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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2007. szeptember 12-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soron 
következő ülésén, 15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Fajka János, Gerhát Károly, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Dr. Pap Béla, Szaszkó 
Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla – képviselők  
Szűcs Lajos   - polgármester 
Turóczi Istvánné  - jegyző 
 
Lakosság részéről jelen van 7 fő. 
 
Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm a képviselőket és vendégeinket.  
Az ülés határozatképes, jelen van 9 fő képviselő.  Fazekas Józsefné képviselő kórházban van, 
távollétét bejelentette. 

A képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 
 
Túróczi Béla: Szeretnék felszólalni. 
Szűcs Lajos: Az első napirend után adom meg a szót. 
Túróczi Béla: Rendben. Köszönöm. 
 
1.Napirend 
 Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Utoljára április 25-én tartottam beszámolót a történt 
eseményekről, és tett intézkedésekről. Rendkívüli ülésünk volt május 8-án, 23-án és június 6-án, 20-án 
és július 18-án.  

Megérkezett Hamar Gábor rendőr szds. őrsparancsnok. 
 

- Településünk önkormányzata a civil szervezetekkel közösen falunapot szervezett június 30-án.  
       A falunap szervezéséhez nyújtott segítséget ezúttal is köszönöm a civil szervezeteknek. 
-  Július 7-én aratóversenyen vettünk részt az „Ezüstkor” Nyugdíjas Egyesülettel 

Kiskunfélegyházán. Nagy örömünkre Jászboldogháza csapata az első helyezést szerezte meg 
25 csapat között. 

-  A nyár folyamán elromlott a vízmű ivóvíz biztosítását szolgáló szivattyúja. Javítása 300,- eFt-
os rendkívüli kiadást jelentett. 

-  A Strandfürdő műszaki átalakítása egész nyáron keresztül zajlott. Sok időt vett igénybe a 
tervezés, illetve a terv engedélyeztetése, jóváhagyása. Ezt követte a munka elvégzése. 
Augusztus 20-a után kérhettük volna meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi 
Felügyelőségtől az engedélyt. Akkor már úgy döntöttem, hogy ebben az évben már nem 
kérem meg az engedélyt. Ez még plussz kiadásokat jelent. Talajvíz és különböző 
vízvizsgálatokat kell elvégeztetni, ami százezres nagyságú kiadást jelent. Az átalakítás 
sikeresen megtörtént. Ezt az Építésigazgatási Iroda jóváhagyta. Az üzemeltetéshez az 
engedélyt már csak a jövő évben kérjük meg, hogy 2008. júniusában ki tudjon nyitni. 

-  A strandfürdő területén több épület is megrongálódott a nyári viharok következtében. A 
gázcsere telep tetejét a vasszerkezettel együtt leszedte a szél. A mellékhelység épületét is 
javítani kellett. Összesen 128.000,- Ft. biztosítási kártérítést kaptunk erre. A tető még nincs 
helyre állítva, de rövid időn belül elvégezzük.  

- Ezúton is köszönetemet fejezem ki azoknak, akik részt vettek a búcsúi bál szervezésében, 
támogatásában. Felajánlásokat a település templomára gyűjtötték. Eddig 1.817.683,- Ft. gyűlt 
össze. Jelenleg azon dolgozunk, hogy egy norvég alapú pályázat keretében együttműködjünk 
az önkormányzatokkal a templom teljes felújítása érdekében. A jászságban egy pályázatot 
adhat be a Többcélú Társulás. 8-10 település szeretné a templomát ennek keretében felújítani.  



 94 

Itt az önkormányzatoknak kell együtt működniük ennek érdekében az egyházzal. Az önrész 
biztosításához az Egri Főegyházmegyei Hatóság támogatását kérte az egyháztanács. Bízom benne, 
hogy lehetőség szerint önkormányzatunk is tudja támogatni a templom felújítását. Szeretnénk ennek 
keretében megpályázni a templom teljes körű felújítását. 2 fordulós lesz a pályázat. Kb. 40 millió Ft-ra 
szeretnénk pályázni. 

- A megkötött szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó lakossági takarékpénztári szerződések 
rendezése folyamatban van. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy ha ezzel kapcsolatosan 
tudomásukra jut valamilyen hiba, ami nem úgy történik, ahogyan kellene (csekket nem kapnak 
a lakosok, stb.) akkor kérem, jelezzék a hivatalban, hogy tudjunk ebben segíteni.  

