
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2010. február 10-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15. 
00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Fajka János, Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, dr. Pap 
Béla, Szaszkó Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla – képviselők  
Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Fehérváry Mária - jegyző 
 
Lakosság részéről: 7 fő. 
 
Az ülés határozatképes, jelen van 10 fő képviselő. 
 

A képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 
 

1.Napirend 
 Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester  
 
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Kedves Vendégeink! Utolsó soros ülésünk 2009. december 
18-án volt. Ezt követően 2010. januárban két rendkívüli ülést tartottunk, ahol a legfontosabb napirend 
volt a jegyzői állás pályázat megtárgyalása és a falufejlesztéses pályázattal kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás bonyolítása, és a 2010. évi költségvetés előzetes megtárgyalása.  A jegyzői állás betöltésre 
került, Dr. Fehérváry Mária lett kinevezve 2010. február 1-től. 
- A Közbeszerzési eljárás kapcsán a bejárás február 5-én megtartásra került, melyen 3 cég képviselői 
vettek részt. Összesen 4 cég vásárolta meg ez idáig a dokumentációt. A pályázat benyújtási határideje 
2010. február 15. 10.00 óra. Kérem a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjait, hogy a pályázat 
bontásakor szíveskedjenek megjelenni.  
- Az elmúlt időszakban a hideg és a hó okozott kisebb – nagyobb feladatokat. A 
közmunkásaink az ezzel kapcsolatos munkálatokat végezték, illetve az intézményeknél 
takarítási, javítási, karbantartási munkát végeztek.  Közmunkásokkal megkezdtük az ülőpadok 
készítését, melyek nyáron, a strandon kerülnek elhelyezésre. 20 db pad készítése van 
betervezve, padonként az anyagköltség 5.000,- Ft. 13 fő közmunkást foglalkoztatunk az „Út a 
munkához” program keretei között.  
- Az elmúlt hetekben több cégtől is kértünk árajánlatot telefon, internet, és hasonló 
szolgáltatások végzésére. Nagy különbségek vannak a piacon, ezért bízunk benne, hogy 
ezekhez a szolgáltatásokhoz olcsóbban hozzá tudunk majd jutni.  
- Folyamatban van a „Térfigyelő kamerarendszer” pályázat megvalósításának előkészítése. 11 
új kamera felszerelésére kerül sor a településen.  
- Január 27-én az óvoda tagintézmény-vezetőjével és a szülői munkaközösség vezetőjével 
együtt vettünk részt a budapesti Állatkerti Játszóházban egy rendezvényen, ahol a Tchibo 
Budapest Kft. képviselőjétől – jelképesen - vehette át az óvoda vezetője azt a 600.000,- Ft-os 
támogatást, melyet a szülők „nyereményjátékon” nyertek meg. Gratulálunk mindazoknak a 
szülőknek, akik részt vettek a játékban.  
- Február 1-én Dr. Pap Béla alpolgármesterrel és Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárssal 
a jászalsószentgyörgyi Önkormányzatnál egyeztettük az Oktatási Társulás működtetésével 
kapcsolatos 2010. évi költségvetést.  
- Február 6-án szombaton Jászalsószentgyörgyön megtartott, Jászboldogháza, Jánoshida és 
Jászalsószentgyörgy lakosainak szervezett keresztény bálra az önkormányzat 10.000,- Ft. 
értékben tombolatárgyat ajánlott fel.  



- A mai napon megkeresett egy fiatalember, azzal a kéréssel, hogy körzeti megbízott szeretne 
lenni. Jelenleg Szegeden teljesít szolgálatot, mint rendőr, és Joó-Kovács Balázzsal a Polgárőr 
Egyesület elnökével közösen mutattuk meg részére a települést.  
Röviden ennyiben kívántam beszámolni az elmúlt időszakban történt eseményekről, intézkedésekről.   
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

8/2010.(II. 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: 2010. 02 10. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
2.Napirend 
 Beszámoló a községi önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az írásos anyag 2010. január 31-ig tartalmazza a házipénztár és a költségvetési számla 
pénzforgalmát. A mai napon összesen 11.397.000,- Ft. a pénzkészletünk.  
Több olyan kifizetésünk is volt január hónapban, melyet a múlt évben hozott határozatok alapján 
kötött kötelezettségvállalásokat tartalmaz. A múlt évben nem teljesültek, ezért kifizetésük áthúzódtak 
január hónapra. Ilyenek voltak: a strandöltöző épület tervének a kifizetése, valamint a Strandfürdő 
melletti tó vízügyi engedélyes tervének kifizetése. A bérek kifizetése közel 2,7 millió Ft-os kiadást 
jelentett. Meghibásodás miatt szükségessé vált a búvárszivattyú javítása. A kisebb tételek a 
mindennapi fenntartáshoz szükségesek voltak.  
Gerhát Károly: A villamosenergia fogyasztásként a településen már az órával mért fogyasztást fizetjük 
az E-on részére? 
Szűcs Lajos: 2009. évben már a közvilágításért a mért fogyasztást fizetjük. 7 trafó található a 
településen, ahová felszerelték a mérőórákat.  Összehasonlítottuk a 2008. és a 2009. évet, és a két 
évben megfizetett villamosenergia fogyasztás között nagyon minimális különbség volt.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
9/2010.(II. 10.) Önkormányzati Határozat 
Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról  

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat átmeneti 

gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

Határidő: 2010. 02 10. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárs 

 
3.Napirend 

Előterjesztés Jászboldogháza község 2010. évi költségvetési előirányzatainak megállapítására, 
a költségvetési rendelet elfogadására 

