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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. június 24-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő soron kívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti emeleti Tanácskozó termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Fajka Gábor, Hegyesi József, Szendrei Péter, Szűcs (Jergely, Vámosi
Norbert képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltáii - jegyző

Meghívottak: 3 fő

Szűcs Lajos pol2ármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai Képviselő-testületi ülésen.
Megállapítom, hogy Jászboldogháza képviselőtestülete 7 főből 7 fővel jelen van, az ülés határozatképes.
Elektronikus formátumban a meghívót és a napirendekhez tartozó előterjesztést a képviselők
megkapták. Javaslom, bogy a Képviselőtestület a meghívóban lévő napirendeket tárgyalja. Van- e a
napirendekhez kapcsolódóan valakinek más javaslata, kérdése vagy bejelentése?

He2yesi József: Javaslom, bogy az utolsó 8. napirendnél az Egyebek napirendben tárgyalja a
Képviselőtestület az Újonnan ötletládába érkezetteket.

Szűcs Laios: Köszönöm szépen. Rendben, akkor ajavaslattal együtt szavazásra bocsájtom, aki elfogadja
a meghívóban lévő napirendeket, és azt, hogy a 8. napirendben tárgyaljuk az Újonnan érkezett ötleteket,
az kérem, bogy igennel jelezze.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

52/2020. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a mai rendkívüli
ülésen a Szűcs Lajos polgármester javaslata alapján a meghívóban közölt napirendeket tárgyalja a
Képviselőtestület. Hegyesi József képviselő javaslata alapján a 8. Egyebek napirendhen az Otletláda
bontására, új ötletek megtárgyalására kerül majd sor.

Határidő: 2020. június 24.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Értesül: Szűcs Lajos polgármester

1. Napirend
Beszámoló a település 2019. év közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság javítására tett
intézkedésekről
Előadó: Dr. Nagy Ernő r. alezredes, kapitányságvezető írásban,
Szűcs Lajos polgármester szóban

Szűcs Lajos: Dr. Nagy Ernő rendőr alezredes Úr nem tudott jelen lenni, ezért a rendőrséget Csurgó
Lajos rendőr alezredes úr képviseli.

Tisztelettel köszönti polgármester Úr Csurgó Lajos rendőr alezredes urat, a Jászberényi
Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetőjét.

Szűcs Lajos: Áttanulmányozva az anyagot, nagyon részletes anyagot kaptuk. Örömmel nyugtázhatjuk
azt, hogy a településünkön, Jászboldogházán a közbiztonság helyzete jó és elfogadható. Volt 2 3 olyan
esemény, ami a kedélyeket megborzolta, de az előző évek statisztikái szerint,jó a közbiztonság helyzete.
Ebben természetesen a rendőrségnek vannak nagyon nagy érdemei és mellette az itt élő lakosságnak,
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polgárőrségnek is, mert azon dolgoznak, hogy ezek ajó eredmények fent maradjanak. Van-e Alezredes
úrnak kiegészítése az írásbeli anyaghoz? Atadom a szót.

Csurzó Lajos: Köszöntök mindenkit. Először Rendőrfőkapitány Úr üdvözletét szeretném átadni
mindenkinek. Célul tűztük ki, természetesen nem csak Jászboldogházán, hanem az egész Jászságban a
regisztrált bűncselekmények csökkentését, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítását. Az
adatok alapján történt jogsértés a településen. Arra törekszünk, hogy minél kevesebb számban történjen
jogsértés, ez alatt a bűncselekményeket és a szabálysértéseket, valamint a közlekedési baleseteket értjük.
Az egyik célkitűzés az, hogy csökkenjen a bűncselekmények száma, ez minimálisan ugyan csökkent 11-
ről 9-re. Illetve a baleseteket, amelyek 3-ról 2-re. A körzeti megbízott a településen tevékenykedik, a rá
kiszabott feladatokat végrehajtja, jó kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatallal is, és a helyi
polgárőrséggel. Rendezvények, melyek biztosítva vannak a településen, azokban továbbra is részt vesz,
a rendőrség köszöni szépen a rendőrség részére nyújtott támogatást. Ha van kérdés vagy egyéb kérés az
írásbeli beszámolóhoz, akkor szívesen válaszolok, vagy továbbítani fogom a rendőrfőkapitány úrnak.

Szűcs Laios: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést, tájékoztatót’ Visszatekintve az elmúlt évre
nagyon kevés szabálysértés történt a településünkön. Orülök, hogy 2018-hoz képest 2019-ben sikerült
a rendőrségnek az idevezényelt szolgálatot és a szolgálati órák számát növelni. Talán ez 2018-ban volt
a legkevesebb és a tavalyi évben emelkedett.

Szűcs Lajos polgármester köszönetet mond Kerekes Dánielnek, aki a helyi körzeti megbízottja a
településnek. Saját kéréseként közölte, hogy lehetőleg a péntek és a szombati estékre legyen több
rendőri odafigyelés és ellenőrzés, mert bár nincsenek kirívó esetek, de sajnos a lakossági visszajelzések
alapján itt a településen is jelen van a szórakozóhelyeken a különböző szereknek a használata. Ez, ha
jelen van, akkor a 99%-ban péntek és szombat este az itteni kocsmákban, vendéglőkben vagy az azt
látogató személyeknél kell, hogy megjelenjen. Evek óta nagy kérdés a szórakozóhelyek esti, éjszakai
működését mennyire szabályozza le az önkormányzat. Az elmúlt 10-20 évben ez sorozatosan felmerülő
probléma volt, hogy ezen a településen sokkal tovább tartanak nyitva a kocsmák, mint a környező
településeken és olyankor előszeretettel járnak át, máshonnan ide szórakozni. Nem biztos, hogy csak
szórakozni járnak át ide, hanem olyankor hozzák és értékesítik ezeket a különböző anyagokat, leginkább
a fiatalok, tizenéves huszonévesek körében jelenik ez meg. Polgármester úr ezt nem tudja bizonyítékkal
alátámasztani, de a szülőktől, lakosoktól olyan visszajelzéseket kap, hogy ez jelen van. Szűcs Lajos
polgármester közölte, hogy nem tud róla, hogy akárkit fogtak volna már el ilyen szer birtoklásával.
Nagyon nehéz ezt kideríteni, hogy milyen mértékben és hol jelenik meg, de muszáj vele foglalkozni.

Szendrei Péter: Az általános iskolában a legnagyobb probléma az energia ital fogyasztása volt. Sem
alkohol, sem kábítószer fogyasztása nem merült fel szerencsére. Szomorú látni, hogy egyre fiatalabbak
fogyasztanak alkoholt, illetve állnak alkohol befolyása alatt. Orül, hogy a számok a O fele vannak.
Megköszöni a rendőrség munkáját. Elmondása szerint, akárhányszor kérik, mindig mennek.

Joó Kovács Balázs: Jó az együttműködés a rendőrséggel, a körzeti megbízottaI is, aki adja a hívást,
fogadja a hívást, utána is jár és korrekt módon vissza is jelez. Az volna a kérésem, hogy több esetben
szokott élni visszajelzéssel az ügyelet felé, javarészt olyankor, amikor valamilyen utazó, kereskedelmi
és egyéb más tevékenységet folytató személyt jelentenek be a lakosok. Ha tudjuk a rendszámát a
járműnek. akkor mindig szoktam továbbítani az ügyelet felé. Ha lehetséges volna, hogy még abban az
időben megnézni ezt a rendszámot, amikor jeleznek, hogy keresik-e vagy bármilyen problémái vannak,
nem azért mert kíváncsi rá, hanem mert lehet úgy követni, ésjelzéssel lehetne lenni a rendőrség felé. Az
ügyelet is szinte azonnal felveszi a telefont, ezt nagyon szépen köszönöm.

