
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2008. szeptember 10-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén, 
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Fajka János, Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, , Dr. Pap Béla, Szaszkó 
Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla– képviselők  
Szűcs Lajos   - polgármester 
Turóczi Istvánné  - jegyző 
 
Meghívottak részéről 10 fő jelen van. 
 
Az ülés határozatképes, jelen van 9 fő képviselő, Menyhárt Ernő 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! 

- A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány 800.000,- Ft-ért építtetett játszóteret az 
iskolaudvaron, ezzel kíván hozzájárulni a gyermekek mindennapjaihoz. Ezúton is 
köszönetemet fejezem ki az alapítványnak.  

- Augusztus 30-án sor került az Boldogházáról Elszármazottak találkozójára. Nagyon jól 
sikerült. Évről évre egyre többen részt vesznek a találkozón. 170 fő volt a létszám. 

- Szeptember 1-én zökkenőmentesen megkezdődött a tanítás az iskolában. A gyermekek 
szállítása is jó körülmények között zajlik.  

- Augusztus 31. volt a határidő az iskolában iskolaorvosi rendelő kialakítására.  ÁNTSZ-től 
voltak kint egyeztetésen, még sok hiányosságot találtak. Több százezer forintba fog 
kerülni. A helyiség teljes felújítását el kell végezni. Mosdót, csaptelepet, stb. 
felszereléseket, eszközöket kellett vásárolni.  

- Októberben meg fognak jelenni az Új Magyarország Program LEADER pályázatai. A 
jövő héten civil szervezeteknek, vállalkozóknak tartunk ezzel kapcsolatos fórumot. Jövő 
évtől kezdődően 1 hónap lesz a pályázat beadási határideje. Minden negyedévben egy 
hónap. Nagyon jó lehetőségeket biztosít minden réteg számára. Önkormányzatoknak, civil 
szervezeteknek 100 %-os, vállalkozói szférának 50-60 %-os támogatásokat biztosít + áfa, 
melyet mindenkinek hozzá kell tenni. Nagyon vártuk már, olyan pályázatokat tudunk 
pályázni, amelyek eddig nem nyertek, játszótér, templom felújítás, és a falumegújítási 
pályázat, a közintézmények külső felújítására. Iskola-Óvoda-Polgármesteri Hivatal 
felújítását együtt, 30.000.000,- Ft, a keret. Október végéig el kell készíteni a pályázatot. 
Nagyon nagy szükségünk van erre, főként a nyílászárók felújítására. 

- A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Termál- és Gyógyturizmus Egyesület részére 
szeptember 17.-éig nyilatkozni kell arról, hogy 2009 évben is az Egyesület tagjai kívánunk 
– e maradni. Amennyiben a kért határidőig nem nyilatkozunk, úgy értékelik, hogy az 
eddigi tagsági viszonyunkon nem kívánunk változtatni. Jászboldogháza régóta tagja az 
egyesületnek. Ha nem nyert volna a strand pályázat, akkor azt javasolnám, hogy lépjünk ki 
az egyesületből, mert nem sok hasznát láttuk eddig. Éves szinten 20 eFt. tagdíjat kell 
fizetni. Mivel nyert a pályázatunk, így javaslom, hogy maradjuk tagjai az egyesületnek. 
Ezért határozatot most nem kell hoznunk.  

- Az elmúlt hetekben foglalkoztunk a strand területének további hasznosításával. A 
tavasszal kemping, gyerektábor kialakítására külön – külön lehet pályázni. A további 
létesítmények megtervezése sürgető feladat, hogy ezekre a pályázatokra elő tudjunk 



készülni, és 100 %-os támogatást tudjunk elnyerni. Nagyon bízok benne, hogy sikeres lesz 
a pályázat, mivel a jelenlegi elnyert pályázat kiindulópontnak nagyon jó, de önmagában 
kevés. Különböző létesítmények megvalósítására lesz még szükség, hogy egy komplett 
strandunk legyen. Tudjunk kempingezőket fogadni, gyerek táborokat szervezni. 
Kezdetben csak sátorépítésben gondolkodunk, erre is szigorúak a követelmények. 
Különböző vizes blokkokra, szociális helyiségekre van szükség. Főző, étkezőhely 
biztosítására, hogy gazdaságosan működtethessük a strandot. Csupán a medencék 
felújításával nem fogjuk tudni gazdaságosan működtetni a felújított strandot. Nagy kérdés 
lesz a vendéglátás biztosítása, ha vállalkozó valósítja meg, és pályázik, akkor kaphat 50 % 
támogatást. Jelenleg is tárgyalunk a tervezőkkel, és egy látványterv elkészítésén 
dolgozunk. Komolyabbra fordulhat a tó kialakítása is, ehhez is kaphatunk pályázati 
támogatást. Meg kell gondolnunk, hogy minek a megvalósítása a reális. Ezek nem 
közbeszerzési eljárás köteles beruházások. 

- A Jászsági Többcélú Társulás pályázati támogatást nyert útmutató táblák, utcanév táblák 
elkészítésére. Ehhez a pályázathoz az önkormányzatunk is csatlakozott. Pontos 
elnevezése: Egységes arculat teremtése a Jászságban. Nem biztos, hogy le kellene 
cserélnünk a nemrég kihelyezett utcanév tábláinkat. Azok még betöltik a funkciójukat. 1 
db hiányzik, elvitték. 

- Együttműködünk a Polgárőr Egyesülettel a volt Könyvtár helyiségének belső 
felújításában. A vizesedéstől az egész fal salétromos, és belül lehullott a vakolat. Csőtörés 
is volt, ami miatt bontani kellett. Belülről gipsz kartonozásra kerül a falfelület.  A 
költségekhez az önkormányzat is hozzájárul.  

Ennyiben kívántam beszámolni az elmúlt hetekben történ eseményeiről és intézkedéseiről. 
Túróczi Béla: Az Boldogházi Gyermekekért Alapítvány 800.000,- Ft-tal támogatta az iskolát. 
Az önkormányzat adott hozzá 200.000,- Ft-ot. Miért nem Egymillió Ft, lett költve a 
játszótérre? 
Szűcs Lajos: Támogatást minden évben ad az önkormányzat.  A 200.000,- Ft-os támogatást 
úgy adja az Alapítvány részére az önkormányzat, hogy nem határozza meg, hogy mire 
használja fel.  
Dr. Pap Béla: Az alapítvány a tehetséggondozás céljára jött létre. Nem a játszótér 
kialakítására. 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2008.(IX. 10.) 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. szeptember 10. 

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

 
2.Napirend 
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről 
Előadó: jászberényi Rendőrkapitányság képviselője - írásban 
 
Szűcs Lajos: Tisztelttel köszöntöm Hamar Gábor rendőr-százados őrsparancsnokot a jászladányi 
Rendőrőrs vezetőjét, és Jenei Tamás zászlóst a település körzeti megbízottját. Köszönjük, hogy 
megkaptuk a beszámolót a 2007. júliusától-2008. augusztusától terjedő időszakra településünk 
közbiztonsági helyzetéről. Átadom a szót. 



Hamar Gábor: Tisztelt Képviselőtestület, Polgármester úr, és vendégek! Elkészült a beszámoló az 
elmúlt egy évről. Nagyon kedvező tendenciát mutatnak a bűncselekmények számai. Évek óta 
folyamatosan csökkennek a bűncselekmények. Más településekre ez nem jellemző. Bármelyik jászsági 
településen megfigyelhető a növekedés. A közbiztonság helyzetét jónak lehet minősíteni. 19 
bűncselekmény vált ismertté a hatóság előtt. A rendőrségnek az ereje létszámtekintetében évről évre 
csökkenő tendenciát mutat. Nem nagyon van lehetőség az üres státuszok feltöltésére. Ez abból is 
érződhet, hogy ha nagyobb rendezvény van, nem tudunk 3-4 fővel szolgálatot ellátni, hanem örülünk, 
ha a körzeti megbízott és mellé még egy fő tud szolgálatot ellátni. E-mellett igénybe vesszük a 
polgárőrség segítségét. Eddigi tapasztalatom, illetve más érkezett szakmai megerősítések is azt 
mutatják, hogy itt helyben nagyon jól, kiválóan működik a polgárőrség munkája, a többi 
településekhez képest is. Ők nagy – nagy szerepet játszanak abban, hogy  ez a bűncselekményszám 
csökkenés ezt a tendenciát mutatja. Mindenki előtt köszönöm a munkájukat. Joó–Kovács Balázs 
Polgárőr Egyesület elnökének külön köszönöm, és kérem, hogy tolmácsolja tovább a polgárőrség 
minden tagja részére. A jövő tekintetében egy-két olyan feladat van, amik nagy beruházásokkal nem 
járnak, de segítik a körzeti megbízottnak a munkáját. Egyrészt egy információs faliújság elhelyezése a 
folyosón, ha a polgárőrök szolgálnak, vagy várakoznak a körzeti megbízott ajtaja előtt, akkor 
információt kaphatnak a településsel kapcsolatosan. Ugyanaz az irodában is megtörténjen. Továbbá 
kérem a toborzó munkában a segítségüket. Bárkiről tudnak a településen, és máshol szolgálnak, akkor 
próbáljuk bevonni a helyi munkába. 1 fő esetében eddig nagyon jól működött. Rácz Andreát év elején 
sikerült Budapestről elhozni és a Jászladányi Rendőrőrs területén szolgál. A településen is volt már 
többször rendőrjárőr szolgálatban. Így ez által is tudott erősödni a munkánk a közterületen. Kérem a 
Képviselőtestületet, hogy a beszámolót vitassa meg, nyilvánítson véleményt, és a kérdésekre nagyon 
szívesen válaszolok. 
Szűcs Lajos: Az önkormányzat nevében ezúton is köszönöm a rendőrök elmúlt éves munkáját. A 
településünk lakossága is meg lehetett elégedve a rendőrök munkájával, hozzáállásával. Öröm 
számunkra, hogy az előző években felvetett problémák megoldásához is valamennyire hozzá tudtunk 
járulni. Ezt nem sajtótájékoztatóval egybekötve tettük, hanem a nélkül. A tavasz folyamán 1 új 
számítógépet nyomtatóval együtt biztosítottunk a helyi irodahelyiségbe. Ezzel is hozzá kívánunk 
járulni, hogy a helyi kmb.-s minél jobban tudja végezni munkáját. Elégedettek lehetünk a település 
közbiztonságának helyzetével a környező településekhez képest. Igazából nem vagyok elégedett a 
település közbiztonságával, csak a környező településekhez képest. Folyamatosan vannak kisebb – 
nagyobb rongálások. Kisebb bűncselekmények előfordulnak. Látjuk, hogy városokhoz, és más 
környező településekhez képest viszont nagyon jól állunk. Nagyon sok munka fekszik ebben nemcsak 
a rendőrség, hanem a polgárőrség részéről is. Örülök ennek. Bízok benne, hogy a jövőben is legalább 
ugyanígy tudjuk támogatni mindkét szervezetet. Ezt mindig az önkormányzat anyagi lehetőségei 
szabják meg. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? 
Turóczi Istvánné: Nagyon sok esetben van olyan, ami nem látszatos munka. Napi kapcsolatban 
vagyunk a körzeti megbízottal is és a Rendőrkapitánysággal is. A Rendőrhatóság átteszi a 
szabálysértéseket a jegyző részére. Ez jogszabályváltozás miatt változott, mert felemelték a 
szabálysértés felső határát 10,-eFt-ról 20,-eFt-ra. A 20,- eFt-ot meg nem haladó szabálysértések a 
jegyzőhöz tartoznak, amely alapján kiderülnek olyan ügyek, mint például: a 14 év alatti fiatalok 
telefonját eltulajdonítják a szórakozóhelyen éjfél és hajnal 3 óra között. A körzeti megbízott felveszi a 
jegyzőkönyvet, a rendőrhatóság átteszi a jegyző részére, mert a telefon értéke 19.900- Ft, de a 
súlyosabb kérdés az, hogy az a 14 év alatti gyerek mit keres azon a szórakozóhelyen? A mi továbbítási 
kötelezettségünk a Gyermekjóléti Szolgálat felé irányul. Ekkor már meg lehet keresni a szülőt. A szülő 
úgy nyilatkozik, hogy a gyermekével ez az eset most fordult elő először.  
A Rendőrkapitánysággal más kapcsolatunk is van. A fegyvertartási engedélyek kiadása, illetve 
megújítása ügyében, amikor megkeresnek, hogy az elmúlt 2 évben volt- e a kérelmezőnek 
szabálysértési ügye. Ezt csak tájékoztatásképpen kívántam elmondani, szemléltetve a jó 
együttműködést. 
Gerhát Károly: Sajnos a fiatalkorúak körében egyre gyakoribbak az ilyen jelenségek. Nem véletlen, 
hogy hoztak egy kezdeményezést az iskolarendőr jelenléte az iskolában. Valószínű, hogy sok helyen 
van ilyen probléma. Valamit tenni kell ellene. Talán a legjobb eset az, amikor fiatalkorban kívánnak 
beavatkozni ebbe a folyamatba. Nálunk az iskolában is megkezdődött ez a mozgalom. 2 előadás volt, 
amikor a körzeti megbízott elbeszélgetett a 7-8. osztályos tanulókkal. Meg volt a kezdeti 