 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 



 
Szűcs Lajos: Az írásbeli anyagot az alábbiakkal egészítem ki. Januárban már előzetesen tárgyaltuk az 
anyagot, mert nincs Pénzügyi Bizottság. Az elhangzott véleményekkel kiegészülve került 
átdolgozásra. Olyan költségvetést határozzunk meg, ami végre is hajtható. Az adóbevételeket először a 
tavalyi alapján terveztük, de a múlt évben az iparűzési adóból 3 millió forinttal kevesebb folyt be, 
ezért javasoltam, hogy csökkentsük a tervben a bevételt. 2 mFt-tal kevesebb iparűzési adóbevételt 
terveztünk. 
3 héttel ezelőtt az Oktatási Társulásunkhoz szükséges önkormányzati hozzájárulást 28 mFt-tal 
terveztük a tavalyi tervezet szerint. A múlt évben ez 25 mFt-ra csökkent. Az idei évben történt oktatási 
társulás működéséhez szükséges költségvetési egyeztetésen örültem, hogy 30 mFt-nál megálltunk. 
Olyan mértékű a normatíva csökkenés a tavalyi évhez képest, hogy a két település által közösen 
működtetett 4 intézményre (2 iskola, 2 óvoda) 50 mFt-tal kevesebb normatívát kapunk. Ezt a két 
önkormányzatnak kell összeadni, hogy működni tudjanak az intézmények. Jászalsószentgyörgy 
Önkormányzatának is jelentős összeget kell hozzátenni az oktatási társuláshoz. Az elmúlt években 
végrehajtott megszorítások árán sem tudjuk működési hitel nélkül tervezni a költségvetést. Az 
önkormányzatok csak úgy lehetnek működőképesek, hogy igénybe veszik az ÖNHIKI támogatásokat. 
Ez egy lehetőség, melyre pályázatot nyújthatunk majd be, és többletforrást hívhatunk le. Április, 
májusban fogják kiírni a pályázatot. Előre nem látunk, így nem tudjuk, hogy mi vár ránk. Ezért év 
elejétől nagyon odafigyelve, és takarékosan kell gazdálkodunk.  
Több önkormányzati dolgozó megkeresett, panaszkodott. Megértem elégedetlenségüket, mert 2007. 
január 1. óta nem volt illetményalap emelés. Ezt az elmúlt években különféle cafatéria juttatásokkal 
próbáltuk ellensúlyozni, ahogy lehetőségeink szerint tudtuk. Most nem tudunk annyi cafatéria juttatást 
biztosítani, mint az elmúlt években. Az adózási jogszabályok változása miatt az önkormányzatnak 
többe kerül, de kevesebb jut el a dolgozóhoz. Ezt a helyzetet nagyon nehéz kezelni. Az 
alkalmazottaknak nem tudtam mást mondani, csak azt, ha ezt a fizetést nem tudják elfogadni, és 
felmondanak, nem fogok megsértődni. Ebben a gazdasági helyzetben a terhek egyre nőnek, és 
emelkednek. Azt kérem a dolgozóktól, hogy próbálják elfogadni ezt a helyzetet, mert ez minden 
önkormányzati dolgozót ugyanúgy érint.  
A múlt évben a költségvetésbe nem került betervezésre az Alpolgármester Úr tiszteletdíja. Ezért a 3 
héttel ezelőtt tárgyalt anyagban sem szerepelt. A rendeletünk alapján a tiszteletdíj jár, és az egész 4 
éves ciklusra vonatkozik. Ezt kiigazítottuk, és szerepel a költségvetés tervezetében. A cafatéria 
juttatást járulékaival együtt beterveztük, megadva a lehetőséget a dolgozóknak, hogy milyen juttatást 
választanak, ezért nem került nevesítve. A legkedvezőbb az internet, a melegétkezési utalvány, és az 
üdülési csekk, melyeket 0 vagy 25 %-os adó terhel. Vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy az 
iskolakonyha melegétkezési utalvány elfogadóhely lehessen. A melegétkezési utalványt kibocsátó 
cégek 10 %-os részesedést kérnek. Ha az önkormányzat elfogadja, akkor 10 %-os veszteségünk lesz. 
Ha nem szeretnénk, hogy veszteségünk keletkezzen, akkor az étkeztetési díjat 10 %-kal meg kellene 
emelni. Ez a készpénzzel fizetőkkel szemben nem volna etikus. Továbbra is vizsgáljuk a 
lehetőségeket. Csak azoknál az intézményeknél szerepel a munkaruha juttatás, ahol a jogszabály ezt 
előírja. A Képviselőtestület határozott a tápiói híd visszaállításáról. Beterveztünk erre 4.000.000,- Ft-
ot. Így az utak, hidak dologi kiadásaira összesen 5.000.000,- Ft került betervezésre. Változtak a bér 
előirányzatok a vízműnél és a strandfürdőnél. A vízműnél betervezésre került a vízmű-és strandfürdő 
vezetője részére a br.68.000,- Ft- os kiegészítés, melyről tárgyaltunk az előző egyeztetésen. A 
strandfürdő nyitásával a vízművezető tevékenysége bővül, ezért javaslom a br. 68.000,- Ft-os kereset-
kiegészítést 1 évre meghatározva. Ezt minden évben a testület újra tárgyalja. A strandfürdő 
üzemeltetéséhez 2 fő 73.500,- Ft-os minimálbérrel, és 3 fő 89.500,- Ft-os minimálbérrel van 
betervezve.  
A januárban hozott határozat alapján az önkormányzat nem tervezi a mezőőri szolgálat felállítását, de 
500.000,- Ft-ot meghatároztunk a Polgárőr Egyesület támogatására annak érdekében, hogy külterületi 
feladatokat lássanak el külön megállapodás alapján. Január 22-ét követően többször tárgyaltam Joó-
Kovács Balázs elnökkel, és Vereb Szabolccsal, aki február 15-től településőrként lesz foglalkoztatva, 
és tájékoztattam a Képviselőtestületi ülésen elhangzottakról. Közösen arra a döntésre jutottunk, hogy 
megoldhatjuk ezt a feladatot közösen az egyesület segítségével és az önkormányzat által településőr 
foglalkoztatásával. A Polgárőr Egyesület egyedül nem vállalja a mezőőri feladat ellátását.  

Átadom a szót a Polgárőr Egyesület elnöke részére. 