Csur~ó Lajos: Szeretnék válaszolni a kérdésekre. Polgármester úr kérése, hogy minden péntek és
szombat estejelen legyen a rendőrség a településen az kivitelezhető lehet, de úgy gondolja, hogy a kérés
méltányolható. Rendszeresen, még ha nem is egész éjszakára, de ez megoldható. Drog helyzethez
kapcsolódóan folytatta, hogy még a rendőrség sem kapott bejelentéseket Jászboldogházához
kapcsolódóan, de amennyiben felmerül, akkor természetesen jelezzék, és ami szükséges intézkedés
ezzel kapcsolatban, azt meg fogják tenni. Ha konkrétan vala]cinél az merül fel, hogy valamit fogyasztott,
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eljárás indul. Szám nélkül azért elmondható, hogy azok a szerek, amik itt a területen többségiben
megjelentek — nem mindennapos, de azért van rá példa -‚ nem klasszikus kábítószerek, az úgynevezett
Új pszioaktív anyagnak minősülő anyagok, teljesen más megítélés alá esnek, mint azok. amik valóban
kábítószernek minősülnek. Ettől függetlenül ennek sem lehet teret adni, tehát ha jelzés van, akkor
minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni. Más megítélés alá esik az energiaital, mert birtoklása,
fogyasztása a jelenlegi dolgok szerint sehogy sem ütközik a törvénybe. Fiataloknak való alkohol
kiadását, egy-egy összehango]t ellenőrzés keretében ezt is lehet szankcionálni. Elsősorban
fogyasztóvédelem, ha erre nem kerül sor, a rendőrség természetesen itt tud lenni. Az ügyeletre
vonatkozóan, köszönik szépen, hogy jó az együttműködés, természetesen erre törekszenek. Ha kap egy
bejelentést egy rendszámról, azt az ügyeletes természetesen le tudja ellenőrizni.

Joó Kovács Balázs: Ha beadjuk az ellenőrizendő rendszámot, akkor az a gépjármű lehet, hogy 10 percen
belül nincs már a faluban. Se időnk, se energiánk utánajárogatni.

CsurRó Lajos: válasza, hogy, ha közelben van a rendőr, akkor azonnal fog intézkedni.

Joó Kovács Balázs: Volt már, hogy az Imrédy ik végéig kísértem, és ott várták a rendőrök, mert jeleztem,
hogy merre tart.

Szűcs Lajos: Köszönjük szépen a válaszokat. Van-e még kérdés hozzászólás, vélemény?

Kérdés, hozzászólás vélemény nincs, ezért szavazásra bocsájtom ésjavasolom, hogy az írásbeli anyagot
az elhangzott szóbeli kiegészítéssel együtt fogadja el a képviselő-testület. Kérem, hogy aki ezzel egyet
ért kézfelnyújtással jelezze. Megállapította, hogy egyhangúan elfogadták a beszámolót 2019. évi
közbiztonsági helyzetről Jászboldogháza településen.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

53/2020. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat
A település 2019. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a Jászberényi
Rendőrkapitányság Jászboldogháza település bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési helyzetéről

szóló 2019. évi beszámoló jelentését az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel együtt.

A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a Rendőrségnek a 2019. évben elvégzett jó munkájáért.

A továbbiakban jó munkát, sikereket és jó egészséget kívánnak a település kőzbiztonságának
javításáért dolgozó szerveknek és személyeknek.

Határidő: 2020. június 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Jászberényi Rendőrkapitányság —5100 Jászberény, Hatvani u. 1.

Irattár

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen az együttműködést és a rendőrség jó munkáját és további sok sikert
kívánok az önkormányzat nevében is.

2. Napirend
Beszámoló a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászboldogháza településen nyújtott 2019. évi
tevékenységéről
Előadó: Mocsári Judit gazdasági igazgató, Kocza Imre főmérnök írásban
Szűcs Lajos polgármester, szóban
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Szűcs Lajos: Ehhez a napirendhez kapcsolódóan is van egy komoly, részletes írásbeli anyag érkezett. A
napirend tárgyalásához tisztelettel köszöntöm Szöllősi Pétert, aki a jászberényi körzet vezetője és a
Tiszementi Regionális Vízművek Zrt. képviseletében jött hozzánk, hogy szóban is kiegészítést tegyen,
illetve megválaszolja a kérdéseket.

Szöllősi Péter: Szeretettel köszöntök mindenkit. Már 2013 óta küldjük az önkormányzat részére az éves
beszámolót, most megváltoztattuk a formáját. Azok a fontos dolgok kerültek bele, amik tenyleg az
üzemeltetőt érdekelhetik, illetve megtárgyalja a testülettel.

A vírushelyzetre való tekintettel, amikor ezt a helyzetet kihirdették mi is megállást kaptunk, ami azt
jelentette, hogy ami a fogyasztókhoz kötött, ilyen például a vízóra leolvasás, háttérbe szorult, nem
tartottunk kontaktot, Így a vízóra leolvasás is háttérbe szorult. Illetve a csőtöréseknél is megpróbáltuk,
az érintkezést minimálisra csökkenteni a fogyasztókkal. Ellenőrző leolvasások nem jellemzőek a
településen.

A veszélyhelyzetet visszamondták, most már visszaállt minden, mindent bepóto]tunk, amiket eddig
nem tudtunk elvégezni.

A csőtörések kezelése is folyamatos. Azzal, hogy az elmúlt pár évben egyre több lakó érkezett a
településre, a vízfogyasztás is megnövekedett. Egy kutas település Boldogháza, de ezen kívül van még
Boldogházának két kútja, egy 100 méteres, illetve egy 200 méteres meleg vizes kút. Az egyes kút, ami
a meleg vizes kút, az adja a fő vizét a falunak, a másik az a négyes kút, ami később lett megfúrva. Az
egésznek a lényege, hogy fogy a víz, ami azt jelenti, hogy a vízvezető technológiailag 450
köbméter/napra van beállítva. Most, hogy volt ez a két-három hét esős idő, a fogyasztáson is meglátszik,
hogy a fogyasztóknak nem kellett locsolniuk, de viszont odáig nem szeretnénk elérni, hogy az
önkormányzat segítségét kérve arra, hogy korlátozzuk a vízfogyasztást. Volt már arra példa, bogy más
településen, az Ott élők meg lettek kérve, hogy ne locsoljanak vízhálózatról. Korlátozni lehetne, de akkor
van körlevél. De azt viszont fontolóra kell venni, hogyha így haladunk, és egyre többen leszünk a
faluban — szerencsére gyarapszik -‚ akkor pár éven belül meg kell fontolni, hogy fúrni kell egy másik
kutat is, illetve akkorra a vízvezető technológiát is át kell alakítani. De még most nem tart Ott a falu.

Strandra kitérve, hogy milyen ajánlások, rendezések vannak. 18-án felfüggesztették a fürdőre való szinte
összes főszabályozást, illetve a medencékben korlátozni kellett a fürdőzők számát, ezt is feloldották.
Ami aztjelenti, hogy a megbeszéltek alapján 2020.június 27. szombaton nyit a strand. Délután 14 órától
este 19-ig tart nyitva a strand. A nyár folyamán ez lesz a nyitva tartás. Köszönöm szépen. Ennyivel
szerettem volna kiegészíteni a beszámolót. Ha van kérdés, akkor arra szívesen válaszolok.

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. A 450 köbméter körüli napi elfogyasztott ivóvíz mennyiség, ez
megegyezik a vízmű által kiadott és a lakosság által felhasználttal? A hálózati veszteség mennyi lehet a
településen?

Szöllősi Péter: Szerintem körülbelül 40 és 60 százalék közötti lehet a veszteség. Nagyon nagy a hálózati
veszteség. Ha mindent a veszteség alá veszünk, akkor a veszteség alatt azt lehet érteni, és ide sorolandó
a hálózati veszteség is, hogy csőtörések vagy méretlen vizekből, illetve maga a vízkezelő technológiára
menő víz is veszteségként kezelendő.

Szűcs Lajos: Nem gondoltam volna, hogy ez van, mert még arra emlékszem, amikor pár évvel ezelőtt
az önkormányzat üzemeltette a vízművet, hogy naponta 200-250 köbméter a vízigény. A technológia
meg a változások során, mondjuk egy 10%-os veszteséggel kalkulálhatunk, ami visszamosatás, meg
technológia veszteség. De azt nem gondoltam, hogy a lakosság és a közületi óráknak a méréséhez képest
2x annyi vizet bocsátunk ki a hálózatra.