megismerkedés. Úgy tervezzük, hogy többször is fog a rendőr megjelenni a gyerekek között. Lehet, 
hogy elrettentő ereje is lesz. Bízunk benne, hogy a gyerekek részére rávilágíthat, hogy a tettek mivel 
járhatnak. Sokszor fogalmuk sincs a következményekről. Mi nevelők tapasztaltuk, hogy kisebb 
összetűzések előfordulhatnak a gyerekek között. 14-18 év között még nehezebb ráhatással lenni a 
gyerekekre. Ez a korosztály már próbálgatja az erejét. Még most talán jó irányba terelhetőek. Jónak 
tartjuk a rendőrségi kezdeményezést.  
Éjszakánként a településre látogató vendégek tömegverekedést kezdeményeznek. Ezzel nem jó példát 
mutatva. Elkedvtelenít, hogy ideszoktak. Gyülekezési pont lettünk, ahol éjszakánként randalírozni 
lehet. Nem tudom milyen lépéseket lehetne tenni ez ellen. Köszönöm szépen a rendőrség és a 
polgárőrség jó munkáját.  
Szűcs Lajos: Igen. Sokszor nem egyszerű a megoldandó feladata sem a rendőrségnek, sem az őket 
segítő polgárőrségnek. Vannak feladatok. A Jegyző Asszonynak is egyik megnövekvő feladata lett az 
elmúlt hónapokban a szórakozóhelyek témája. Tartok tőle, hogy ez egy ideig így is lesz. Megfogom 
vizsgálni, és lehet hogy a rendőrség segítségét fogom abban kérni, hogy tegyenek javaslatot a 
megoldásra. Este 10 óráig semmit, de utána is csak csendháborításért lehet feljelentést tenni. Nemcsak 
az események utáni cselekvéseknek kell következnie, hanem valamilyen szinten meg kell próbálni 
megelőzni. Elképzelhető, hogy szabályozni kell, mert egyre durvább események zajlanak a 
szórakozóhelyeken. 
Fajka Jánosné tagintézményvezető: Nagyon jó az együttműködésünk a helyi körzeti megbízottal. 
Nagyon sok ügyet megoldottunk együtt. Állandó telefonkapcsolatban vagyunk. Mindjárt jön. Segít, ha 
kell. Ugyanígy Joó-Kovács Balázs Polgárőrség elnökével is nagyon jó a kapcsolatunk. Nagyon 
segítőkészek a polgárőrök. Köszönjük szépen az együttműködést.  
Joó-Kovács Balázs: Köszönjük szépen. Ez az eredmény köszönhető annak, hogy a civil akarat mellé 
odaállt az önkormányzat, mind erkölcsi, mind anyagi vonatkozásban.  Nagyon fontos, hogy 
rendszeresen és folyamatosan segítik a munkánkat. Ezért köszönetemet fejezem ki az egyesület 
nevében. Nagyon fontos eleme a szakmai irányítása, tájékoztatása, amely folyamatos, rendszeres. 
Kifogástalannak tartom. Jelenlegi helyzetben ilyen lakókörnyezetben, ilyen anyagi és emberi feltételek 
mellett ennél jobbat nem tudunk kihozni ebből a helyzetből. Ez egy jó helyzet. A polgárőrség 
igyekszik tudása átadására a fiatalok felé. Rendszeresen a szolgálat ellátás során figyelemmel kísérjük 
a közterületen a parkokban tartózkodó fiatalokat. Haza küldjük az utcáról, figyelemmel is kísérjük, 
hogy haza mennek-e! Polgárőr tábort szerveztünk, hogy ezek az ismeretek a fiatalokhoz eljussanak. 
Remélem, ebben az évben meg tudjuk nyitni a volt könyvtár helyén a Polgárőr Klubot. A helyiség 
tekintetében is már egyeztettünk a Családvédelmi Szolgálattal, és nagyon- nagyon szívesen látnánk 
azokat a fiatalokat, akiknek nincs igényük a kocsmai szórakozásra, hanem másra van szükségük. Az 
önkormányzat által adott támogatás minden egyes forintját megtoldottuk 3-al. Rendezvényszervezésre, 
közterületi bűnözés ellen 100,- eFt-ot nyertünk pályázaton. 144,-eFt lett az 1 %-ból bejövő bevételünk. 
Bizalommal tekintek a jövőre is. Az egyesület tagsága nevében megígérem, hogy az eddigihez hasonló 
energiával és elképzeléssel fogjuk a települést szolgálni. Köszönöm szépen. 
Szűcs Lajos: Köszönjük szépen. Februárra jelenik meg olyan LEADER pályázat kiírása, amely 
kifejezetten biztonság növelése címszóval jelenik meg. Különböző eszközök, felszerelések, akár 
programok szervezésére is pályázni lehet. Ha kell, az önkormányzattal közös pályázatot nyújtsunk be, 
ezzel is hozzá tudjuk járulni a munkájuk eredményes sikeréhez.  
Jenei Tamás: A környező településen tapasztaltak alapján a szórakozóhelyek önként bezárnak este 9 
órakor. Nálunk is el kellene érni, hogy hétvégén is éjfélkor bezárjanak a szórakozóhelyek. Biztos nem 
örülnek ennek a tulajdonosok, de más megoldás nincsen erre. A bűncselekmények hajnal 2-3 óra 
között történnek. Most meddig tarthatnak nyitva a vendéglátó egységek? 
Turóczi Istvánné: Jelenleg korlátoz a nyitva tartásukat. A vendéglátó egység tulajdonosa 
megfellebbezte a határozatomat. A határozatomat hatályon kívül helyezte a Közigazgatási Hivatal, 
mert l lakos tett bejelentést. Ez nem alapozza meg azt, hogy neki a nyugalmát zavarta. Ha majd 
készítünk hangfelvételeket, fényképeket, jegyzőkönyveket, és többen aláírják, akkor hozhatom meg a 
korlátozó határozatot. Próbáltam a birtokháborítás vonalán menni, mert azt láttam olcsóbbnak. Be kell 
méretni a zajszintet. Bizonyára, akkor nem veszik hangosra a zenét. A bemérési költséget az 
önkormányzatnak kell megfizetni. Ez több mint 100,- eFt. Jászberény Jegyzője lesz az, aki a helyi 
építési szabályzat alapján a besorolási övezetnek megfelelően meg fog állapítani egy határértéket. 
Kihívjuk a bemérőt. Beméri a zajszintet. A szakvélemény megállapítja, hogy elérte, vagy nem érte el a 



megengedet határértéket. A lakosok problémája a randalírozással kapcsolatosan nem fog megoldódni. 
Ha a bemérés  meg lesz, akkor az éjszakai nyitva tartást este 10-től reggel 6-ig, korlátozni lehet. 
Jenei Tamás: Köszönöm szépen. 
Dr. Pap Béla: Meddig lehet nyitva tartani?  
Turóczi Istvánné: Non-stop. Ez nincs szabályozva. Bejelentési kötelezettsége van a vendéglátó 
tulajdonosnak. 
Szűcs Lajos: Zárjuk le most ezt a témát. Későbbiekben visszatérünk rá, mert keresni kell a megoldást. 
Amennyiben a Képviselőtestületnek lehet beleszólása, még tárgyalni fogunk róla. 
  

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
59/2008.(IX. 10.) Önkormányzati Határozat 
A település közbiztonsági helyzetéről 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megvitatta a település 
közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről 2007. 

július 01 – 2008. július 31.közötti időszakról szóló beszámolót.  
A Képviselőtestület a beszámolót elfogadja, és köszönetüket fejezik ki az elvégzett 

munkáért. 
 Anyagi lehetőségeihez mérten a későbbiekben is támogatja az önkormányzat a helyi 

körzeti megbízott munkáját. 
 A jövőben is további jó munkát, sok sikert kívánnak.  