Joó-Kovács Balázs: A mezőőri feladat ellátása kényes dolog. A földtulajdonosnak magának kell 
eldönteni, hogy milyen módon védi és őrzi a tulajdonát. A vállalkozó, és az összes földtulajdonos 
mérlegeli, hogy mennyi a keletkező kára, és mennyibe kerül az őrzés. Ha a keletkezett kár kevesebb, 
mint amennyibe az őrzés kerülne, akkor meg fontolja, és nem fogja támogatni a mezőőrséget. A 
Polgárőr Egyesületnek nincs meg ehhez a megfelelő technikai felszerelése, és nincs meg a létszáma 
ahhoz, hogy rendszeres és folyamatos külterületi munkát ellásson. Van egy pár személy, aki 
nyugdíjasként képes, és alkalmas lehet arra, hogy a feladatot elvégezze. Ez a munka elég nagy 
igénybevételt jelent, és térítés nélkül nem vállalná senki.  Autó vásárlása esetén nem elég az 
üzemanyag, annak folyamatos fenntartási díja keletkezik. Szerencsésnek tartanám, ha a gazdák annyit 
áldoznának erre a célra, hogy egy terepjáró készségű autót beszereznek, és a településőrség működni 
fog, akkor a Polgárőr Egyesület alkalmanként ki tudja egészíteni a létszámbeli nehézséget, és 
segítséget tud nyújtani a kritikusabb helyzetekben. Az egyesület vezetőségével megbeszélve ennyire 
jutottunk. Még vannak nyitott kérdések, de menetközben alakítható lesz a részünkről is, és az 
önkormányzat részéről is. Szerencsés helyzet volna, ha lenne körzeti megbízott a településen és a 
polgárőri és a településőri figyelem mellé a hatalmat tudná biztosítani, mert ez kockázatos, és 
időigényes feladat. Rendőrként segítettem, csináltam ezt saját szabadidőmből, saját autóval, saját 
üzemanyaggal. A rendőrség nem finanszírozta. Kopogtattak éjszaka, ünnepnap, mindig. Nincs időhöz 
kötve ez a feladat, és nagyon nagy igénybevételt jelent. Kísérleti jelleggel végezve a tervezett 
formában is nagy előrelépést jelentene, mert a polgárőrség élen jár, amióta az egyesület működik, és 
megerősíti ezt a tevékenységet az önkormányzat ilyen irányú hozzáállása is. Teljességgel még akkor 
sem tudnánk megoldani, ha a mezőőrség működne. Ha meg lesz mind a két településőr, egyedül nem 
láthat el a külterületen szolgálatot. Köszönöm szépen a szót.  
Szűcs Lajos: Mivel a Polgárőr Egyesület nem vállalta a feladatot, így az 500.000,- Ft-ot a 
településőrség működtetéséhez csoportosítottuk át, és ennyivel megemeltük a betervezett összeget. 
Szorgalmazom, hogy valamilyen formában külterületen is megoldódjon ez, mert a településünk 
biztonsága érdekében mindenképpen szükséges. Áprilistól 2 fő településőrt tudunk majd alkalmazni, 
akik el tudják majd látni a feladatot. Itt bér és egyéb költségeket, csak a településőrnek tudunk 
elszámolni. Köszönöm a Polgárőr Egyesület azon szándékát, ha a településőrök munkájához segítséget 
tudnak majd biztosítani.  
Az oktatási társuláshoz az átadott pénzeszközök 30.277.000,- Ft-ban került betervezésre. Ehhez még 
járulnak különböző kiadások, amit az önkormányzat biztosít, és így összesen 31.808.000,- Ft-ot kell 
biztosítani az oktatás működtetéséhez. 
A költségvetésben 17.957.000,- Ft működési hitellel kell számolnunk. Ezt az összeget csak az 
ÖNHIKI pályázaton elnyert összeg csökkentheti majd.  
Kérem, hogy mondják el véleményüket, és tegyék fel kérdéseiket. 
Szádvári Istvánné: 2 évre csökkentik a Gyest. 2 anyuka, 2 kisgyermekkel keresett meg ilyen 
problémával, hogy mit tudunk erről? Törvényben van –e már? Kérdezik az anyukák, hogy eltudják-e 
majd helyben helyezni a gyermekeiket? Lesz – e itt mini csoport? Van-e ilyen elképzelés? 
Szűcs Lajos: Tudomásom szerint már élő törvényről beszélhetünk. Szomszéd településeken már 
próbálkoznak vele. Az óvodai pályázatoknál már csak akkor adnak fejlesztésre támogatást, ha közös 
bölcsödei, óvodai csoportot indítunk. Ez a feltétel gátolja az óvoda felújítását is. Ezzel kizárják az 
önkormányzatot a pályázatból. A bölcsödei csoport indításának szigorú feltételei vannak. A dologi 
eszközök megszerzése kisebb feladat, de sokkal nehezebb a személyi feltételek biztosítása. A 2 éves 
gyermekeket az óvodás gyermekektől el kell különíteni, és sokkal több személyt kell hozzájuk 
alkalmazni.  Nincs lefinanszírozva a működtetés, ezért akik beindították a bölcsödei csoportot, azok az 
önkormányzatok is a megszüntetésen gondolkodnak. Nálunk a születendő gyermekek száma nagyon 
alacsony. 2-3 fő gyermekkel nem indíthatunk csoportot. Kicsi a falu. Kevés az igény ahhoz, hogy 
érdemben foglalkozzunk a kérdéssel. 2-3 anyukának ez bizonyára nagyon nagy problémát jelent majd. 
A kistelepüléseken nincsenek meg a személyi feltételek ahhoz, hogy ezzel az óvodák foglalkozzanak. 
Külön játszóudvart kellene kialakítani a 2 éves gyermeknek és külön a 3 éves gyermekeknek. 
Működésben szét kell választani a két csoportot. Végezhetünk a szülők között olyan felmérést, hogy 
van-e igény erre? Amennyiben 8-10 fő nem jön össze, nem tudunk foglalkozni a kérdéssel.  
Fazekas Józsefné: A kinevezett fürdővezetővel mielőbb készíttessünk tervet, hogy milyen elképzelései 
vannak a strand működtetését illetően, hogy hogyan tervezi – sajtó, szórólap- hogy vonzza a 
vendégeket, látogatókat? Jó lenne, ha a 32-es útnál, a faluszélére és a tápiógyörgyei bejárathoz is egy 



