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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. január 28-án Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében nem szereplő rendkívüli nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti üildszinti tanácskozó termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely, Menyhárt Ernő, Vámosi
Norbert — képviselők

Szűcs Lajos - polgármester
Dr. Dinai Zoltán .. jegyző

Lakosság részéről vendég: 3 fő

A polgármester köszönti a jelenlévőket. Mindenkinek Boldog Új Évet Kíván!

A Képviselőtestület összesen 7 főből áll, jelen van 7 fő képviselő.

± A polgármester megállapítja, hogy a Képviselőtestületi ülés határozatképes.

A rendkívüli Képviselőtestületi ülés összehívására elsősorban azért volt szükség, mert a REGIO-KOM
Társégi Kommunális Szolgáltató Társulás hatáskörében lévő két gazdasági társaság egyesüléséről

szóló előterjesztést 2019. január 31-ig meg kell tárgyalnia a Képviselőtestületnek.

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

1/2019. (I. 28.) Kéjviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete Úgy döntött, hogy a mai ülésen a
kiküldött meghívóban lévő napirendet tárgyalja meg.

Határidő: 2019. január 28.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1. Napirend
Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás hatáskörében
lévő két gazdasági társaság egyesüléséről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2018. december 20-i ülésén
döntött a két gazdasági társaság egyesüléséről. Á Társulás egyszemélyi tulajdonában lévő REGIO-KOM
Társégi Hulladékszállítási KR. olvadna be a társulási tag önkormányzatok tulajdonában lévő REGIO
KOM Nonprofit KR. gazdasági társaságba. Ehhez kérik a települések tulajdonosként történő
hozzájárulását. A második gazdasági társaság létrehozására azért volt szükség, azoknak az
önkormányzatoknak, akiknek nines tulajdonukba saját hulladékszállítására alkalmas autója, amit
üzemeltetni tudnánk, szükséges lett volna közbeszerzést kiírni a hulladékszállításra. Igy a kistelepülések
részére lett létrehozva a REGIO-KOM Térségi hulladékszállítási KR. Ennek a cégnek egyszemélyes
tulajdonosa a REGIO-KOM Társégi Kommunális Szolgáltató Társulás, amelynek 33 önkormányzat a
tagja. Külön van üzemeltetve a hulladéklerakó, és a szállítási feladatokat is külön végzik azok a cégek,
akik hulladékszállító járműve] rendelkeznek. Jászboldogháza településről a Jászberényi Vagyonkezető
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és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. végzi a szállítást. A hulladékszállítással sok probléma van, de nem a
mi településünkön. Folyamatosan küszködnek az önkormányzatok a magas kintiévőségek behajtásával.
Nálunk a kintiévőség nem számottevő. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor
javaslom, hogy fogadja el a Képviselőtestület a két gazdasági társaság egyestilését.

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

2/2019. (I. 28.’) Képviselőtestületi Határozat
A REOIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás hatáskörében lévő két gazdasági társaság
egyesü léséről

Jászboldogháza Községi Önkormányzata támogatja, hogy a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás egyszemélyi tulajdonában álló REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Kft.
beolvadjon a társulási tag önkormányzatok tulajdonában álló REGIO-KOM Nonprofit Kit. gazdasági
társaságba.
A beolvadás érdekében előírja, hogy:

• az ügyvezető készítse elő az egyesülési tervet az egyes jogi személyek átalakulásáról,
egyesüléséről, szétválásárólszóló 2013. évi CLXXVI. törvény 3. ~ szerinti tartalommal,

• az átalakuló jogi személy vagyonmérleg tervezetként a számviteli törvény szerinti beszámoló
mérlegét kell felhasználni,

o a társaság könyvvizsgálójával való egyeztetést követően tegyen javaslatot az egyesülés során
megbízásra kerülő könyvvizsgáló személyére azzal, hogy az egyes jogi személyek
átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 13. ~-a alapján
az alapító előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az egyesüléssel érintett jogi személyek
vagyonmérleg tervezetének ellenőrzése során ugyanazon könyvvizsgáló járjon el,

o az ügyvezető készítse elő az egyesülési szerződés tervezetét.

Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester

Ertesül: REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás — Jászberény, Lehel V. tér 18.
Szűcs Lajos — polgármester
Dr. Dinai Zoltán —jegyző

Sasné Szöllősi Anita — gazdálkodási ügyintéző
Irattár

2. Napirend
Előterjesztés Orvosi ügyelettel kapcsolatos tájékoztató megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Megkaptuk az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit KR. Jászberény Központi Orvosi ügyeleti telephely vonatkozásában az elmúlt egy év
időszakában jelentkező problémáiról szóló tájékoztatóját. Az orvosi ügyeletet működtető cég,
mint minden év elején díjemelésről tájékoztatja önkormányzatunkat, és ehhez kéri a
Képviselőtestület hozzájárulását. A tájékoztatóban elég részletesen leírta Dr. Kissné Dr. Legeza
Zsuzsa ügyvezető Asszony, hogy az egészségügyi dolgozók 2019. évben milyen bérezésben
részesülnek. Részletesen került indoklásra, hogy miért van szükség az orvosi ügyeleti ellátás
fmanszírozásának az emelésére. 5 jászsági településsel együtt hoztunk létre orvosi ügyeletet
Jánoshidai központtal, majd később csatlakoztunk az Országos Orvosi Ugyelet Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kfl-hez. Ez a cég jelentősen átszervezte az orvosi ügyelet
működtetését, melynek most Jászberényben van a telephelye. Nem egyeztettünk a többi
önkormányzattal, de Úgy gondolom, hogy a 18,- Ft/fő/hó díjemelést el kell fogadnunk. A
feladatra nem kap az önkormányzat állami finanszírozást, de az ügyeleti ellátásra szükség van.
Saját bevételből kell megoldani a hozzájárulást. Sajnos nagyon kevés az olyan orvos, aki
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vállalja, bogy ügyeleti ellátásban vesz részt. Ezért az ellátás nem problémamentes, előforduhrnk
paimszok. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy fogadja el
a Képviselőtestület a tájékoztatót.

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

3/2019. (I. 28.) Kéiyviselőtestületi Határozat
A háziorvosi ügyelet ellátásáról szóló rnegbizási szerződés módosításáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja az Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit KET. (4031 Debrecen, István út 6.) Orvosi Ugyelet 18 Ft/fő/hó emeléséről szóló
tájékoztatóját. Lakosságszám: 1 677 fő.

A fizetendő önkormányzati hozzájárulás mértéke 2019. március 1-től összesen: 152.806,- Ft/hó.

A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert, hogy a megbízási szerződés (Feladat
ellátási megállapodás) módosítását Írja alá.

Határidő: 2019. február 28.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester
Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Országos Orvosi Ugyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit KFT. — Dr. Kissné
Dr. Legeza Zsuzsa ügyvezető (4031 Debrecen, István út 6.)
Irattár

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen! A településenjelenleg megoldatlan, mert hiányzik a fogorvosi ügyeleti
ellátás. Felvettük a kapcsolatos a Szolnoki Többcélú Társulással, hogy szeretnénk csatlakozni az
ügyeleti ellátáshoz, de azt a választ kaptuk, hogy ez 2020. áprilistól lehetséges, mert akkorjár le a már
csatlakozott önkormányzatok szerződése. A szerződés lejárása után kérhetjük csatlakozásunkat. Ezt
tájékoztatásképpen kívántam elmondani.

3. Napirend
Előterjesztés a konyhavezetői megbízás megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Egy évvel ezelőtt önálló intézmény lett a konyha. Ez formalitásnak hangzik, de nagyon
sok plusz feladattal jár. Akkor egy évre bízta meg a Képviselőtestület a konyha vezetésével Ráczné
Baráth Mdreát. A Konyha intézményvezetőjének megbízatása 2018. december 31-én lejárt. 2019.
szeptemberben tervezzük kiírni a (5 évre szóló) vezetői pályázatot. Ráczné Baráth Andrea munkájával
nincs kifogásunk. A munkáját nagyonjól végzi. Köszönöm az elmúlt években végzett jó munkáját, amit
tesz az intézmények ellátása érdekében. Kiemelem, hogy már nem csak az óvoda, iskola étkeztetését
látják el, hanem jelentős számú szociális és vendégétkező is van. Összesen 190 fő étkeztetéséről
gondoskodnak a konyhán. Ebből a szociális és vendégétkező 50 fő. Az étkeztetéssel járó adminisztráció
növekedett. Minden csoportot külön-külön feladaton kell könyvelni. A feladatellátás nem könnyebb,
hanem nehezebb lett, Új könyvelési programot kell használni. Sok esetben több munka van az
adminisztrációval, mint az élet megfőzésével. Sokkal szigorúbb előírásokat kell betartani. Minden féle
ellenőrzésnek meg kell felelni. A gyermekek között is egyre gyakrabban előfordulnak különféle diétás,
allergiás esetek, amelyek külön odafigyelést igényelnek. Külön köszönöm a konyha dolgozóinak nyári
táborok ellátásánál végzett munkájukat. A tábor ellátásánál is sok plusz feladatot kell végezni, mert
nemcsak az ebédet, hanem reggelit és a vacsorát is el kell készíteni. Mindezeket a feladatokat minimális
létszámmal végzik el. Ráczné Baráth Andrea megbízatását javaslom, hogy egy évvel hosszabbítsa meg
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a Képviselőtestület. Van-c a javaslathoz kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nines, akkor
kérem a Képviselőtestületet, hogy szavazzunk.