 
Határidő: 2008. szeptember 25. 

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

Turóczi Istvánné – jegyző 
Rendőrkapitányság – 5100 Jászberény, Hatvani u. 1. 

Rendőrőrs -Jászladány 
 

Szűcs Lajos: A Rendőrőrs részére további jó munkát, sok siker kívánunk. Segítségünket ajánljuk fel, 
ha úgy gondolják, tudunk segíteni, - akár anyagi, akár más jellegű - akkor kérem, keressenek meg.  
Hamar Gábor: Köszönöm szépen. Megígérhetjük, már a helyi körzeti megbízottal megbeszéltük, hogy 
mi is lépni fogunk a helyi szórakozóhelyek ellenőrzése tekintetében. 

Hamar Gábor és Jenei Tamás távozott az ülésről. 
 
3.Napirend 
Beszámoló a Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
működéséről 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 Tarnai Mihály igazgató – írásban, szóban 
 
Szűcs Lajos: Szeretettel köszöntöm körünkben Tarnai Mihály igazgató urat. A múlt héten megtörtént a 
két önkormányzat közötti egyeztető megbeszélés az intézmény I. féléves gazdálkodásáról. 
Elmondhatjuk, hogy elégedettek lehetünk a pénzügyi helyzettel, mivel a terveknek megfelelően alakult 
a közös intézmény I. féléves gazdálkodása. Szerettünk volna olyan kimutatást látni, és a 
Képviselőtestület elé bemutatni, amely egy egész éves gazdálkodást mutat. Ez a mostani 
beszámolóban nem reális, mivel módosult a 13. havi bérek kifizetése, vagy az intézmény 
létrehozásakor olyan plussz kiadásai voltak, amelyek személyi jellegű kiadásokból keletkeztek, és nem 
folyamatosan jelentkeznek. Nem teljesen kapunk reális képet. Az I. féléves gazdálkodás a terveknek 
megfelelő, és biztosítottnak látszik a II. félév is. Nem lesz szükség a költségvetés kiadásainak 
növelésére, módosítására. Átadom a szót az igazgató úrnak.  



Tarnai Mihály: Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel köszöntöm a Képviselőket, a Polgármester urat, a 
Jegyző Asszonyt, illetve az óvoda, iskola tagintézményvezetőit, a kedves vendégeket. Az írásos 
beszámolómban összefoglaltam az egy év tapasztalatait. A beszámolóval kapcsolatos kérdésekre 
szívesen válaszolok. A társulás a pénzügyi helyzet megoldására jött létre. Erről konkrétat az első 
gazdasági év befejezése után tudunk mondani, 2009. márciusban majd. Szakmai kérdésekre – melyet a 
távolság okán esetleg nem is ismerek -  a tagintézmények vezetői szívesen választ adnak.  
Turóczi Istvánné: Az iskola nyert a pályázaton számítógépes eszközöket. 17 db számítógépet. 1 
szavazócsomagot…. stb. Nem tudom, hogy ezek milyen eszközök?  
Említi az írásos anyagban, hogy elkészült az új Pedagógiai Program. Tudjuk, hogy ez nagy terjedelmű 
anyag. Szeretnénk, ha mi is 1 példányt kaphatnánk ebből, hogy megismerjük. 
Tarnai Mihály: Éppen a mai napon van a jászalsószentgyörgyi Önkormányzat Képviselőtestületi ülése 
is. Most jövök onnan. A mai napon tárgyalják a Pedagógiai Programot, illetve a helyi pedagógiai terv 
módosítását, azon belül is az alapító okiratot is. Módosulni fog a neve. Apróságok miatt kerültek 
módosításra. Volt helyesírási észrevétel: pld. „Alsó-Jászság” kötőjellel kell írni. Az intézmény neve 
annyiban módosul: a központ helyett az „intézmény” szót kell használni. Lippay Lajos Alsó – Jászsági 
Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Központ helyett Intézmény lesz az utolsó szó. A 
Pedagógiai Program mindennel együtt 7-800 oldalnyi anyag. CD formában átadjuk az önkormányzat 
részére. A Szervezeti és Működési Szabályzatot még szeretnénk javítani. A szeptemberben megjelenő 
új oktatási törvény és végrehajtási rendelete ismételten pontosítja, hogy egy ilyen közös fenntartású 
intézménynél 1 házirendnek kell lennie, és egy SZMSZ-nek. Ez a következő képviselőtestületi ülésen 
kerül megtárgyalásra. A Boldogházi Képviselőtestületnek átküldik, mert a társulási megállapodás 
alapján egyetértési joga van a Képviselőtestületnek. A wifi csomag: A számítógépek közvetlen 
kapcsolat nélkül tudnak kapcsolatot teremteni. Vezeték nélküli kapcsolatrendszer a wifi rendszer. A 
pályázaton elnyert eszközök tartalmának mindegyikét pontosan nem ismerem. Utána fogunk nézni. 
Eljuttatom a kérdésre a pontos választ. Ezeknek az eszközöknek nagyon örülünk, de kérdés, hogy 
hogyan tudjuk fenntartani? Nagyobb szükség volna nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre. 
Viszont a kormány erre ad támogatást, erre lehet pályázni.  
Turóczi Istvánné: Köszönöm szépen. 
Túróczi Béla: Iskolaudvaron a játszótérépítés befejeződött már? Összesen annyi játék lett vásárolva? A 
rászánt összeg már elfogyott? Úgy emlékszem, hogy 200 e Ft-tal az önkormányzat is támogatta. Ezek 
a játékok korhoz kötöttek? Mennyi idősek játszhatnak a játékokon? Az udvar elég balesetveszélyes, 
egyenetlen. Lehetne kosárlabda palánkot vásárolni, alá műanyag szőnyeget melynek 5.000,- Ft/m2-re. 
A megmaradt összegből lehet hálót venni a két kapura. 
Fajka Jánosné: Igen. A gyerekek már birtokukba vették. Főleg az alsó osztályos diákok részére 
készült. Első napon a nagyok is megnézegették közelebbről. A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány 
támogatásából épült. 800 eFt. volt elkülönítve erre az alapítvány pénzéből. Nagyon sok mindent 
lehetne vásárolni. Az alapítvány ennyivel tudta támogatni iskolánkat. Nagyon szépen köszönjük. Az 
alapítvány nem ilyen eszközök beszerzésére jött létre. Elsősorban tehetséggondozás céljára, több óra  
finanszírozására. Számítógéppark újítására. Tánc, nyelv, és egyéb oktatásának támogatására. Több év 
után lehetőség nyílt játszótér kialakítására, annak köszönhető, hogy volt egy-két olyan alapítványi bál, 
ami nagyon jól sikerült. Még egyszer nagyon szépen köszönjük. Ebbe most több nem fért bele. Ez 
nem is lehet cél. Hivatalos statisztikai nyilvántartás szerint nem rendelkezünk foci pályával. Az füves 
terület. 2 kapu van rajta, amit a gyerekek kihasználnak, és kapura játszanak.  
Szűcs Lajos: Az alapítvány döntése, hogy mire használja fel a saját kereteit. Az iskola támogatását ez 
alkalommal is meg kell köszönni az alapítványnak, mivel az önkormányzatnak nem lett volná rá 
pénze. Nem az iskola dönti el, hogy az alapítvány mire költse el a pénzt. 
Az eltelt egy oktatási évben, ami társulásban történő működtetésről szólt, komoly szakmai kérdések 
merültek fel. Ezek mára már megoldásra kerültek. Mindenképpen úgy gondolom, hogy elégedettek 
lehetünk. Az intézmények részéről is ilyen visszajelzéseket kapunk, folyamatosan. Ma már senki nem 
keserű szájízzel megy be dolgozni. Nincsenek feszültségek az intézmények dolgozóiban azért, mert 
létrejött a társulás. A visszajelzések arról szólnak, hogy már ugyanolyan biztonságban és nyugalomban 
tudják végezni a munkájukat, mint annak előtte önálló intézményként működhetett hosszú éveken 
keresztül. Ez nagyon fontos. Bízom benne, hogy a jövőben is fenn tudjuk tartani a társulást. A 
napirendhez kapcsolódóan van-e kérdés? 



Fazekas Józsefné: A 2008/2009. tanévre szóló tankönyvek megjöttek – e az általános iskolába? A 
szaktantárgyakhoz meg van-e a megfelelő szakember? 
Fajka Jánosné: A tankönyvek megjöttek. A tartós tankönyvek is megjöttek. 84 gyermek kap ingyen 
tankönyvet. Ez egész nehéz komoly feladat elé állít bennünket, mert a meglévő keretből kell 
gazdálkodni, a számlákat ki kell fizetni. Ez minden évben nehezebb. A társulásban a szakos ellátottság 
maximális, 100 %-os. Áttanító nevelők vannak. 6 nevelő jár át Jászalsószentgyörgyről.  
Szűcs Lajos: Amennyiben több kérdés nincs, kérem, hogy az írásos anyag és a szóbeli kiegészítések 
alapján szavazzon a testület. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2008.(IX. 10.) Önkormányzati Határozat 
A Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
működéséről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta, és elfogadja a 
Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza közoktatási Intézményfenntartó Társulás működéséről 
szóló beszámolót.  

Határidő: 2008. szeptember 25. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Községi Önkormányzat – 5144 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 

Tarnai Mihály – igazgató  
 

Szűcs Lajos: Megköszönöm Tarnai Mihály igazgató úrnak, hogy elkészítette a beszámolót és részt vett 
körünkben a testületi ülésen. A további munkájához sok sikert kívánunk. 
Tarnai Mihály: Köszönöm szépen, hogy találkozhattam a testülettel. A helyi tagintézményvezetők, 
gyakorlatilag mint igazgatók végzik a munkájukat. Minden elismerés az övék. Köszönöm szépen.  
 
