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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2007. június 20-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli  
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 
Turóczi Istvánné  - jegyző 
 
 
Az ülés határozatképes, jelen van 10 fő képviselő.   
A képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet tárgyalja.  
 
 
1.Napirend 
 A Strandfürdő műszaki átalakítás megtervezésének megtárgyalása 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos:  Tisztelettel Képviselőtestület! A Strandfürdő műszaki átalakításával 
kapcsolatosan több árajánlatot is kértünk. A tervezők többsége augusztus, szeptember 
hónapban tudta volna szolgáltatni a tervet. A Bács Aquaplan Bt. a személyes egyeztetésünk és 
a helyszíni szemle alapján a strandfürdő területén lévő szabadtéri zuhanyzók, medencék előtt 
lévő lábmosók, valamint a medencék takarítóvizének vízelvezető rendszerének 
megtervezésére 380.000,- Ft+ 20 % ÁFA díjat kér. A tervezéshez szükséges kért adatok 
megérkezésétől számított 10 munkanapon belül elkészítik a tervezet. Ezt a díjat magasnak 
tartom. Sikerült lealkudni az árból, 320.000,- Ft+20 % ÁFA összegben egyeztünk meg, ami 
már elfogadható összeg. Az átalakításhoz szükséges még az anyagár, - tartály, csövek - mely 
kb. 500.000,- Ft. A munkálatok elvégzését saját dolgozóinkkal meg tudjuk oldani.  
Szennyvízbefogadó nyilatkozat után jártam a napokban.  Szóban engedélyt kaptam a 
Jászárokszállási Viziközmű vezetőjétől. Jászárokszállás hajlandó 100.000,- Ft-ért a befogadó 
nyilatkozatot kiadni. 50 %-os támogatást szeretnék kérni, mivel a nyilatkozatot 2007. július 1-
től december 30-i időszakra kértük meg. Ezen nyilatkozat alapján a Környezetvédelmi 
Felügyelőség a strandfürdő üzemeltetéséhez az engedélyt kiadná. A szennyvíz lerakási díjával 
kapcsolatosan még folynak az egyeztetések. Terveink szerint az átalakítást 1 hónapon belül 
szeretnénk megvalósítani, ha a terv elkészül, és az Építés Igazgatási Iroda engedélyét 
megkapjuk. Szóbeli ígéretek vannak a segítőkészségükről. 1 millió forintot kellene 
befektetnünk. 
A Motoros Egyesülettel hetente leülünk, és tárgyalunk. Hajlandóak a strandfürdő 
üzemeltetését bevállalni. A motoros találkozót megrendezik minden évben. A strandfürdő 
területén ebben az évben sokat dolgoztak. Homokot hordtak, egyengették a területet, 
füvesítettek, szépítették azt. Kérésük lenne, 10-15 éves szerződést szeretnének kötni az 
önkormányzattal a strandfürdő területének igénybevételéhez a Motoros Találkozók 
helyszínére. A területet már kinőtték. Az önkormányzatnak a strand mellett van még 2 ha 
bekerítetlen területe. Szeretnék ezt is hozzákeríteni a strand területéhez. A motorosok 
vállalnák a kerítést, a terület rendezését, fásítását, füvesítését, parkosítását. Ennek fejében 
garanciát szeretnének 10 évig a találkozó megrendezésének helyszínéhez. Mivel már ez idáig 
is sokat dolgoztak a strandon, ezért tárgyalunk a motorosakkal a zártkörben történő strand 
működtetéséről. Szerződéstervezettel még nem rendelkezünk. A következő képviselőtestületi 
ülésre kidolgozunk egy tervezetet. A 10-15 évet soknak találom. Előfordulhat, hogy bármikor 
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találhatunk egy komolyabb befektetőt, aki meg vásárolja vagy hosszabb távra kibérli a 
strandot. Pénteken délután a Termál- és Gyógyturizmus Egyesület titkára bemutatott egy 
amerikai üzletembert, aki próbál keresni befektetőt a strandunkhoz. Nagyon tetszett neki a 
gyermektáboros tervünk. Ezért a Motoros Egyesület részére történő szerződési időtartamra 
csak 5 évet javaslok.  
Dr. Pap Béla: Biztatni kell a motorosokat.  
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy fogadjuk el az árajánlatot és a tervet készítessük el. 
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
41/2007. (VI.20.) Képviselőtestületi Határozat 
A Strandfürdő műszaki átalakításáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzat Képviselőtestülete a Községi Strandfürdő műszaki 
átalakításához a Bács Aquaplan Bt 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 17/b. 