Szöllősi Péter: Nem 10%-al kell számolni, hanem 20%-al. A tegnapi napon 365 köbméter fogyasztás
volt. 60 köbméter víz /nap az öblítésekre. Az, hogy egy akkora falunak a technológiájához 60 köbméter
víz megy el naponta csak ilyenekre, azt nem fizeti ki senki.
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Szűcs Lajos: Amíg az önkormányzat üzemeltette a vízművet, addig a veszteség minimális volt. 10%
alatti volt a veszteség, ami a kitermelt vízmennyiség és a megfizetett vízmennyiség közötti különbség
10% alatt volt. Ez most irreális. 250 köbméter 10 évvel ezelőtt volt a csúcs. Irreális, hogy majdnem,
hogy megduplázódott. Elképzelhető, hogy lopják a vizet, tehát illegális vízfogyasztás történik, a
hálózaton ennyi elfolyás nem történhet. Nagyon meglepődtem az elhangzottakon. Akkor ez a víz ki van
engedve a vízmű melletti csövön? Vagy hová kerül?

Szöllősi Péter: Igen. Le van engedve a kialakított kifolyóhoz. A hálózat az nem rossz. Viszont az
megfigyelhető, hogy évről évre egyre több a csőtörés. 2014-ig, amíg itt voltam, addig évi I maximum
2 csőtörés volt, most meg évi tízet meghaladó számra keletkeznek. Boldogháza nagyon szerencsés, mert
183 Ft + áfával, azaz 230 Ft számolja a vizet. Jól működik a technológia, nincsen vele probléma, bár
hozzá teszem, hogy nem csúcson jár. 400-450 köbméter fogyasztással nem számoltak. Ez a pályázat
2007-től kezdődött és több tervező csapaton ment keresztül, viszont 2014-2015-ben ez egy tartható szám
volt. Már azóta is eltelt S év. A tervezés pedig 10-13 éve történt. A lakossági szokások megváltoztak.
Ha azt nézzük, hogy 10 évvel ezelőtt nem volt mosogatógép minden háztartásban, automata mosógépek
sem voltak. Egy nagy csőtöréssel 30-40 köbméter is elmehet. Továbbá azért azzal itt nem kell küszködni,
mint például más településeken, hogy a lakatlan ingatlanokban tavasszal elfolyik a víz. Jobban
odafigyelnek.

Szűcs Lajos: Ezek előre tekintve újabb kérdéseket vetnek fel mindenkiben. Bízok abban, hogy mégjó
20 évig nem kell kutat fúrni. Sok probléma, és nagy jelentősége van, ha egy kút látja el az egész
vízhálózatot, de úgy gondolja, hogy megfelelő minőségben, megfelelő szolgáltatást kap a lakosság.
Tavalyi évben is talán egy olyan nap volt, amikor több óra hossznyi kiesést kellett a falunak elviselnie,
tehát más településekhez képest a szolgáltatás minősége nagyon jó. Azt még hozzá kell tenni, hogy
éppen most van folyamatban egy hálózat bővítés a TSZ telep irányába ott a különböző megvásárolt
gazdasági egységekbe lesz bevezetve a település vízellátó rendszernek a vize, a terv az legalább 13
egységet érint. Közben volt olyan probléma, hogy volt, aki kilépett, nem akart részt venni a
beruházásban. De ha ez megvalósul, akkor napi szinten, ha 50 köbméter igénye lesz annak a 8-10
telepnek. akkor érdekes lesz. A település fejlesztése szempontjából újabb kérdéseket vetnek fel, nem
azén mert olyan merülne fel, hogy itt egy cég szeretne létesülni, telephelyet létesíteni, aminek nagyobb
vízmennyiségre lenne szüksége, de ha véletlenül egy ilyen bekövetkeznie, akkor óriási problémával
állna szembe a település, mert nem tudná a falu a napi megfelelő vízmennyiséget biztosítani neki.

Faika Gábor: Mennyi lehet egy hálózat teljes kiépítése nagyságrendileg körülbelül?

Szöllősi Péter: A hálózat olyan 1,5 milliárd forint, míg 16km cső cseréje, 20-25 ezer forint méterenként,
de ez nem végleges szám. A másik meg az ok-okozat lenne, ugyanis ha új kutat kellene fúrni és van egy
100 méteres, egy 300 párméteres meg van egy 400 méteres, egy 300 méteres új kút fúrása 45 Ft/m. De
ha megváltoznak az összetevők, akkor technológiát biztos, hogy bővíteni kell, mert meg kell változtatni.
Ha ez a kút marad, és a technológiát bővíteni kell, akkor az a legkedvezőbb és költséghatékonyabb. Van
vizünk, de viszont ennél a kapacitásnál el fog fáradni a kút. 1994-es, évek óta tökéletesen működő a kút.
Semmi baja nincsen, de így hogy most már napi nem 18-20 órákat megy, hanem van, amikor többet is,
így előbb- utóbb valami történni fog. Lehet, hogy 10 év múlva történik vele valami, lehet, hogy holnap
után.

Szűcs Ger~e1y: A másik 2 kútnak nem lehetne-e igénybe venni a vizét.

Szöllősi Péter: Igénybe lehet venni, csak a paramétereket meg kell változtatni. Ez a kedvezőbb.

Szűcs Laios: Meglepő, mert 10 évvel ezelőtt nem is az, hogy nem jelentkezett, hanem nem is gondoltuk
volna, hogy ilyen jellegű probléma léphet fel. Köszönöm a beszámolót, és a szóbeli kiegészítéseket,
felvetéseket, amik a jövőre nézve mindenképpen elgondolkoztatóak. Van-e még kérdés hozzászólás,
vélemény?

Kérdés, hozzászólás vélemény már nem hangzott el.



Kérem, hogy aki a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2019. évi működéséről szóló beszámolóját
elfogadja, az kézfelnyújtással jelezze. Egyhangúan elfogadták a testületi beszámolót.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

54/2020. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Jászboldogháza településen nyújtott 2019. évi tevékenységéről
szóló beszámoló megtárgyalásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta, és elfogadja a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zn. Jászboldogháza településen nyújtott 2019. évi
tevékenységéről szóló beszámolót.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek: I.) Szűcs Lajos polgármester, helyben
2.) Dr.Dinai Zoltán jegyző, helyben
3.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.)
4.) Irattár

Szűcs Lajos polgármester még egyszer köszöni Tiszamenti Regionális Vízművek Zn. együttműködését
és Szöllősi Péternek és munkatársainak a munkáját.

Ezt a napirendi pontot a polgármester lezárta, és 5 perc szünetet rendelt el.

A Képviselő-testület elköszönt Csurgó Lajos rendőr alezredes úrtól. Polgármester úr megköszönte, hogy
részt vett a rendőrség munkájáról készült beszámoló megtárgyalásán.

A szünet után az ülés folytatódott tovább.

3. Napirend
Tájékoztatás a KSZR, a Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2019. évi tevékenységről
Előadó: Czakóné Gacov Katalin igazgató Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
— írésbaii
Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A KSZR, a Könyvtár, Információ és Közösségi Hely 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolót megkaptuk, melyet nagyon szépen köszönünk.

Köszöntöm Pappné Túróczi Henriettát, aki helyben a könyvtári feladatokat az önkormányzat
megbízásában látja el.

Polgármester Úr megkérdezte a könyvtárvezetőt, hogy van-e szóbeli kiegészítése az írásbeli
beszámolókhoz.

Pagyné Turóczi Henrietta: A lehetőségeimhez méltán igyekezem elvégezni a könyvtári feladatokat. A
rendezvényeket a könyvtár helyiségében lehet megtartani, ami igen korlátozott. Ezért csak kiscsoportok
tudnak részt venni a rendezvényeken, viszont a pénzt ugyan úgy ki kell fizetni az előadónak, mintha
nagyobb létszámú csoport vett volna részt. Igyekeznek kapcsolatot tartani a civil szervezetekkel,
intézményekkel is, iskola, óvoda rendszeresen látogathatja a könyvtárat. A jövőben is igyekeznek majd
bekapcsolódni a kulturális életbe.
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Szűcs Lajos: Köszönöm a beszámolót. A képviselő-testület részéről van-e az anyagokhoz, az
elhangzottakhoz kérdés vagy hozzászólás?

He~vesi József: Nincs arra lehetőség, hogy a könyvtáron kívül rendezzék a rendezvényeket, hogy többen
részt tudnának venni egy-egy rendezvény alkalmával?