4.Napirend 
Beszámoló a községi önkormányzat és intézményeinek 2008. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Mivel pénzügyi bizottsága nincs a testületnek, így 3-an 
tárgyaltuk ez idáig az I. félévi beszámolót, a jegyzőnővel és Kókai Györgyi pénzügyi munkatárssal. 
Elégedettek lehetünk az önkormányzat I. féléves gazdálkodásával. A tervek szerint alakultak főként a 
kiadásaink, de jórészt a bevételeink is. Az adóbevételekben vannak kisebb csúszások, ezért nem 
vagyok elégedett a lakosság adófizetési moráljával. Lehet, hogy 1-2 hónap csúszásról van szó. Június 
30-ig nem fizették be az iparűzési adót. Ezek, amelyek lerontják a terveket a bevételi oldalon. Kiadási 
oldalon jelentősebb eltérés nincs a tervezetthez képest. Egy-két esetben túlléptük a tervezetet, de azok 
nem jelentősek. Különböző fejlesztések miatt szükséges a költségvetés módosítása. Az elnyert 
pályázatok által lehetőség van különböző beruházásokra. A fejlesztési kiadások tételeit kell növelnünk, 
és a fejlesztési hitelfelvételekről kell döntenünk. Valamint a céltartalék felhasználásáról is 
lehetőségünk van dönteni.  Köszönetet mondok elsősorban Kókai Györgyi pénzügyi munkatársnak, 
másodsorban az egész Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, hogy a tervek szerint végzik a munkájukat, 
mert a terveink, előirányzataink elég szűk mozgásteret adnak, és ezekből kell gazdálkodni. Az írásbeli 
anyagot ennyiben kívántam kiegészíteni. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 

7/2008.(IX. 10.) Önkormányzati Rendelete 



A községi önkormányzat és intézményeinek 2008. évi  1/2008.(II. ) ÖR. költségvetésének 
módosításáról 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szűcs Lajos: 1 határozat mintát kapott a Képvielőtestület, de 4 határozatot kell hoznunk. 
Minden esetben külön-külön kell szavaznunk. 
Turóczi Istvánné: 2 pályázat nyert. A Strandfejlesztés (71.135.866,- Ft-ból 46.161.811,- Ft-ot)  
és a Községrendezési Terv (6,2 millió forintból 4.704,-eFt-ot.). Mivel utófinanszírozási 
támogatásokról van szó, ezért hitelfelvételre van szükség. Szükség van támogatást 
megelőlegező fejlesztési hitelre, és fejlesztési célú hitre. A törlesztésre vonatkozóan 3 variáció 
került kidolgozásra. Negyedéves teljesítés van. 1 fejlesztési hitelünk van jelenleg (kerékpárút 
építés), ami még nem futott ki. Majd csak 2009-ben teljesül. 15 évre negyedévente 760.000,- 
Ft-ot kellene megfizetnünk.  
Turóczi Béla: Mekkora a kamat?  
Szűcs Lajos: Fejlesztési hitelt a legjobb feltételekkel mindig a bankszámlavezető bank ad. 
Ezért fordultunk az OTP-hez. A fejlesztési hitel kezelési költséggel együtt kb.8-10 %. Én a 
legrövidebb időre történő hitelfelvételt javaslom, mivel nem látunk előre. A támogatást 
megelőző hitel csak arra az időre szól, amíg megkapjuk a vállalkozótól a számlát és 
kifizetjük, azután a Magyar Államkincstár felé ezt benyújtjuk, és amíg a támogatást meg nem 
kapjuk addig vesszük igénybe. Ez 2-3 hónapot jelent.  
Dr. Pap Béla: 15 év sok. 10 évet javaslok. Meg kell nézni, hogy mennyivel kerül többe a 15 
év? Az önkormányzatnak mibe kerül 5 év kamata? 
Szűcs Lajos: Én is minél kevesebb időt szeretnék. Kókai Györgyi pénzügyes sokallja a 
negyedévente kb. 950.000,- Ft kamat és kezelési költség bevállalását. Javaslom, hogy 
döntsünk a 10 éves futamidő mellett, mert a bevételeinkből ez finanszírozható.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
61/2008.(IX.10.) számú képviselőtestületi határozat  
ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételéről 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról 
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján 
2.016.000.-Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételét határozta el ÖKIF program keretében a 
„Községrendezési terv digitalizálása” elnevezésű beruházás önerejének finanszírozására. 

Pályázati azonosító: TEKI-EA 4462/2008 
A beruházás költségvetése előreláthatólag 6.720.000.-Ft 
Beruházás forrásai: 

� Önerő: 2.016.000.-Ft, mely hosszúlejáratú, fejlesztési célú hitel 
� Támogatás: 4.704.000.-Ft, mely támogatás megelőlegező hitel 

Hitel futamideje:   1 év 9 hónap,  a törlesztés kezdete: 2010. március 15.  
Lejárat: 2011.09.15 
Törlesztés: negyedévente. 
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének időtartama alatt 
a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor 
betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az 
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó 

bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig. 



 
 

Határidő: 2008. szeptember 25. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
OTP Bank Nyrt. - Szolnok 

 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
62/2008.(IX.10.) számú képviselőtestületi határozat  
támogatás-megelőlegező fejlesztési célú hitel igénybevételéről 

 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról 
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján 
4.704.000.-Ft összegű támogatás-megelőlegező fejlesztési célú hitel felvételét határozta el a 
„Községrendezési terv digitalizálása” elnevezésű beruházás vissza nem térítendő 

támogatásának finanszírozására. 

Pályázati azonosító: TEKI-EA 4462/2008 
Megítélt támogatás határozatszáma: 469/2008. (VIII.06.)  ÉARFT 
 
A beruházás költségvetése előreláthatólag 6.720.000.-Ft 
Beruházás forrásai: 

� Önerő: 2.016.000.-Ft, mely hosszúlejáratú, fejlesztési célú hitel 
� Támogatás: 4.704.000.-Ft, mely támogatás megelőlegező hitel 

Hitel  rendelkezésre tartása: 2009. december 31. 
Törlesztés: a támogatás lehívása utána azonnal 
 
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének időtartama alatt 
a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor 
betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az 
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az önkormányzat 11745035-15409687-10030008 
számú számlájára érkező 4.704.000,-Ft. támogatási összeget, valamint az időarányosan 
képződő helyi és gépjármű adó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig. A támogatási 
szerződés aláírása folyamatban van, aláírás után becsatolásra kerül. 

Határidő: 2008. szeptember 25. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
OTP Bank Nyrt. - Szolnok 

 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
63/2008.(IX.10.) számú képviselőtestületi határozat  
ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételéről 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról 
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján 



24.974.055.-Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételét határozta el ÖKIF program keretében a 
„Strandfürdő felújítása” elnevezésű beruházás önerejének finanszírozására. 

Pályázati azonosító: TEKI-EA 4610/2008 
 
A beruházás költségvetése előreláthatólag 71.135.866.-Ft 
Beruházás forrásai: 

� Önerő: 24.974.055.-Ft, mely hosszúlejáratú, fejlesztési célú hitel 
� Támogatás: 46.161.811.-Ft, mely támogatás megelőlegező hitel 

Hitel futamideje: 8 év, 9 hónap 
Lejárat: 2018. 09.15. 
Törlesztés kezdete: 2010. március 15. 
Törlesztés: negyedévente. 
 
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének időtartama alatt 
a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor 
betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az 
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó 
bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig. 

 
Határidő: 2008. szeptember 25. 

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

Turóczi Istvánné – jegyző 
OTP Bank Nyrt. - Szolnok 

 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
64/2008.(IX.10.) számú képviselőtestületi határozat  
támogatás-megelőlegező fejlesztési célú hitel igénybevételéről 

 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról 
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján 
46.161.811.-Ft összegű támogatás-megelőlegező fejlesztési célú hitel felvételét határozta el  a 
„Strandfürdő felújítása” elnevezésű beruházás vissza nem térítendő támogatásának 

finanszírozására. 

 
Pályázati azonosító: TEKI-EA 4610/2008 

Megítélt támogatás határozatszáma: 575/2008. (VIII.06.)  ÉARFT 
A beruházás költségvetése előreláthatólag 71.135.866.-Ft 
Beruházás forrásai: 

� Önerő: 24.974.055.-Ft, mely hosszúlejáratú, fejlesztési célú hitel 
� Támogatás: 46.161.811.-Ft, mely támogatás megelőlegező hitel 

Hitel  rendelkezésre tartása: 2009. december 31. 
Törlesztés: a támogatás lehívása utána azonnal 
 
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének időtartama alatt 
a hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor 
betervezi és jóváhagyja. 



 
A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az 
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az önkormányzat 11745035-15409687-10020009 
számlájára érkező 46.161.811,- Ft. támogatási összeget, valamint az időarányosan képződő 
helyi és gépjármű adó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig. A támogatási szerződés 
aláírása még folyamatban utólag becsatolásra kerül. 

Határidő: 2008. szeptember 25. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
OTP Bank Nyrt. - Szolnok 

5.Napirend 
Előterjesztés a közbeszerzési eljárások helyi szabályairól szóló testületi határozat alapján a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításában közreműködő bírálóbizottság létrehozására. 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
  Dr. Halászi György – ügyvéd 
Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm Halászi György ügyvéd urat, akit arra kértünk, hogy a 
közbeszerzési eljárás előkészítésében vegyen részt, és hivatalos közbeszerzési tanácsadóként  
bonyolítsa le az eljárást. Előkészítette az eljárás megindításához szükséges egyszerű eljárásra az 
ajánlattételi felhívást. Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát módosítani kell. Majd a 
közbeszerzési eljárás végrehajtásához szükséges, Képviselőtestület által felállítandó bírálóbizottságot 
is létre kell hoznunk.  
A kiküldött írásos anyaggal kapcsolatosan van –e kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, felkérem 
Ügyvéd urat, mondja el, hogy az ajánlattételi felhívást miképpen egészítettük ki, illetve miért van 
szükség a közbeszerzési szabályzat módosítására? 
Dr. Halászi György: Tisztelt Képviselőtestület, Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Asszony! A község 
önkormányzatának van egy közbeszerzési szabályzata, amely merev, nehezebben alkalmazható, és 
már némileg idejét múlt. Ezért egy új szabályzatra volt szükség. Ez alapján alakítani kell egy 
közbeszerzési munkacsoportot, akik elvégeznék az előkészítéseket a közbeszerzési eljáráshoz való 
döntések meghozatalához. Amennyiben a Képviselőtestület elfogadja az ajánlattételi felhívást, és a 
törvény által megkívánt t szerződéstervezettel, műszaki leírással együtt, akkor a polgármester úr 
intézkedést tenne, hogy ez a közbeszerzési értesítőnek megküldésre kerüljön. Miután megjelenik az 
értesítőben, lesz egy ajánlattételi szakasz, amíg az ajánlattevők kiválthatják a dokumentációt, ezért 
100.000,- Ft+áfa árat határozunk meg. A befizetés ellentételeként megkapják a dokumentációt. A 
dokumentáció alapján kell az ajánlatot elkészíteni. Mivel építési beruházásról van szó, ezért 
célszerűnek tartom egy közös helyszíni szemle megtartását. Ez bekerül a felhívásba. A helyszíni 
szemlét, konzultációt egyszer, egy időpontban tartjuk meg. Ezután megtörténik az ajánlattétel 
beérkeztetése, melyet a hivatal végez, átvételi elismervény ellenében. Ez titkos anyag, a bontási 
eljárásig senki nem nyúlhat hozzá. El lesz helyezve a páncélszekrénybe. Az ajánlattévők nem 
ismerhetik egymás ajánlatát. Amikor a bontási eljárás megtörténik, azon a polgármester úr és a 
munkabizottság legalább egy tagja vesz részt. Ezek után kerül át az anyag a közbeszerzési 
bizottsághoz. Ellenőrzik, hogy melyik anyag érvényes, érvénytelen. Ha érvényes ajánlat van, akkor a 
bizottság javaslatot készít a képviselőtestület részére, hogy a dokumentumok megvizsgálása után mely 
ajánlattevő kihirdetését tartja megfelelőnek. Ez az eljárás lefolytatása. Ennek megfelelően készült el a 
közbeszerzési szabályzat. A közbeszerzési szabályzat kötelezően elkészítendő. E nélkül nem lehet 
közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ezzel egyidejűleg az előző szabályzat hatályon kívül helyezésre 
kerülne.  
A törvény előírja, hogy kritériumokat kell felállítani az ajánlattevőkkel szemben. Egyeztetések folytak 
Polgármester Úrral, hogy milyen minimális feltételeket írjunk elő. Javaslatom: Többet nem szabad 
kérni, mint a megvalósulandó beruházás. 70 milliós beruházás esetén kérhetünk 10 milliós referenciát, 
de 80 milliósat már nem. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság: csatolni kell, hogy az elmúlt 3 évben 
mennyi összes árbevétele volt, abból közfürdő, vízforgató medence beruházás megvalósulásából 
mennyi volt a bevétele. Célszerű az önkormányzat védelme érdekében beletenni, mivel ez a beruházás 
tárgya. Akkor alkalmatlan az ajánlattevő, ha 2005-2006-2007 évben együttesen 80 millió forintos 



