
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2008. augusztus 13-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli 
ülésén, 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Dr. Pap Béla, 
Szaszkó Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla– képviselők  
Szűcs Lajos   - polgármester 
Turóczi Istvánné   - jegyző 
 
Meghívottak részéről 1 fő jelen van. 
 
Az ülés határozatképes, jelen van 9 fő képviselő, Fajka János képviselő bejelentette távollétét.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 
 
1.Napirend 
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Május 30-án került megrendezésre az iskolai, óvodai 
gyereknap. Ehhez pályázaton 250.000,- Ft. értékű élelmiszer csomagot nyertünk egy budapesti 
alapítványtól, akik a gyermeknapok megrendezését támogatták. A gyermeknap nagyon jól sikerült.  

• Májusban elromlott a vízműnél lévő vízszivattyú, mely tavaly novemberben felújításra került. 
Ez a szivattyú 9 éves, a múlt évben a motorja meghibásodott. Jászberényi cég felújította és 8 
hónap után újra meghibásodott. Kaptunk egy árajánlatot, hogy több, mint 200 eFt-ért javítanák 
meg. Ezt elfogadni nem tudtam. Többszöri egyeztetés után garanciálisan megjavították az 
elromlott vízszivattyút. A napokban került beépítésre. Fél éves garanciát kaptunk rá. 54.000,- 
Ft-os tárolási díjat számoltak fel. amíg hosszasan vitatkoztunk, hogy ki fogja kifizetni a 
javítást. Tavaly új villanymotort szereltek bele, ezért úgy gondoltuk, hogy kötelesek ezt 
garanciálisan megjavítani. Közben folyamatban volt egy új szivattyú beszerzése is. Végül 
lemondtuk, amikor elkészült a javítás. A legolcsóbb szivattyú félmillió forintba kerül, amilyen 
típusúval rendelkezünk, az egymillió forintba került volna, ha megvásároljuk. A napokban 
előforduló vízszünetek különböző csőtörésekből adódtak, nem a szivattyú meghibásodásából. 

• Június 2-án Szolnokon részt vettem a Jász-Nagykunk- Szolnok Megyei Önkormányzatnál a 
pedagógusnapi ünnepségen, ahol Megyei Pedagógiai Díjban részesült Zrupkó Ferencné volt 
igazgatónő, akinek ehhez ezúton is gratulálunk.  

• A nyári hónapokban ismét megkeresett a szolnoki, és ceglédi csapatból álló siklóernyős klub, 
akik a településünkre járnak gyakorolni. Időszakonként egy – egy nap megjelennek, mert 
nálunk tudják elvégezni a felszállásukat, mert a mi térségünkben a légtér nincsen korlátozva e- 
tekintetben. Kértek engedélyt arra, hogy az önkormányzati utakon felszállhassanak. A 
Vadásztársasággal egyeztetve a Porteleki út került megjelölésre a tevékenységük gyakorlására, 
melyet elfogadtak. Előző évben a Csíkosban volt részükre kijelölve a hely. Az újbóli 
egyeztetések óta nem volt olyan panasz, hogy zavarják a vadakat.  

• Május óta folyamatos a pályázatok benyújtása, hiánypótlása, tervek engedélyeztetése. Sok 
utánajárást és munkát követelt meg tőlünk. Minden pályázatunk benyújtásra, befogadásra 
került.  

• Június 27-29. között került megrendezésre a Jász-Világtalálkozó Pusztamonostoron. 
Mindennap részt vettünk a különböző programokon, eseményeken. A 3. nap került  
megrendezésre a Jászsági kistérségi tűzoltóverseny, ahol a helyi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülettel részt vettünk. Itt bejelentésre került, hogy jövő évben Jászboldogháza rendezi 
meg a kistérségi tűzoltóversenyt. Valamint a Jászság, Kiskunság, Nagykunság – 3-as kerültek 
–  közös rendezvényét  Aratóversenyét is szeretnénk megtartani. Az időpontok egyeztetésre 



kerültek. Hétvégi szombat, vasárnapi napon kerül majd megrendezésre. Már most figyeljük a 
pályázati kiírásokat. Azt, hogy hogyan tudjuk megrendezni, nagyban függ attól, hogy 
pályázatok útján mennyi pénzt tudunk ehhez nyerni.  

