
 98 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. november 25.-én Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének soros, nyílt 
ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti 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  

Meghívott: 3 vendég 

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

7 fő képviselőből jelen van 7 fő. 

 A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet 
tárgyalja, azzal a módosítással, hogy a 9. Egyebek napirend a 7. napirend után, 8. napirendben nyílt 

ülésen tárgyalja, majd utána következik zárt ülés 9. napirenddel. 

92/2013.(XI.25.) Képviselőtestületi Határozat 
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta, hogy a mai ülésen 

meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalja, és a 9. Egyebek napirend a 7. napirend után, 8. 
napirendben nyílt ülésen tárgyalja, majd utána következik zárt ülés 9. napirenddel. 

Határidő: 2013. november 25.      
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
1.Napirend 
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester – szóban 
 
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Kedves Vendégeink! 
A közfoglalkoztatás átszervezésén dolgozunk a Belügyminisztérium és a Munkaügyi Központ 

irányításával. Novemberben indítottunk egy Téli közfoglalkoztatási programot, amely előtte 
nem volt betervezve. Ez váratlanul érintette az önkormányzatot, mert egész évben be voltak 
osztva, mint személyi, mint pénzügyi keretünk 2013. december 31-ig. 20+10 fő 
foglalkoztatását kellett még betervezni. Novemberben 69 főt foglalkoztatunk, és még 2013. 
december 1-től plusz 15 főt. Ezzel év végére lesz legmagasabb a közfoglalkoztatási létszám. 
December hónaptól kötelesek vagyunk 20 főt képzésben részesíteni. Indul 10 fős betegápolói, 
és 10 fős kompetencia képzés. A Jászságban 1800 fő foglalkoztatása indult most, ebből 1200 
főt képzésben kell részesíteni. A jelenlegi foglalkoztatási létszám 2013. december 31-ig lesz, 
2014. januártól maradnak a képzésben részesülők, és 10 fő, aki dolgozik, és még 5 fő, akiket a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár alkalmazásában foglalkoztatunk, 
könyvtárosi és egyéb hasonló feladatokat végeznek.  Dolgozunk azon, hogy minél több 
közmunkaprogramban vegyünk részt a jövő évben is, mert ez a 35 fő a jelenlegihez képest 
nem lesz elegendő. Mezőgazdasági, kertészeti, energiatermelő (erdőtelepítés, energia növény) 
tevékenység végzésére kell törekednünk. Ehhez kaphatunk még több támogatást, és ezzel 
minél több személyt tudjunk foglalkoztatni.  