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

4/2019. (I. 28.) Képviselőtestületi Határozat
Ráczné Baráth Andrea konyhavezető megbízásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Jászboldogháza
Konyha (5144 Jászboldogháza, Petőfi S. u. 4.) önkormányzati intézmény vezetésével megbízza

Ráczné Baráth Andreát 2019. január 1 -től 2019. december 31-i időtartamra.

A Képviselőtestület felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy a megbízással kapcsolatos teendőket
végezze cl.

Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Magyar Allamkincstár — 5000 Szolnok, Liget út 6.

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi előadó
Ráczné Baráth Andrea 5144 Jászboldogháza, Vezér u. 17.

Irattár

4. Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: A Jászsági Önkormányzatok Szövetség 2018. évi tagdíjához kérem a Képviselőtestület
hozzájárulását. A Jászsági Onkormányzatok Szövetsége 2018. évi ülésén döntött arról, hogy a tagdíjat
a település lakosságszáma és iparűzési adó bevétele alapján határozza meg: 10,- Ft/lakos, és az ‚2 főre
cső iparűzési adóbevétel jelenti településenként a fizetendő összeget. Van-e kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nines, kérem, hogy szavazzunk.

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

5/2019. (I. 28.) Képviselőtestületi Határozat
Jászsági Onkormányzatok Szövetsége részére fizetendő 2018. évi tagdíjról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának képviselő-testülete e 1 f o g a d j a
asászsági Onkormányzatok Szövetsége (5100 Jászberény, Szabadság tér 16.) 2017.
évi tagdíját az alábbiak szerint:

A település lakosságszáma (2017. évi adat) alapján: 1620 fő x 10,-Ft/lakos = 16.200, -Ft.
A település 1,2 fő lakosra jutó iparűzési adója: (2017. évben 26544 152,-Ft beszedett adóból)
13.654,-Ft kiegészítő tagdíj.
A tagdíj összege összesen: 29 854,-Ft.
A tagdíj átutalása az alábbi bankszámlaszámra szükséges:
3A Takarékszövetkezet 69500187-11024202.
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Határidő: A 2018. évi tagdíj befizetésének határideje: azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek:

1.) Szűcs Lajos polgármester, helyben
2.) Dr.Dinai Zoltán jegyző, helyben
3.) Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó, helyben
4.) Farkas Ferenc elnök - Jászsági Onkormányzatok Szövetsége
5.) Irattár

Szűcs Lajos: A Rákóczi Szövetség elnöke anyagi támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz,
hogy támogassuk a szövetség beiratkozási programját, annak érdekében, hogy minél több határon túl
élő magyar családot ösztönözhessünk gyermekeik magyar iskolába íratására. Arra kérik az
önkormányzatunkat, hogy csatlakozzunk a sikeres és hatékony program támogatói sorába.
Onkormányzatunk tavaly nem tudott támogatást adni. Most is csak minimális jelképes összeget
javaslok, mert az önkormányzat költségvetése sajnos nem engedi, mert a helyi civil szervezeteinknek
nem tudunk támogatást adni. 10.000,- Ft támogatást javaslok. Van-e kérdés, hozzászólás, vagy más
javaslat? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

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

6/20 19. (1. 28.) Kénviselőtestületi Határozat
A Rákóczi Szövetség kérelméről

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rákóczi Szövetség
(1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV/l.) kérelmét és az alábbi döntést hozta.