Pappné Turóczi Henrietta: Ez Úgy műkodik, mint a pályázati rendszer. Minden egyes rendezvény előtt
meg kell igényelni rá a keretösszeget, utána pedig elszámolót kell készíteni. 20-25 fő fér be egy terembe.

Szendrei Péter: Kijelölni nem lehet Új területet hozzá? Például az ebédlő feletti területet? Vagy ami fel
lesz újítva, ott egy nagyobb teret kialakítani? Olvasó szobát?

Szűcs Laios: Megkérem Pappné Turóczi Henrietta könyvtárost, hogy kérdezzen utána, hogy van-e
lehetőség arra, hogy a könyvtár ott maradna fizikailag, ahol van, de például az étkező tetőterét
bevonhatjuk-e valami rendezvény térnek, amit akár szerepeltethetni is lehetne a könyvtár okiratábaii. A
másik oldalon nem egyszerű, mert teljesen elkülöníteni ott a felső részt nem lehet. Több oknál fogva
sem, de legfőképp azért nem, mert annak a felújítását támogató pályázat meg más célra volt megjelölve.
Az ebédlő feletti rész lenne a legmegfelelőbb, mert Ott akár 80 főt is le lehetne ültetni. Vau-e még kérdés
hozzászólás, vélemény?

Kérdés, hozzászólás vélemény már nem hangzott el.

Szűcs Lajos polgármester szavazásra bocsájtotta, kérte, hogy aki a tájékoztatókat elfogadja, ami két
írásbeli anyag, kézfelnyújtással jelezze. Egyhangúan elfogadta a képviselő- testület a beszámolókat.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

55/2020. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat
A 2019. évi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tevékenységéről szóló tájékoztató megtárgyalásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a helyi
könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, a Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2019. évi
tevékenységéről szóló tájékoztatót.

Határidő: Azonnal
Felelős:Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek: I.) Szűcs Lajos polgármester, helyben

2.) Dr. Dinai Zoltán jegyző, helyben
3.) Pappné Turóczi Henrietta könyvtáros — helyben
4.) Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (5000 Szolnok, Kossuth tér 2.)

Czakóné Gacov Katalin igazgató
5.) Irattár

Szűcs Lajos polgármester megköszönte Pappné Turóczi Henrietta munkáját, azért is, amit a könyvtárban
végez és azért is, amelyet a pályázatok megvalósításához nyújt.

Szűcs Laios: Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a művelődési ház, ahol ezelőtt a községi
könyvtár is volt, sajnos katasztrofális állapotban van. Beázik több helyen, télen lehet, hogy be fog
szakadni a teteje. Különböző helyeken Úgy áll a tetőszerkezet, hogy az katasztrófa. Lehet, hogy be kell
záriii az egész épületet és rátenni egy lakatot. Nagy kihívás, hogy azt az épületet valamilyen formában
fel lehessen újítani. Kérdés, hogy mikor lesz ehhez pályázati lehetősége a falunak. Ahogy az sem
normális állapot, hogy egy volt lakásban működik a könyvtár, két kisszobával. A legjobb az lenne, ha
egy felújított környezetben, normális keretek közé helyezni, újfajta funkciókkal és igényekkel ellátni,
amikre a mostani fiataloknak igénye van. Ez ajövő évek nagy kihívása lesz, hiszen mindig ez volt hátra
sorolva, persze ettől fontosabb az iskola, az óvoda, stb volt eddig. De most 2-3 olyan dolog van, amiben
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nem tudott a település az elmúlt 10 évben lépni, és ez a ravatalozó, a tájház és a művelődési ház. A
tájház is olyan állapotban van, bár kérdéses, hogy megéri —e rá költeni vagy újat kellene építeni?

A holnapi napon du. 15.00 lesz a civil szerveztek támogatásával kapcsolatosan egy előadás az étkező
tetőterében, amely pályázatok lehetőséget adnak ingatlan vásárlásra meg felújításra is. Gondolkoznak a
civil szervezetek, hogy a nyugdíjas egyesület és a polgárőrség is pályázhatna. Felmerült, hogy a két
egyesület vásárolna az önkormányzattól ingatlant, Így hozzájuk kerülne a tulajdon jog. Ezeket az
ingatlanokat valamilyen szinten fel is lehetne Így újítani.

A Polgármester ezt a napirendi pontot is lezárta.

4. Napirend
Előterjesztés a szennyvíz-beruházási tanulmány elkészítésének megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A következő napirend a szennyvízberuházás tanulmány elkészítésének megtárgyalása.
Szeptember óta, mióta elkezdett az önkormányzat foglalkozni a belvíz kérdésével, azóta többször
tárgyaltak a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatósággal, hogy hogyan tudna Jászboldogháza a
szennyvíz beruházásra is pályázni. A jelenlegi jogszabályok és lehetőségek szerint, úgy tudna az
önkormányzat szennyvízberuházásra pályázni, hogyha az agglomerációt növelné. A jogszabályban
meghatározott szennyvíz agglomerációt, amit egy 2002-es kormányrendelet meghatároz. Ha Portelekkel
a település közös beruházásban gondolkozna, akkor agglomerációs tekintetben meghaladnák a kétezer
lakost és úgy lenne lehetőség pályázatot beadni. Ezt az agglomerációs besorolást és ennek a módosítását
először keresztül kell vinniük a kormányon. Ahhoz hogy beadhassák a pályázatot, ahhoz 2
kormánydöntésnek kell születnie, hogy odáig eljussanak. Az egyik az, hogy Jászberényt, Porteleket és
Boldogházát egy kormányrendeletnek a módosításával agglomerációba kell hozni. Erre kellene most
egy tanulmányt készítenie az önkormányzatnak és kérelmet benyújtani, hogy módosítsa a kormány ezt
a kormányrendeletet. Ha ez megtörténik, akkor az adott minisztériurnon keresztül kell egy kérelmet
benyújtani, mert szennyvízberuházásra csak úgy lehet Magyarországon pályázni, ha előtte egy
minisztériumi ajánlás születik. Polgármester azt mondta, hogy ő már ezzel kapcsolatban elment
tárgyalni, ezt követően bekértek egy ajánlatot, jelenleg arra, hogy az agglomerációt kéne összefésülni,
hogy szakmailag indokolt a két települé%nek egy heniházáshan gondolkoznia erre kapott a telepíilé~
egymillió-kettőszázezer forintot. Megírtuk Jászberény Város Onkormányzatának, hogy ehhez nem lesz
anyagi forrása a településnek. Ezért most nem tud ebben az önkormányzat részéről részt venni. A
válaszlevélben azt a tájékoztatást kaptuk. hogy Jászberény Város Onkormányzata nagyon szeretné
Porteleknek ezt a beruházását indítani. Jászerény Városi Onkormányzata felajánlotta, hogy ezt a
tanulmányt megfinanszírozza, azzal a kitétellel, hogy a jövőben valamilyen formában ezt majd
kompenzálják. A tervezésnél legtöbbször a lakosság létszámát szokták figyelembe venni. A pályázatban
az elszámolandó költségek, ez elmúlt 4-5 évet alapul véve 100%-ban vannak finanszírozva. 2007-ben
majd 2009-ben megújítva, volt a településnek engedélyes vízjogi létesítési terve. Az ajavaslatom, hogy
fogadjuk el Jászberénytől ezt a felajánlást, és hozzunk olyan határozatot, hogy szeretnének Jászberény
Városi Önkormányzattal együtt a Portelekkel közös beruházásban gondolkodni, és erre vonatkozóan
egy agglomerációs körzethatár módosítást kezdeményezni és ennek a költségét majd a későbbi tervezési
folyamatokban kompenzáljuk Jászberény Városi Onkormányzata részére.
Műszakilag úgy nézne ki, hogy a szeméttelep mellé, a vasút mellé van tervezve egy tisztítómű, ami
jelenleg egy üres terület, a régi szeméttelep közötti terület. Ott van, egy olyan telek elkülönítve, ami
durván 10 portának felel meg. Arra van tervezve egy tisztító mű, ami a 2007/9-es anyagokban csak a
település tisztítóműve lenne, de nem nagy dolog átméretezni, hogy ne 1600, hanem 2000 főt lásson el.
Ha Porteleknél a tanyákat nem számolják bele, akkor olyan 400-500 fővel kell számolni. A jogszabály
szerint 2013 óta vízi létesítményt nem üzemeltethet az önkormányzat. Most meg kell próbálni, mert
egyre kisebb lesz az esélye, hogy olyan 2023-2024 körül várható, hogy majd jönnek uniós támogatások.
Ajászságban majdnem márcsak itt nincs szennyvízcsatorna. Mindenhol van már. Nem kell csodálkozni,
ha olyan szankciókat kap a település a nyakába, amik súlyosan fogják érinteni az itt élőket. Van-e kérdés,
hozzászólás, vélemény?
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He~yesi József: Vannak már olyan környezetvédelem szempontjának is megfelelő egyedi megoldások
is. Nem lehetne ilyen megoldásban gondolkodni és ilyet keresni?

