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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. november 22-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében szereplő soros nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza,
Rákóczi u. 27. alatti földszinti tanácskozó termében.
Jelen vannak: Kobela Margit,
képviselők
Szűcs Lajos
Dr. Dinai Zoltán

Menyhárt Ernő, Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely, Vámosi Norbert

—

polgármester
-jegyző
-

Meghívott vendég: O fő
A polgármester köszönti ajelenlévőket. Megállapítja, bogy a Képviselőtestület összesen 7 főből áll, az
ülésen Jelen van 6 fő, Joó-Kovács Balázs képviselő Jelezte, hogy egyéb programja miatt nem tud Jelen
lenni a mai ülésen.
A Képviselőtestületi ülés határozatképes.
A napirendhez van-e más Javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás? Ha nincs, javaslom, hogy a
meghívóban lévő napirendeket tárgyalja a Képviselőtestület. Kérem, hogy szavazzunk.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
107/2017. (XI. 22.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendj ének elfogadásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, bogy a mai ülésen a
kiküldött meghívóban lévő napirendet tárgyalja meg.
Határidő: 2017. november 22.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
—

—

1. Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

(

Szűcs Lajos: 2017. szeptember 20-i soros Képviselőtestületet követően kétszer ülésezett a
Jászboldogházi Ertéktár Bizottság. Második ülés alkalmával már külsős meghívottak is részt vettek az
ülésen, Besenyi Vendel, Zrupkó Ferencné és Szűcs Gergelyné. Folyamatban van az értéktárba
felvételre történő anyagok gyűjtése.
-