- A település szennyvízberuházás vízjogi engedélyes tervének aktualizálása megtörtént, jelenleg 
a környezetvédelmi hatóságnál engedélyeztetésre van benyújtva. Az önkormányzati 
határozatnak megfelelően az AKVIRON KFT. - Szolnok végzi a terv meghosszabbítását, 
aktualizálását.  

- A nyár folyamán újra kiírásra került a pályázat a háziorvosi állás betöltésére. Ebben az évben 
már 2 alkalommal. Egyetlen pályázat sem érkezett.  

- Oktatással kapcsolatban szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy sikeresen 
elkezdődött a 2007/2008. tanév. Apróbb dolgok vannak, melyeket a társulás, illetve a bejáró 
gyerekek kapcsán folyamatosan intézni kell. Nagyon örülök, hogy sikerült a Jászkun Volánnal 
megegyezni, és a gyerekeket reggel és délután helyközi járattal szállítják. Ebben már az 
önkormányzatnak nem kell anyagilag sem és munkával sem részt vállalni.  

- Kiírásra került a közös intézmény igazgatói állás. 5 pályázat érkezett. Ebből formailag 4 felelt 
meg. Ezen a héten voltak a személyes meghallgatások a szülői munkaközösség, nevelő 
testületi munkaközösségek, és az önkormányzat, illetve az önkormányzat által létrehozott 
bíráló bizottság meghallgatásai. A Bíráló Bizottság 5 főből állt. Jászboldogháza részéről én, és 
dr. Pap Béla alpolgármester úr vettünk részt. A másik 3 fő Jászalsószentgyörgy 
Képviselőtestületéből volt. A Bíráló Bizottság ma reggel 8 órakor ülésezet, és egyhangúan 
megtette javaslatát Jászalsószentgyörgy Önkormányzatának az igazgatói kinevezésre. 14,00 
órakor kezdődött a jászalsószentgyörgyi Képviselőtestületi ülés, ahol döntenek az igazgatói 
kinevezésről. A döntésről értesíteni fognak. A mai napon  egyetértési jogát gyakorolva a 
testületnek határozatot kell hozni az igazgatói kinevezéssel kapcsolatosan.  

- 2 sikeres pályázatról tudok beszámolni. Az orvosi rendelő átalakítására, illetve új fogorvosi 
szék beszerzésére. Mindkettőhöz elnyertük a kért támogatást. Az épület átalakításához 1,6 
mFt-ot, a fogorvosi szék beszerzésére 2,5 mFt. A fogorvosi szék beszerzéséhez szükséges 1,1 
mFt önrészt a fogorvos vállalkozó biztosítja.  

- A településről négyen vettünk részt szeptember első napjaiban Lengyelországban Jaworze 
testvértelepülésen az idei aratóünnepségen. Kobela Margit képviselő, Menyhárt Ernő 
képviselő, illetve Orczi Imréné az „Ezüskor” Nyugdíjas Egyesület titkára.  

- Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a kistelepülések elkeseredésére, de elkezdődött a 
jászságban az önkormányzati fenntartású szociális otthonok átszervezése is. Azon települések, 
városok, akik bentlakásos szociális otthonokat tartanak fenn, kezdeményezték, az intézmények 
a működésének átadását. Vagy a Többcélú Társulásnak, - ha ez nem lesz sikeres – akkor a 
megyei Önkormányzatnak. Különböző szakmai fórumok voltak ezzel kapcsolatosan. A 
jogszabályi előírásokat betartva a Jászságban a szociális intézetekben a férőhelyek száma a 
közeljövőben csökkeni fog. Nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak. Sajnos az igény 
igen nagy. Jelentős sorban állás van a férőhelyekre. Társulásban plussz normatívát kaphatnak 
ezek az intézmények a működtetésükhöz, de nem lesz elegendő a pénz. Azok az 
önkormányzatok, akik a társulásban majd részt vesznek, azoknak valamilyen formában hozzá 
kell járulni. Azok a települések, akik nem vesznek részt a társulásban, annak lakosait nem 
fogják ellátni, és felvenni a szociális otthonban. Jelenleg folynak a tárgyalások. Az aktuális 
kérdések napirendje között fogunk erről tárgyalni. A Képviselőtestületnek 
szándéknyilatkozatot kell megfogalmazni.  