táblát kihelyeznénk, hogy merre van a strandfürdő. Sokan kérdezték, hogy hol található a strand. 
Sokan jelezték, hogy nem ismerik a településőrt. Jó lenne bemutatni a lakosságnak. Tervezünk-e 
falugyűlést, ahol elmondanánk a lakosoknak, hogy a problémájukkal kihez fordulhatnak. Ez nem 
ismeretes. Jelzést kaptam, hogy az Árpád és a Rét út kereszteződésénél valószínű csőtörés van.  
Szűcs Lajos: A munkatervben április végére van falugyűlés tervezve. Javaslom majd, hogy a 
Boldogházi Hírekben bemutatásra kerüljön, mint településőr. A vízmű – és strandfürdő vezetésére 
kinevezett Szőllősi Péter munkaköri leírását módosítani kell. A költségvetés elfogadása után 
gondolom, hogy komolyan veszi a munkáját, és minél előbb elkezdi a szervezést. A nyitva tartásra, és 
a belépődíjakra már elkészítette a javaslatát, melyet a Képviselőtestület írásban megkapott. A 
javaslatot támogatom, a leírtakkal egyetértek. Az 50-60 %-os kedvezményt mindennap 16,00 órától 
javaslom. Reklámmal, marketinggel eddig azért nem foglalkoztunk, mert árakat sem tudtunk mondani.  
Túróczi Béla: Az alpolgármester illetményével kapcsolatosan megkaptuk a tájékoztatást. 2009-ben 
nem volt betervezve az alpolgármester tiszteletdíja. Ha nem volt betervezve, akkor jár-e van nem? 
2006. évi alakuló ülésén a Képviselőtestület döntött az alpolgármester illetményéről, és 
költségátalányáról, mely Br. 18.400,- Ft. és 10 % költségátalány, 1840,- Ft. 2007-ben a Regionális 
Államigazgatási Hivatal szóbeli észrevételt tett, hogy a határozati döntés nem jó, mert az 
alpolgármesternek nem ennyi jár. A jogszabály úgy szól, hogy a Képviselőtestület a jogszabályban 
meghatározottaktól eltérhet. A Képviselőtestület el is tért ettől. Ha a Képviselőtestület megállapította a 
4,5 –szeres tiszteletdíjat, azt elfogadom, annak alapján kell eljárni. Kérem, hogy az erről szóló 
rendeletet a következő ülésre hozza be a Jegyző. 
2 hónappal ezelőtt határozott a testület, hogy állítsuk vissza a tápiói hidat, de ne csak önkormányzati 
pénzen. Polgármester úr megígérte, hogy beszél a földhasználókkal, hogy támogassák a híd felújítását, 
és a költségvetés tárgyalásakor már azt az összeget ismerni fogjuk. A híd hivatalosan, terv alapján 
készül, vagy az önkormányzat építi meg? Mennyi lesz a hídfelújítás teljes költségvetése? Mennyivel 
járulnak hozzá a földtulajdonosok? Szavazzuk meg a 4 mFt felhasználását úgy, hogy a költség 50 %-át 
vállaja a földhasználó, 50 %-ot pedig az önkormányzat.  
Neisz Józsefné: Ha az önkormányzati rendeletbe az alpolgármester illetménye szerepel, akkor jár.  
Szűcs Lajos: 2006-ban határozatban lett megállapítva az alpolgármester részére az illetményalap 4,5- 
szerese, mint tiszteletdíj. Egyetértek azzal, hogy nem kellett volna megállapítani a 4,5 szeres 
tiszteletdíjat. Véleményem szerint a jogszabályt a Közigazgatási Hivatal és a Jegyző is rosszul 
értelmezte. A jogszabály szerint „tiszteletdíjat állapíthat meg”. Nem kötelező megállapítani.  
A tápiói híd felújításnak van tervezve, nem új hídépítésnek. Ott régen is mindig híd volt. A híd 
felújításáról egy határozatot hoztunk, a január 20-i ülésen. Elmondtam, hogy addig, amíg a híd 
felújítására konkrét összeg nem kerül meghatározásra, addig nem keresem meg a földtulajdonosokat, 
mert nem tudom leírni, hogy az önkormányzati hozzájárulás mennyi. 4 mFt. a hídfelújítás 
költségvetése, ami a költségvetésbe be lett tervezve. Elfogadva még nincs. 
Túróczi Béla: Ha a költségvetés szavazásakor elfogadjuk a 4 mFt betervezését, akkor mi a garancia 
arra, hogy nem csak önkormányzati pénzből kerül felújításra? 
Szűcs Lajos: Ha 4 mFt, ami be van tervezve elegendő lesz a híd felújítására, akkor megtehetjük azt, 
hogy saját erőből építi meg az önkormányzat. Ha kérünk támogatást a földtulajdonosoktól, akkor 
lehet, hogy kevesebb pénzbe fog kerülni, mint 4 mFt. Ha a költségvetés megszavazásra kerül, akkor a 
betervezett összeg a híd felújítására elkölthető.  
Szaszkó Béla: Az Alpolgármester már elmondta a szándékát, hogy a tiszteletdíját felajánlja a híd 
felújítására. Ezzel az összeggel már az 50 % megvan.  
Szűcs Lajos: Abban az esetben is be kell tervezni mindkettőt. Az Alpolgármester Úr majd dönt a saját 
belátása szerint. Ne keverjük a kettőt. Felajánlás esetén a hídfelújítás költségét csökkenteni kell, azzal 
az összeggel.  
Kobela Margit: Többen egyetértünk azzal, hogy kell a híd, de nem teljesen önkormányzati feladat 
annak felújítása. Most be van tervezve az összes költség. Véleményem szerint ne tervezzük be az 
összes költséget.  
Szűcs Lajos: Hozhatunk olyan határozatot, hogy a teljes összeg hány %-át fizesse meg az 
önkormányzat, a többit pedig támogatásokból. 
Menyhárt Ernő: A betervezett összegek mind jó helyen vannak, ha sor kerül a felújításra, visszatérünk 
rá, és a megmaradt pénz kisebb módosításokkal átcsoportosítható lesz.  



Fajka János: Egyetértek az előző hozzászólással. Az önkormányzati hidak, utak karbantartása, 
felújítása önkormányzati kötelező feladat. Tervezzük be a hídfelújítás költségét. Ha lesznek 
támogatók, megmarad a pénzünk.  
Túróczi Béla: Teszek egy javaslatot. 2 mFt-ot tervezzünk be a költségvetésbe a hídfelújításra.  
Dr. Pap Béla: Mielőtt a szövetkezetek átalakulásáról, és az utak önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
szóló törvényt felülszavaznánk, jó volna elgondolkodni azon, hogy tudjuk, hogy a híd az kié, és az 
önkormányzatnak a szabad mozgást minden állampolgárnak biztosítani kell, ugyanúgy a település 
minden pontján.  
Szűcs Lajos: A híd és az önkormányzati utak fenntartása önkormányzati feladat. Ha úgy döntöttünk 
volna, hogy nem újítjuk fel, akkor nem teljesítettük volna a feladatunkat. Költségvetési rendeletet kell 
elfogadnunk. Ezt a módosítási javaslatot szavazásra bocsátom.  
 

 
A képviselőtestület 3 igen, 6 nem, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
10/2010.(II. 10.) Önkormányzati Határozat 
A Tápiói híd felújításáról 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetési rendeletében a 

Tápiói híd felújítására tett módosító javaslatot – a híd felújítására 2.000.000,- Ft kerüljön 
betervezésre - nem fogadta el. 

  

Határidő: 2010. 02 10. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
Joó-Kovács Balázs: A Boldogházi Hírek legutolsó számában Vereb Szabolcs településőrről volt egy 
ismertető.  
Kérésem a Képviselőtestület felé, hogy a Polgárőr Egyesület támogatását emelje meg 400.000,- Ft-ra, 
mert több civil szervezet támogatását megemelte. A kérésem azért jogos, mert az egyesület az év 
minden napján, 365 nap jelen van a településen, és a településért dolgozunk. A fenntartási költségek, 
járulékok emelkedtek. Ha módja van a Képviselőtestületnek, kérem, hogy támogassa az 
egyesületünket.  
Szűcs Lajos: Az egyesületek, civil szervezetek támogatása a múlt évi szinten lett tervezve. 
Novemberben a 2010. évi költségvetési koncepció készítésekor a Polgárőr Egyesület részéről ilyen 
kérés nem került megfogalmazásra. 
Joó-Kovács Balázs: Mentségemre annyit tudok mondani, hogy abban az időszakban szanatóriumban 
tartózkodtam, nem voltam idehaza.  
 

 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
11/2010.(II. 10.) Önkormányzati Határozat 
A Polgárőr Egyesület támogatásáról 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a Polgárőr Egyesület elnökének szóbeli 
kérelmére az önkormányzat 2010. évi költségvetéséből 400.000,- Ft-tal támogatja az egyesületet. 

 

Határidő: 2010. 02 10. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 



Szűcs Lajos: Javaslatot teszek Szőllősi Péter a Vízmű és Strandfürdő vezetői megbízására.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2010.(II. 10.) Önkormányzati Határozat 
A Strandfürdő vezetői megbízásról 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete 2010. március 1-től megbízza Szőllősi 

Péter vízművezetőt a Strandfürdő vezetésével is.   

Munkaköri leírása módosításra kerül, amely alapján köteles ellátni az intézmény irányítását, 
szervezni a működéséhez szükséges engedélyeztetési eljárást, elvégezni a Strandfürdő 

üzemeltetésével járó adminisztrációs feladatokat és a marketing tevékenységet. 

1. A Vízmű-és Strandfürdő vezetője részére a Képviselőtestület 2010. évre bruttó 68.000,- Ft/hó, 
azaz Hatvannyolcezer forint illetménykiegészítést állapít meg. 

2. A Vízmű-és Strandfürdő vezetője részére a Képviselőtestület egyszeri bruttó 100.000,- Ft, 
azaz Egyszázezer forint prémiumot állapít meg, ha a Strandfürdő 2010. évi szezonjának 

vendégforgalma a 4000 (négyezer) főt eléri. 