A képviselőtestület az önkormányzat szűkös költségvetése miatt 10.000.- Ft., azaz egyszeri Tízezer
forinttal támogatja a szomszédos országokban élő magyar Fiatalok tanulását és egyéb programjait,
pályázatait.

Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző

Rákóczi Szövetség - kérehnező
Irattár

Szűcs Lajos: Plébános Úr levélben fordult az őnkormányzatunkhoz, és a templom fűtés költségeihez
kéri a Képviselő-testület támogatását, mert az egyházközség nehezen tudja önerőből finanszírozni.
Meglepődtem a kérésen, mert a fűtés ugyanazzal a berendezéssel működik régóta. Nem gondolom, hogy
a fűtési költség nagyon megterheli az Egyháztanács költségvetését. A múlt évben hosszú ideig
dolgoztunk egy pályázat elkészítésén, míg az Egyháztanács nevében be tudtunk adni egy pályázatot a
templom további fejlesztésére és felújítására. A pályázat legfőképpen a templom elektromos fűtésének
a kiépítésére irányult, valamint különböző lámpák beszerzésére, és napelemek kiépítésére, olyan
mértékben, ami a templom áramellátását egész évben biztosítani tudja. Ezzel a pályázattal az volt a
célunk, hogy a templom rezsi költségét teljes egészében mentesítené a napelem, ha sikerülne a
pályázatot megnyerni, és ez megvalósulna. A pályázat tervének elkészítéséhez biztosítottuk az összes
szükséges szakembert, minden költséget az önkormányzat biztosított. Mindent az önkormányzat
bonyolított a sikeres pályázat elkészítése érdekében. Az önerő megfizetését is az önkormányzat vállalta.
Ez a templom mindig a helyi Boldogházi embereket fogja szolgálni. Szeretnénk, ha minél olcsóbban
működtethetőbb, fenntarthatóbb lenne a templomunk. Minél kevesebb rezsi költséggel üzemeltethetőbb
legyen. Nagyon nehezen, többszöri egyeztetéssel jutottunk el a pályázat benyújtásáig, és az
Egyháztanács nevében került beadásra. Bízom benne, hogy a pályázat majd nyer, és a beruházás
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megvalósulhat. Ebben az évben várható eredményhirdetés. A pályázaton azért dolgoztunk annyit, hogy
a régi gázkazán működését kiváltsuk korszerűbb fűtéssel.
Az Egyháztanács nem áll olyan rossz anyagi helyzetben, hogy a fűtési költséget ne tudnák kiflzetni.
Nem tudom javasolni a kérelem támogatását. De amiben tudjuk, mindig támogatjuk, segítjük az Egyház
kérését. Van-e kérdés, hozzászólás, vagy más javaslat?
Dr. Pan Béla: Mindig azt mondtam az egyházzal kapcsolatosan, hogy ha a civil szervezeteknek adunk,
és a focistákra van pénz, akkor adjunk a saját templomunkra is, mert az is egy közösség. A véleményem
nem változott az óta sem. Gesztus értékű támogatásra gondolok csak. Az összegre nincs javaslatom.
Kobela Mar~it: Eddig is ez a fűtés volt. Nem jelentett problémát a fűtési költség. Segítettük, mindig
támogattuk az egyházat, ahogyan tudtuk. Most is a pályázat benyújtásával. Reméljük, hogy nyerni fog.
A padok festését is az önkormányzat végezte el. Akár önerővel, akár munkával mindig támogatjuk az
Egyházat.
Szűcs Lajos: A padok festését nem tartalmazta a templom felújítási pályázat. Ezért annak elvégzését
az önkormányzat vállalta. A másik pályázat ami nyertes volt: a Plébánia felújítására nyert az Egyház
egy pályázatot, amikor Csergő Ervin atya elhunyt. Igy a megvalósításához szükséges önerőt már nem
biztosította az Egri Főegyházmegye, mert a plébánia üres maradt, és nines állandó lakója.
Jelképes egyszeri 50 eFt támogatást adhatunk.
Menybárt Ernő: Azzal kezdte a Polgármester Ur, hogy nem tudunk adni. Alpolgármester Ur
véleményére történő hatással 50 eFt. volt ajavaslat. A Plébános Ur fordult-e már ilyen kéréssel az Egri
Főegyházmegyéhez ilyen kéréssel, mert az Ersekség bizonyára gazdagabb, mint az önkormányzatunk.
A helyi Egyháztanácsnak van-e tudomása arról, hogy a Plébános Ur ezzel a kérelemmel fordult az
önkormányzathoz. Nem hiszem, hogy az önkormányzatnak kellene támogatni a kérelmet, mert
hallhattuk a Polgármester Urtól, hogy figyelünk, támogatjuk máshogyan az Egyházat. Nem javaslom a
támogatást.
Vámosi Norbert: Az Atya jelezte már más esetekben is, hogy a ílitési költség kifizetésével anyagi
nehézségeik vannak? Volt-e előzménye? Igy a kérelem megfoghatatlan.
Szűcs Lajos: Nem volt előzmény, semmilyen hasonló kérelem. Ugy tudom, hogy ezt a kérelmet mind a
négy önkormányzatnak elküldte, ahol O látja el a papi feladatokat. Arról nincs tudomásom, hogy az
Egyháztanács tudja-e. Amióta nincs önálló papja a településünknek, azóta az Egyháztanácsnak kevesebb
havi kiadása van. Az egyháznál az elmúlt 10 évben nem volt térítési díj emelés. 2019. január 1-től az
egyház részére a szolgáltatásokért fizetendő díjak jelentősen emelkedtek.
Van-e még vélemény, hozzászólás, amennyiben nincs, akkor szavazzunk. Az utolsó javaslat Úgy
hangzott, hogy nem tudja az önkormányzat támogatni a kérelmet. Kérem a Képviselőket, hogy
szavazzanak.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