- Szeptember elején történt  - a sajtóban elhangzottak szerint Újszász mellett –  Újszász mellett, 
de Jászboldogháza közigazgatási területén történt egy második világháborúban lezuhant 
repülőgép feltárása. Ezt a szolnoki Repülő Múzeum munkatársai végezték. A repülőgép feltárt 
maradványait elszállították. A tervezet szerint a múlt hét csütörtökön lett volna egy 
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sajtótájékoztató, de a rossz időjárási viszonyok miatt ez is elmaradt. Helyileg pontosan a Tápió 
területén a Tápió folyón túl, az újszászi határon találták meg. 

Ennyiben kívántam beszámolni az elmúlt időszak történéseiről, eseményeiről. Van olyan, amit még 
nem említettem, de az aktuális kérdések napirendjében kívánom elmondani, mert határozatot kell 
hozzá hoznunk.  
 
Megadom a szót Túróczi Béla képviselőnek. 
 
Túróczi Béla: Köszönöm szépen. 2007. májusában adtam be egy interpellációt. Azt a választ kaptam, 
hogy majd szóban visszatérünk rá. Eltelt fél év. Nem történt semmi. Ezért további interpelláció 
beadását érdemesnek tartom. Javasoltam a gázfogyasztás csökkentése érdekében egy felmérést. 
Milyen mértékben lehetne csökkenteni a kiadásokat? Árajánlatkérés. Mennyibe kerülne az 
önkormányzatnak. Erre kértem engedélyt. Ezt nem kaptam meg. Javasoltam a 80 év felettiek 
látogatását, ellenőrzését, esetleg probléma esetén segítségnyújtását. Nem történt meg. Kisiskola fűtési 
időszakban történő szüneteltetését is javasoltam. Ezt a felvetést a Képviselőtestület jogosnak találta, de 
még azóta sem született döntés.  
Bérlemények: Nyáron a disco rendezéséhez kérték a Művelődési Ház nagytermének bérbevételét 50 
eFt-ért. Kérték, hogy engedjünk a bérleti díjból. Vita alakult ki köztünk, hogy engedjük-e az árból, 
vagy ne? Nem engedtünk. Legközelebb már viszont engedtünk. Első alkalommal a jegybevétel 
350.000,- Ft. volt. Második alkalommal már ennél sokkal több. Ha a helyi lakosok lakodalom 
megrendezéséhez kérik a termet, nekik nem adunk semmilyen engedményt. Kérték a pinceklub 
helyiség bérlését. Kiadtunk 5,-eFt/hó. Ez nagyon alacsony ár. Köztünk lévő képviselő akár 50 eFt-ot is 
adott volna érte. Egy vásár egy alkalommal 4 órára ennyi. Ezt csak hasonlatképen mondtam. A 
fodrászat bérleti díja 15,- eFt/hó. Ennyi volt a pinceklub bérleti díja is. Bevételi forrásként a kettő 
között van különbség. Azt kérem, hogy a bérleti díjat ne szociális körülmények alapján határozzuk 
meg, hanem gazdasági szempontból. Hozzávesszük azt, hogy a Nyugdíjas Egyesületnek évente 30,- 
eFt támogatást tudunk adni csak. Ez is nagyszégyen, a pénzhiányra hivatkozva. A jövőben több 
támogatást kérünk a civil szervezetek részére. A falufejlesztésre nagyon kellene. A polgármesternek 
évvégén tervet kellene készítenie, hogy mit akarunk fejleszteni a következő évben, hogy ez ne 
ötletszerűen történjék. Át kell értékelni a kulturális programokat, hogy legyen-e évente május 1. vagy 
falunap? Május 1-én a focicsapat lábteniszverseny volt a főműsor, valamint 2-3 civil szervezet ebédet 
főzött. Ez igen vonzó program volt. A falunap színvonala -sokakat megkérdeztem- sem volt eget verő. 
Nagyon sok esetben nem jöttek el, és érdektelenségbe fulladt. A szervezők minden tiszteletet 
megérdemelnek. Mindent megtettek, ami tőlük telhetett. Anyagi gondok hiányában nem tudnak 
színvonalat emelni. Kérdésem, hogy legyen-e minden évben falunap? Vagy kétévente magasabb 
szinten! Nagyszerű volt a táncbemutató a falunap elején láttunk, és a lengyel testvértelepülés 
tűzoltózenekarának műsora. Ennek hiánya esetén teljesen ellaposodott volna a falunap. 
A Faluszépítő egyesület részéről: Szeretnénk építeni egy kilátót vagy egy fatornyot itt boldogházán a 
későbbiekben. Ezt a polgárőrök hasznosan tudnák kihasználni. A falut körbetudnák látni, főleg 
éjszakai szolgálatba. A kilátó megépítéséhez kérném a Képviselőtestület hozzájárulását.  
Mivel ez idáig nem jelentkezett háziorvos, javaslom, hogy írjuk ki újra a pályázatot.  
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Van-e hozzászólás? Vélemény? Amennyiben nincs, egy-két dologra 
röviden szeretnék válaszolni. Legrövidebben összefoglalva: Ez egy Képviselőtestület. A döntéseket a 
Képviselőtestület hozza meg. A testület 10 főből áll, együtt a testület hozza meg a döntéseket. Kérek 
minden képviselőt, hogy azokat a döntéseket is fogadják, el amivel személy szerint nem értenek egyet.  
Előfordulhat, hogy nem olyan döntés született, amivel a képviselő személy szerint nem ért egyet, de a 
többség másképpen szavazott, azt el kell fogadni. Civil szervezetek támogatásával kapcsolatosan 
tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy nem számoltuk ki soha sem, és le sem írtuk, hogy a 
pénzbeli támogatáson kívül mennyi támogatást kapnak természetben. Az önkormányzat által 
fenntartott ingatlanokat használják. Rendezvények alkalmával, problémájukkal segítségért fordulnak 
az önkormányzathoz. Ha csak lehet, segítünk és támogatunk. Azzal egyetértek, hogy jó lenne, ha 
minden civil szervezetnek több pénzt tudnánk adni. Örülnék neki, ha az önkormányzatnak is több 