árbevétele nem volt. Illetőleg ugyanezen időszakban közfürdő medencekorszerűsítés és/vagy 
vízforgató berendezés beszerelése vonatkozásában 50 millió forintos referenciát nem tud hozni. Ez 
kellően lefedi az önkormányzat érdekeit. Be kell csatolni az elmúlt 3 év mérlegét, könnyvizsgálói 
záradékkal együtt. Alkalmatlan, ha bármelyik évben veszteséges volt. 3. pénzügyi feltétel, hogy 60 
napnál nem régebbi valamennyi pénzintézettől származó nyilatkozatot hozzon, hogy az elmúlt 3 évben 
nem volt a számláján sorban állás. Ez megmutatja, hogy működő képes – e az a cég, amellyel 
szerződni akarunk. Ezek voltak a pénzügyi követelmények. Vannak műszaki követelmények. Mutassa 
be az ajánlattevő azt, hogy az elmúlt 3 év vonatkozásában közfürdő medencekorszerűsítés vagy 
vízforgató berendezés beszerelése vonatkozásában milyen munkákat végzett. Mutasson be legalább 1 
db min. 20 millió forint nettó értékű ilyen jellegű beruházást. Mutassa be a szakembereit, akiket a 
teljesítésbe be akar vonni. Legalább egy vízi építő tervező mérnöke legyen a cégnek, aki ajánlatot 
kíván beadni. Az időpontok szintén meghatározásra kerültek. Ezt a kiküldött anyag is tartalmazza.  
A szerződés tervezet elkészült. Annak érdekében, hogy a beruházás határidőben létrejöjjön, 
beépítettünk a szerződésbe különböző biztosítékokat, hogy ténylegesen megvalósuljon. Ennek alapján 
késedelmi kötbért kérünk, jótállást, és garanciális visszatartást írtunk elő. Azt, hogy az ajánlatok 
alapján ki nyer, nemcsak az ár fogja meghatározni, hanem a késedelmi kötbér vállalt napi összege, a 
jótállás időtartama, illetőleg a garanciális visszatartás (5-30% között). Pontozás adja majd ki a 
végeredményt. 0-20 pontig lehet adni pontokat a 4 szempontra. Ezek után a 4 részszempontra kapott 
pontok összesítésre kerülnek, és aki a legtöbbet kapja, az a nyertes. Ennyiben kívántam röviden 
összefoglalni az írásos anyagot. Köszönöm szépen a figyelmüket.  
Szűcs Lajos: A kiadott anyag tartalmaz minden információt ami a közbeszerzési eljárással kapcsolatos. 
Van-e kérdés? Van-e egyéb más javaslat? 
Gerhát Károly: Kizárólag az összegyűlt pontszám alapján kell dönteni? Pontegyenlőség esetén mi az 
eredmény. 
Dr. Halászi György: Igen. Ezt a 4 főbb szempontot szoktuk alkalmazni. A közbeszerzési törvényt kell 
alkalmazni, azért, hogy ne lehessen semmiféle előzetes megegyezést folytatni az ajánlattevővel. A 
közbeszerzési eljárás végén ki kell mondani, hogy a nyertes miért lett nyertes. Azért mert 
számszakilag Ő érte el a legmagasabb pontszámot. Amennyiben számszakilag nem tudjuk 
alátámasztani, a döntést, abban az esetben bárki mehet a döntőbírósághoz, és a beruházási összeg 30 
%-ig terjedő pénzbírságban részesülhet az, ha bebizonyosodik, hogy a bírálóbizottság nem jól döntött. 
Pontegyenlőség esetén eredménytelen a közbeszerzési eljárás, nincs nyertes pályázó. Meg kell 
ismételni az eljárást. Ilyen még az eddigi munkám (7-8 év) során nem fordult elő. A 4 szempont 
szerint egymástól való viszonyuk alapján 0-20 –ig kell megadni a pontokat. Nem valószínű 
pontegyenlőség.  
Szűcs Lajos: Ebben az esetben ez időcsúszást jelentene. A támogatási szerződés aláírására akkor 
kerülhet sor, ha bizonyított, hogy elindítottuk a közbeszerzési eljárást. Megjelenik az értesítőben a 
kiírás. Nem kell megvárni a közbeszerzési eljárás végét. Ekkor már kezdeményezhetjük a támogatási 
szerződés aláírását a Magyar Államkincstárnál. Azután a Regionális Területfejlesztési Tanács aláírja. 
Még időben vagyunk. 4 hónapunk van, hogy a szerződés aláírásra kerüljön, és a kivitelezővel történő 
vállalkozási szerződésre is. A vállalkozási szerződés aláírásával gyakorlatilag megkezdődik a 
beruházás. Ezt november 10-re terveztük. Azt jelenti, hogy ebben az évben nagyon kevés kivitelezési 
munka történik, ugyanakkor lehetőség van anyagbeszerzésekre. Ezt az Államkincstárral 
végigegyeztettük. 3 db részszámla benyújtására lesz lehetőség és 1 db végszámlára. Összesen 4 
ütemben fog megvalósulni a beruházás. Első ütem 2008. november 30-a lesz. Ez a dátum még 
csúszhat. Egyeztetések szükségesek. Az idei költségvetésünk szempontjából nem mindegy, hogy a 
támogatást mikor kapjuk meg, mivel ez utófinanszírozásos. Amennyiben a támogatás csak jövőre fog 
megérkezni, akkor az idei költségvetésben hiányt fog mutatni. Ezért fontos az ütemezés. 
Mindenképpen szeretnénk minél több anyagot megvásárolni, mert januártól jelentős anyagár 
emelkedés várható. Bízunk benne, hogy sikerül még ebben az évben elindítani a beruházást, és az első 
ütemet ez alapján megvalósítani.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

65/2008.(IX. 10.) Önkormányzati Határozat 



A közbeszerzési eljárások helyi szabályairól  
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az elfogadja a közbeszerzési 

eljárások helyi szabályairól szóló előterjesztést. 
Az 56/2004.(VI.30.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi. 

 
(A szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Határidő: 2008. szeptember 25. 

Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
 
Szűcs Lajos: Minden egyes közbeszerzési eljárás lebonyolításakor a Képviselőtestület dönt, és 
megnevezi a munkacsoport tagjait. Akiknek feladata és megbízása addig szól, amíg a 
beruházás, illetve a hozzá kapcsolódó közbeszerzési eljárás tart. A munkacsoport tagjaira 
javaslatot teszek: Dr. Halászi György ügyvéd, mint hivatalos közbeszerzési tanácsadó, 
jogszabály alapján jogi és közbeszerzési oldalról képviseli az önkormányzatot. Ifj. Pap Béla 
pályázatírót javaslom, aki a pályázat előkészítésében, lebonyolításában vett részt. Pénzügyi 
oldalon Kókai Györgyit javaslom, az önkormányzat gazdálkodási főmunkatársát, szakmai 
oldalról Szöllősi Péter vízművezető legyen a tagja a bizottságnak. A bizottság elnökére a 
Képviselőtestület tagjaiból teszek javaslatot. Egyetértenek-e, van –e más javaslat? 
Amennyiben nincs, felteszem a kérdést, hogy szeretné- e önként vállalni az elnökséget valaki 
a Képviselőtestületből. Amennyiben nincs jelentkező, javaslom Dr. Pap Béla alpolgármester 
urat. Vállalja-e? 
Dr. Pap Béla: Köszönöm szépen. Elvállalnám, de nem szeretnék vádakat. Egy családból egy 
fő elég a munkacsoportba. ifj. Pap Béla benne van a munkacsoportba.  Javaslom, hogy más 
képviselő legyen.  
Szűcs Lajos: Új javaslatot teszek Gerhát Károly képviselőre. El vállalja –e a megbízást? 
Gerhát Károly: Igen. Köszönöm szépen. 
 

A képviselőtestület 8 igen, 1 fő tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

66/2008.(IX. 10.) Önkormányzati Határozat 
A közbeszerzési eljárás lebonyolításában közreműködő bírálóbizottság létrehozására. 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításában közreműködő bírálóbizottság létrehozására az alábbi döntést hozta: 
 

 
Elnök: Gerhát Károly Képviselőtestület tagja 

Tagok: Dr. Halászi György – ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Ifj. Pap Béla - pályázatíró 

Kókai Györgyi – gazdálkodási főmunkatárs 
Szölősi Péter - vízművezető 

 
Határidő: 2008. szeptember 25. 

Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 



Bírálóbizottság tagjai. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2008.(IX. 10.) Önkormányzati Határozat 
A közbeszerzési eljárás - Strandfürdő 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzési eljárások 
helyi szabályairól szóló 65/2008.(IX.10.) Önkormányzati Határozat alapján javasolja a 
Strandfürdő közbeszerzési eljárásának elindítását. 
 

Határidő: 2008. szeptember 25. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjai (5fő) 

 
Szűcs Lajos: Amennyiben több kérdés nincs, megköszönöm Dr. Halászi György ügyvéd úr 
eddigi munkáját, és megkérem, hogy ez alapján készítse el a felhívást, hogy minél előbb 
megjelenjen a közbeszerzési értesítőben, és ezzel az eljárás megelindul. A munkabizottságot 
tájékoztatjuk a további feladatokról, határidőkről.   
 

Dr. Halászi György ügyvéd elment az ülésről. 
 

6.Napirend 
Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás 75/2008.(VIII.28.) sz. Társulási határozatáról, a 
Jászsági Támogató Szolgálat 2009-től való működéséről 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
  
Szűcs Lajos: Évvégén telik le a 3. év, hogy létrehoztuk a Jászsági Támogató Szolgálatot. Az összes 
önkormányzatnak, aki ebben benne volt, 3 évig köteles volt, hogy működtesse, és a saját közigazgatási 
területén kiterjessze a szolgáltatást. A lakosságnak 3 évvel ezelőtt indítottunk egy új szolgáltatást. A 
településünkről is vannak, akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást. Nagyon örültek neki. Hozzájárul 
nemcsak a valamilyen fogyatékkal élőknek a mindennapi életéhez, hanem a nyugdíjasok, szociálisan 
rászorultak közintézménybe történő eljutásához, stb. Az elmúlt 3 évben az állami normatívák 
finanszírozták a Támogató Szolgálat fenntartását és működtetését. Január 1-től a Kormányrendelet 
alapján teljes egészében kivonják a normatív finanszírozás alól ezt a fajta szociális ellátást. Eltörölték 
a 300 Ft-os vizitdíjat, és az államnak különféle megszorításokat kell eszközölni, és ilyen megoldást 
keresnek. 3 évvel ezelőtt ösztönözték az önkormányzatokat, hogy hozzák létre a Támogató 
Szolgálatot, és társulási formában plussz szolgáltatásokat indítsanak el. A Jászságnak azóta van erre 5 
gépjárműve, ami ezt a feladatot ellátja. Épületek lettek kiadva, átadva. Önkormányzatok biztosítják 
ehhez az eszközöket. Működött, és mire elfogattattuk a lakossággal, hogy ez van, és tessék igénybe 
venni, és az emberek megszerették a szolgáltatást, akkora nem kívánják támogatni. Kiemelkedő, hogy 
a fogyatékkal élő gyermekeket kellett előtte idehaza a saját iskolánkban oktatni, azóta pedig a 
szolgálat segítségével eljutnak olyan szakintézményekbe, ahol megfelelő és jobb körülmények, jobb 
színvonalú ellátást kaphatnak. Most felteszik a kérdést az önkormányzatoknak, hogy kívánják-e január 
1-től működtetni, mert nagyon keményen kell anyagilag ezután hozzájárulni, vagy meg lehet szüntetni 
a szolgáltatást. Kérdés, hogy mi lesz akkor azokkal, akik eddig igénybe vették a szolgáltatást? Mit 
tudunk helyette nekik nyújtani. Ha kiszáll az önkormányzat ebből a feladatellátásból, akkor azoknak a 
személyeknek a problémájuk nem lesz megoldva, és a probléma itt lesz az önkormányzatnál ismét. 
Idejönnek segítségért, és nekünk kell megoldani. Nem kötelező részt venni az önkormányzatoknak a 
Támogató Szolgálatban, de az alapfeladataink között szerepel a fogyatékosságban élő gyermekeket, 



személyeket, és a szociálisan rászorult nyugdíjasokat is ellátni. Nagy viták voltak jászsági szinten is, 
hogy mitévők legyünk. Pályázatot kell benyújtani a minisztériumhoz, ha ezt a támogatást tovább 
szeretnénk végezni. Ha sikeres lesz a pályázat, amit újabb 3 évre lehet elnyerni, ami részben 
finanszírozza az ellátást, másrészt az önkormányzatoknak biztosítani kell az önerőt. Az önerőt vagy 
lakosságszám arányosan, vagy az ellátottak száma (súlyossági szempont pontszámítások) alapján kell 
megfizetni.  Az önkormányzatok 90 %-a az ellátottak száma alapján fogja elvállalni. Nálunk a 
lakosságszám arányosan sokkal kedvezőbb lenne. Kevés ilyen település van. Összességében kb. 800 
eFt éves szinten az önerő. Ez mindig utólag kerül kiszámolásra, az ellátottak száma alapján, mennyi 
hozzájárulást kell megfizetni. Ha részt kívánunk ebben venni a jövőben is, akkor be kell tervezni a 
jövő évi költségvetésbe. Azzal számolni kell, ha nem kívánunk ebben részt venni, biztos, hogy van 3 
fő 18 év alatti fogyatékossággal élő gyermek, akik hozzánk fognak fordulni a problémájukkal. 
Akiknek ez nem lesz biztosítva, azok biztosan megérzik ennek hiányát. Kérdezhetjük, hogy 5 lakosért 
kell ekkora áldozatot vállalnia az önkormányzatnak? A másik oldalon, ha vissza emlékszünk 2005. 
évre, amikor itt volt az oktatása a fogyatékkal élő gyermekeknek, és egy gyermek mellé egy 
pedagógus kellett. A teljes óradíjat kell megfizetni. Vannak olyan esetek, hogy nem lehet beültetni az 
osztályba a gyerekeket. Ezzel jelentősen megemelkednek az iskola működési költsége, mert különböző 
szakemberekre van szüksége ezeknek gyermekeknek. A jelenlegi óraszám keretekből ezt biztos, hogy 
nem tudják elvégezni. Nagy kérdés volt, hogy mit terjesszek elő a mai ülésre. Én nem szavaztam meg 
azt az előterjesztést, amit a többi polgármester megszavazott, mert nem a legolcsóbb verziót szavazták 
meg a jászsági polgármesterek. 3 verzió közül kellett a polgármestereknek választani. Az  került 
megszavazásra, amelyben jászsági szinten a 4 Támogató Szolgálatból 3 megmarad, és a 
jogszabályoknak megfelelően kerülnek átszervezésre. Nemcsak a minimális tárgyi és személyi 
feltételek lesznek biztosítva. Én úgy gondoltam, hogy maradjuk benne, de csak a minimális szinten. A 
3. verzió került elfogadásra, ami nekünk minimum 800 eFt-ot jelent. Így sincs más választásunk. 
Javaslom, hogy működjünk tovább ebben, mivel az embereknek szüksége van ezekre a 
szolgáltatásokra, és mi sem tudnánk egyedül olcsóbban megoldani a helyzetet.  
Kobela Margit: A 800,- eFt-os önrész, a lakosság arányos, vagy az ellátottak száma szerint van 
kiszámolva? 
Szűcs Lajos: Ez az ez évi ellátott arányos számolás alapján került kikalkulálásra. Éves szinten 
összesen 271 óra. Amennyiben nyer a pályázat, akkor jövő év január 1-től kell megfizetni az önrészt. 
Ha nem nyer a pályázat, akkor biztos vagyok benne, hogy a jászságban ez meg fog szűnni, mivel 
egyik település sem tudja felvállalni. A 18 település 15 millió forintot tesz hozzá a 20-25 millió 
forintos pályázati támogatáshoz. Ez a határozat csak a pályázat megnyerése esetén kötelez bennünket. 
Nagy valószínűség szerint ezek a pályázatok nyerni fognak. Az államnak lesz 30 % megtakarítása. 
Nagyon változó a szolgáltatás igénybevétele településenként. Pl. Jászalsószentgyörgy egy év alatt 
másfél órát vették igénybe a szolgáltatást. A szolgáltatásokért fizetnek azok is valamennyit, akik 
igénybe veszik a szolgáltatást. Ezt a díjat is megemelik január 1-től. A szolgáltatásokért nem lehet 
aránytalan összegeket kérni, csak a jogszabályban előírtat.  
Fazekas Józsefné: Ez nem lehet kérdés. Véleményem szerint továbbra is vállaljuk fel. A sérült 
gyermekeknek itt nem is tud sikerélményük lenni. Szakemberekre van szükségük. A családoknak 
segítségére kell lenni.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

68/2008. (IX. 10.) Önkormányzati Határozat 
A Jászsági Támogató Szolgálat 2009. évtől történő fenntartásának kérdéséről szóló elemzés 
testületi megtárgyalásáról 
 

1. Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai a Magyar 
Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 8. számú 
mellékletének 2.4. pontjában foglaltak, illetve a támogató szolgáltatás és a közösségi 
ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet alapján 
a Jászsági Többcélú Társulás által fenntartott Jászsági Támogató Szolgálat, mint 



intézmény finanszírozásának változásait és ennek hatásaként a Társulás általános 
működési költségeit érintő bevételek változásait megismerte. 
 

2. A változó feltételek okán a Képviselő-testület tagjai elfogadják, hogy Jászboldogháza 
közigazgatási területén a támogató szolgáltatás és közösségi pszichiátriai ellátás 
társulási formában történő feladatellátását 2009. évtől továbbra is biztosítják / nem 
biztosítják*. Ebből kifolyólag a települési önkormányzat vállalja/nem vállalja*, hogy 
a Jászsági Támogató Szolgálat működési kiadásaihoz 2009. évtől az önkormányzat 
tárgy évi költségvetése terhére lakosságszám arányosan / ellátási arány alapján* 
hozzájárul. 
 

3. Továbbá a Képviselő-testület tagjai felhatalmazzák Szűcs Lajos Polgármestert a 
szükséges egyeztetések lefolytatásához. 

 
 
 

Határidő: 2008. szeptember 16. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
Turóczi Istvánné – jegyző 
Jászsági Többcélú Társulás Titkársága – 5100 Jászberény, 
Szabadság tér 16. 