tervezési árajánlatát elfogadja, mely 320.000,- Ft +20 % Áfa. 
 

A Képviselőtestület megbízza a polgármestert a tervdokumentáció elkészítéséhez a 
megrendelő és a tervezői szerződés aláírásával. 

 
Határidő: 2007. július 5. 

Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos 

Bács Aquplan Bt. 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 17/b. - Németh Zoltán ügyvezető 
 
 
 

2.Napirend 
 Aktuális kérdések 
 Elődadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos:  A szennyvíz lakossági takarékossági szerződések megkötésére kicsi az igény. A 
szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás vízjogi létesítési engedélyt 2004-ben kaptuk a terv 
dokumentációk elkészítése alkalmával. 2007. január 1-vel módosításra került az erre 
vonatkozó rendelet. Ezért a 2007. évi vízjogi létesítési engedély módosításával, az engedély 
érvényességi ideje 2007. szeptember 30. Ezt már a jelenlegi jogszabályoknak megfelelően 
kell módosítani. A vízjogi létesítési engedély módosításának lefolytatásához az eljárási díj 
150.000,- Ft. Ezt be kell fizetni a Környezetvédelmi Felügyelőségnek. Az Akviron Kft. az 
engedély módosításához elvégzendő feladatokra 450.000,- Ft+20 % áfa árajánlatot tett. Ezt 
sikerült lealkudni 350.000,- Ft-ra, mivel erre az évre a költségvetésünkben egy forint sincs 
betervezve. Ha nem módosítjuk, akkor az új terv 4-5 millió forintba fog kerülni. Tavaly előtt a 
Megyei Önkormányzat az Észak – Alföldi Regionális pályázattal 13 település közösen 
készítette el a terveket. 2 év alatt kellett a tervekre 738.000,- Ft-os 15 %-os önrészt kifizetni.  
Javaslom, hogy a szükséges tervdokumentációkat készíttessük el. 
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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42/2007. (VI.20.) Képviselőtestületi Határozat 
Szennyvízelvezetés és tisztítás vízjogi létesítési engedélyének módosításának elkészítése 
 

Jászboldogháza község Önkormányzat Képviselőtestülete a szennyvízelvezetés és tisztítás 
vízjogi létesítési engedély módosításához az elvégzendő feladatokra az AKVIRON 

Mélyépéítési- és Környezetvédelmi Mérnöki Vállalkozási Iroda Kft által tett  
 árajánlatát elfogadja, mely 350.000,- Ft +20 % Áfa, és megbízza a polgármestert a 
tervdokumentáció elkészítéséhez a megrendelő és a tervezői szerződés aláírásával. 

 
Határidő: 2007. július 5. 

Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos 

AKVIRON Kft. 5000 Szolnok, Hunyadi J. u. 24. – Nagy Róbert 
 
 
 
 

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

kmft. 
 

 
 
 
 
 
(Szűcs Lajos)               (Turóczi Istvánné) 
 
polgármester                jegyző 
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A ZÁRT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATOK: 
 
 

A képviselőtestület 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2007. (VI.20.) Képviselőtestületi Határozat 
A háziorvosi pályázatok elbírálásáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a háziorvosi 
pályázati kiírásra benyújtott pályázatokat. 
A pályázati kiírásra 2 pályázat érkezett. 