• Különböző engedélyek megszerzése és a bírósági bejezés megtörténte után június 28-ától 
indult el a Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesületnek Strandfürdő területének és 
létesítményeinek a használatbavétele. 2 hétvégi rossz időjárási viszonyok miatt június 28-án 
került a medence megtöltésre. Mivel a június hónap kiesett, ezért a tagdíjak is csökkentésre 
kerültek. Ez azt jelenti, hogy az egyesület nem tudja elérni azt a mértéket, amit a terveiben 
szerepeltetett. 250 tagja van az egyesületnek. Sok a gyerek. A gyerekek 50 % kedvezményben 
részesülnek. Kb. 400 eFt. az eddig beszedett tagdíj. Egész nyár vonatkozásában 150-160 eFt. 
működtetési költsége van az egyesületnek, ami a felügyelet és a szolgáltatások biztosítására 
fordított költséget tesz ki. A fürdő hétvégenként működik. Szülői kezdeményezésre az 
egyesület keretei között úszótanfolyam is megszervezésre került. Az alapítvány és a 
Sportegyesület keretein belül elnyert pályázatból 50,- eFt támogatást nyújtottunk az 
úszótanfolyam megszervezéséhez. 

• Július 5-én részt vettem a Jászapátin megrendezett aratóünnepségen.  
• Július 7-én megkeresett az Országos Mentőszolgálat vezetősége. Az Országos Mentőszolgálat 

Uniós pályázatot nyújtott be az országban – „fehérfoltok lefedésére”-, mely azt jelenti, ahol 15 
percen belül nem tud kiérkezni a mentő. Ezen a térképen Jászboldogháza ki van jelölve 2 
autós mentőállomás építésére. Nemcsak a jászság alsó részét, hanem a Tápióság alsó részét a 
nálunk megépülő mentőállomás látná el. Előzetesen egyeztetések történtek. Üres területeket 
néztek meg, hogy hová lehetne 2 autós mentőállomást megépíteni. Amíg a pályázat 
eredménye nincs meg, addig nem tudunk a részletekről tárgyalni. A pályázat eredménye még 
ebben az évben várható. Ha sikeres lesz a pályázat, akkor várható, hogy egy évben belül 
megépítenek itt egy - két autós mentőállomást.  

• Július 8-án került sor a Többcélú Társulási ülésre, ahol régióhoz benyújtott pályázatok 
rangsorolása megtörtént. Számomra komolytalanná vált ez az egyeztetés, mert nem igazán 
veszik komolyan a kistérségi polgármesterek, hogy a benyújtott pályázatokat valóban 
rangsoroljuk. Kértem, hogy az Észak-Alföldi Régióhoz benyújtásra került 4 pályázat közül 
kiemelten a Strandfürdő vízforgatóval történő ellátását támogassák. Nagyon sokan nem tettek 
ilyen rangsorolást, hanem az összes benyújtott pályázatukat kiemelten fontosnak minősítették. 
Ezért az egyeztetés értelmét veszti.  

• Július 11-én a köztisztviselők napja alkalmából egy napos kirándulást szerveztünk a hivatal 
dolgozói részére. Eddig ilyenre még nem került sor. Az önkormányzat Toyota mikrobuszával 
látogattunk el a Dunakanyarba. 

• Július 12-én a Kunmadarasi aratóünnepségen vettünk részt. Kunmadarason Jászboldogháza 2 
csapatot indított. Főképp a Nyugdíjas Egyesület tagjai vettek részt.  1 csapat a főzőversenyen 
is indult. Nagyon szép eredményeket értek el. Ezúton is nagyon köszönöm a részvételt, és 
gratulálok az elért eredményekhez. Nagyon szép programokon vettünk részt, és 
hagyományőrző szempontjából is nagy jelentősége van. 

• Július 17-én ebben az évben is - már hagyománnyá vált - megrendezésre került egy barátságos 
focimérkőzés és vacsora az erdélyi és magyar vasutasok barátságos találkozója alkalmával. 
Ehhez biztosítottuk az önkormányzat sportlétesítményeit a programok megszervezéséhez.   

• Július 27-én vasárnap az „Ezüstkor” Nyugdíjas Egyesület megrendezte a hagyománnyá vált 
szabadidős stand partit. A helyszínt az egyesület keretein belül biztosítottuk a részükre, és 
fürödni is tudtak, majd ezt követően a Művelődési Házban fogyasztottak el egy ebédet, ahol 
nemcsak boldogházi, hanem környező települések nyugdíjasai részt vettek.  