Szűcs Laos: Beszéljetek üzemeltetőkkel, aki nem csak látott valahol ilyet, hanem üzemeltett is. Mik a
tapasztalatai. Részben igaz, de a másik oldalon a lakosság, a társadalom minden szinten olyan irányba
megy, hogy minden egyre kényelmesebb legyen. Ne kelljen vele foglalkozni, mindent a szobából
gombnyomással, kényelmesen lehessen intézni. A fosszilialis anyag lehet, hogy elfogy, de folyamatosan
egyre több energiát termel a település. Ha áram van, akkor minden lehetséges. Az sem egyértelmű, aki
egyedi szennyvíz technológiát csinál, és adott esetben tegyük fel, hogy majd előtte épülne egy
szennyvízcsatorna, hogy ő kötelezve lesz-e arra, hogy rákösse. A jogszabályban még itt is vannak
érdekességek. Ha nem köt rá a csatornára, akkor meg talajtermelési díjat kell kifizetnie a jogszabály
szerint. Ajogszabályokbaii is vannak ilyen példák, hogy nem ismeri el ajogszabály ezt. Technológiailag
Úgy tudom elképzelni, hogy vagy mindenki ilyet csinál a portáján, vagy egy településen egyet, de akkor
is oda kell vezetni gravitációsan a szennyvizet. A technológiai fejlődés az elmúlt 10-15 évben is hozott
olyan újdonságokat, tehát elképzelhető hogy változások lesznek. 2004-ben nagyon próbáltam elindítani
a szennyvízberuházást. Sajnos akkor nem sikerült. Kám település, Balaton felett nyárfás, nádas kicsi
település, vegetációnak a telepítésével történt szennyvíziszap keverés. A szennyvizet kivezették a
határba, jó nagy területet nyárfával ültettek be és gyakorlatilag gyökérzónás, az szennyvizet megitatom
a növénnyel dolgot csináltak. Azt a beruházást az unió nem ismeri el. A környezetvédelemi hatóság
minden évben ki ad rá egy I éves ideiglenes engedélyt. Véglegeset nem ad. Uniós pénzt ehhez nem
adnak. Az egy olyan vidék, olyan talajszerkezettel, hogy lehetősége volt erre. Jászboldogházának
esélytelen ez. Itt a kötött tápiói meg csílcosi talajon ilyet nem lehet csinálni. Főleg Úgy, hogy állandóan
a talajvízszint magasan van.

Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsájtom az elhangzott
javaslatot, hogy Jászboldogháza településen a szennyvízhálózat kiépítését Portelek településsel kívánjuk
megvalósítani. Jászberény Városi Onkormányzattal együtt alakítson Jászboldogháza Portelekkel közös
agglomerációt. Kérem a Tisztelt Képviselő Urakat, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal, I nem szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

56/2020. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat
Szennyvíz beruházási tanulmány elkészítéséről

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Jászboldogháza
településen a szennyvízhálózat kiépítését Portelek településsel kívánja megvalósítani Jászberény Városi
Onkormányzattal együtt’

A szennyvízberuházás megvalósításához a közös cél érdekében felkéri Jászberény Város
Onkormányzatát, hogy a közös agglomeráció kialakításával a szennyvíz tanulmányt készíttesse el.

Kérjük, hogy a tanulmány elkészítéséhez szükséges bruttó 1.257.300,- Ft’ összeget Jászberény Város
Önkormányzata biztosítsa, melynek elszámolása a beruházáshoz kapcsolódó későbbi feladatok ellátása
során a két Onkormányzat közös megegyezésével történhet meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző

Jászberény Városi Önkormányzat - Budai Lóránt polgármester
Irattár



5. Napirend
Előterjesztés a TOP-2.l.3-16-JN1-2019-00005 azonosítószámmal nyilván tartott, „Jászboldogliáza
Al jelű főgyűjtő csatorna kapacitás fejlesztése” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához
kapcsolódó kötelező tájékoztatás feladatainak ellátására beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Az ősszel a pályázat beadásához kiválasztottuk már a tervezőt, a projektmenedzsmentet és
most a nyilvánosság biztosításához kértünk ajánlatot 4 cégtől, ami többek között a weboldal készítés,
reklám táblák legyártatására vonatkozik. Ezt követően jönnek még különböző feladatok, mert nagyon
sok közreműködő szervezetet ki kell majd választani. A következő a közbeszerzés lebonyolítása lesz.
Műszaki ellenőrt is keresni kell majd. A legvégén kell kiválasztani a kivitelezőt.

Javaslom, hogy a beérkező ajánlatok közül a legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot hirdetem ki
nyertesnek. Most erre vonatkozóan kapott az önkormányzat 4 ajánlatot, és Babinyecz János egyéni
vállalkozó ajánlata lett a legjobb és a legolcsóbb. Ezért javaslom, hogy bízzuk meg Babinyecz Jánost a
kötelező tájékoztatás feladatainak ellátásával, Bruttó: 2 17.245,- Ft összegért. Van-e kérdés,
hozzászólás, vélemény?

Szendrei Péter: Ezért cserében mit kap a település?

Szűcs Lajos: Ezért különböző reklámtáblákat, és a weboldalon fogja az anyagokat közzé tenni, újságba
is kell majd erről írni, fénykép dokumentációt kell készítenie és egy vagy két rendezvény is van, amikor
nyilvánosság biztosítására van szükség.
Van- még kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, aki egyet ért Babinyecz
János egyéni vállalkozó ajánlatával az kézfelnyújtással jelezze. A javaslat egyhangúan el lett fogadva.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

57/2020. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat
TOP-2.l.3-16-JN1-2019-00005 azonosítószámmal nyilván tartott, „Jászboldogháza Al jelű főgyűjtő
csatorna kapacitás fejlesztése” címmel támogatást nyert projekt megvalósításához kapcsolódó
kotelező tájékoztatás feladatainak ellátásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzata aTOP-2.1.3-16-JN1-2019-00005 azonosítószámmal nyilván
tartott, „Jászboldogháza Al jelű főgyűjtő csatorna kapacitás fejlesztése” címmel támogatást nyert
projekt megvalósításához kapcsolódó kötelező tájékoztatás feladatainak ellátására 4 cégtől kért be
ajánlatot.

A beérkezett ajánlatok vonatkozásában a Képviselőtestület az alábbiak szerint döntött.

Az előírt határidőre 4 cég adott be a felhívásra érvényes árajánlatot:

1. aiánlattevő:
Babinyecz János egyéni vállalkozó Székhely: 5144 Jászboldogháza, Zrínyi u. 3.
Adószám:62482035-2-36
Nettó: 171.059,- Ft.±ÁFA: 46-186,- Ft. Bruttó: 217.245,- Ft.

2. ajánlattevő:
Jász-Innova Kft. Székhely: 5100 Jászberény, Szilfa u. 9.
Adószám: 14543588-2-16
Nettó: 216.000,- Ft.±ÁFA: 58.320,- Ft. Bruttó: 274.320,- Ft.

3. ajánlattevő:
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Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. Székhely: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.
Adószám: 24365815-2-16
Nettó: 188.425,- Ft.÷AFA: 50.875,- Ft. Bruttó: 239.300,- Ft.

4. ajánlattevő:
Sansz Projekt Iroda Bt. Székhely:51 00 Jászberény, Blénessy János u. 24/F.
Adószám: 22113643-2-16
Nettó: 182.677,- Ft.÷ÁFA: 49.323,- Ft. Bruttó: 232.000,- Ft.