- 400.000,- Ft-ért vásároltunk egy vegyes tüzelésű kazánt a Polgármesteri hivatalba, gázszámla 
takarékosság céljából. A meglévő kazánokat már nem tudtuk használni. Így a hivatalban és az orvosi 
rendelőben az elmúlt 2-3 évben kivágott, utak mellől összegyűjtött fával fűtünk. Ilyen jellegű pályázati 
kiírás nem volt, az orvosi rendelő felújításánál lesz lehetőség kazáncserére.  
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- A civil szervezetek részére kifizetésre kerültek az ez évi költségvetésbe előirányzott támogatás 50 
%a. Van olyan civil szervezet, aki nem a teljes összeget kapta, mert már év közben anyagban, vagy 
más formában kaptak támogatást, és ez levonásra került a teljes összegből.  
- Október 6-án Jászapátin sor került a 31 település hulladéklerakók rekultivációjának a projektzáró 
rendezvényére. Örömünkre eltűntek a régi hulladéklerakók, mert már több, mint egy évtizede azon 
dolgoztunk, hogy a hulladéklerakókat fel tudjuk számolni.  
- Az elmúlt hónapokban belvízelvezetésen folyamatosan dolgozunk. A belterületi szakasz nagyon 
problémás része – volt olyan, ahol 50-60 cm-re - mélyítésre került. Átereszeket kitakarítottuk, 
cseréltünk. Külterületen a Csíkosba kivezető árok mélyítésén még dolgoznunk kell, hogy 
hatékonyabban működjön. Ősszel minden évben megtörténik, októberben is volt a belvízelvezető 
csatornák bejárása a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Szolnoki Vízügyi Igazgatóság 
munkatársainak közreműködésével.  Megvizsgálják, hogy az év során milyen megelőzési 
munkálatokra került sor. A problémát jelent, hogy a településről a Csíkosba kifolyó víz, csak 
szivattyúzással történő átemeléssel tud belekerülni a Zagyva folyóba. Ebben az évben sokat javítottuk 
a belvízelvezető csatorna állapotán, hogy minél hatékonyabban elvezesse a vizet.  
- Készítenünk kellett egy Vízkár elhárítási tervet, melyhez a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóságtól kaptunk segítséget. Ehhez készült egy központi nyilvántartás, mely önkormányzatnak 
hozzáférhető, és ezen a program keresztül a Katasztrófavédelem részére folyamatosan jelentést kell 
majd készíteni.  
- Az elmúlt időszakban elkészült az Esélyegyenlőségi program, melyről bővebben a későbbi napirendi 
pontban tárgyalunk majd. 
- Folyamatban van a települési Egészségterv készítése is. Jogszabályi előírások, kötelezettségek 
ezeknek a terveknek az elkészítése.  
- Mindenki nagy örömére, és megelégedésére – mondom ezt az egész falu lakossága nevében - 
Október 18-án sor került a településünkön áthaladó, felújított 3121-es összekötő út átadására.  
- Október végén tettem egy rendőrségi feljelentést, amikor azt tapasztaltam, hogy az önkormányzat 
tulajdonban lévő külterületi csatornából a szomszédos szántóföld tulajdonosa kivágja, és lopja a fát. 
Ha a föld tulajdonosa bejelentette volna, hogy Őt zavarják az ott lévő fák, akkor ezt megbeszélhettünk 
volna, és a dolgozóinkkal kivágattam volna. Rendőrségi eljárás keretében be kellett szállítania a fát az 
önkormányzathoz, és pénzbüntetést is kapott.  
- Ősszel nagyon sok szóbeli lakossági bejelentést kaptam falevélégetés, füstölés miatt.  Van, aki 
mindennap meggyújtja a kerti hulladékot. Egyre többen visszatértek a fa, illetve vegyes tüzelésre, és 
ez a füst is zavarja a lakosok egy részét, mert a gázfűtés bevezetése óta már elszoktunk ettől.  
- Jászladányon részt vettem a Jászsági Szociális Társulás, - melynek az önkormányzat is tagja – soros 
ülésén. Jövő évben valószínű, hogy nem lesz elegendő a társulás működtetésére az állam által nyújtott 
finanszírozás. Megvizsgáljuk a lehetőségét annak, hogy mennyibe kerülne, ha saját magunk látnánk el 
ezt a feladatot, kell-e hozzá önerő. A másik lehetőség lehet még,hogy nem látjuk el a feladatot.  
- A Jászsági Többcélú Társulás megszüntetése még mindig napirenden van. A társulás megszűnt, 
mivel nem tudtunk elszámolni pénzügyileg egymással, így most működik egy tulajdoni közösség. 
Jászberény Város Önkormányzata az elmúlt fél évben több ajánlatot is tett az önkormányzatoknak az 
elszámolásra. Ezek nem voltak korrekt ajánlatok. Legutóbb 50 %-os kifizetési ajánlatot kaptunk. 
Jászberény Város Önkormányzata használja a számítógépeket, eszközöket, bútorokat, mely a 18 