7/20 19. (1. 28.’) Képviselőtestületi Határozat
Támogatási kérelem megtárgyalásáról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászboldogháza Római
Katolikus Plébánia (5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 23.) templom fűtés költségeinek támogatására
benyújtott kérelmét és az alábbi döntést hozta.

A képviselőtestület nem támogatja a kérelmet.

Határidő: 2019. március 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán — jegyző
Sós Tamás plébános

Irattár

Szűcs Lajos: Van-e más egyéb kérdése vagy bejelentése a Képviselőknek?
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Dr. Pap Béla részére adja meg a szót a polgármester.

Dr. Pap Béla: 2019. évben is felajánlom az 50.000,- Ft. feletti képviselői tiszteletdíjamat és a
költségtérítést a településen működő civil szervezetek támogatására. Kérem, hogy Így kerüljön
betervezésre az ez évi költségvetésbe, amennyiben elfogadja a Képviselőtestület.

Szűcs Lajos: Köszönjük szépen. Kérem a Képviselőtestületet, hogy a bejelentés elfogadásával
kapcsolatosan szavazzunk.

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

8/2019. (I. 28.) Képviselőtestületi Határozat
Dr. Pap Béla alpolgármester bejelentéséről

Dr. Pap Béla alpolgármester bejelentette, hogy a 2019. évi alpolgármesteri tiszteletdíjának
50.000,- Ft feletti részéről, és ugyanerre az időszakra szóló költségtérítés teljes összegéről lemond.

Az összeget az alábbi helyi civilszervezetek részére ajánlja fel, külön nyilatkozat (melléklet)
alapján.

Boldogházi Gyermekekért Alapítvány
Jászboldogházi Polgárőrség:
Jászboldogházi Onkéntes Tűzoltó Egyesület
Jászboldogházi Sportegyesület;
„Ezüstkor” Nyugdíjasok és Egyedülállók Egyesülete
Faluvédő és Szépítő Egyesület
Csillagvirág Enekkar Egyesület

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a bejelentést tudomásul veszi, és
elfogadja. Felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy a 2019. évi költségvetésbe a fentiek

alapján tervezzék be.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Pap Béla — alpolgármester
Sasné Szöllősi Anita - gazdálkodási ügyintéző

Irattár

Dr. Pap Béla: Tájékoztatásul kívánom bejelenteni, hogy a haszonbérletbe vett belterületi fbldekre
készült új haszonbérleti szerződés alapján a földhasználatot bejelentettem a Földhivatal felé. A
Jászberényi Földhivatal tájékoztatott, hogy nem bejelentés köteles, mert közterületként van
nyflvántartva, és visszautasította a bejegyzést.

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az önkormányzat is kapott róla értesítést.

Van-e más egyéb kérdés vagy bejelentés?

Matók Pálné kér meghallgatást. Polgármester megadja a szót részére.