A beérkező ajánlatok közül a legjobb ár-érték szerinti érvényes ajánlatot hirdetem ki
nyertesnek. A TOP-2.1.3-16-JN1.2019-00005 azonosítószámmal nyilván tartott,
„Jászboldogháza Al jelű főgyűjtő csatorna kapacitás fejlesztése” címmel támogatást nyert
projekt megvalósításához kapcsolódó kötelező tájékoztatás feladatainak ellátására a beérkezett
ajánlatok közül a legjobb árajánlatot Babinyecz János egyéni vállalkozó Székhely:
5144 Jászboldogháza, Zrínyi u. 3. tette, ezért Babinyecz János egyéni vállalkozó
Székhe y: 5144 Jászboldogháza, Zrínyi u. 3.
hirdetem ki nyertesnek.
A kötelező tájékoztatás feladatainak ellátásáról szóló szerződés a nyertes ajánlattevővel,
Babinyecz János vállalkozóval kerül aláírásra.

Ertesül:
Babinyecz János 5144 Jászboldogháza’ Zrínyi u. 3.

Jász-Innova Kft. 5100 Jászberény, Szilfa ii. 9. Pap Béla ügyvezető
Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. — Tóth Regina

ügyvezető
Sansz Projekt Iroda Bt. 5100 Jászberény’ Blénessy János u. 24/F. — Sebestyén Klára

ügyvezető
Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző
Irattár

6. Napirend
Előteijesztés köztisztviselői nap megtárgyalására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán —jegyző

Szűcs Lajos polgármester Úr átadja a szót Dr. Dinai Zoltán jegyzo Urnak.

Dr. Dinai Zoltán: Mivel új képviselők is vannak a Képviselőtestületben, ezért tájékoztatásképpen
szeretném elmondani, hogy ajúlius 1-je korábban ünnep volt, és szabadnap a köztisztviselők számára.
Ez most már a tavalyi évtől megszűnt. 2019-ben a Képviselő-testület rendeletben döntött úgy, hogy
szabadnappá nyilvánítja a köztisztviselők részére továbbra is július I -ét. Ezért a rendelet visszavonásáig
minden évben szabadnapnak van nyilvánítva.

Szűcs Laios: Mivel az önkormányzatok dönthetnek Úgy, hogy megadják a köztisztviselők részére a
szabadnapot, ezért 2020. július l-én nem lesz nyitva a hivatal, de ahogy jegyző Úr elmondta, ez tavaly
el lett fogadva és ezen csak akkor kell változtatni, ha változtatni szeretnének. Van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény? Amennyiben nincs, akkor haladjunk tovább a napirenden, mert ezt tájékoztatásul kívántuk
elmondani. Szavazni nem kell.
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7. Napirend
Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet megtárgyalásáról
Dr. Dinai Zoltán jegyző — szóban

Szűcs Lajos polgármester Úr átadja a Szót Dr. Dinai Zoltán jegyző Úrnak.

Dr. Dinai Zoltán: Minden évben augusztusban a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal Jásztelken is
és Jászboldogházán is igazgatási szünetet szokott tartani. Ilyenkor ügyfélfogadás nincs, csak sürgős
esetekben, és ügyelet van. Ez általában augusztus 20-áig tart, 2 hét. Most Úgy lett bevezetve, hogy 3-
ától lenne 19-ig, körülbe]ül 2,5 hét lenne. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a
javaslatot.

Szűcs Lajos: Természetesen azt hozzá kell tenni, hogy mindenféle önkormányzati feladatot ebben az
időszakban is el kell látni. Tehát ügyelet van, ha szükséges bejön bárki. Csak a nagyon szükséges
munkára kell koncentrálni. Ezen időszakban próbálják kivenni a köztisztviselők a szabadság egy részét.
Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy fogadjuk el a Jegyző
ár által elmondott javaslatot, és kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

58/2020. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat
Igazgatási szünet elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jásztelek Községi Önkormányzat
döntésével összhangban úgy döntött, hogy a Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal — Jászboldogházai
Kirendeltsége —2020. augusztus 03. —2020. augusztus 19. közötti munkanapokon igazgatási szünetet
tart. Ezen idő alatt a kötelező feladatok ügyeleti formában lesznek biztosítva.

Határidő: 2020. augusztus 5.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szikes I.ajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Jászberényi Járási Hivatal — Vári-Nagy Judit hivatalvezető

Köztisztviselők helyben

8. Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Az egyebek között először a pályázatokról szeretnék szólni. Két civil szervezetet már
említettem. A cél az, hogy a polgárőrség is abban gondolkodik, és az Onkéntes Tűzoltó Egyesület is
gondolkozik pályázat benyújtását. Az ingatlanvásárlásnál 100%-os tulajdonrészt kell szerezni.

Szendrei Péter: A pályázati támogatást Úgy lehet igényelni, bogy vagy veszünk, vagy felújításra.
Mindkét célra nem lehet beadni. Az Onkéntes Tűzoltó Egyesületnek most a tűzoltószertár bővítésére
kellene, mert az autó nem fér be a tűzoltó szeriárba. Ez lenne a cél.

Szűcs Lajos: Nagyon sok esetben van olyan lehetőség, hogy az önkormányzat hozzájárult a civil
szervezetnek a beruházásához és biztosítja az ingatlant a pályázat fenntartásáig. Polgárőrségnél meg
szóbajöhetne, hogy a gyógyszertári lakást megveszi a Polgárőr Egyesület, ugyan Úgy, mint az Ezüstkor
Nyugdíjasok Egyesületénél megvennék a tájházat. De a nyugdíjasoknak sem az a céljuk, hogy
megvegyék, ők azt szeretnék, hogy fel legyen újítva. Nem megszerezni szeretnék az ingatlan
tulajdonjogát. Ebben még tovább kell gondolkodni, dönteni még nem kell, mert augusztusban kell
beadni a pályázatot.
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Szendrei Péter: A tűzoltóknak a legfontosabb lenne legalább egy könnyűszerkezetes szertárbővítés,
hogy beférjen az autó. Erre kellene pályázni.

Szűcs Lajos: Később az egyesületekkel egyeztetünk, hogy mire tudnak pályázni.

A másik pályázat, amiről a mai napon döntenünk kell a Belügyminisztérium által kiírt pályázatok. Az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, út felujitasra a tavalyi evben a Bajnok
és Bocsaki űt lett felújítva belőle, az idén meg a Széchenyi. A pályázati kiírásban van útfelújítás is, meg
járdafelújítás is. 2020. július 10-e a beadási határidő, amíg be kell adni a pályázatot. Arra sincs idő, hogy
járdafelújítást terveztessünk. Nagyobb esélyét látom annak, hogy útra adjuk be ismét, mert az
gyorsabban elkészül. l0-éig költségvetést vagy árajánlatot kell készíttetni. Javaslom, hogy olyan utca
vagy utcák felújítását próbáljunk megpályázni, amin nincsen aszfalt. Akár szóba jöhet a Széchenyi
folytatása, mely kb. 280 méter és ahhoz hozzá lehetne tenni még a Deák Ferenc azon részét, ahol nincs
aszfalt. Szűken lehet, hogy a Liszt Ferenc is belefér, és így a három szakasz elkészülhetne. Megnézzük
majd, hogy pontosan mi fér bele a pályázatba. Javaslom, hogy adjuk be a pályázatot. Vau-e kérdés,
hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor az elhangzottak szerint szavazásra bocsátom.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

59/2020. (VI. 24.) Képviselő-testületi határozat
Belterületi utak, járdák felújítása (hazai forrású pályázat)

Jászboldogháza Községi Önkormányzata elhatározza, hogy támogatási kérelmet kíván benyújtani „Az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen hirdetett”,
belterületi utak, járdák, hidak felújítása kapcsán. (MAK Ebr 42) A várható támogatási intenzitás
bruttó 85%, önerő 15%.

A tervezési munkára felkértük Kimák Gyula úttervezőt, aki elkészítette a műszaki leírást, tervezői
költségvetést, és a nemleges engedélyköteles igazolást.