• A nyári szünet folyamán a Gyermekjóléti Szolgálat részéről Kobela Margit az iskoláskorú 
gyermekek részére nyári napközis tábort szervezett a strand területén. Ennek a visszajelzések 
alapján minden szempontból nagy sikere volt. A program azokat a gyerekeket vonzotta, 
akiknek a nyári felügyelete, étkezése nem megoldott. Ezzel sokat segített azoknak a 
családoknak. Ezt érdemes lesz folytatni a következő években is.  

• Augusztus elején – 3 nap - került sor a MÁV-tól ingyenesen megkapott kavics beszállítására. 
104 pótkocsi követ szállítottunk be a faluba. A rakodásra a termelőszövetkezet markolóját 



kértük meg. A szállítást a településen lévő vállalkozók, magánszemélyek végezték. Aki 
besegített az önkormányzatnak a beszállításba, az saját maga részére is vihetett. Fajka János 
képviselő közreműködésével ingyenesen az önkormányzat megkapott. Ez 300 pótkocsira 
tehető. Ezt a lehetőséget ki kell használni. Sokat jelent az aszfalt nélküli utcák töltésében, és a 
különböző helyeken parkolók létesítésében. Sok helyen feltudjuk használni.  

• A héten megkezdődött az iskolaudvaron az új játszótér megépítése, melyhez a pénzt „A 
Boldogházi Gyermekekért” Alapítvány biztosítja. Az önkormányzat részéről a földmunkák 
végzéséhez tudunk hozzájárulni az építkezéshez. Szeptemberben készen kell majd lenni. 

• Augusztus 21-vel határozatlan időre kinevezésre kerül Szádvári Istvánné a Mesevár Óvoda 
tagintézmény vezetőjének, és Fajka Jánosné a Mátyás Király Általános Iskola tagintézmény 
vezetőjének. Tavaly egy évre lettek kinevezve. Újra pályázat került kiírásra. Mind a két 
intézménynél egyedüli pályázók voltak.  

• A belsőellenőrzés a Jászsági Többcélú Társulás keretében történik. A mai napon egyeztettem a 
belsőellenőrrel, és kértem, hogy a közös oktatási intézményünknek az ellenőrzését még ebben 
az évben végezze el. Már egy egész tanév lement. Van értelme az ellenőrzésnek, hogy lássuk 
azt, hogy anyagilag és szakmailag is mit jelent a településre nézve.  

• Az IKSZT – Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek – kialakítására lehet pályázni. Mi a 
művelődési ház felújítására pályázunk. 2 fordulós lesz a pályázat. 100 %-os támogatást lehet 
megpályázni. Maximum 50 millió forintig. Első fordulóban szövegesen le kell dokumentálni, 
hogy mit végzünk az épületben. A pályázati kiírásnak megfelel, mert többségében civil 
szervezetek használják a művelődési ház termeit. A legfontosabb kitétel, hogy a településen 
működő civil szervezeteknek biztosítsunk teret.  

Röviden ennyiben kívántam beszámolni az elmúlt hetekben történ eseményeiről és 
intézkedéseiről. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

51/2008.(VIII. 13.) Önkormányzati Határozat 
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.  
 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt 
eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót. 

 
Határidő: 2008. augusztus 13. 

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

 
2.Napirend 
Tájékoztató a benyújtott pályázatok eredményéről 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Időközben kiosztásra került a 2008. évben benyújtott 
pályázatokról készült tájékoztató. Jelen időszakban most az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanácshoz benyújtott 4 pályázatról szeretnék beszámolni. Augusztus 6-án volt ezzel kapcsolatosan 
ülés, ahol a pályázatokról döntések történtek. 4 pályázatból 2 pályázatunk kapott támogatást, 2 nem. A 
Strandfürdő vízforgatóval történő megépítésére benyújtott pályázatunk támogatást nyert. Az igényelt 
49 millió forint támogatás (70 %-os támogatás) helyett 46.161.811,- Ft-ot ítéltek meg, mert ennyi pénz 
volt tartalékba. Nincsen egészen 70 %-os a támogatás. Ennek is nagyon örülnünk kell. A másik 
nyertes pályázat a Településrendezési terv készítése, melyre 4.704.000,- Ft-ot nyertünk. A két 
támogatás összesen 50,8 millió forint. Ezeket az információkat még levélben nem erősítették meg, de 
az interneten olvashatóak. Az internetről letöltve egy összeállítást készítettem, melyből mindenki 
láthatja, hogy a jászságban milyen eredmények születtek. Ebből látható, hogy az általunk kért 
támogatás nagyon nagy összeg. A TEKI támogatásnál maximálisan 20 millió forintot lehetett kérni, de 
kivételes esetben akár ennél többet is. Ilyen eset volt a mi strandfürdőnk medencéinek vízforgatóval 