3. A Vízmű- és Strandfürdő vezetője részére a Képviselőtestület egyszeri bruttó 100.000,- Ft, 
azaz Egyszázezer forint prémiumot állapít meg, ha a Strandfürdő 2010. évi szezonjának 

vendégforgalma az 5000 (ötezer) főt eléri. 

4. Az intézményvezető köteles a strandidény lezárulását követő első soros testületi ülésen 
beszámolni a Képviselőtestületnek a Strandfürdő működéséről.  

A 2. és 3. pontokban meghatározott prémium kifizetésére az intézményvezető szeptemberi 
Képviselőtestületi ülésen történő beszámolójától függően és azt követően kerülhet sor. 

 

Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

Szőllősi Péter – Vízmű és Strandfürdő –vezető 
 
Szűcs Lajos: A strandfürdő díjtételeire tett javaslatot elfogadom, azzal a módosítással, hogy legyen 
16,00 órától 60 %-os kedvezmény. 
Dr. Pap Béla: Maradjon az 50 %-os kedvezmény, 16,00 órától. 
  

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

13/2010.(II. 10.) Önkormányzati Határozat 
A 2010. évben fizetendő strandbelépő díjakról 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete 2010. évre az önkormányzat tulajdonát 

képező Strandfürdő belépés idejét és díjait az alábbiakban határozza meg: 

Nyitva tartás: június, július, augusztus hónapokban: 

minden nap 9,00-19,00 óráig, 

Éjszakai nyitva tartási idő: hetente 1 alkalom 20,00 – 24,00 óráig 

Belépődíjak: 

Felnőtt: 800,- Ft/fő 



Nyugdíjas, diák: 600,- Ft/fő (diák: 14-18 éves korig) 

Gyermek: 400,- Ft/fő (gyermek: 4-14 éves korig) 

5 alkalmas belépő: 

Felnőtt: 3.000,- Ft/fő 

Nyugdíjas, diák: 2.500,- Ft/fő 

Gyermek: 1.500,- Ft/fő 

Családi belépő: 

2 felnőtt+ 2 gyermek 2.000,- Ft. 

További kedvezmény:  

A hét minden napján 16,00 órától – 19,00 óráig 50 %-os kedvezmény. 

 

Határidő: 2010. február 10. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

Szőllősi Péter – Vízmű – és Strandfürdő-vezető 
 

Szűcs Lajos: A módosítással együtt a rendelet-tervezetet elfogadásra javaslom. 
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
 

1/2010.(II.10.) Önkormányzati Rendelet 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Dr. Pap Béla: A tiszteletdíjamról lemondok a hídépítés javára, (4 mFt.+ a tiszteletdíjam), de csak úgy, 
ha az önkormányzat adja hozzá a 4 mFt-ot. Kérem a nyilatkozat elkészítését.  
Szűcs Lajos: Köszönjük szépen. Kérem hivatalosan írásban elkészíteni.  

 
 
4.Napirend 
 Előterjesztés a Szavazatszámláló bizottsági tagok személyének megválasztására 
 Előadó: dr. Fehérváry Mária jegyző  
 
Szűcs Lajos: Írásos anyagot mindenki megkapta. Átadom a szót a Jegyzőnő részére.  
Dr. Fehérváry Mária: A javasolt bizottsági tagok fognak dolgozni a következő Országgyűlési 
választásig. Az 1. számú szavazókör lett kijelölve azok részére, akik igazolással rendelkeznek. Itt a 
szavazatszámláló bizottságnak 7 tagúnak kell lenni. Új tag Takács Olga. A póttagok közül nem biztos, 
hogy mindenkire sor kerül, mert a pártok nagy valószínűséggel delegálnak majd a bizottságokba 
tagokat. A bizottság tagjai között itt egy új személy van, és a póttagok között is vannak új személyek. 
Mindenképpen szerettem volna a fiatalokat is bevonni a munkába, hogy ők is ismerkedjenek a 
bizottság munkájával, és egyszer csak felválthatják a régebbi bizottsági tagokat.  
A 2. számú szavazókör 5 bizottsági tagból áll. Új tag Velkei Szabolcs.  
Február 9-én volt a helyi Választási Iroda vezetőinek a felkészítése Szolnokon. Ott kaptuk a 
tájékoztatást, hogy Kisebbségi Önkormányzati Szavazatszámláló Bizottsági tagokat is kell választani, 
annak ellenére, hogy a településen valószínűsíthetően Kisebbségi Önkormányzati választásra nem fog 



sor kerülni. Azt a javaslatot kaptuk, hogy a Szavazatszámláló Bizottsági póttagok kerüljenek 
megválasztásra, mint Kisebbségi Önkormányzati Szavazatszámláló Bizottsági tagok is. Ezért az írásos 
anyagot ezzel kiegészítem, és Kisebbségi Önkormányzati Szavazatszámláló Bizottsági tagoknak 
javaslom: Szőllősi Bélát, Szőllősi Pétert, Rácz Gézát. Póttagoknak: Bajor Zoltánt és Ménkű Juditot.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

14/2010.(II. 10.) Önkormányzati Határozat 
Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztásáról 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete az 1997. évi C. tv. 23. § (1) bekezdése 
alapján Jászboldogháza községben szavazatszámláló bizottsági tagnak, illetve póttagnak választja 

meg az alábbi személyeket azzal, hogy amennyiben összeférhetetlenség vagy egyéb ok miatt a 
szavazatszámláló bizottság kiegészítése szükségessé válik, úgy a póttag a jelzett sorszám szerint 

lép a kieső tag helyébe. 

1. számú szavazókör: Községháza Tanácsterme 

5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. 

Tagok:           Szádvári Istvánné           Vasút u. 48. 

Petróczi Róbert           Bocskai u. 58. 

Takács Olga   Tompa M. u. 38. 

   Póttagok:  Kovács Zita   Deák F. u. 31. 

     Ménkű Judit   Zalka M. u. 25. 

     Szőllősi Péter   Rákóczi F. u. 49. 

     Szőllősi Béla   Petőfi S. u. 5/a. 

2. számú szavazókör: Művelődési Ház 

5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 9. 

   Tagok:  Szádvári Jánosné  Kossuth L. u. 33. 

     Szappanos Anikó Zalka M. u. 10. 

     Velkei Szabolcs Bocskai u. 13. 

   Póttagok: Rácz Géza  Bajnok u. 18. 

     Bajor Zoltán       Vezér u. 25. 

 

3. Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjai: 
Tagok:  Szőllősi Béla   Petőfi S. u. 5/a. 

  Szőllősi Péter   Rákóczi u. 49. 

  Rácz Géza   Bajnok u. 18. 

Póttagok: Bajor Zoltán   Vezér u. 25. 

  Ménkű Judit   Zalka M. u. 25. 