A munka leírása:
Jászboldogháza, Széchenyi utca (HRSZ 466), utca II. ütem, és a
Deák Ferenc utca (868 hrsz.) továbbá a
Liszt Ferenc utca (447 hrsz.) szilárd burkolatú útjainak felújítási munkái. Tönkrement belterületi szilárd
burkolatú űt helyreállítási, felújítási munkái. Kátyúzási munkák, 4+1 cm ACI I aszfalt, 3 méter
szélességben.

A munka tervezett ára: bruttó: 21.608.667.-Ft.
Tervezési díj (műszaki tervdokumentáció ±költségvetés): bruttó: 645.000,- Ft.
Egyéb költség: bruttó 435.000,- Ft.
Teljes projekt összege: bruttó 22.688.667,- Ft.
A várható támogatás összege: bruttó 19.285.367,- Ft ( 85%)
A várható önerő: bruttó 3.403.300,- HUF (15 %)

Az önkormányzat saját költségvetéséből az önerőt biztosítja!

Határidő: 2020.07. 10.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Értesül: Szűcs Lajos polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi vezető

Magyar Államkincstár ( EBR42 rendszer)
Irattár



Szűcs Lajos: Tájékoztatásképpen még annyit akartam mondani, hogy ajelenlévők közül ketten is vannak
képviselők, akik részt is vettek a turisztikai pályázat elkészítésében. Szerencsére az a pályázat is nyert.
A strandfürdő területére terveztünk és pályáztunk egy turisztikai célú kiírásra a megyei TOP keretből,
melynek mintegy 76 millió Ft támogatása egy Új közösségi épület építését tartalmazza a benne
felsorakoztatni kívánt jászsági élővilág modem bemutatásával. A támogatás a beruházás nettő
összegének 100 %-os támogatását tartalmazza. A kivitelezés előreláthatólag 2021-ben valósulhat meg,
mely növelni fo~a településünk turisztikai vonzerejét és látogatottságát. 110 millió forintra volt beadva
a pályázat a strand területére, ami önállóan a standtól leválasztásra kell, hogy kerüljön. Turisztikai
jellegű kiállítást kell csinálni rajta, turisztikai jellegű Jászsági élővilág bemutatására egy modern kiállítás
meg ahhoz kapcsolódó épület, fogadóépületnek a beruházására. A 110 millió lett kérelmezve, de az áfát
nem támogatták, ezért lett 76 millió a támogatás. Most az a nagy kérdés, hogy vissza lehet-e igényelni
az áfát. Ha nem lehet visszaigényelni, akkor azt a pályázatot nagy valószínűséggel nem tudjuk majd
megcsinálni.

A belvizes pályázat óta, szinte hetente vannak egyeztetések a tervezőkkel meg a földmérőkkel. Folyik
az előkészítés, men el kell készülni minden tervnek augusztus végére. Minden engedélynek meg kell
lennie, hogy szeptemberben a közbeszerzést ki lehessen írni. Szeptembertől közbeszerzés, novembertől
elméletileg kivitelezés van, ha az időjárás engedi. Előfordulhat az is, hogy novembertől májusig nem is
lehet kivitelezni, lehet, hogy majd csak májustól augusztusig, de jövő év augusztus 31-ig annak kész
kell lennie. Az idő az nem sok és majd kérdéses lesz, hogy milyen lesz az időjárás, hogyan tudunk
haladni.

Tegnapi napon megkezdődött a bölcsödének a kialakítása az óvodában.

Folyamatban vannak még a kempingben kisházak, a kazánházban történő felújítás és a piac építése
beruházások is.

Vámosi Norbert: A bölcsödét meddig kell befejezni?

Szűcs Laios: A bölcsödét szerződéskötéstől számítva 60 nap, tehát szeptemberig kész kell, hogy
legyen. Uzemeltetési engedélyt kell szerezni, új bölcsőde lesz, hozzá kell alakítani az óvodának. Nem
csak a működési cngcdélyt kell megkapnia az önkormányzatnak, hanem az államicincstártól a
finanszírozást is.

Joó-Kovács Balázs: A Jász élővilág látogatóközpont hová lett tervezve?

Szűcs Lajos: A Strandfürdő és kemping hátsó részébe a sarokba, men le kellett választani az a területet.

Joó-Kovács Balázs: Nem lehetne előre hozni és később lehetne az egy fogadó épület?

Szűcs Lajos: Azért nem, mert tavaly el kellett ehhez indítani egy terület megosztást is a Földhivatalnál.
Külön le kellett választani azt a sarkot. Azért nem egyszerű, men ennek hivatalosan a bejárati útja nem
a kempingen keresztül lesz, hanem a kemping mellett van egy földút, és ennek külön bejáratúnak kell
lennie a kempingtől. Nagyon jól nézne ki, ha valamilyen kis botanikus kertszerűt is lehetne Ott a területen
csinálni. Azért van odatervezve az elsősegély elé, hogy ott, ha kibontják a kerítést a strand felé, van
neki egy nagy nyitott terasz része, ami egy rendezvényi kis színpadként is tudna szolgálni.

Vannak különböző kérelmei az önkormányzatnak. Az előző ülésen is szó volt a költségvetésről. Válasz
nem érkezett, csak az áfára. Az áfát vissza tudja a település igényelni, de nem tudnak garanciát vállalni,
hogy mikorra fogják visszafizetni az áfát. De adtak engedélyt arra, hogy visszaigényeljük. A legnagyobb
probléma most az lesz, hogy nem lesz pénz. Adó visszafizetése lenne az önkormányzatnak, mely sok
céget érint. Van 20 millió forintos hitelkerete az önkormányzatnak a kemping beruházáshoz
kapcsolódóan és valószínűleg szükség lesz a működéséhez is igénybe venni. Valameddig ezzel kibírja
az önkormányzat, de előre kel] kalkulációt végezni, hogy meddig lesz elég a pénz. Kormányzati
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segítségre lesz szükség. Segítség nélkül nem tudunk kilábalni ebből a kilátástalan nehéz helyzetből. Még
ezt az évet lehet, hogy kihúzza a település, de akkor nagyon nagy teher lesz az önkormányzaton 20
millió forint hitellel.

Heavesi József: Felelősen gazdálkodunk. Nem herdáltuk el a pénzt. Nem a mi hibánk. Segítséget kell
kérni. Szendrei Péter képviselő Úr beszélt-e az otthonteremtési támogatásban részesülő fiatal párokkal,
hogy mi lenne, ha később, a jövő évben kapnák meg a megszavazoti íámogatást?

Szendrei Péter: A megbeszélteknek megfelelően felkerestem az érintett fiatal családokat. Említettem azt
a lehetőséget a már folyamatban lévő Otthonteremtési támogatásban részesülőkiiek (5 fiatal pár), hogy
a megszavazott támogatást mi lenne, ha majd jövőre utalná ki az önkormányzat. I családnál nem tudtam
járni, a többinél voltam. Mindenkinek szüksége van a pénzre, egyedül egy család, jómagam, akik azt
kérjük, hogy az önkormányzat nehéz pénzügyi helyzetét elfogadva tolja ki az önkormányzat az
500.000,- Ft vissza nem térítendő otthonteremtési támogatást. Az összes többi családnak szüksége van
arra a pénzre, majdnem mindenki beépítette a saját költségvetésébe. Számítanak rá. Nem voltak elég
felelősségteljesek azzal kapcsolatban, hogy olyan pénzt már szinte elköltöttek, amit még meg sem
kaptak. Szükségük van rá, ezért

Vámosi Norbert: Az országgyűlési képviselőn kívül senki nem segít. A Kormányzatnak kell keresnie a
megoldást erre, mert nemcsak a mi önkormányzatunk került ebbe a helyzetbe, de az, hogy a lakosokat
ez ilyen módon terheli ez egy abszurd helyzet’ A meglévő költségvetéssel kalkulálva, ha a normál
folyamatokat nézve, ez nemjött volna elő. A kialakult veszélyhelyzetben az önkormányzatokat sodorták
veszélybe a Kormányzati döntéssel. Tájékoztassuk Pócs János Országgyűlési Képviselő Urat az
önkormányzat nehéz helyzetéről, és kérjünk segítséget a helyzet megoldására.