történő megépítése is. Így kérhettük a 49 millió forintot. Nagyon rövid volt a határidő az engedélyes 
tervek elkészítésére. Sok időt kellett eltölteni a hatóságoknál az engedélyek megszerzésével. Közel 10 
hatósági engedélyre volt szükség, mire megkaptuk a vízjogi és építési engedélyt a megépítéshez. Az 
utolsó nap, június 30-án személyesen vittem el a jogerős építési engedélyt Debrecenbe. Minden az 
utolsó pillanatban, de minden összejött. Befogadták a pályázatokat. Elmondták többször is, hogy kicsi 
az esély a nyerése, mert a TEKI alapban kevesebb, mint 200 millió forintot osztottak szét Jász-
Nagykun-Szolnok megyében. A kevesebb, mint 200 millióból kértünk, több mint 50 millió forintot. 
Nagyon örültem a jó hírnek, hogy megkaptuk a támogatást. A megyében mi vagyunk az egyetlen 
strand, akinek nincs vízforgatója és be kellett zárni az egész strandot. Más települések általában egyik-
másik medencét felújították, és nem zárták be az egész strandot, csak egyes medencéket zártak le. Ezt 
most nagy eredménynek tartom. Ezzel még nincs megoldva. Egyrészt biztosítani kell a 30 % önerőt, 
másrészt a működtetéshez még 10-20 millió forintra szükség lesz. Figyeljük a pályázati lehetőségeket 
– LEADER pályázat -, melyek különböző szolgáltatások bővítését, szabadidős infrastruktúra 
biztosításához jelenthetnek forrásokat. Az elnyert pályázatnál a medencék megépítését és az ahhoz 
tartozó gépészetet lehetett megpályázni. Még külön pályázatot kell benyújtanunk öltöző, wc, 
zuhanyzó, járdák, padok, szemeteskukák megépítéséhez. Nagyon jó lenne új kerítést építeni. A 
medencék felújítása lehet az alapja a fejlődésnek, és van mire építenünk. E-nélkül nem lenne értelme a 
többinek. Táborozóhelyeket kell kialakítanunk, felújítanunk. Ez az egész településnek nagyjelentőségű 
beruházás lehet. Bízok benne, hogy valóra is tudjuk váltani ezeket a terveket, és 2010 tavaszán új 
létesítményt tudunk beindítani. 2009-ben nem tud működni a strand, ha elkezdjük a beruházást. Első 
lépésként le kell bonyolítani a közbeszerzési eljárást. Ebben az évben megtörténhet a bontás. 2009 
novemberre kell megépülnie az új medencéknek. Emellett az un. vizes blokkokat is meg kell 
építenünk, hogy a nyitáshoz megkapjuk a szükséges engedélyeket. Nem szeretnék önkormányzati 
pénzt fordítani vendéglátást kiszolgáló épületek építésére. A meglévők alkalmatlanok lesznek. 
Javaslom, hogy keressünk magánberuházót, aki magántőkét fektetne bele, aki utána ezt működteti is.  
A másik nyertes pályázat a „Településrendezési terv készítése digitális formában”. Ezzel is sokat kell 
majd foglalkozni, mert az elmúlt 4 évben kiderültek azok a hiányosságok, melyek a lakosságnak is 
gondot okoznak, vagy nincsenek kellőképpen leszabályozva. 2009. november a befejezési határidő. Az 
előttünk álló 1 év főleg ennek a két beruházásnak a megvalósításával telik majd el. A strandtervekből, 
költségvetésből hoztam az ülésre egy példányt, át lehet tanulmányozni. Javaslom, hogy fogadjuk el a 
megítélt pályázati támogatást. 3 millió forinttal kevesebbet kaptunk, ezt ki kell majd gazdálkodnunk. 
Hosszú éveket dolgoztunk a strand további üzemeltetésével. Több alkalommal pályáztunk. Eddig 
sikertelenül. Hogyan lesz majd üzemeltethető az új strandunk? Tovább kell majd gondolkodnunk, 
hogy mi növelné leginkább a vonzerejét. 2010. tavaszára ezeket meg kell oldanunk. Az ősszel elinduló 
LEADER program nagy lehetőség lesz, mert éppen azért jött létre, hogy az ilyen fejlesztések mellé 
tegyen még forrást, és kiegészítse. 
Gerhát Károly: Polgármester is elmondta, én is szeretnék csatlakozni: Az egyik szemem sír, a másik 
nevet. Nagyon kemény lesz az önrészt hozzátenni. A működtetésére valamit ki kell találni. Azok a 
bevételek, amit az eddig hozott a strand, nagyon kevesek voltak, ahhoz, hogy önrészt tudjuk pótolni, 
vagy visszaforgatni tudjuk a beruházáshoz. Felújítjuk a strandot. Megépítjük a vízforgatót. Ez szép és 
jó lesz. Hogyan tovább? Kemény lesz a működtetés. Említette a Polgármester Úr a szolgáltatási 
létesítményeknél a vállalkozók megkeresését. Gondolkodtam az egész strand működtetését, mint 
önkormányzati tulajdont hogyan lehetne kft-be működtetni? Valamilyen irányba el kellene indulni, 
hogy a bevételt egy kicsit növelni tudjuk. Néhány fürdővendég nem túl sok pénz fog hozni. Ennek a 
kimunkálásán kell tovább gondolkodnunk. Köszönöm szépen. 
Szűcs Lajos: Teljes mértékben egyetértek. Amennyiben elfogadjuk a támogatást, és hozzákezdünk a 
beruházás megvalósításához, nagyon gyorsan előre kell gondolkodnunk, hogy 2010. tavaszától hogyan 
szeretnénk a strandot megnyitni és működtetni. Ez a felújítás önmagában még kevés, de a most 
megnyíló pályázati lehetőségekkel, jó ötletekkel úgy gondolom nagy lehetőségek vannak előttünk. 
Másfél év még elegendő lehet arra, hogy ki dolgozzuk hogyan szeretnénk majd működni. Eddig ilyen 
arányú – 70 % - támogatás nem volt.  
  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 



