képviselőtestület támogatja az egyesület kérelmét, és az önkormányzat részéről kéri a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ hozzájárulását, hogy a Szilveszteri bál megtartásához az eddigi 
hagyománynak megfelelően a Tornacsarnokot 2013. december 31. napra térítésmentesen biztosítsa a 

Polgárőr Egyesület részére. 
 

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

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Polgárőr Egyesület – Joó-Kovács Balázs elnök 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászapáti Tankerülete 
 
 
Dr. Pap Béla: A tornacsarnok ablakai rossz állapotban vannak. Jön a tél, a rossz idő. Ki a felelős, ha 
kiesik az ablak? 
Szűcs Lajos: Az üzemeltető a felelős. 
 
Szűcs Lajos: A Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület pályázatot nyújtott be a 
Vidékfejlesztési Minisztérium LEADER térségek közötti együttműködés pályázatára. A program célja 
partnerségben Jászboldogháza Község Önkormányzatával, a KITE Zrt-vel, Szászberek 
Sportegyesülettel, és a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületével agrártábort szervezzen. A 
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pályázatban az önkormányzat egy nyári fedett közösségi tér és 7 db tábori faház építését tervezi 
megvalósítani.  
 

A képviselőtestület 5 főből 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
91/2013.(X.28.) Képviselőtestületi Határozat 
LEADER térségek közötti együttműködés pályázat benyújtása 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzata együttműködő partnerként támogatja az „Új generációval a 
tradicionális mezőgazdasági értékek megőrzéséért” című pályázat benyújtását. A pályázathoz 
szükséges önerőt az önkormányzat biztosítja. A vállalt tevékenységeket a csatolt megvalósíthatósági 
tanulmány tartalmazza.  
A pályázat azonosító száma: VfF/2598/1/2013. (Hozzájáruló nyilatkozat száma) 
 

Határidő: 2013. november 15. 
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 
 
 