 
7.Napirend 
Beszámoló a Fürdőklub működéséről 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 Az anyagot készítette: Szöllősi Péter – írásban 
 
Szűcs Lajos: Szöllősi Pétert választotta meg a Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület elnökének. 
Önkormányzatunk szerződést kötött az egyesülettel a Fürdőklub üzemeltetésére. Az egyesület 
üzemelésében működött a Fürdőklub. A fürdő használatával elégedettek lehetünk. Az engedélyek 
beszerzése, és az időjárási viszonyok is befolyásolta, hogy a fürdő az egyesület tagjai részére június 
28-án tudott először kinyitni. Hétvégeken, szombat, vasárnap tartott nyitva. A lakosság részéről 
pozitív visszajelzéseket kaptunk. Nagyon sokan kihasználták, igénybe vették ezt a lehetőséget. Még 
olyan lehetőség is volt, hogy pályázat - Sportegyesület segítségével - úszás – oktatást is tartottak, 12 
gyermek részvételével. A Strandfürdő az egyesület működtetése alatt is biztonságosan működött. 
Semmilyen probléma (szabálytalanság, baleset,) nem fordult elő. Az egyesület nevében Szöllősi Péter 
azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez, hogy a tavasszal hozott testületi határozatot 
vizsgálja felül, melyben 100,-Ft/m3 vízhasználati díjat állapított meg. Mivel nem tudott időben 
beindulni a Strandfürdő, és a bevételek nem hozták a tervet, és 315.500,- Ft-ot tudott megtakarítani. 
Ezért kérik a bérleti díj befizetéséhez a testület méltányos döntését.  
Dr. Pap Béla: 50,- Ft/m3. javaslok. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2008.(IX.10.) Önkormányzati Határozat 
A Fürdőklub működéséről – bérleti díj megállapítása 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a 
Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület elnökének a Fürdőklub 2008. nyarán történt 
működéséről szóló beszámolót, és az alábbi döntést hozta. 
 



A Fürdőklub működéséről szóló beszámolót elfogadja. A 2008. év nyarán történt 
vízhasználatért 50.- Ft/m3. vízhasználati díjat állapít meg, melyet bérleti díj címen fizessenek 
meg az önkormányzat részére. 
Az elhasznált víz: 5000 m3.     Ez alapján 250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer Forint bérleti 
díjat fizessen be az egyesület az önkormányzat költségvetési számlájára. 
 

Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Gögyi – gazdálkodási tanácsos 
Szöllősi Péter – egyesület elnöke 

 
Szűcs Lajos: Köszönjük szépen a beszámoló elkészítését. Bízunk benne, hogy az egyesület a 
jövőben is talál feladatot magának, mivel a terveink szerint a Strandfürdő a felújítás után más 
formában működik tovább. 
 
8.Napirend 
Előterjesztés a községi web lap megújult működtetésére 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 Az anyagot készítette: Koós Zoltán, Babinyecz János 
 
Szűcs Lajos: Az tavasz folyamán egyszer már tárgyalta a testület. Akkor abban maradtunk, ha elkészül 
egy újabb, akkor bemutatjuk a Képviselőtestületnek. Erre most kerülhet sor. Az anyagot Koós Zoltán 
készítette, akit köszöntök körünkben. Eljött, hogy bemutassa nekünk. 
Koós Zoltán: 2 oldala van az oldalnak. Van egy, amit felhasználók és a látogató fog látni, és van az – 
az oldal, majd akik feltöltik. Szeretném bemutatni a látogatók által használt oldalt. Megújult teljesen. 
Új színekkel, forgó képekkel. Az oldal főként, a hírekre, eseményekre terjed ki. Jobb oldalon keresési 
lehetőség lesz, apróhirdetések, és a galéria. Ez a főoldal. Ugyanúgy lesznek különböző letöltések, 
faluújság, szórólapok. Itt találhatók a képviselőtestületi jegyzőkönyvek. A fórumhoz és a keresési 
lehetőséghez, apróhirdetésekhez regisztrációra lesz szükség.  
A szerkesztői felületen igen sok menüpont van. Használásra kerül a statikus tartalomszerkesztés, 
galéria és a letöltés. Van lehetőség word-be beilleszteni szöveget. Kereshető tartalmat kell neki adni, 
és képet lehet beilleszteni. Jogosultság beállítása. Meg kell adni a jelszót, az alapján, hogy 
kiválasztásra kerül, hogy kik szerkeszthetik az oldalt. Mindenki a saját oldalához nyúlhat hozzá. 
Frissíteni lehet a tartalmat. Képeket lehet cserélni rajta, régi helyett beilleszteni újakat. Egyszerű a 
kezelőfelület. Törölni, módosítani, aktiválni lehet. Címet, leírást, tartalomjegyzéket kell megadni. 
Galériában adminisztrációs felület található. Itt is címet kell adni. Lehet csoportosítani. Megadjuk, 
hogy mikor történt az esemény, szöveget írhatunk hozzá. Kiválasztjuk a képeket, egyszerre többet is 
fel lehet tenni a fényképezőgépről. Kijelöljük, hogy mi legyen a galériának az elölnézeti képe, amikor 
a listában látjuk. Megjelenik a galéria, és akkor aktívvá tesszük. Ez a 3 dolog lesz átadva a hivatal 
részére használatra.  
Ennyiben kívántam röviden bemutatni. Szívesen veszek véleményeket, javaslatokat. 
Szűcs Lajos: Miért akarjuk megújítani az oldalt? Az információ minél gyorsabb és több helyre való 
eljutás biztosítása céljából. A frissítések, a híreknek az aktualizálása, a különböző események 
bemutatása, vagy egy szervezetről szóló információk megjelenése, is akadozott.  A régit nem tudta 
sem az önkormányzat, sem a civil szervezetek kezelni. Ha bármilyen apró hírt, vagy bármilyen 
módosítást kellett eszközölni, akkor mindig Zoltánon keresztül tudtuk megtenni. Ő volt az, aki felvitte 
az internetre, és a web oldalon megjelenítette. Azért, hogy ez ne így legyen és az önkormányzatnál 2-3 
személy megtanulná és képes lenne működtetni, és a civil szervezetek is hozzáférési lehetőséget 
kapnak arra, hogy a saját anyagaikat, híreiket, képeiket folyamatosan feltöltsék, és ezáltal sokkal 
aktuálisabb oldalt működtethetünk. Nekem tetszik az oldal. Bízom benne, hogy meg tudjuk tanulni. 
Ebben is kérjük a továbbiakban is a segítségét, hogy álljanak a rendelkezésünkre. Várom a 



hozzászólásokat, véleményeket. Még olyan is felmerült, hogy aki használ számítógépet, internetet, az 
ügyfélfogadási időpontot kérhet a polgármestertől, jegyzőtől, vagy az adóstól stb. A lakosoknak ezzel 
is a segítségükre lehetünk. Meg kell tanulni használni. Hozzá kell szoknunk. Minden funkció annyit 
ér, amennyire kihasználják.  
Gerhát Károly: Nagyon jónak tartom.  
Szűcs Lajos: Az előző oldal 4 éve készült, akkor szavaztunk meg Koós Zoltán részére 50.000,- Ft.-ot. 
Egy ilyen oldal készítésének piaci ára 3-400 eFt. Ő azt mondta, hogy ránk bízza, hogy mennyit tudunk 
adni. Szeretnénk elismerni a munkáját. A web oldal készítéséért, és visszatekintve az elmúlt 4 év 
munkájáért, amit térítésmentesen végzett, egyszeri 150.000,- Ft-ot javaslok megfizetni részére.  
Fazekas Józsefné: Egyszeri, vagy évente? 
Szűcs Lajos: Egyszeri. A jövőben is biztos, hogy szükségünk lesz a segítségére. Célszerűbb, hogy 
alkalmanként fizessük meg. Ezért tettem ezt a javaslatot. Köszönöm szépen Koós Zoltán elmúlt 4 
évben végzett munkáját, és hogy elkészítette az új oldalt.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2008.(IX. 10.) Önkormányzati Határozat 
A községi Web lap megújult működtetéséről 
 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete köszönetét fejezi ki Koós 
Zoltán részére a Jászboldogháza község web oldalának 4 éven keresztül történt 
működtetésben való közreműködéséért, és a megújult web oldal készítéséért. 

 
A Képviselőtestület a bemutatott új Web oldal megjelenítéséhez hozzájárulását adja. 

 Felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy Koós Zoltán 5144 Jászboldogháza, Deák F. u. 
4. szám alatti lakos számlájára az elvégzett munkájáért egyszeri 150.000,- Ft-ot, azaz 

Egyszáz-ötvenezer forintot utaljon. 
 

Határidő: 2008. szeptember 25. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Gögyi – gazdálkodási tanácsos 

Koós Zoltán 
 
 
9.Napirend 
Előterjesztés a Települési Egészségtervre 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
Az anyagot készítette: ifj. Pap Béla, Turóczi Istvánné 
 
Szűcs Lajos: Az írásos anyagot áttanulmányoztuk. Van-e kérdés? Vélemény? 
Turóczi Istvánné: A Települési Egészségtervre a pályázatok benyújtásához van szükségünk.  Pályázni 
csak úgy lehet, ha van a településnek Egészségterve. Most a Jászsági Többcélú Társulás készít 
pályázatot, és minden településről be kell csatolni a tervet. A tervben nem szerepel 
kötelezettségvállalás, tények vannak benne.  
Szűcs Lajos: Az önkormányzatnak is szüksége van rá, mi is ezzel pályázhatunk. Jogszabály is előírja, 
hogy a településnek készíteni kell egészségtervet. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 



71/2008.(IX. 10.) Önkormányzati Határozat 
A Település Egészségtervéről 
  

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte a Település 
Egészségtervére előterjesztett anyagot, és az alábbi döntést hozta: 

 
A Képviselőtestület a Település Egészségtervét elfogadja. 

(A terv a határozat mellékletét képezi.) 
 

Határidő: 2008. szeptember 25. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Pap Béla - pályázatíró 

 
10.Napirend 
Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítására 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: Írásos anyag kiemelten tartalmazta a változásokat. Voltak olyan változtatások, amelyek a 
Közigazgatási Hivatal észrevételezésére kerültek módosításra. A társulás működése alatt kisebb 
társulások alakultak ki, amelyek szükségessé tették szintén a módosítást. Például: az oktatási 
társulásunk is az. Voltak olyan normatívák, amelyet a Jászsági Többcélú Társuláson keresztül kaptunk 
meg. Törvényi előírás a társulásnál, hogy minimum 3 önkormányzati alapfeladatot kell közösen ellátni 
az önkormányzatoknak. Ez a mi esetünkben az oktatás, az egészségügy területén az orvosi ügyelet 
biztosítása, illetve a szociális ellátások (Támogató Szolgálat).  Most folynak a tárgyalások arról, hogy 
január 1-től a Házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést is társulási formában kell ellátni. Ez csak 
a társuláson történő keresztülfuttatást jelenti. A szociális étkeztetést biztos, hogy mi végezzük a saját 
konyhánkról, de elképzelhető, hogy a finanszírozást. a társuláson keresztül kapjuk a normatívát. Így 
juthatunk csak plusz normatívához. Az oktatásnál ez 7 millió forintot jelent, amit a társuláson 
keresztül kapunk meg. Ezek azok a változások, ami miatt szükség van a módosításra. 
 