52/2008.(VIII. 13.) Önkormányzati Határozat 
Pályázati támogatás elfogadásáról – TEKI - 
 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadja az Észak – Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács TEKI pályázaton megítélt 46.161.811,- Ft. pályázati támogatást, mely az összes 
beruházás 71.135.866,- Ft. 65 %-a Jászboldogházai strandfürdő vízforgatóval történő felújítására.   

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírásával.  
Az önkormányzat kezdje el a közbeszerzési eljárás megindítását és a beruházás előkészítését.  

 
Határidő: 2008. augusztus 28. 

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

 
Szűcs Lajos: A másik nyertes pályázatnál nem kell döntenünk, mivel ott annyi támogatást kaptunk 
amennyit kértünk, ebben már egyszer döntés született. 
Ezúton is megköszönöm Pap Béla pályázatíró munkáját. A kimutatásból is látszik, hogy ebben az 
évben, ha nem is olyan mértékben, mint vártuk, de beindultak a pályázatok. Már 2-3-szor annyi 
pályázatot adtunk be, mint az előző években. Szinte kivétel nélkül sikeresen lett benyújtva, 
befogadásra kerültek. Amelyek nem nyertek, nem a mi hibánkból történt. Még nálunk nagyobb 
önkormányzatok is sorban pályázatíró cégekkel végeztetik el a pályázatírást. Teljes mértékben meg 
vagyunk elégedve a munkájával. Egyedül, kisebb – nagyobb segítségekkel ő foglalkozik a pályázatok 
elkészítésével, hiánypótlásokkal, elszámolásokkal. Ezúton is elismerésemet és köszönetemet fejezem 
ki a részére. 
 