 

Határidő: 2010. 02 10. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária - jegyző 



 
5.Napirend 
 Előterjesztés a 2010. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadására 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Írásos anyagot mindenki megkapta. Átadom a szót a Jegyzőnő részére. 
Dr. Fehérváry Mária: Február 15-ig kell elfogadni a közfoglalkoztatási tervet, melyet meg kell küldeni 
a Magyar Államkincstárnak, és a Munkaügyi Központnak. Ha nem érkezik be időben a terv, akkor a 
Magyar Államkincstár vissza fogja tartani a közcélúak foglalkoztatásához adandó támogatást. Sokat 
foglalkoztam vele, minden olyan elem benne van, amit a jogszabály alapján tartalmaznia kell a 
közfoglalkoztatási tervnek. Előzetes véleményezésre megküldésre került a Munkaügyi Központ 
Jászberényi Kirendeltségéhez. Írásos véleményezést megkaptuk, melyben tájékoztatnak, hogy az 
anyag tömör, és lényegretörő, de a célt szolgálja, amit tartalmaznia kell, azt tartalmazza.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2010.(II. 10.) Önkormányzati Határozat 
2010. évi közfoglalkoztatási tervről 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a polgármester előterjesztése alapján 
megtárgyalta és az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta a 2010. évi 

közfoglalkoztatási tervet. 

 

Határidő: 2010. 02 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Munkaügyi Központ 5100 Jászberény, Jásztelki út 17. 

Magyar Államkincstár 5000 Szolnok, Liget u. 6. 
 
6.Napirend 

Előterjesztés a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet 
elfogadására 
Előadó: dr. Fehérváry Mária jegyző 
 

Szűcs Lajos: Írásos anyagot mindenki megkapta. Átadom a szót a Jegyzőnő részére. 
Dr. Fehérváry Mária: Ezzel kapcsolatosan van egy 2001. évi önkormányzati rendelet. A módosításra 
azért volt szükség, mert a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény módosításra került, és kivették 
belőle a munkaruha támogatást, étkezési utalványt, és helyette beépítették a cafatéria rendszert.  E 
miatt vált szükségessé a 2001. évi rendelet felülvizsgálata, melyet a fentiek alapján módosítottunk. 
Javaslom a 8/2001. Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezését, és az új rendelet elfogadását.  
Gerhát Károly: A 193.250,- Ft-os cafatéria bruttó-ban értendő? 
Szűcs Lajos: Igen. Ez a minimális adható, mely az illetményalap ötszöröse. Január 1-től 5-25-szörös 
cafatériát lehet megállapítani. Ennek a cafatéria keretnek már tartalmaznia kell a járulékokat is. A 
dolgozó írásban nyilatkozhat március 1-ig, hogy a cafatéria kereten belül milyen juttatásokat választ.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 

2/2010.(II.10.) Önkormányzati Rendelet 
A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
7.Napirend 



 Előterjesztés a községi Önkormányzat által 2010-ben támogatott és szervezett rendezvényekre 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Rendezvényszervezésre 800.000,- Ft.+Áfa van betervezve a költségvetésbe. 1 civil 
szervezet jelezte felém, hogy szeretne önkormányzati támogatással rendezvényt szervezni. Ez az 
Autóssport Egyesület. Rally verseny szervezéséhez kérik az önkormányzat támogatását, május 1-én 
vagy augusztus 20-án szeretnék megrendezni. Még a pontos időpont nem került eldöntésre. A múlt 
évben kb.100.000,- Ft-ot biztosítottunk a verseny szervezéséhez. Döntöttünk, hogy 2010. június 5-én a 
Strandfürdőn Falunapot rendezünk. Másfél millió forint alatt nem lehet falunapot tartani, csak az esti 
programokra szükség lenne 800.000,- - l.000.000,- Ft-ra.  A múlt évben tájékoztattam a civil 
szervezeteket, hogy 2009. november végéig (koncepció készítés ideje) jelezzék, hogy milyen 
rendezvényhez kérik az önkormányzat támogatását. Más szervezettől nem kaptunk visszajelzést. Az 
Autóssport Egyesület részére 2010. évben 100.000,- Ft-ot támogatást javaslok.  
 
 

A képviselőtestület 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

16/2010.(II. 10.) Önkormányzati Határozat 
Az önkormányzat által 2010. évben támogatott rendezvényekről 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete  2010. évben az alábbi 

 rendezvényeket támogatja: 

Falunap (Strandfürdő területén) – önkormányzati rendezvény 

Autós Rally verseny (Autóssport Egyesület rendezésében) 

 

A rendezvényeket a 2010. évi költségvetésben megállapított összegből,  

mely 800.000,- Ft, finanszírozza az önkormányzat, ebből az 

  Autóssport Egyesület részére a Rally verseny megrendezéséhez 100.000,- Ft. támogatást nyújt.  

 

Határidő: 2010. 02 10. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Fehérváry Mária – jegyző 
Neiszt Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

Autóssport Egyesület - elnöke 
 
8.Napirend 
 Tájékoztató a Boldogházi Hírek működéséről 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
 
Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm Konkoly Bélánét a Boldogházi Hírek főszerkesztőjét. Azzel 
kapcsolatosan készítettem egy gyors összesítést, hogy az újságnak milyen bevételi, kiadási vonzata 
van. A fénymásoló vásárlásáról azért döntöttünk, hogy a helyi újságot azon tudjuk majd nyomtatni. 
Ezzel a fénymásoló kihasználtsága jó. Havonta a fénymásoló 9423 db oldalszámot másol. Éves szinten 
100.000 nyomatot készít a fénymásoló. A fénymásoló munkájával meg vagyunk elégedve. Az újság 
laponkénti fénymásolása 4,10 Ft. Átlagosan 4 db A/3-as lapból készül az újság. A fénymásolópapír 
laponkénti ára 3,- Ft. 8 db klikk újságonként 32,8 Ft. A szerkesztési díj példányonként 30,- Ft. 1 db 
újság költsége 74,80 Ft. 200,- Ft. a Boldogházi Hírek előfizetési díja. Megállapítható, hogy amióta 