önkormányzat vagyona.  
- A közelmúltban kaptam egy meghívást Gyulára a „Virágos Magyarország” pályázat 
eredményhirdetésére. 100.000,- Ft. alapítványi különdíjban részesült Jászboldogháza. Nagyon örültem 
az elismerésnek. Sokan kaptak tárgyjutalmat, oklevelet, de pénzjutalmat kevés település kapott. 
Ezúton is köszönöm a Faluvédő- és Szépítő Egyesület, és azon lakosok munkáját, akik a házukat, és a 
közterületet virágosítják, rendben tartják. Szeretnénk a jövőben is szépíteni, fásítani, virágosítani a 
települést.  
- Olyan sok elnyert pályázattal rendelkezünk, hogy félek attól, hogy hogyan tudjuk majd 
megvalósítani. Az Egészségház felújítására 43.000.000,- Ft., 100 %-os támogatást kaptunk. A 
beruházás előkészítése folyik. Hónapok időtartamára át kell költöztetni a rendelőt, mely működéséhez 
engedélyeket kell beszerezni.  
 - A másik elnyert pályázatunk a Polgármesteri Hivatal tetejére napelemek felszerelése, mellyel áramot 
lehet termelni, amennyit a hivatal elhasznál. A beruházás költsége 6.000.000,- Ft. 15 % önerő, de erre 
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is beadjuk a pályázatot a Belügyminisztériumhoz, és ha nem nyer, akkor a pályázatíró cég előlegezi 
meg részünkre ezt az összeget.  
- 8.000.000,- Ft.ot nyertünk Egészségnevelő programok szervezésére. Szeptemberben elindult, és 9 
hónapig tart a zumba a tornacsarnokban. Szeretnénk még jógaoktatást is. Ez szervezés alatt van. A 
pályázat keretében készül el az egészségterv. Jövő évben ebből a támogatásból rendezünk egy 
egészség napot a falunap keretében. Szervezünk egy egyhetes gyermektábort, kerékpártúrát. Stb. Ez a 
pályázat is 100 % támogatás.  
- 9.100.000,- Ft pályázati támogatásban részesült az önkormányzat tulajdonában lévő Falufejlesztő 
Kft. nevében benyújtott pályázat is, melyet a strand további fejlesztésére adtunk be. Ebből új 
kerítésépítés és térkövezés valósulhat meg. Ennél a pályázatnál támogatás megelőlegező hitelt kell 
felvenni a banktól. Ezt a beruházást április – májusig meg kell valósítani, hogy a strandnyitásra 
elkészüljön.  
- A strandfürdő működési engedélyének a módosításán dolgozunk a téli hónapokban, mert az 
újranyitástól eltelt időszakban – 3 év – tapasztaltuk, hogy a jelenlegi engedélyben lévő előírásoknak 
nem tudunk teljes egészében eleget tenni.  
- Az önkormányzattal együttműködve a Polgárőr Egyesület gréder vásárlására nyert támogatást, 
160.000,- Ft- vissza nem térítendő támogatás kellett nyújtani hozzá. Köszönöm az egyesület 
közreműködését.  
- A Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5.000.000,- Ft-ot nyert eszközbeszerzésre. Szintén 
5.000.000,- Ft támogatást nyert a Polgárőrség kamerarendszer, és eszközbeszerzésre. A 
Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület jövő évi rendezvények megvalósításához. A Boldogházi 
Gyermekekért Alapítvány a strand kemping területére faházak építéséhez adott be pályázatot. A 
Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület a mai napon adott be pályázatot 50.000.000,- Ft. támogatásra, 
melyből szintén a kemping területére épületek építésére, rendezvények szervezésére, 5 partner 
szervezet részvételével. Az elmúlt időszakban talán több pályázati támogatást nyertek a civil 
szervezetek az önkormányzat közreműködésével, mint maga az önkormányzat, de ez mind a település 
javát szolgálja, az itteni lakosok életminőségét javítja.  Ha nem lennének ilyen aktívak a cilvil 
szervezetek, akkor ezektől a lehetőségektől elesnénk. A civil szervezetekkel együtt közelmúltban 83 
millió forint pályázati támogatást nyertünk. A jelenleg beadott pályázatok összege is van 83 millió 
forint. Ezúton is köszönöm az aktív munkájukat, a pályázatoknál történt közreműködésüket.  
- A Polgárőrség nevében 10.000.000,- Ft + áfa támogatásra, 9 személyes közösségi busz beszerzésére 
a mai napon adtunk be pályázatot.  
- A mentőállomás építésének előkészítése folyamatban van. Az Országos Mentőszolgálat elnyerte a 
pályázati támogatást. A 22 mentőállomás építését együtt kezelik, a közbeszerzést is, ezért nem 
kezdődtek el még a munkálatok.  
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és tett intézkedésekről.  
 