-

-

Szeptember 30-án megtartásra került a Csíkosi búcsú.
Október 1-én az Idősek Világnapja alkalmából köszöntöttük az Ezüstkor Nyugdíjasok
Egyesületének tagjait.
Október 7-én az önkormányzat részéről fogadtuk a testvértelepülésről és a szomszéd
településekről érkezett cseh polgármestereket, vendégeket. Az érkezett delegáció részére
bemutattuk a településünket, majd egy ebéddel vendégeltük meg a résztvevőket.
Október 9-én elhunyt Csergő Ervin atya, jászboldogházi plébános, akinek a temetéséhez az
önkormányzat is segítséget nyújtott. Pap Béla pályázatíróval azóta tőbb alkalommal vettünk
részt egyeztetésen, mert az Egyháztanács pályázati támogatást nyert el a plébániai épület
felújítására. Nagyon szeretnénk, ha megvalósulna a felújítás. A támogatás 13,5 millió forint,
Az Egri Főegyházmegye vállalta, hogy a szükséges önerőt a pályázat megvalósításához
biztosítja. A Plébánia épület felújításához az kell, hogy valaki kézbe vegye a pályázattal
kapcsolatos feladatot. Ehhez a feltételek biztosítottak, de az önkormányzat is megtesz
mindent annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson. Sós Tamás atya felhatalmazást kapott
az Egri Főegyházmegyétől, a projekt megvalósítására, és arra is megbízást kapott, hogy
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Jászalsószentgyörgy és Jánoshida települések mellett Jászboldogháza község plébánosi
feladatait is ellássa.
Október 18-án került sor a Településképi Arculati Kézikönyv második lakossági fórum
megtartására. A fórumon a lakosok elmondhatták véleményeiket a készülő kézikönyvvel
kapcsolatosan. Azóta a kézikönyv elkészült és véleményezésre megküldésre került a
hatóságok részére. Várjuk a visszajelzést, hogy jóváhagyják-e, vagy valamilyen módosítást
javasolnak.
A lakossági fórum után Közmeghallgatásra került sor, ahol tájékoztatás hangzott el az
önkormányzat 2016/2017. évi gazdálkodásáról, és a jövő évi tervekről, közérdekű
információkról, majd a lakossági kérdések hangzottak el.
2017. október 20-án a helyi Jászboldogházi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészeti
Iskolában az Október 23. ünnep alkalmából rendezett 1956-os forradalom és szabadságharc
61. évfordulójára emlékező iskolai ünnepségen vettünk részt a hivatal dolgozóival együtt.
Ugyanezen a napon 11 órától ugyancsak az iskolában Jászberényi Tankerületi Központ, mint
projektgazda által elnyert Iskolafejlesztés 2017 EFOP 4.1.3 2017 projektnyitón vettünk
részt.
2017. november ii-én a tornaesarnokban Sport Bálon vettünk részt a Sportegyesület
rendezésében.
2017. november 18-án szintén az általános iskola 8. osztálya által rendezett iskolai őszi bálon
vettem részt.
A tornacsarnok padlóburkolását végző vállalkozóval olyan megállapodást kötöttünk, hogy két
év garanciális időre 500.000,- Ft-ot közös megegyezéssel visszatartottunk a végleges kifizetés
összegből a zöld sportpadló ragasztási garanciájának céljára. A két év letelte után, ha nem lesz
hiba a padlóval, akkor ez az összeg kifizetésre kerül a vállalkozó részére. A belső felújítási
munkálatok befejezése után kisebb javításokra már szükség volt vízcsepegés, ajtóbeállítás,
stb. de egyéb probléma nem jelentkezett.
Szintén az iskola felújításhoz kapcsolódó Területi Operatív Programban elnyert pályázathoz a
kiviteli tervek készítése folyamatban van. Nagyon várjuk, hogy elkészüljenek a
dokumentumok, mert csak akkor tudjuk a közbeszerzési eljárást elkezdeni. A tervezéssel
kapcsolatosan több alkalommal tárgyaltunk, és egyeztetésekre került sor az iskola vezetésével
és a tervezővel együtt.
Folyamatosan különböző ellenőrzésekre kerül sor a hivatalban a Magyar Allamkincstár
részéről. Nincs az ellenőrzéseknek negatív eredménye. A hivatal munkatársainak ez az év
sokkal nehezebb, mint az előzőek voltak. Ennek oka, bogy a 2000 fő alatti településeknek ettől
az évtől bevezették az ASP programot. Ez a program a hivatalban minden munkatársat érint.
Erinti az adót, hagyatéki űgyintézést, ingatlanvagyon-katasztert, a pénztárat és az iktatást is. A
Köztisztviselőknek tanfolyamra kell járni, és elméleti, gyakorlati vizsgákat kell tennie az
elsajátított ismeretekből, hogy az Új ASP rendszerbe dolgozhassanak.
Több alkalommal térítésmentesen vittünk iskolás gyermeket (10-20 fő) különböző
sporteseményekre Budapestre szurkolásra, látogatásra. A gyermekek ajándékba kapták a
stadionba szóló belépőket is. A meccseken való részvétel nagyon nagy élményt adott a
gyermekek részére.
Október hónapban Nyíregyházán részt vettem a Belügyminisztérium „Helyi Versenyképesség
Felmérés a Közigazgatás Versenyképességének a javítására „szervezett tájékoztató
programon. A Belügyminisztérium célzottan 100-150 települést választott ki, akiknek
részletesen megvizsgálják a működés tekintetében. Ebből az anyagól készítettek egy
tanulmányt, hogy hogyan kellene átalakítani a közigazgatást, hogyan kellene javítani a
közfeladatok ellátását. Több éven keresztül Uniós támogatással megvalósuló program. Ugy
látom, hogy a cél az, hogy a kistelepülésektől elvegyék a feladatokat, és centralizálják a
nagyobb települések és a városok irányába a jövőben. Minden alkalommal jelzem Pócs János
Országgyűlési Képviselő Úr felé is, hogy nem szeretnénk, ha ez bekövetkezne.
—

—

—

-

-‚

(

Több alkalommal részt vettünk Jászboldogháza részéről a Polgárőrség és a Községi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület képviselőivel, illetve volt, amikor csak a polgárinestereket hívták meg a tájékoztatókra az
Önkéntes Honvédség felállításával kapcsolatosan. Előadáson az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos
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szolgálatról tartottak tájékoztatót. Az Önkéntes Honvédség felállításával kapcsolatosan nagyon nagy a
kampány, melyet az önkormányzatokon keresztül is próbálják érvényesíteni. Minden Járásban létre
kívánnak hozni egy önkéntes századot. Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik
civil foglalkozásuk megtartása mellett támogatják a honvédelem ügyét, akik bármikor behívhatók,
mozgósíthatók. Lesznek olyanok, akiket csak a kistérségben vonhatók be, de lesznek olyanok is,
akiket az országban bárhová mozgósíthatnak. Nincsenek jelentkezők. Talán a jövedelmezőségét
kellene növelni, hogy többen jelentkezzenek. Jászboldogháza tekintetében 3 főre lenne szükség.
Jelentkező esetén a munkáltató kötelező elengedni. 120 órás, elsődlegesen hétvégéken megtartott,
modul rendszerű általános alapkiképzésben részesülnek. Ha nem hívják be, akkor egy évre a
rendelkezésre állási díj: bruttó 127.500 Ft/év (a mindenkori minimálbér 100%-a), amely a leszolgált
év után utólag kerül kifizetésre. Ha behívják, akkor a honvédségnél lévő bértábla szerint kapja meg a
bért. Ebben az esetben a munkahelynek is nyújtanak kártérítést a dolgozó kiesése miatt.
-