pénze lenne erre. Ebből a keretből kell gazdálkodnunk, és ebben az évben is ennyit határoztunk meg. 
Itt is el kell fogadnunk, hogy a testület dönt. Biztos, hogy nem csak 30,- eFt az- az összeg, amit a 
nyugdíjas egyesület igénybe vehet. Nem említettem, de a nyáron is támogattuk a több településsel 
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együtt megtartott nyugdíjas napot, amit a jánoshidai nyugdíjasokkal közösen szerveztek. Támogatjuk 
minden évben a bogácsi kirándulásukat. Ez csak egy a sok közül. A problémák felvetésének örülök, de 
nem látom egyrészt a pénzügyi fedezetét annak, hogy ezeket az egyik napról a másikra megoldjuk. A 
másik: Ez egy testület. A testületi döntést pedig el kell tudni fogadni. Köszönöm.  
Szaszkó Béla: A Faluszépítők a legaktívabbak. A köztudatba úgy vannak beállítva, mint hogy ha egy 
kicsit önkormányzatnak ellenfelei lennének. Ennek a legjobb példája a játszótér. Ami most egyenlőre 
úgy tűnik, hogy a senki földje. A Faluszépítők és még sokan mások készítették társadalmi munkába. 
Nem szabad volna hagyni, hogy ott menjen tönkre. Azóta is úgy van. Mindenki mutogat a másikra. 
Balesetveszélyes. Minden játékot fel kellene újítani, mert tönkre fognak menni. Vagy szét kell szedni. 
Ezt a Képviselőtestületnek egy szavazással el kellene dönteni. 
Szűcs Lajos: Félre információ és újságba történő írogatások mellett tisztázni szeretném. Ebben az 
évben nem terveztük be a költségvetésbe a játszótér felújítását. Semmilyen formában. Természetesen 
karbantartást, fűnyírást és javítási munkálatokat amennyi időnk és pénzünk van, folyamatosan 
végezzük. Foglalkozunk vele és végezzük a dolgunkat. A játékok már tönkre mentek. Milliós 
nagyságrendű tétel.  
Szaszkó Béla: A strandra is sokat költöttünk egy millió forintot és nem nyitott ki. Jövőre, ha egy pár 
hétvégére kinyit, egy pár ember kimegy. Ez mind nagyon szép és jó lesz. De a gyerekek nem tudnak 
hol játszani! Akkor takarítsunk el a játékokból. Legyen kevesebb a játék, de biztonsággal használható 
legyen.  
Szűcs Lajos: Rendben van, de ennek nem ebben a napirendi pontban kellene elhangzania. A 
Képviselőknek lehet javaslatot tenni arra, hogy honnan vegyünk el a költségvetésből a játszótér 
felújítására. Pályázati kiírás nincsen. Folyamatosan figyeljük. Ez milliós tétel. Lehet javaslatot tenni, 
honnan fordítsunk rá pénzt. Ezt megteheti bármelyik képviselő. Én ebben az évben nem tettem rá 
javaslatot és nem terveztük be a beruházásokba. Senki nem javasolta év elején, hogy tervezzük be a 
felújítást. Megtehette volna bárki az év elején a költségvetés tárgyalásakor.  
Szaszkó Béla: Meg kell várni az első balesetet? Jelenleg az asztallapot használják a motorosok 
ugratónak.  
Szűcs Lajos: A lehetőség mindenki kezében van. A játszótér nem most ment tönkre a nyáron. Azért 
kezdeményeztem a tavaszon, hogy a Faluszépítőkkel közösen végezzük el a karbantartást. Ekkor 
megkerestem a Faluszépítő Egyesületet. Nem tudták eldönteni, hogy mit szeretnének csinálni. Április 
végén nyújtották be, hogy mit szeretnének végezni az idén. Sajnálom, hogy a játszótér ügyében nem 
tudtunk együttműködni. Az a problémám van az egyesülettel, hogy amit megépítenek, ne várják el, 
hogy az önkormányzat utána rendben tartja, karbantartja, fenntartja. Nem biztos, hogy az 
önkormányzatnak mindenre lesz pénze. 
Két dolog van. 1. Megszüntessük ezt az állapotot, lebontunk minden játékot. 2. Meg kell nézni, hogy 
miből és mennyit fordítunk rá.  
Elhangzott, hogy kilátót szeretnének építeni. Elkészül a kilátó. Kész. Tovább nem foglalkoznak vele. 
Utána bejönnek, és azt mondják, hogy tessék a jövőben rendben tartani, és karbantartani. Biztos, hogy 
az önkormányzatnak mindenre lesz pénze és embere? Ezért kérném előre az egyeztetéseket. Ezért nem 
tudom elfogadni, hogy előre egyeztetés nélkül építenek valamit. Megépültek a szoborfülkék. Nem 
tudom elfogadni azt, hogy ha ezután valamelyiket megrongálják, és az önkormányzat állítsa helyre. 
Lesz erre majd pénzünk? 
Gerhát Károly: Kompromisszumot kellene kötni. Ha valami létrejön, hogyan működjön tovább? Vagy 
közösen, vagy megosztva valamilyen módon. Kérdés, hogy ki dolga lesz a felújítás? 
Szűcs Lajos: Ez kezdődött 1999-ben a játszótérrel. Ez úgy van, ahogy Szaszkó Bála képviselő is 
mondta, azóta sincs gazdája.  
Szaszkó Béla: A játszótér az nem a falué? Úgy teszünk, mintha nem így lenne.  
Szűcs Gergely: A Rákóczi úton fel vannak rakva végig a villanyoszlopokra a muskátli virágok 
cserepekben. A cserepekből már csak 50 cm-es csattogó maszlag fű lóg le. Ez is valakinek a dolga 
lenne, hogy megszüntesse. A falu szégyene. 
Szűcs Lajos: Azt kérem, hogy ezekre a dolgokra az egyebek napirendnél térjük vissza. Fontosnak 
tartom, hogy erről tárgyaljuk. Ezt valamilyen formában le kell szabályozni. Jelenlegi kialakult 
gyakorlatot elfogadni nem tudom.  
Van – e még kérdés a napirendhez kapcsolódóan? 
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A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 
 