 

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

93/2013.(XI. 25) Képviselőtestületi Határozat 
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.  

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt 

eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót. 

Határidő: 2013. szeptember 09. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
2.Napirend 
Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 

Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző – írásban, szóban 
 
Polgármester úr átadja a szót a Jegyző úr részére. 
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Dr. Dinai Zoltán: Az önkormányzat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló Kormányrendelet, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény szerint éves belső ellenőrzési tervet kell készíteni, és elfogadni a Képviselőtestületnek. A 
tervet igyekeztünk költség hatékonnyá tenni. 2014. évre a strand működésének vizsgálata került 
betervezésre. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fogadja el az írásos előterjesztés alapján a 
jövő évi belsőellenőrzési tervet.  
Szűcs Lajos: Eddig a Jászsági Többcélú Társulás keretében került elvégzésre, most saját magunknak 
kell a költségét vállalni. Belső ellenőr még nem vizsgálta a strandfürdő működését. Elfogadásra 
javaslom a 2014. évi belső ellenőrzési tervet.   
 

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

 
94/2013.(XI. 25) Képviselőtestületi Határozat 
Belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat 2014. évi 
belső ellenőrzési tervét.  

(Jászboldogháza Községi Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési terve a határozat 
mellékletét képezi.) 

Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Illyésné Nagy Terézia – belső ellenőr 

 
3.Napirend 
Előterjesztés az önkormányzat számlavezető pénzintézetének váltására 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester –  szóban 
 
Szűcs Lajos: Az önkormányzat folyószámláját az OTP Bank Nyrt. Jászberényi Fiókja vezeti. Jelenleg 
nincs hitelünk. A Jászberényi fiókkal a kapcsolatunk jó, panaszunk nincs. A hitelkérelemmel 
kapcsolatos ügyeket a Szolnoki Fiók intézi. A szolnoki fiók munkájával kapcsolatosan sok rossz 
tapasztalatunk van. Ezért szeretnék javaslatot tenni, hogy mondjuk fel az OTP Bankkal kötött 
bankszámlavezetésre vonatkozó szerződésünket, és kérjünk ajánlatot 2014. január 1-től történő 
számlavezetésre több pénzintézettől. 
 

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

95/2013.(XI. 25) Képviselőtestületi Határozat 
Az önkormányzat számlavezető pénzintézetének váltásáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete úgy döntött, hogy felmondja az OTP 
Bank Nyrt.-vel (Cím: 1051 Nádor u. 16., Fővárosi Bíróság Cg: 01-10041585) kapcsolattartó: OTP 
Bank Nyrt. Dél-alföldi Régió Jászberényi Fiók (Cím 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 28.) kötött 

11745035-15409687 számú pénzforgalmi bankszámlára, valamint az ahhoz kapcsolódó 
alszámlákra vonatkozó számlavezetést. 

A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a Jászboldogháza Községi Önkormányzat 
(5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27., adószám: 15732853-2-16), és az OTP Bank Nyrt.-vel 

között fennálló bankszámlaszerződés 2013. december 31-től történő megszüntetésére. 

A Képviselőtestület egyben felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat folyószámlájának 
vezetésére az ajánlatokat 2013. december 15-ig kérje be. 

Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
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Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  
Dr. Dinai Zoltán – jegyző 

OTP Bank Nyrt. – 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 28. 
 

4.Napirend 
Előterjesztés a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat elfogadására 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester – írásban 
 
Szűcs Lajos: Az elkészített írásos anyag alapján elfogadásra javaslom a Jászboldogházi Községi 
Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatát, valamint a Gyűjtőköri szabályzatot és a 
Küldetésnyilatkozatot. 
 

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

96/2013.(XI. 25) Képviselőtestületi Határozat 
A Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat elfogadásáról 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a Jászboldogházi Községi Könyvtár  

Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzatát, a Gyűjtőköri szabályzatot, és a 
Küldetésnyilatkozatot megismerte, és elfogadta. 

Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán jegyző 
Pappné Turóczi Henrietta - könyvtáros 

 
5.Napirend 
Beszámoló a Strandfürdő 2013. évi működéséről 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester – szóban 
 Szöllősi Péter – strandfürdővezető – írásban 
 
Szűcs Lajos: A strandfürdőn a fürdővezető és az egyik úszómester foglalkoztatásához nem kaptunk 

támogatást, a többi dolgozó foglalkoztatásához támogatást tudtunk igényelni. Munkabérre 
nagyon keveset kellett költenünk a fürdő működéséhez.   

 5 millió forintot meghaladta a működési bevétel. A tavalyi évhez hasonló számú látogató 
vendég volt, az előző évi szintet tudtuk teljesíteni, de szeretnénk, ha jobb lenne a jövőben. A 
környező településeken is elég gyenge volt a strandok látogatottsága.  
Az éjszakai fürdőzés látogatottsága ebben a formában nagyon gyenge. A hétvégi éjszakai 
nyitva tartás valószínűleg veszteséges. Szükség van-e erre a jövőben erre, ha igen, akkor más 
megoldást kell találni, hogy megérje nyitva tartani.   
A múlt héten tartott ellenőrzést a vízműnél és a strandon a Közép Tisza Vidéki Vízügyi és 
Környezetvédelmi Felügyelőség. Leginkább a kutak, és a vízmű berendezéseinek az állapotát 
vizsgálták. A strand vízforgalma 100.000 m3 volt a felújítás előtt 3 hónapra, most 2.800 m3 
vízkitermelésre van engedélyünk. Az üzemeltetési engedély alapján a melegvízhez 17 fokos 
hidegvizet is engedni kell, keverni kell, ezért ez nem lesz vendégcsalogató. A kibocsátott víz 
eredményei eltértek a megengedettől. Ezért át kell dolgoznunk a működési engedélyt. A 
működési engedély módosítása illetékköteles, ezért nem kevés pénzbe fog kerülni. Lehet, 
hogy még talajvizsgálatot is kérnünk kell. A nyári nyitásig el kell végezni. Nagyon sokat 
dolgozunk a strand fejlesztésén, reklámozásán. A legfontosabb, hogy minél 
költséghatékonyabban tudjuk működtetni a strandot. Nem tudunk a strand működtetéséhez 
pénzt tenni, saját magát kell, hogy fenntartsa. A strandon sok a gépi berendezés, minden évben 
költeni kell rá, karban kell tartani. Működhetne jobban is a strandunk, de mindig a pénz hiánya 
állít meg bennünket. Örülök, hogy így tudjuk működtetni, mert nem kellett se kiadni, se 
eladni. Keressük a megoldást arra vonatkozólag is, hogy ne kelljen átadni a strandot a 
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Tiszamenti Regionális Vízmű Rt. részére. Azt szeretnénk elérni, hogy a két kutat, ami a 
strandot működteti, ne kelljen átadni.  
Magyarországon nagyon védjük a vizünket, de nincs pontosan felmérve, hogy mit, és mennyit 
védünk.  
Elfogadhatónak ítélem meg a strand működését, próbáljuk meg továbbra is magunk 
működtetni, és a lehetőségeinkhez képest fejleszteni. Javaslom, hogy fogadjuk el a 2013. évi 
működésről szóló beszámolót.  

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

97/2013.(XI. 25) Képviselőtestületi Határozat 
A Strandfürdő 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a Strandfürdő 2013. évi 

működéséről szóló beszámolót. 

Határidő: 2013. november 30. 
 Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Szöllősi Péter – strandfürdő-vezető 

 
Szűcs Lajos: Köszönjük a beszámoló elkészítését.  
 