Matók Pálné: A Rózsa utcán járkál két kutya. Mindig kinn vannak az utcán. Az egyik már nem sokára
megfial. Mindenki eteti őket, ezért járkálnak az emberek után. Eddig nem bántottak senkit, de nem



lehet tudni. Járnak arra gyerekek, vannak idősek is, akik amúgy is nehezen közlekednek. Nem
szeretnénk, ha valakinek valami baja esne. Kérem, hogy tegyenek az ügyben valami intézkedést.
Szűcs Lajos: Megkérem Jegyző Urat, hogy intézkedjen a bejelentés ügyében.

Van-e még kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor köszönöm szépen a Képviselőtestület
tagjainak a mai ülésen való részvételt és az ülést bezárom.

Szűcs Lajos)
polgármester

Kmf.

(Dr.
jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKÉTŐL

1/2019.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő soron kívüli ülésére

2019. január 28-án, hétfőn délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Községháza Tanácskozó emeleti terme

Javasolt napirendi pont:

1. Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás hatáskörében lévő
két gazdasági társaság egyesüléséről

Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban, szóban

2. Előterjesztés orvosi ügyelettel kapcsolatos tájékoztató megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban, szóban

3.! Előterjesztés a konyhavezetői megbízás megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban, szóban

4.! Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Jászboldogháza, 2019. január 21.

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos mellékletei megtalálhatók a www.iaszboldo2haza.hu
honlapon.



1. Napirend

Jászboldogháza Község Polgármesterétől

5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

ELŐTERJESZTÉS

a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás hatáskőrében lévő két gazdasági
társaság egyesűléséről

Tisztelt Képviselő-Testület!

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2018. december 20-i ülésén a
döntött a hatáskörében lévő két gazdasági társaság egyesüléséről. A döntés értelmében a
Társulás egyszemélyi tulajdonában álló REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Kft. olvadna
be a társulási tag önkormányzatok tulajdonában álló REGIO-KOM Nonprofit [(ft. gazdasági
társaságba. A folyamat megindításához és lefolytatásához minden településnek
tulajdonosként döntést kell hoznia, hozzá kell járulnia.

A fenti célok megvalósulása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi
határozati javaslat — minősített többséggel történő — elfogadására.

‚Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének

. ..12019. (...) határozat - tervezet

a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás hatáskörében lévő két gazdasági
társaság egyesüléséről

... város/község önkormányzata támogatja, hogy a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás egyszemélyi tulajdonában álló REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási
Kft. beolvadjon a társulási tag önkormányzatok tulajdonában álló REGIO-KOM Nonprofit Kft.
gazdasági társaságba. A beolvadás érdekében előírja, hogy:

• az ügyvezető készítse elő az egyesülési tervet az egyes jogi személyek átalakulásáról,
egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 3. 5 szerinti tartalommal,

o az átalakuló jogi személy vagyonmérleg tervezetként a számviteli törvény szerinti
beszámoló mérlegét kell felhasználni,

o a társaság könyvvizsgálójával való egyeztetést követően tegyen javaslatot az
egyesülés során megbízásra kerülő könyvvizsgáló személyére azzal, hogy az egyes
jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI.
törvény 13. 5-a alapján az alapító előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az egyesüléssel
érintett jogi személyek vagyonmérleg tervezetének ellenőrzése során ugyanazon
könyvvizsgáló járjon el,

o az ügyvezető készítse elő az egyesülési szerződés tervezetét.

Jászboldogháza, 2019. 01. 21.

Szűcs Lajos

polgármester
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Jászboldogháza Község Önkonnányzata Tárgy: Tájékoztatás
Szűcs Lajos Polgármester Ur

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

Alulírott Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa, mint az Országos Orvosi Űgyelet Nonprofit KR. ügyvezetője jelen

levelenimel kívánom tájékoztatni a Jászberény Központi Orvosi ügyeleti telephely vonatkozásában az elmúlt

egy év idöszakábanjelentkező humánerőforrás problémákról.

Egyúttal tisztelettel kérjük az Önkormányzati kiegészítő fmanszirozás megemelését 18 Ft’j’őIhó összeggel.

A ma2varorszá2i e~észsé~ü~yi bérezés változásának bemutatása:

Magyarország kormánya, felismerve az egészségügyben dolgozók alacsony jövedelmét, az egészségügyben

dolgozó kollegáknak komoly, egyébként nagyon régen várt- béremeléseket hajtott végre a háziorvosi,

kórházi és a mentési rendszerben az elmúlt 3 évben, és további emeléseket helyeztek kilátásba.