3.Napirend 
Előterjesztés az oktatási intézményfenntartó társulásba bejáró gyermekek és tanulók szállításáról 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: Előzetesen kiosztásra került az elmúlt tanévi vállalkozási szerződés, az ülés előtt 
mindenki megkapta az ez évi tervezetet. A szerződés a gyermekek szállítására vonatkozik. A tanév 
végén a szállítási szerződés lejárt. A vállalkozó munkájával meg voltunk elégedve. Gyakorlatilag 
semmilyen probléma nem adódott az általa vállalt feladatból. Jól teljesített a kötelezettségét. Sokat 
jelent, hogy helyi vállalkozóról van szó. Nincs üres járat. Nem akarunk változtatni. Személyes 
megbeszélésünk alkalmával kérte, hogy a szállítási díj kb. 12 %-kal emelkedjen. Ez a mérték jogos is a 
rezsi költség emelkedését nézve. Ez elfogadható. Amennyiben elfogadjuk akkor ez év végéig így 
marad, ezzel kell kalkulálni az egész tanévet. A szerződésben a változás a tanév megjelölésében és a 
szállítási díj összegében van.  
Fazekas Józsefné: Gömöri Gábor a községben él, helyi vállalkozó. Amíg a községben vannak 
vállalkozók, addig azt kell alkalmazni. Nagyon helyeslem. Elégedettek voltunk vele egy éven 
keresztül. Javaslom, hogy továbbra is vele kell szerződést kötni. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

53/2008.(VIII. 13.) Önkormányzati Határozat 
Az általános iskolába bejáró tanulók szállításáról 
 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete, mint közreműködő, a tagintézményt 
fenntartó önkormányzat részéről javasoljuk Gömöri Gábor, (Jászboldogháza, Rákóczi u. 13.) 

vállalkozóval történő szerződés megkötését a Jászboldogházára bejáró gyermekek szállításának 
elvégzésével történő megbízására vonatkozóan 

200,- Ft+áfa/km költséggel 2008. szeptember 1.-től, tanítási napokon. 
 

A megbízás 2008/2009. tanév végi időtartamig szól. 



Gömöri Gábor a szállítással kapcsolatos szerződést az intézményfenntartó Oktatási Társulás 
gesztorával, Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával kösse meg. 

 
Határidő: 2008. augusztus 31. 

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

Turóczi Istvánné - jegyző 
Fajka Jánosné – tagintézményvezető 

Gömöri Gábor vállalkozó 
Községi Önkormányzat Jászalsószengyörgy – Szarvák Imre polgármester 