 
6.Napirend 
Előterjesztés szociális célú tűzifa támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására 

 Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző – írásban 
 
Polgármester úr átadja a szót a Jegyző úr részére. 
Dr. Dinai Zoltán: A Belügyminiszter rendeletben döntött a helyi önkormányzatok szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról. A döntés alapján az önkormányzat 35 m3 
jóváhagyott tűzifa mennyiség beszerzéséhez 533.400 Ft. összegű támogatásban részesült, melyet már 
megkaptunk. A Belügyminisztérium által kiadott tájékoztató szerint a támogatás jogosultsági 
feltételeit az önkormányzat Képviselőtestülete rendeletben köteles szabályozni. Mivel egyszeri 
ellátásról van szó, ezért a javasolt feltételrendszert külön rendeletbe kell foglalni, és a 
pénzfelhasználást követően a rendeletet hatályon kívül kell helyezni. Mindezek alapján készítettük el a 
rendelet- tervezetet, kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy fogadja el.  
Szűcs Lajos: A szociális célú tűzifa támogatás elbírálásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
dönt. Javaslom a rendelet – tervezet elfogadását. 
 

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

10/2013. (XI. 26.) Önkormányzati Rendelet  
A szociális célú tűzifa támogatásról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
7.Napirend 
Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadására 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester – írásban 
 
Szűcs Lajos: A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Tanácsa 2013. október 2. 
napján tartott ülésén határozatot hozott a társulási megállapodás módosítása tárgyában, mert a 
társulásra vonatkozó jogszabály módosításra került. Az Mötv. szerint a társulás köteles volt 
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felülvizsgálni a társulási megállapodást az új jogszabályi környezet alapján. Ez alapján elkészült a 
társulási megállapodás módosításának egységes szerkezetbe elkészített tervezete, melyet elfogadásra 
javaslok.  
 

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

98/2013.(XI. 25) Képviselőtestületi Határozat 
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodásának elfogadásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM Térségi 
Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodását a Társulási Tanács 2013. október 2. napján hozott 14/2013.(X.2.) számú határozatával 
jóváhagyott tartalommal - a mellékelt írásbeli előterjesztés szerint - elfogadja és jóváhagyja. Az 
önkormányzat felhatalmazza a társulás Elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága (5002 Szolnok, 
Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé 
történő benyújtására.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a Szűcs Lajos polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató 
Társulás részére. 
 

Határidő: 2013. november 30. 
 Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás – Jászberény 

Szűcs Lajos: A REGIO-KOM Társégi Kommunális Szolgáltató Társulás „Szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszere eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című KEOP 
pályázatának hiánypótlásához szükség van a Képviselőtestület jóváhagyó nyilatkozatára a 
Megvalósíthatósági tanulmány és az üzemeltetési koncepció megismeréséről. Javaslom, hogy fogadja 
el a Képviselőtestület. 

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

99/2013.(XI. 25) Képviselőtestületi Határozat 
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás szilárdhulladék-gazdálkodási rendszere 
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” nevű és KEOP-1.1.1/C/13 azonosító számú 
projekt kapcsán az Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az 
MT-ben feltüntetett adatok, információk valóságtartalmának megfelelőségéről továbbá az MT-ben 
bemutatott üzemeltetési koncepció megismeréséről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzata úgy határoz, hogy a „REGIO-KOM Térségi Kommunális 
Szolgáltató Társulás szilárdhulladék-gazdálkodási rendszere eszközparkjának fejlesztése, informatikai 
korszerűsítése” nevű és KEOP-1.1.1/C/13 azonosító számú pályázatának hiánypótlásában benyújtott 
Megvalósíthatósági tanulmányban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, valamint az MT-ben 
szereplő üzemeltetési koncepciót megismerte. 
 

Határidő: 2013. november 30. 
 Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás – Jászberény 
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8.Napirend 
Egyebek 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester – szóban 
 
Szűcs Lajos: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
Törvény értelmében a települési önkormányzatok ötévente öt évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot fogadnak el, melyet kétévente felül kell vizsgálni. 2013. július 1-jét követően az 
önkormányzatok csak abban az esetben pályázhatnak hazai vagy európai uniós forrásokra, illetve 
egyéb támogatásokra, ha helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkeznek. A program elkészítéséhez 
felkészítő tanfolyamon vett részt 3 fő közalkalmazott. Ők készítették el az anyagot, melyet a 
Képviselőtestületnek jóvá kell hagynia, majd minősítésre meg kell küldeni a Türr István Képző és 
Kutató Intézet részére, ahol minősíteni fogják. A programban helyzetelemzés készült a társadalmi 
csoportok, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élő csoportok szociális, oktatási, foglalkoztatási, 
egészségügyi, és lakhatási helyzetéről és intézkedési terv került megalkotásra a feltárt problémák 
kezelésére. Javaslom a program elfogadását.  
 