 
1. Az ÁNTSZ Észak- Alföldi Regionális Intézetének igazolása alapján a 160090026 sz. 

vegyes háziorvosi praxisnak van tulajdonosa. 
 
2. A háziorvoslás megyei szakfelügyelő főorvosa szakvéleményében megállapította: 

A 4/2000/II.25.) EÜM rendeletében önálló háziorvosi tevékenységet nem végezhet, 
aki sebész, illetve sportorvosi szakképesítéssel rendelkezik. 

 
3. A  pályázatok formailag hibásak. A praxisjog megvásárlásáról szóló megállapodást 

egyik pályázó sem csatolta be. 
 
Tartalmilag egyik pályázó sem tett a munkaviszony ellátására  – közalkalmazott, 
vállalkozó -  nyilatkozatot. 

 
Határidő: 2007. július 5. 

Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: 1./ Szűcs Lajos – polgármester 

2./ Dr. Takáts Béla – pályázó 
3./ Dr. Juan Carlos Crespo - pályázó 

 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
44/2007. (VI.20.) Képviselőtestületi Határozat 
Háziorvosi működési engedély módosításáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a háziorvos működésével 
kapcsolatosan az alábbi döntést hozta. 

A Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg a lehetőségét annak, hogy a működési engedély 
módosításával 2007. július 1-től  háziorvosi állás betöltetlen státuszra módosuljon. 

 
 

Határidő: 2007. július 5. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 

Értesül: 1./ Szűcs Lajos – polgármester 
 
45/2007. (VI.20.) Képviselőtestületi Határozat 
Háziorvosi álláshely megpályáztatására 
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Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete vegyes háziorvosi praxis 
betöltésére pályázatot hirdet. 

A Jászboldogháza községben működő háziorvosi praxis: területi ellátási kötelezettséggel, 
vállalkozási formában, vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló működéssel. 

Pályázati feltételek: 
- 4/2000. (II. 25.) 11. § EüM Rendelet szerinti képesítés és egyéb feltételek megléte, 

- 18/2000. (II. 25.) Korm. Rendeletben előírt feltételek megléte, 
- végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 

- részletes szakmai önéletrajz, 
-  MOK tagsági igazolvány másolata és igazolás arról, hogy a működési jog 

megszerzésének feltételei fennállnak, 
- OONY igazolvány másolata, 

- egészségügyi alkalmasság igazolása, 
- a praxisjog átvételére vonatkozó előzetes megállapodás a jogot értékesítő 

háziorvossal. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 233/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet, az Eü. Közlönyben 
történt megjelenéstől számított 30 nap. 

Az állás betöltésére 2008. január 1-től nyílik lehetőség, igény esetén lakás biztosított. 
A pályázatot Jászboldogháza polgármesterének, Szűcs Lajosnak kell benyújtani. 5144 

Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. 
További információ kérhető: 57/460-011 telefonszámon. 

 
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

 Dr. Kiss Imre – háziorvos 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
Fazekas Józsefné képviselő nem vett részt a szavazásban. 

 
 
46/2007. (VI.20.) Képviselőtestületi Határozat 
Háziorvosi teendők ellátására megbízás 
 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza 
Dr. Kiss Imre háziorvost határozott időre 2007. december 31-ig a háziorvosi 

teendők ellátásával. 
 

Határidő: 2007. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 

Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
 
 
 
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2007. (VI.20.) Képviselőtestületi Határozat 
A Strandfürdő területének bérbeadásáról 
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Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a Party Center Bt. 
szóbeli kérelmét. 

Az önkormányzat 55.000,- Ft, azaz Ötvenötezer forintért bérbe adja a Strandfürdő területét 
2007. július 13-án Discó megrendezéséhez a Party Center Bt. részére. 

 
Határidő: 2007. július 5. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos 

Szőllősi Péter – vízművezető 
Party Center Bt. - Jászberény 

 
 
 
 
 
 