 
4.Napirend 
Előterjesztés a könyvtári feladatok társulási formába történő ellátására 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: Az írásbeli tájékoztatót a képviselők megkapták. Szóban kívánom kiegészíteni. Évek óta 
kérdéses, hogy hogyan üzemeltessük tovább a könyvtárunkat. Dr. Szedő Józsefné nyugdíjbavonulása 
óta nincs könyvtáros foglalkoztatva a községi könyvtárban. Határoztunk arról, hogy a községi 
könyvtárat szeretnénk megtartani. A működési költségek csökkentése miatt áthelyeztük az iskola 
épületébe. Az üzemeltetése a mai napig nem megoldott. Jászalsószentgyörggyel előzetesen már 
tárgyaltunk erről, mert bele szerettük volna építeni a létrehozott közös oktatási intézménybe. Ezt a 
Közigazgatási Hivatal nem engedélyezte. Közben a jászalsószentgyörgyi Önkormányzattal az időközi 
választások miatt megálltak a tárgyalások. Jászalsószentgyörgy Önkormányzata is jónak tartotta, hogy 
közösen működtessünk egy intézményt. Mindkettőnk számára költségcsökkentést jelentene. Abban 
maradtunk, hogy majd visszatérünk erre a kérdésre. Szeretném, ha határoznánk ezzel kapcsolatban, 
hogy Jászalsószentgyörgy Önkormányzata is Képviselőtestületi ülés keretében megtárgyalhassa és 
készítse elő. Gondolják át, hogy mit szeretnének. Nekünk ez egy olcsóbb üzemeltetést jelentene. 
Amennyiben nem tudjuk létrehozni a társulást, akkor egyetemi végzettségű, illetve főiskolai 
végzettségű, hosszabb gyakorlati idővel rendelkező személyt kell alkalmaznunk könyvtáros feladatok 
ellátására. Ebben az évben is beterveztük a könyvtáros bérét a költségvetésbe. A mai napig ebben a 
kérdésben nem léptünk. Ha társulásban működnénk, akkor nem kellene diplomás könyvtáros 
foglalkoztatni, hanem csak középiskolai, középfokú könyvtáros végzettséggel rendelkező személy, 
egy felsőfokú – társulásban foglalkoztatott személy – felügyelete alatt nálunk elláthatná a feladatokat. 
Természetesen ehhez megállapodás arányában bizonyos összeggel az önkormányzatnak hozzá kellene 
járulnia. Meggondolandó, mert nem biztos hogy egy egyetemi végzettségű személy 8 órás 
munkaidejére szükség lenne. Bérben, járulékokban nagyon jelentős összeg. Javaslom, hogy kérjük fel 
Jászalsószentgyörgy Önkormányzatát arra, hogy az oktatási intézményünkhöz hasonlóan dolgozzunk 
ki, a két település által résztvevő, két könyvtárat tömörítő egy intézmény működtetésének beindítását 
2009. január 1-től. Sokan megkeresnek szülők, tanuló gyermekek, hogy hiányolják a könyvtár 
működtetését. Legalább az iskolai könyvtár működését még nyáron is. A szolgáltatást nem tudják 
igénybe venni. Szeptembertől valamilyen formában személyt kell biztosítani és a legalább a gyerekek 
részére az ellátásról gondoskodni. Ez hátrányt jelent a gyerekeknek. A meglévő könyvállományt 
biztosítsuk valamilyen formában, ha nem is mindennap, és nem napi 8 órában, de részben biztosított 
szolgáltatást kell biztosítani. Javaslom, hogy tárgyalja meg Jászalsószentgyörgy Képviselőtestület, 
hogy kíván-e könyvtár társulásban részt venni. 
Túróczi Béla: Beszéltünk már róla, és javasoltam, hogy mi lenne akkor, ha napi 4 órában 
foglalkoztatnánk egy főiskolai végzettségű személyt. Van több főiskolát végzett ember a településen, 
lehet, hogy 4 órában eltudná látni a községi és az iskolai könyvtárat is. 4 órában történő ellátásra 
kiírnánk egy pályázatot szeptemberig. Ha nem lesz pályázó, akkor társulnánk, és kérnénk fel 
Jászalsószentgyörgy Önkormányzatát a társulás kidolgozására. Ha nem lesz jelentkező, akkor tegyünk 
úgy, ahogy a Polgármester úr javasolta. Én tudom, hogy lenne jelentkező. Ez lenne a legolcsóbb az 
önkormányzat részére. A településről kerülne ki. Útiköltséget nem kellene neki fizetni. 4 órában el 
tudná látni ezt a feladatot. Ezt javaslom. Ha nem sikerül, akkor jöhet a másik megoldás. 
Szűcs Lajos: Elképzelhető ez a megoldás is. Jelenleg is van az oktatási intézménynek félállású 
dolgozója. Itt az a kérdés, hogy huzamosabb ideig meg tudunk-e tartani úgy egy dolgozót, hogy 