Az ehnúlt 3 év alatt a szakdolgozók bérét a kormány 89%-al az orvosokét 79%-al emelte’

A garantált bénninimum órára levetített összege 1.300.- Ft/óra 2018-ban, mely 2019-ben tovább növekszik.

Ez a tény önmagában tehát örvendetes, ugyanakkor az orvosi iiaveletek a finanszírozás rendezéséből

kimaradtak, és semmiféle emelés nem történt, így az ügyeleti ellátásban komoly bérfeszültség alakult 1cL

Ennek oka, hogy az ügyeletben dolgozók másodállásban dolgoznak az ügyeletben, és az alapmunkahelyen

történt emelés miatt követelik az ügyeleti óradijak megemelését is!

További tény, miszerint a legutóbbi miniszteri bejelentés szerint 2019-ben további 72 %-os emelés

következik be a szakdolgozók vonatkozásában, sőt a bérek megduplázását vállalta az ügyeleti szektoron

kívül, ami lélektanilag megadta a kegyelemdöfést az ügyeleti vállalások vonatkozásában, de a szolgáltató

részére is.

Magvarországon az alapellátási finanszírozás tekintetében 2005 óta nem tör án’ értelmezhető központi

(NEAR) ügveleti alapdíjemelés!



Alapellátási üzyelet helyzete ar egészségügyön belül:

A humáneröforrás alacsony dijazásából fakadó probléma napjainkban oly mértékig súlyosbodott az ügyeleti ellátásban,

hogy a közreműködők csökkentik a leadott ügyeleti napokat, vagy egyáltalán nem vállalnak ügyeletet, mivel számos

helyen van lehetőségük kevesebb munkával, jóval magasabb összeget keresni!

Az ügyeleteket ismét versenyképessé kell tenni, hiszen a kollegák számára ez túlmunka, melyet az év minden

napján, ünnepnapokon is méltatlanul alacsony díjazás mellett végeznek. Ezt a munkát kiemelten kellene

anyagilag elismerni. Amennyiben az ügyeleti díjak drasznkusan lemaradnak az egészségügy egyéb területeitől,

akkor a humánerőforrás hiány még erőteljesebb lesz!

Ilyen piaci humánerőforrás helyzetben a szolgáltatók kénytelenek díjat emelni mivel az ügyeletben résztvevő

orvosaink, és szakdolgozóink jelentős díjemelési követeléssel léptek fel irányunkban. Ha az önkormányzat nem tudja

ezt a díjemelkedést megfizetni, akkor a szolgáltató a szerződésben vállalt feladatot a finanszírozás erejéig képes

teljesíteni.

Levelünkkel minden érintett települési Önkormányzatot tájékoztatunk a kialakult helyzetről, és egyúttal kérjük a

probléma megoldásban való gyors közreműködésüket.

A fenti nehézségekre megoldást jelenthetett volna az állami finanszírozás emelkedése, melyre vonatkozóan az elmúlt

években több levelet is küldtünk az önkormányzatoknak, önkormányzati szervezeteknek. Sajnos évek óta

eredménytelenül jelezzük a problémát, hiszen az alapellátási díjemelések csupán a háziorvosi praxisokban jelentkeztek,

az ügyeleti kasszában nem.

A másik megoldás az önkormányzati finanszírozás növelése, hiszen az orvosi ügyeleti ellátási kötelezettség

Önkormányzati alapfeladat. Így amennyiben az államifNEAK fejkvóta nem emelkedik, a feladat

többletfrnanszírozását az önkormányzatoknak szükséges finanszírozni.

Jászberényi Központi Orvosi ügyelet sajátosságai:

Mivel Jászberény központi orvosi ügyeleti rendszeréhez Jánoshida ügyeleti köre csatlakozott, egy nagyobb létszámú

ügyeleti rendszerjött létre, Igy a finanszírozási nyomás kevésbé drasztikus.

(Az integráció szakmailag is beváltotta a hozzáfűzött reményeket a betegbiztonság javult és a kiegészítő telephely

tehermentesiti a központot.)

Az utóbbi évek béremelkedésének nyomását eddig nem is ‚oit szükséges továbbhárítam.