  A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

72/2008. (IX. 10.) Önkormányzati Határozat 
A Jászsági Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosításáról  
 
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete  megismerte a Jászsági Többcélú 
Társulás Társulási megállapodás módosítására tett javaslatot és az alábbi döntést hozta. 

 
A Képviselőtestület elfogadja a társulási megállapodásra tett módosítási javaslatot, és 

megbízza Szűcs Lajos polgármestert, hogy a megállapodási szerződést írja alá. 
  

      Határidő: 2008. szeptember 25.. 
            Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 

  Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
           Turóczi Istvánné – jegyző 

Jászsági Többcélú Társulás Titkársága – 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. 
 

11.Napirend 
Előterjesztés a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  



  
 
Szűcs Lajos: Évek óta minden évben részt vesz az önkormányzat a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat fordulóiban. Az 
önkormányzati támogatáshoz az anyagi lehetőségeihez mérten a megyei önkormányzat, 
illetve az oktatási intézmény is biztosít forrást. Ez azt jelenti, hogy nem évente egyszeri 
támogatást kapnak a hallgatók, hanem havi ösztöndíjat a tanulmányi időszak alatt. A nyári 
hónapokra nem jár. Most dönteni kell, hogy jövőre részt kívánunk-e venni. Ez januártól- 
decemberig, oktatási tanévtől eltérően kerül megállapításra. Nagyon fontos, hogy a 12. 
osztályos, végzős tanulók is pályázhatnak, akik a felsőoktatásra jelentkeznek. Amennyiben 
nem pályázik, akkor szeptembertől nem fogja kapni az ösztöndíjat. A pályázatokat az 
önkormányzathoz október 30-ig lehet benyújtani.   
Turóczi Istvánné: 2007.  őszétől a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kilépett a 
Bursa Hungarica pályázatból. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

73/2008.(IX. 10.) Önkormányzati Határozat 
A  BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által kiírt Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójával kapcsolatos 
tájékoztatót és az alábbi döntést hozta.  
A Képviselőtestület csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi pályázati fordulójához, ezért felkéri 
Szűcs Lajos polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
 

Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága – 1244 Budapest, Pf.:920 
 
12.Napirend 
Előterjesztés az eb tartás szabályairól szóló rendelet-tervezetre 
Előadó: Turóczi Istvánné – írásban 
 
Szűcs Lajos: Folyamatosan probléma az eb tartás, és azon szabályainak a betartása. Különböző 
joghézagok miatt képtelenek vagyunk megkövetelni és működtetni úgy, hogy ne legyen probléma. 
Még nem történt semmi olyan esemény, ami komolyan indokolná, hogy felmerüljön ez a kérdés. 
Vannak olyan lakosok 10-20 kutyával, ahol a kutyák folyamatosan a közterületeken tartózkodnak, 
gazdátlanul és veszélyezteti a lakosságot, az utcán közlekedőket. Nem tudunk mit kezdeni a 
problémával. A jogszabályok adta lehetőségek nem adnak számunkra olyan eszközt, ami megoldaná a 
problémát. A kóbor kutyák befogatása nagyon magas költséggel járna. A költséget akkor is ki kell 
fizetni, ha már közbe a bejelentéstől a kiérkezésig a kutya nem található ott, ahol volt. Olyan céget 
nem találunk, aki hetente egyszer legalább járőrözne, és amit talál kutyát, mind elvinné. Ebben látnám 
a megoldást. Nem olyan egyszerű megoldást találni úgy, hogy ne kerüljünk a bíróságra egy állatvédő 
szervezettel szemben. Jelzés értékű esetek egyre sűrűbben előfordulnak. Nem szabad azt megvárnunk, 
hogy komolyabb esetek előforduljanak. Ha nem tudom bizonyítani, hogy az utcán kóborló kutyának ki 



a gazdája, nem tudunk tenni semmit. Annyit tudunk csak tenni, ha ismerjük a tulajdonost, feljelentjük 
a jegyzőnél. Megbírságolja. Ez sem megoldás minden esetben. Ha a kutya gazdáját nem ismerjük, nem 
tudunk tenni semmit.  A rendelet tervezetet behoztam, de nincs értelme elfogadnunk.  
Turóczi Istvánné: Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről megalkottak egy törvényt, mely 
szeptembertől lépett életbe. Ez tartalmazza az eb tartást. A nyilvántartást sem kell vezetni a kutyákról 
a hivatalban, hanem az magán állatorvos feladata az ebek kötelező veszettség elleni oltása, 
immunizálása, és külön jogszabály szerinti ebek nyilvántartása. Az település önkormányzat kötelező 
feladata a kóbor állatok befogása és elhelyezése.  Erről a kormány a részletes szabályt rendeletben 
állapítja majd meg. Mi nem kötelezhetjük a kutyatulajdonost a chip beültetésére. Csak akkor, ha ezt a 
tulajdonos kéri az állatorvostól. 
Gerhát Károly: A kutya téma nekem is a vesszőparipám. A gyerekek az iskolából kerülővel jöttek haza 
az utcán kóborolt kutyák miatt. Én maximálisan minden támogatást megadok ez ügyben. Csak addig 
örülhetünk, még komolyabb baj nem lesz. Az állatvédők nem tudnak semmilyen jó megoldást? 
Turóczi Béla: 2600,- Ft lett a kutyaoltás. Már ez az összeg is nagyon sok. 2-3 kutyát még beoltatnak, 
de akinek ennél is több van, azt már nem, és jogosan szólhatunk érte. 
Szűcs Lajos: Ezt nem tudhatjuk. Ha befogunk egy kutyát, 2 hétig etetni, tartani kell. Jegyzőkönyvezni 
kell mindent. Bizonyítani kell. Meg kell vizsgáltatni állatorvossal nem-e fertőző, be van e oltva 
veszettség ellen? Ekkor már kb. 20 eFt-nál tartunk, aztán 2 hét után elaltathatjuk, és azután az állati 
hullát megsemmisítésre Nyíregyházára el kell szállítatnunk, az erre kijelölt területre. Ez az összeg nem 
térül meg, mert nem tudjuk behajtani a lakostól, mivel nem jelentkezik a tulajdonos.  
Fazekas Józsefné: Tapasztaltam én is, hogy jászberényi állatmenhelyre csak jászberényi kutyát 
fogadnak be.  
Szűcs Lajos: Javasolni csak azt tudom, hogy halasszuk el a rendeletalkotást.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2008.(IX. 10.) Önkormányzati Határozat 
eb tartásról  
 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az eb tartásról szóló helyi 
rendelet alkotását a Kormányrendelet megalkotása miatt fel függeszti. 

 
Határidő: 2008. szeptember 25. 

Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
 

13.Napirend 
Előterjesztés Tájház megvásárlására 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
  
Szűcs Lajos: Fontosnak tartottam, hogy behozzam ezt a napirendet, ennek két oka van. Alpolgármester 
úr lemondott a tiszteletdíjáról, ezáltal 1.961,-eFt került céltartalékba, célirányosan tájház létrehozására. 
A másik ok, hogy a LEADER pályázati kiírások tervezete tartalmaz olyan vidéki örökségek 
létrehozása, felújítása pályázatot, amelyre már októberben lehet pályázni. Maximum 17 millió forintig 
lehet pályázni felújításra. Amennyiben lesz ilyen tájházunk, és védetté nyilvánítjuk, akkor október 
hónapban beadhatjuk a pályázatot, amelynek keretében jelentős mértékű felújításra kerülhet sor. Első 
pályázati kiírások 4 témában októberben fognak megjelenni. Most még nagy az esély arra, hogy 
nyerünk. Ezekhez a pályázatokhoz 20 % áfát kell megfizetni. Az önkormányzatok, civil szervezetek 
pályázhatnak. Mivel 1 pályázati témában csak 1 pályázatot lehet benyújtani, ezért a terveink szerint az 
önkormányzat beadja a tájház felújításra a pályázatot, az egyház pedig a templom felújítására. 100 %-
os támogatást lehet elnyerni. Minimum 8 –10 millió Ft-os felújításra gondoltam.  Október 30-ig el kell 
készíttetni a felújítási tervet. Tetőt, ablakot, ajtót cserélni kell. A nyugdíjasokkal és a tulajdonosokkal 



egyeztetve javaslom, hogy az Alkotmány u. 8. szám alatti ingatlant vásárolja meg az önkormányzat. 
Az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület biztosítja a megvásárlásához a 800.000,- Ft.-ot, ami egyrészt a bál 
bevételeiből, másrészt különböző adományokból folyt be. Összesen 2.700.000,- Ft-tal rendelkezünk. 
Az ingatlan irányárának 4 millió forintot határoztak meg. Én 3.200.000.- Ft-ot javaslok. 
Túróczi Béla: Azt magasnak tartom.  
Fazekas Józsefné: 3.000.000,- Ft-ot javaslok. Én a szerkezetét ismerem. Nagyon gyenge építőanyagból 
áll. A nyugdíjasok munkája sokat szépített a házon.  
Szűcs Lajos: A 3.000.000,- Ft-os vételárat szavaztatom meg, amennyiben még tárgyalásra lesz 
szükség, összehívom a testületet. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

75/2008.(IX.10.) Önkormányzati Határozat 
Ingatlan megvásárlás Tájház céljából 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete azon szándékát fejezi ki, hogy 

a Jászboldogháza belterület 706 hrsz.-ú, Alkotmány utca 8. szám alatti 1498 m2 területi 
lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlant meg kívánja vásárolni.. 
Az ingatlanért 3.000.000,- Ft-os, azaz Hárommillió Forintos vételi árat kínál. 

A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a tulajdonosokkal történő 
tárgyalásokra. 

 
Határidő: 2008. október 30. 

Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Györgyi – gadálkodási főmunkatárs 

Besenyi Józsefné, Jászboldogháza, Kossuth L. u. 48. –  tulajdonos 
Márta Józsefné sz.: Besenyi Magolna 5000 Szolnok, Thököly út 18. fsz.1. -tulajdonos 

 
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 