-

-

(
-

November 8-án Jelzőrendszeres ellátással kapcsolatosan tartott értekezletet a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részéről Hivatal Hedvig
fiatal munkatárs látja el a feladatot Jászboldogházán. Ugyfélfogadás hetente két nap, hétfőn és
szerdán van a hivatalban. Van két-három, jellemzően a településre nem régiben beköltözött
család a településen, akikkel folyamatosan foglalkozni kell a súlyos esetek miatt.
Szintén november 8-án sor került a Jász-Nagykun-Szolnok Esély Közalapítvány által tartott
„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Jászságban” EFOP-1.3.516-2016-00312 projektnyitó rendezvényre. Projekt célja: Az önkéntes tevékenység helyi
lehetőségeinek feltérképezése. és az önkéntesség helyi, járási szintű népszerűsítése,
tapasztalatcserékre lehetőséget biztosító találkozások szervezése, valamint a helyi aktivitást
támogató önkéntes programok szervezése. A projekt megvalósításának ideje: 2017.06.01.2020.06.01. Projekt tevékenységek: Két járás, Jászapáti és Jászberény Járás 18 településének
civil közösségeinek feltérképezése, együttműködési lehetőségeinek megtalálása, adatbázis
építése, együttműködés erősítése. Kiemelten két célcsoport, a 14-35 és 60 év feletti korcsoport
közötti együttműködés lehetőségeinek megtalálása, a generációk közötti kapcsolat javítása
közösségi rendezvények szervezésével. Onkéntes koordinátorok szolgáltatásával a két
járásban önkénteseket fogadó szervezetek és önkéntes tevékenységet vállalók koordinálása.
Két helyszínen lesz Jászberényben és Jászladányban ügyfélfogadás, ahol önkéntesek képzése,
fogadó szervezetek érzékenyítő tréningjének szervezése folyik majd. Közösségi tervezési
műhelyek, tapasztalatcsere műhelyek szervezése várható.
November 21-én megtörtént a közfoglalkoztatás ellenőrzése. Az ellenőrzést a
Belügyminisztérium és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztály munkatársai végezték. A programmal kapcsolatosan
részletesen átvizsgálnak mindent. Pid.: az iratokat, épületeket, eszközöket, kátyúzás,
járdaépítés, kistraktor, amelyet a közfoglalkoztatás keretében vásároltunk. Amire a betervezett
pénzt fordítjuk, azt átellenőrzik.
Ugyancsak november 21-én került sor a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán a jövő évi közmunkaprogram
tervezésével, és az elképzelésekkel kapcsolatosan. 2018. évtől ismét csökkenteni kell a
közfoglalkoztatás mértékét, kb. tízzel kevesebb fővel tervezhetünk, mindösszesen 25 főt
tudunk majd foglalkoztatni. December végéig el kell készíteni a közfoglalkoztatás jövő évre
szóló tervezését, és 2018. február végéig döntenek arról, hogy a Belügyminisztérium
jóváhagyja-; valamint milyen programra mennyi támogatást kaphatunk. Gondolkodunk azon,
hogy a Tavasz utcában megvásárolunk egy ingatlant, melyet felajánlottak az önkormányzatnak
megvásárlásra, mert az önkormányzatunk segített az épület felújításában, kerítés építésben a
nehéz helyzetben lévő családnak. Most elköltöznek, ezért eladó lesz az ingatlan. Igy először az
önkormányzatnak ajánlotta fel a tulajdonos megvételre. Az ingatlant 1200 000 Ft-ért vásárolta,
és ugyanannyit kérne most is érte. A porta szomszédos egy 8.000 m2 területű önkormányzati
ingatlannal is, amelyet most nem tudunk hasznossá tenni. Akkor lehet közfoglalkoztatás
keretében megvásárolni, ha az ingatlanon állattartási tevékenységet vállalunk. Ez lehet birka
vagy tyúk tartása tojás termelésére. Meg kell vizsgálni, hogy a tojást elhasználhatjuk-e az
iskolakonyhán, és pénzügyi tervet kell készíteni, mert az állományt gazdaságosan kell
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fenntartani. Még gondolkodunk rajta, mert jövőre a közfoglalkoztatásban nemcsak a létszám
csökken, hanem minden, és egyre nehezebb lesz a feladatokat végrehajtani.
Ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történtekről és eseményekről. Van-e kérdés,
hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a
tájékoztatót fogadja cl.