saját fénymásoló berendezésen készítjük, sokkal olcsóbban elő tudjuk állítani. Ehhez még a karácsonyi 
szám költsége hozzájön, mivel nyomdában készült a színes borítólap és naptár, melyekek készítése, 
összesen 36.000,- Ft. 2009-ben 143.700,- Ft-ba került az újság készítése, és 300.000,- Ft. volt az 
előfizetési díj. A januárban megtartott szerkesztői ülésen nem javasoltam az újság árának 
csökkentését. Javaslom, hogy a 150-190,- eFt. megtakarítást a főszerkesztő döntse el, hogy mire 
kívánja elkölteni. Ezúton szeretném megköszönni a főszerkesztőnek és az újság többi szerkesztőinek 
az egész éves fáradozását, munkáját. Sok munkát, energiát igényel az újság készítése. Betöltötte az 
újság a 10. életévét. Örülök, hogy 10 éven keresztül folyamatosan, megszakítás nélkül kiadásra került. 
Nem veszített az értékéből, nem csökken az előfizetési szám, pedig az interneten azonnal hozzáférhető 
az újság. A településünk lakóitól, és más településekről is csak pozitív véleményt kaptam. A 
legnagyobb értéke, hogy a lakossághoz eljutnak a lap hasábjain keresztül az önkormányzat, civil 
szervezetek, intézmények, falugazdász hírei is. Így tudjuk tájékoztatni a lakosságot időben.  
Konkoly Béláné: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Köszönöm a meghívást és a 
kedves szavakat. Mi szerkesztők azon dolgozunk, hogy érdekessé és mindenki számára 
figyelemfelkeltővé tegyük a lapot, de elsődleges szempontunk mindig a tájékoztatás és a hitelesség 
volt. Örömmel fogadnánk, ha a Képviselőtestület tagjai bármilyen ötlettel segítenék a munkánkat. 
Köszönöm szépen. Várom, ha bármilyen kérdés van.  
Dr. Pap Béla: Ha már 10 éves az újság, javaslom, hogy ismerjük el a szerkesztők munkáját, pénzben 
vagy valamiféleképpen, nemcsak erkölcsileg, mert nem 10 perces munkáról van szó.  Ismereteim 
szerint, aki olvassa az újságot, mindenki meg van elégedve.  
Szűcs Lajos: Egyszer volt, hogy a Bogácsi üdülést felajánlottuk az újság szerkesztőinek. Azon kívül 
szóbeli, erkölcsi elismerésen kívül más nem volt. Jónak tartom, és támogatom a javaslatot. 4-5 
személy munkájáról beszélünk, akik 10 éven keresztül részt vettek a munkában, szívét, lelkét, idejét 
feláldozva írja a cikkeket. Sokat áldoztak az újságért. Van-e javaslat, hogy hogyan tudnánk 
megköszönni a munkájukat.  
Konkoly Béláné: Köszönöm a dicsérő szavakat. A munka mellett ez valóban munka, amikor az újság 
készül, de ez nekünk örömet jelent, amikor a faluért dolgozhatunk. A szerkesztőink nem anyagi 
juttatásért dolgoznak. Munkánkat civil szervezetek bevonásával végezzük. Ezért én köszönöm külön a 
munkájukat, többen rendszeresen írnak. Ezért semmiféle juttatásra nem tartunk igényt, mert szeretettel 
és örömmel végezzük a munkát. Köszönöm szépen.  
Dr. Pap Béla: Javaslom, hogy az elismerő munkájukért határozatot hozzunk.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

17/2010.(II. 10.) Önkormányzati Határozat 
A Boldogházi Hírek szerkesztőinek 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete köszönetét fejezi ki 

a Boldogházi Hírek szerkesztőinek,  
Konkoly Béláné főszerkesztőnek az újság szerkesztéséért,  

az elmúlt 10 évben végzett önfeláldozó munkájukért. 
 

Határidő: 2010. 02 10. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Fehérváry Mária - jegyző 
Boldogházi Hírek Szerkesztői 

 
 

Konkoly Béláné: Köszönöm szépen. Az anyagi lehetőséget köszönjük, és ezzel az újságot színesebbé 
fogjuk tenni. Örök vágyunk volt, hogy több színes oldal legyen az újságban. Köszönöm.  
 
9.Napirend 
 Egyebek 



 
Szűcs Lajos: A nem nyilvános rendőrségi írásbeli beszámolót a Képviselők kézhez kapták. Minden 
évben beszámol a Rendőrkapitányság az elmúlt év közbiztonság helyzetéről, és lehetőséget kaptunk 
rá, hogy a képviselőkkel megismertessük. A jászságban a közbiztonság helyzete évről évre romlik. 
Nagyon magas a bűncselekmények száma. 1000 lakosra, 36 bűncselekmény jut egy évre. Nálunk ez 
jóval alacsonyabb. A jászsági 18 település között a mi településünk a legerősebb, legjobb település, 
annak ellenére, hogy nincs körzeti megbízottunk. 2 hete volt a Jászsági Önkormányzatok 
Szövetkezetének ülése. Ebből az anyagból beszámolt Halmai Ferenc Rendőrkapitány Úr a 18 Jászsági 
település polgármesterének. Ott erős szavakat használva kifejtettem a Rendőrkapitány Úrnak, hogy 
minden tiszteletem a Rendőrkapitányságé és a munkájáé, azért a tevékenységé, amit tesznek és 
dolgoznak. Kifejtettem azt is, hogy a jövőben nem tudok elmenni azon esetek mellett, hogy hátránya 
származzon településünknek, hogy nincsen körzeti megbízottja. Arra a kérdésemre nem kaptam 
választ, hogy mennyi időn belül kell kint lenni a rendőrségnek, ha bejelentés érkezik. A jogszabályok 
szerint Jászboldogháza települést megilleti 1 fő körzeti megbízott. Kértem, hogy úgy szervezzék a 
rendőrök toborzását, hogy ez a településnek jár. Ha ez a helyzet rövid időn belül nem változik, akkor 
folyamatosan levelet írok a felettes szerveknek ez ügyben. Nem a Rendőrkapitány hibája, hogy kevés 
a rendőr, de nagy probléma, hogy vannak olyan országrészek, ahol képtelenség az üres álláshelyeket 
feltölteni. A Jászságba 7 körzeti megbízottat keresnek. Jászberénybe 40 rendőrt. Az anyaghoz 
határozatot hoznunk nem kell, csak a véleményemről szerettem volna tájékoztatni a Tisztelt 
Képviselőtestületet.  
 
 A Jászsági Önkormányzatok Szövetségének ülésen elhangzott, hogy a Jász Világtalálkozó 
rendezvénysorosat a végéhez közeledik. Az idén szervezi Jászágó a XVI.-at. Jászivány és 
Jászfelsőszentgyörgy nem rendezte még. A polgármesterek körében nagy kérdés, hogy hogyan legyen 
a folytatás? Mindenképpen valamilyen változást sürgetnek a kulturális területen dolgozók. Minden 
település 3 napos rendezvényt tartott, nagyon színes programokkal. A rendezvénynek vannak olyan 
elemei, amelyek hagyománnyá váltak: ünnepségrésze, lovas felvonulás. Véleményt kérnek az 
önkormányzatoktól, hogy hogyan kívánjuk ezt tovább folytatni, és 2015. utáni időpontban melyik 
évben vállalja az önkormányzat egy új világtalálkozó szervezését. Javasolták, hogy ne legyen évente 
megrendezve, csak 2-3 évente. Érdemes lenne létrehozni a JÖSZ-nél egy olyan alapot, ahol minden 
település évente lakosságszám arányosan tenne az alapba valamennyi pénzt. Tájékoztatásképpen 
kívántam elmondani, de a következőkben véleményt kell alkotnunk.  
 