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

100/2013.(XI. 25) Képviselőtestületi Határozat 
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 
 

 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megvitatta, és elfogadta a  
Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 

 

Határidő: 2013. november 30. 
 Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán - jegyző 
 

Szűcs Lajos: Az ez évi önkormányzati költségvetésben nem szerepel a 0-3 évesek mikulás, és a 80 
éven feletti lakosok karácsonyi csomag támogatása. Javaslom, hogy az előző évekhez hasonlóan 
támogassuk őket összesen 250.000,- Ft. összegig.   

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

 

101/2013.(XI. 25) Képviselőtestületi Határozat 
0-3 évesek és a 80 éven felüli lakosok támogatásáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 0-3 éveseknek mikulás csomag, 
és a 80 éven felüli lakosok részére karácsonyi csomag adományozásáról döntött. 

A Képviselőtestület a csomagok elkészítéséhez az önkormányzat 2013. évi költségvetéséből 
250.000,- Ft-ot, azaz Kettőszázötvenezer forint összeget különít el.  

Felkéri Dr. Dinai Zoltán Jegyzőt, hogy a 2013. évi költségvetés módosítására az intézkedést tegye 
meg. 

Határidő: 2013. december 20. 
 Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi előadó 
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Szűcs Lajos: Jászboldogháza Község Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Jászboldogházi 
Településfejlesztő Korlátolt Felelősségű társaság részére Javadalmazási szabályzatot kell alkotni. A 
szabályzat meghatározza a Társaság vezető tisztségviselőjére, felügyelő bizottsági tagjaira, valamint a 
vezető állású munkavállalókra vonatkozó javadalmazás, és a jogviszony megszűnése esetére biztosított 
juttatások módjának, mértékének elvét, azok rendszerének alapvető szabályait. Javaslom a szabályzat 
elfogadását. 
 

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

 

102/2013.(XI. 25) Képviselőtestületi Határozat 
Javadalmazási Szabályzat elfogadásáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta Jászboldogháza Község  
Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Jászboldogházi Településfejlesztő Korlátolt 
Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatát. 
 

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

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. – Joó-Kovács Balázs ügyvezető 

 
Szűcs Lajos: Első lakáshoz jutók támogatásához rendeletmódosításra lesz szükség. Ebben az évben 
nem terveztünk ilyen támogatást a költségvetésben. A jövő évben meg kell keresni a lehetőséget, hogy 
tudjuk támogatni a községben letelepedő fiatalokat. Ehhez gyűjtöttünk össze rendelet mintákat más, és 
környező településekről. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy tanulmányozza át, hogy milyen 
formában tudnánk segíteni ezzel a fiatal családokat.  
 
Kerekes Zsuzsanna vállalkozó keresett meg azzal a kéréssel, hogy 2014. március 15-én a művelődési 
házban rock koncertet tartanának. Kérem a Képviselőtestület véleményét a kéréssel kapcsolatosan.  
 
A Képviselőtestület a kérést egyhangúan támogatta.  
 
2013. december 16-án évzáró képviselőtestületi ülést tervezünk, és utána lakossági fórum megtartását.  

 
2013. december 20. péntek 17.00 órára tervezzük a hagyománnyá vált önkormányzati karácsony 

megtartását az iskolakonyha ebédlőjében, melyre ezúton is meghívom a Tisztelt Képviselőket.  
 
Van-e más kérdés, bejelentés? 
 
Joó-Kovács Balázs: Tájékoztatásul kívánom elmondani, hogy a Szilveszteri bál megrendezéséhez a 

tornacsarnok bérletével kapcsolatosan egyeztettünk a KLIK Jászapáti Tankerület 
vezetőségével, és 10.000,- Ft. bérleti díjat kérnek, rezsi díj térítésre.  

 
A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját zárt 
ülés keretében folytatja tovább. 

 
kmft. 

 

 

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