Az ügyelet biztonságos működése tehát

o az Önkormányzatok pénzügyi kiegészítésének,

az integrációnak, létszámbővülésnek

o a helyi orvosoknak, szakdolgozóknak köszönhető.



Országosan is kiemelendő a térség Önkonnányzatainak példaértékű hozzáállása, mellyel a nehéz

időszakokban a rendszer átalakítását támogatták.

Ugyanilyen kiemelendő tény, hogy vannak helyi kollégák, akik részt vesznek az ügyeletben. Nélkülük a

terület fenntartása lehetetlen lenne.

A jelenlegi finanszírozás ugyanakkor 2019. év folyamán nem lesz elegendő a rendszer jövőbeni

fenntartásához.

Ráadásul a gépkocsi cseréje a magas kilométer és magas életkor miatt 2019-ben elengedhetetlen.

Az önkormányzati költségvetési terv elkészítéséhez iránymutatásul jelezzük, hogy Országos viszonylatban

igen kismértékű fmanszírozás emeléssel megoldható. Mindösszesen 18 Ft/fő/hó díjemelést látunk

szükségesnek, mely Országos átlagban a legkevesebb, hiszen az állami finanszírozás növekedésének

elmaradása núndenhol két-háromszoros kiegészítés emelést tesz szükségessé.

A következő évek ellátása kizárólag magasabb orvosilszakdolgozói díjakon lehetséges, amely a magasabb

önkormányzati (vagy állami) finanszírozás mellett valósítható meg.

Bízunk abban, hogy Önkormányzat együttműködésével meg tudjuk oldani a felmerült igen súlyos problémát,

és a biztonságos betegellátás ismét hosszútávon fenntartható lesz településükön.

A sikeres együttműködésben bízva, tiszteletteL

Debrecen, 2018. december 21.

O~’ ‘)S~
Tisztelettel: NO~pflor1~t’~

2’ ~ Út 5
C~gjeg~ 2OSi5~dg

~

Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuz~a~
ügyvezető



3. Napirend

./20 19. (.)Képvisejőtestületi Határozat - tervezet
Ráezné Baráth Andrea konyhavezető rnegbízásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Jászboldogháza
Konyha (5144 Jászboldogháza, Petőfi S. u. 4.) önkormányzati intézmény vezetésével megbízza

Ráezné Baráth Andreát 2019. január 1-tő! 2019. december 31-i időtartamra.

A Képvise!őtestíHet felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy a megbízássa! kapcso!atos teendőket
végezze el.

Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesü!: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán jegyző
Magyar Allamkincstár — 5000 Szolnok, Liget út 6.

Sasné Szö!lősi Anita — pénzügyi előadó
Ráczné Baráth Andrea 5144 Jászboldogháza, Vezér u. 17.

Irattár

krnfI.

Szűcs Lajos sk. Dr. Dh~ai Zoltán sk.
polgármester jegyző

A kivonat hiteléül: (Dalmadi Nándorné)
jkv.



ei~i~Közősöi~inyzadpj’rataf~fl /~ ~ *‘~j
Jászboldogházi Kirendeltség

5144 .Tászb&dn~sháza R&6cz~ ~ 27.

Érk~zeLt: 2019 iAN L 1.
Jászboldogháza Római Katolikus Plébánia~

5144 Jászboldogháza, Rákóczi Ferenc u. 23~~ J UtóStárm

Tárgy: Kérelem

Jás zboldogháza Községi Önkormányzat

Képviselő — testülete részére

Tisztelt Képviselő — Testület!

Jelen soraimmal, azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a téli
hónapokban szükségessé válik a templomban a fűtés beinditása, és
sajnos ennek jelentős költsége van, amit az egyházközség nehezen
tudna önerőből finanszírozni.

Kérem, hogy amennyiben mód van rá, a templom fűtési költségeihez
támogatást nyújtani szíveskedjenek.

Jászboldogháza, 2019. január 21.
vcwo~:’.

N
Eddigi támogatásukat megköszönve:

Só~s Tamás

plébános

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

Képviselő — testülete részére



ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉT! ÍV

1. Joó-Kovács Balázs \4 ~t.& ~c~Ly

2. Kobela Margit

3. Menyhárt Ernő

4. Dr. Pap Béla ~

5. Szűcs Gergely

6. Vámosi Norbe~ 2
Ja 9—

‘7. Szűcs Lajos polgármester

8. Dr. Dinai Zoltán jegyző

Jászboldogháza, 2019. január 28.