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
108/2017. (XI. 22.) Képviselőtestületi Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt
eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Határidő: 2017. november 22.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán—jegyző
—
—

2. Napirend
Előterjesztés a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok
elbírálásának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Labs: Átadom a szót a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének, mert a
kérelmeket a bizottság megtárgyalta.
Kobela Mar~it: A bizottság az előterjesztés alapján elfogadásra javasolja a pályázók
támogatását. A kevés számú pályázó volt. A jövedelem határok maradtak. A támogatási
összegek emelkedtek a kevés pályázó miatt.
Szűcs Lajos: Nagyon sajnálom, hogy ilyen kevesen pályáztak. Kevesebben jelentkeznek a
főiskolákra, egyetemekre, de ennél több pályázatot vártunk. Több helyen meg volt hirdetve. A
Főiskolák, egyetemek is tájékoztatják a Fiatalokat. Legtöbb esetben a szülőknek fontos, a
Fiatalok sajnos nem érzik még a támogatás fontosságát.
Javaslom a benyújtott kérelmek előterjesztés alapján történő támogatását.

(

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
109/2017. (XI. 22.) Képviselőtestületi Határozat
A Bursa Hungarica pályázat elbírálásáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete Bursa Hungarica Felsőoktatási
Onkormányzati Osztőndíjpályázat 2018. évi elbírálásáról az alábbi döntést hozta.
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 5l/2007.(I11.26.) Korin.
Rendelet alapján bírálta cl a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére
vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati Osztöndíjpályázatra beérkezett
pályázatokat.
„A” típusú pályázó: 4 fő
„B” típusú pályázó: nem volt.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján az alábbiak szerint került
meghatározásra: (1 főre eső jövedelem)
0. Ft

—

55.001,- Ft.

—

55.000,- Ft.

8.000,- Ft./hó

I fő

65.000,- Ft’

6.000,- Ftlhó

2 fő
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65.00 1,- Ft felett
-

4.000,- Ft/hó

I Fé

A Bursa Hungarica pályázatra a Képviselőtestület 300.000,- Ft-ot különít el.,,B” típusú
pályázók esetében az ösztöndíj három évre szól. Ennek megfelelően csökkenteni kell 50.000,Ft-tal az összeget, mivel két diák van, akik az előző években már nyújtottak be „B” típusú
pályázatot. „A” típusú pályázók részére 10 hónapra kerül megállapításra a támogatás.
A pályázók részére nyújtott pénzügyi támogatást a határozat mellék]etét tartalmazó bírálati lap
tartalmazza, melyet a Képviselőtestület elfogadott.
Határidő: 2017. december 7.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi ügyintéző
pályázók
—

—

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen az eddigi munkát, a nyílt ülést bezárom. A Képviselőtestület zárt
napirenddel folytatja tovább az ülést.

J
(Szűcs Lajos)
polgármester

(Dr. Dinai Zoltán
jegyző

Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKÉTŐL

14/2017.
MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésre

2017. november 22-én, szerdán délután 15,00 órára
AZ ÜLÉS HEL YE: Községháza Tanácskozó terme

Javasolt napirendi pont:
1.

Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
—

2.

Előterjesztés a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra
beérkezett kérelmek megtárgyalására
Szűcs Lajos polgármester szóban, Írásban

3.

Előterjesztés kitüntetési javaslatok megtárgyalására
Szűcs Lajos polgármester szóban, Írásban

4.

Egyéb
Előadó: Szűcs Lajos polgármester szóban
Otthonteremtési támogatási kérelem megtárgyalása

Jászboldogháza, 2017. november 16.

7!

(P
Szűcs Lajos
polgármester

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos anyaga megtalálható a www.iaszboldo2haza.hu
honlapon.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELEN LÉT!

Ív

1. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit
t~

3. Menyhárt Ernő

4. Dr. Pap Béla

5. Szűcs Gergely

6. Vámosi Norbert
7. Szűcs Lajos

Jászboldogháza, 2017. november 22.
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