Faika Gábor: A Kormány a gépjárműadó teljes bekérésével bedönti a kis települések önkormányzatait.
Nem látjuk azt, hogy mikor lesz vége. Beszéltünk a telkek eladásáról. Abban történt előrelépés? A
Tenyőszigeti telkek eladása meg lett hirdetve?

Szűcs Laios: Igen, meghirdettük a telkek eladását, de az nem oldja meg a kialakult helyzetet. Ez a helyzet
a nagyobb önkormányzatokat is sújtja. Ha a vállalkozások az ősszel nem fogják az adókat befizetni,
akkor ez még olyan 10-15 millió mínusz lesz. Kérem, hogy most már olyan számolás legyen, bogy
meddig elég a pénze az önkormányzatnak meddig elég a saját pénzünk é9 mikortól fogjuk a 20 milliós
hitelt felhasználni, és az mikor merül ki.

He~yesi József: Mi történik akkor, ha elkezdjük leépíteni a nem kötelező feladatokat, majd azután a
kötelező önkormányzati feladatok ellátását is. Lehetőség lehet még, ha eladjuk az autókat.

Szűcs Lajos: Az sem egyszerű. Az elmúlt 20 évre visszatekintve, vitatkoztak az elmúlt 20 évben sokat,
hogy milyen kötelező feladatokat építsünk le. A végén pedig az járt jó, aki nem leépítette a feladatot,
hanem költötte a pénzt. Most sem fognak leépítéseket eszközölni. Nagyon nincs is miből. Az autókat
nem lehet eladni, a civil szervezetek tulajdona.

5 millió forintot vissza kell fizetni az adóból, ami tavalyi évi túlfizetés. Azt sem tudjuk most visszafizetni
a vállalkozóknak, mert nincs miből. Az iparűzési adónál a márciusi meg a szeptemberi adóbefizetés,
azok előlegek. Amelyik vállalkozó többet fizetett be, az kérheti annak az összegnek a visszafizetését.

A Jászladányi Szociális Szolgáltató Társulás részére ki lett fizetve az önkormányzat tartozása (2,5 millió
forint) a tegnapi nappal. Ajövő évi költségvetésben szerepelnek már olyan tételek, hogy akinek sok az
adóbevétele, nekik az iparűzési adóból, amit beszednek, annak egy részét be kell fizetni az államnak.

He2yesi József: Kérem, hogy az önkormányzati költségvetés jelenlegi helyzetéről és az előre látható
kiadásokról készített kimutatást tájékoztatásul kapják meg a képviselők is.
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Szűcs Lajos: Rendben, küldeni fogjuk e-mailben, és a jelenlegi helyzetről szóló tájékoztatást
megküldjük Pécs János Országgyűlési Képviselő Urnak is, megkeressük abból a célból, hogy a helyzet
megoldására segítséget kérjünk.

Egyebek napirendben átadom a szót Hegyesi József képviselő részére.

Hegyesi Jótsef képviselő úi kiboiitolta at ötletládát és at elektionikus four láLMil beéikezett ötleteket
felolvasta a közben elhangzott megoldási javaslattal együtt az alábbiak voltak:

Ötletládába érkezett
érkezési

Idő

I. Az Arany János és a Zrínyi Miklós utcák
kereszteződése jelenleg egyenrangú, de többen
azzal a tudattal közelednek hozzá, hogy az előbbi
magasabb rendű út, és ez veszélyhelyzetet
teremthet. Számomra is az a logikus, bogy az
Arany utcának védettnek kellene lennie, mert a
többiből ez gyűjti össze a forgalmat, sokakiiak a
legegyszerűbb kijutási lehetőség a Rákóczi útra, a
falu központjába. Tehát az a javaslatom, hogy
helyezzenek ki “elsőbbségadás kötelező”
jelzőtáblákat a Zrínyi utcában az Arany utcára
történő ráhajtás előtt, a Hunyadi és Lehel utcákhoz
hasonlóan.

2. A villanykarókat meg lehetne-e számozni? Így 2020 06
könnyebb lenne bejelenteni az EON-hoz, ha 24
kimegy az égő.

3. A strandon érdemes lenne betonozni a 2020.06.
rendezvénysátor alá. 24
4. Nem lehetne a mélyen fekvő területen a Vezér
utca felőli részt valamilyen esőgyűjtőbe levezetni? 2020.06.
A Lehel utca-Zrínyi utca közt a Kisbalázs-laposról 24
elvezetni a vizet?

5. Vezér utca 61, 61/A.ne tanya, hanem belterület 202006
legyen az ingatlan nyilvántartás szerint. Beadták a 24 ‘

kérvényt, hogy áll?

6. Szúnyogirtás: Mi lenne, ha vennék hozzá valami
használt gépet, és mi magunk végeznénk el az
irtást? Ezzel spórolnánk. Használtan 100.000 Ft
körül lehet venni ilyen gépet. Képesítéssel
rendelkező személy pedig lenne a faluban, aki
bevállalná egy kis pénzért az irtást. Esetleg
kiképezhetnénk valakit saját költségen, aláíratva
vele egy papírt, hogy 3 évig ingyen végzi a
gyérítést nekünk. Neki lesz egy papírja nekünk
meg lenne oldva az irtás.

7. Faültetés? Lesz valamilyen program? Mi 2020 06
csatlakozunk? Lapos területeket is be lehetne 24
ültetni, illetve fel lehetne tölteni.

Megoldási Javaslat

2020 06 Hunyadi és Lehel le van védve. Jó ötlet,
24 továbbgondoljuk, ellenőrizni fogjuk, hogy hol nincsmég tábla és pótoljuk őket.

Egy rézlemezen vagy a betongyámon rajta kell
lennie. Este szokták cserélni, mert akkor nem
világít. és könnyen látják. Az EON tulajdona, mi
nem n úlhatunk hozzá.
Betervezzük a jövő évi költségvetésbe. Gyeprács?
Járdalapos megoldás? Vagy levezetni a vizet.

Nem lesz levezetve, men ott van egy zsákutca. Árok
lesz ott, és oda lehet gyűjteni sok vizet.

Külterületen vannak. Ha külterület, akkor nagyon
sokba kerül belterületté kerülni. Körülbelül 2-2,5
millió Ft átjegyeztetni.

A probléma az, hogy 2 tanfolyam kell. A kártevőirtó
2020.06. fél éves, és kb. 350.000 Ft, a gázmesteri tanfolyam
24 kb. 500.000 Ft. Ez utóbbi éves tanfolyam. Plusz a

vegyszer sem olcsó.

Megpályáztuk volna, de lefagyott a felület. A
másnapi belépéskor már csupán kb. 100 db fa
maradt, de mire kettőt kattintottunk, az is elfogyott.
Viszont a Vadásztársaság szeretne fát ültetni a



Csíkosi út mellé. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet
is megkeresték falocsolás végett.

8. A településen belüli égetés sorsa a jövőben?
nzindenütt életbe lép a 2010-es /ei’egővéde/mi Hivatalosan nem lehet megcsinálni. Mi
kormányrendelet, amelynek egy~ pOn!~a s.srmI 2020.06. önkormányzat nem csinálhatunk, mert nem
‚hulladék nyílt téri (...) égetése (...) tilos”. Emiatt 24 vagyunk jogosultak rá, csak a Regio-Kom. Kft. Van
javaslom egy komposztálóterület létrehozását a egyébként 4 hulladékudvar a Jászságban.
relepülésünk közelében. Régebben beszéltünk már
erről.

9. Közterület-felügyelő felvétele szükségessé Két fő kellene. Lehet, de évente kb. 5 millió Ft-ba
válna. Több feladatot tudnánk rábízni, Pl. 2020.06. kerülne. Ennyi büntetést legalább be kellene szedni.
szemetelés, lakossági bejelentések, piac, parkolás, 24 Van-e egyáltalán kistelepülésen ilyen?
temető stb.
10. Meg kellene vizsgálni az Arany János utcában 2020.06. Nagyon jó ötletnek tartjuk. Utánanézünk, hogy
az orvosi rendelő előtti parkolás lehetőségét. 24 lehetne kivitelezni, és mennyibe kerülne.

Szűcs Lajos: Amennyiben már más
képviselők, és az ülést bezárom.

(Szűcs Lajos)
polgármester

téma nincs, akkor köszönöm, hogy a mai ülésen részt vettek a

kmft.

(Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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