Az Önkormányzati Minisztérium által kiírt „A bölcsödék és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevételének támogatására „ című 
pályázatra Jászalsószengyörgy Önkormányzatával közösen szeretnénk benyújtani a pályázatot. 
Műszaki emberekkel és tervezőkkel egyeztettük, hogy miképpen jelentene az önkormányzatnak minél 
nagyobb megtakarítást. A 3 épületnek (kisiskola, nagyiskola és a tornaterem) nyílászárói, és a 
tornaterem burkolatának cserélése kerültek felmérésre. A tervező jó minőségű, 8 mm vastag, PVC 
anyagot tervezett (9.300,- Ft/m2.) a tornaterem burkolatának cserélésére, mely most összesen 
12.300.000,- Ft. 3 évvel ezelőtt 7.000.000,- Ft-ra volt tervezve. Az elmúlt években készített szakértői 
vélemény alapján még a padlóburkolat nagy odafigyeléssel használható. Dönteni kell, hogy a 3 verzió 
közül melyik változatot adjuk be a pályázatba. A pályázat költségvetése a nettó 20.000.000,- Ft-ot nem 
haladhatja meg. 20 éve a Tornacsarnok ablakai nem lettek lefestve. A padlóburkolat kopott, de mégis a 
nyílászárók cseréjére javaslom, hogy pályázzunk, mert ezzel érnénk el megtakarítást. 25 %-os Áfa 
tartalmat kell fizetnünk önerőként. 80 %-os támogatást kaphatunk a pályázathoz.   
Dr. Pap Béla: Kérdezzük meg az iskola tagintézmény-vezetőnőjét is.   
Fajka Jánosné: Mi mindent szeretnénk, de a nyílászárók cseréjét tartjuk mi is fontosabbnak. 
Gerhát Károly: Én is a nyílászárók cseréjét javaslom, szó szerint nagy rések vannak az ablakok között, 
huzat van.  

Dr. Pap Béla alpolgármester más egyéb elfoglaltsága miatt elment az ülésről. 
 

Szűcs Lajos: A 3. verziót javaslom, a nagyiskola és a tornacsarnok összes nyílászáróinak cseréjére 
adjuk be a pályázatot.  
 



 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

18/2010.(II.10.) Önkormányzati Határozat 
A közoktatási intézmények infrastrukturális felújítására pályázat benyújtásáról 
 
 

Jászboldogháza község önkormányzatának Képviselőtestülete az 1/2010. (I. 19.)  
Önkormányzati Minisztérium rendelete alapján, mint támogatási kérelmet elbíráló szervhez a 
közoktatási intézmények infrastrukturális felújítására az alábbi pályázatot kívánja benyújtani: 

 
Jászboldogháza Önkormányzat tulajdonát képező belterület 812 hrsz-ú,  

 Iskola és Tornacsarnok felújítására a tervezett beruházási összeg bruttó 23.219.106,- Ft.  
A beruházáshoz 18.575.285,- Ft. támogatást igényelünk.  

A 4.643.821,- Ft önerőt a Jászboldogházi Község Önkormányzata biztosítja. 
 

A pályázat benyújtására Jászalsószentgyörgy Önkormányzata jogosult, a Közoktatási 
Intézményfenntartó Társulás képviselőjeként. 

A Képviselőtestület felkéri Szarvák Imre  polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
 

Határidő: 2010. február 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Dr. Fehérváry Mária– jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

Községi Önkormányzat – 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. – Szarvák Imre polgármester 
Községi Önkormányzat – 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.  - Dr. Kovács Kornél jegyző  
 
 
Szűcs Lajos: A Jászsági Többcélú Társulás költségvetéséhez szóbeli kiegészítést nem teszek. Elég 
részletes írásos anyag került kiosztásra.  
 
 Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2010. március 13-án, szombaton bált rendez. Írásos kérelmükben 
kérik a Képviselőtestületet, hogy a Tornacsarnokot a bál megrendezéséhez térítés nélkül bocsássa a 
rendelkezésükre.  

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2010.(II. 10.) Önkormányzati Határozat 
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta az Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület (5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 10.) írásban benyújtott kérelmét. 

A Képviselőtestület a kérelmet támogatta, és az egyesület 2010. március 13-án szombaton a bált a 
Tornacsarnokban rendezheti  térítés nélkül.  

 

Határidő: 2010. 02 10. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 



Szűcs Gergely – egyesület elnöke 
 

Szűcs Lajos: Segítségünket ajánljuk fel a bál sikeres megrendezéséhez. 
 
Gerhát Károly: Március 27-én szombaton szintén a tornacsarnokban az Árvalányhaj Néptánccsoport 
tart bemutatót. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.  
 
Szűcs Lajos: Az Oktatási Társulási megállapodás módosítására van szükség. Visszamódosítjuk a 
megállapodást a két évvel ezelőtti állapotra. A múlt évben módosításra került, mert nem fizettünk a 
múlt évben közös költséget pld. a pénzügyes adminisztrációs munkáira vonatkozóan, és a nálunk lévő 
22 dolgozónak a Jászalsószentgyörgyi Önkormányzat fizette a tavalyi cafatéria juttatását. Ezért a 
társulás költségvetéséhez nem 28.000.000,- Ft-ot kellett fizetni, hanem 25.000.000,- Ft-ot. 2010. évben 
Jászalsószengyörgy Önkormányzata az oktatási társuláshoz 60 mFt. önkormányzati hozzájárulást fizet.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2010.(II. 10.) Önkormányzati Határozat 
Társulási Megállapodás módosításáról 
 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadja a Jászalsószentgyörgy, 
Jászboldogháza Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítást a 

mellékelt módosítás szerint. 

 

Határidő: 2010. 02 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Községi Önkormányzat – 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. – Szarvák Imre polgármester 
Községi Önkormányzat – 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. – dr. Kovács Kornél jegyző 

 
Túróczi Béla: A családokat megszórták meleg étkezési utalvánnyal. Nem tudunk vele mit kezdeni. A 
jászboldogházi iskolakonyha elfogadja-e? Ha nem tudja elfogadni, akkor máshonnan vásároljuk az 
ebédet, nem az iskolakonyháról. Ez nemcsak az én problémám. Erről beszélni kell.  
Szűcs Lajos: Jogos a felvetés. Szülők hívogatnak telefonon. Foglalkozunk a kérdéssel. Valamilyen 
formában el kell fogadnunk. Utána kell néznünk, hogy el tudjuk –e majd fogadni gyermekélelmezésre. 
Vendégétkezés díja 560,- Ft. Az Ügyvéd urat bíztam meg azzal, hogy nézzen utána, hogy az 
önkormányzat hogyan adhatna ki meleg étkezési utalványt, mert ha más cég utalványát fogadjuk el, 
akkor 10 %-os veszteségünk keletkezik.  
Menyhárt Ernő: Más szabály alá tartozik az iskolakonyha? Mi lehet a kizáró ok? Nem névre szóló 
utalványt kapnak a dolgozók. Sürgősen utána kell nézni, mert sok embert érint, és a közeli vendéglő 
elviszi majd az iskolakonyhán étkezőket. 
Szűcs Lajos: Utána kell nézni. A gyermekétkeztetést, és a normatíva támogatást mindig ellenőrzik. 
Meg kell vizsgálni a lehetőségeket. 210 fő étkező van a konyhán. Szeretnénk ezt a létszámot 
megtartani ahhoz, hogy gazdaságosan működjön.  
 

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

 
 
 

     (Szűcs Lajos)       (dr. Fehérváry Mária) 
     polgármester       jegyző 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