félállásban foglalkoztatjuk, és fele fizetést kap. Ez számomra kérdéses, de kivitelezhetőnek tartom, ha 
van rá érdeklődő.  
Szűcs Gergely: Amióta felállt az újonnan megválasztott képviselőtestület Jászalsószentgyörgyön, 
azóta volt-e már tárgyalás ezzel kapcsolatosan? Nekik is van ilyen szándékuk? 
Szűcs Lajos: Az előzőekben volt, de a nyári szabadságolások miatt most nem beszéltünk róla. Igen a 
Polgármesternek szándéka volt a könyvtár társulás létrehozása. Még a most megalakult önkormányzati 
tagokkal erről nem tárgyaltak.  
Dr. Pap Béla: Össze kell vonni a két könyvtárat. Létre kell hozni a társulást. Ettől olcsóbb nincs.  
Szűcs Lajos: Az iskolában az iskolatitkár 4 órában dolgozik jelenleg. A könyvtárosi tanfolyamot 
elvégezné, és mellette el tudná látni 4 órában a könyvtárosi teendőket. Ezzel lenne egy egész állása. Ez 
a mi elképzelésünk. Ehhez létre kellene hozni a társulást. A társulás létrehozása több időt vesz 
igénybe, mintha felvennénk gyorsan valakit. Hosszabb távon viszont jobb megoldásnak látszik ez. 
Jövő évben a kistérségi könyvtári társulás létrehozásával is próbálkozni fognak majd.  
Turóczi Istvánné: Jelenleg 2 könyvtárról beszélünk. Van iskolakönyvtár, és községi könyvtár. 
Társulásban a községi könyvtár működne. A jogszabály szerint az iskolának egy iskolakönyvtárat fenn 
kell tartani. Ha általános művelődésközpont lett volna, mint ahogyan a tervben szerepelt, akkor 
integrálódott volna az iskolai könyvtár a községi könyvtárba.  
Szűcs Lajos: A múlt évben már az iskolakönyvtár nem működött, mert nem fért bele az órakeretbe. Az 
iskolakönyvtárat heti 5 órában kell működtetni. Ez az iskolai oktatás feladata. Válasszuk szét a két 
feladatot.A pályázati kiírást is megtehetjük, de csak határozott időre. Mennyire lenne ez vonzó? 
Dr. Pap Béla: A pályázót csak 2008. december 31-ig vehetjük fel. Egy diplomás fiatal nem köti le 
magát félállásban. A társulást létre kell hozni. El kell kezdeni a tárgyalásokat. Az iskolatitkár 
véleményem szerint el tudná látni a feladatot.  
Szűcs Lajos: A pályázót el kell küldeni, ha létrehoztuk a társulást. Szeptemberben el kellene kezdeni a 
könyvtárosi tanfolyamot. Társulás nem jön létre ebben az évben.  
Fazekas Józsefné: Nem utolsó szempont az, hogy a községünk kinevel egy könyvtárost. Helybeli 
szakember legyen. Az iskolatitkár elvégzi a tanfolyamot, véleményem szerint el tudja látni.  
Szűcs Gergely: 2008. december 31-ig foglalkoztatni valakit nincs értelme. Nem vállalja el így senki.  
Kobela Margit: Miért nem írjuk ki a pályázatot szeptember 1-ig. Ha nem lesz érdeklődő, akkor 
foglalkozunk a társulás gondolatával. 
Menyhárt Ernő: Elkanyarodtunk az előterjesztéstől. Ezen több ember dolgozott idáig. Most hirtelen 
szikrától várnánk a megoldást, hogy egy pályázat vagy bármi más megoldaná az egészet. Véleményem 
szerint az előterjesztést kell megszavaztatni. Nem tartom jónak a felmerült ötletet a pályázati kiírásról. 
A hirtelen jött öltetekkel itt nem tudunk foglalkozni.  
Szűcs Lajos: Jászalsószentgyörgyön szeptember 10-én lesz képviselőtestületi ülés. Legalább egy 
szándéknyilatkozatot hozzanak, és el tudjuk kezdeni a tárgyalásokat. 2009. január 1-vel létre lehetne 
hozni. Évek óta beszélünk róla, még sincs megoldva. Ha most pályázat útján felveszünk valakit, fél év 
múlva küldhetjük el. Nem hozhatunk ilyen helyzetbe senkit. Előbb vagy utóbb kistérségi társulások 
fogják a könyvtárakat működtetni. Akár tetszik ez az önkormányzatoknak, akár nem, de ki kell, hogy 
adják a kezükből valamilyen formában.  
 

Túróczi Béla képviselő nem kér szavazást a módosító indítványáról. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2008.(VIII. 13.) Önkormányzati Határozat 
Könyvtár Jászalsószentgyörgy Képviselőtestületével kötött társulási megállapodás keretein belüli 
továbbműködéséről  
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete, megtárgyalta a könyvtári intézményi 
szolgáltatás társulásban való továbbműködésére vonatkozó előterjesztést. 

A Képviselőtestület az alábbi döntést hozta. 
A Képviselőtestület szándéknyilatkozatát fejezi ki, hogy a Jászalsószentgyörgyi Önkormányzattal 

kötött társulás foglalkozzon a könyvtár intézményével. 
 



Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Községi Önkormányzat, Szarvák Imre polgármester –5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 

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

kmft. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Szűcs Lajos)               (Turóczi Istvánné) 
polgármester                jegyző 