57/2007. (XI.12) Önkormányzati Határozat 
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
  

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta 
 a két ülés között történt eseményekről, intézkedésekről 

 szóló tájékoztatót. 
 

Határidő: 2007. szeptember 27. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

 
2. Napirend 

Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről (az 1994. évi XXXIV. Tv. 8.§ (4) bek. 
alapján) 
Előadó: a jászberényi Rendőrkapitányság képviselője 

 
Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm Hamar Gábor rendőr százados Urat, a Jászladányi Rendőrőrs  
Őrsparancsnokát. Az írásos anyagot a képviselők megkapták. Szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? 
Hamar Gábor: Tisztelt Képviselőtestület! Körei Nagy József rendőr alezredes úr Jászberényi 
Kapitányság vezetője más elfoglaltsága miatt nem tud itt lenni. Felkért, hogy vegyek részt a mai 
ülésen. A településen 2006. évben 29 bűncselekmény vált ismertté. Kb. másfél bűncselekmény jut egy 
hónapra. 2006. évet dolgozza fel a beszámoló. 2007. évről csak részadatokat ismertet. 2006. év 
rendőrség számára is sok feladatot hozott, elég problematikus év volt. Év elején kezdődött az árvízzel. 
Ez érintett bennünket is. Utána az Országgyűlési Képviselőválasztások. Nyári akcióban – utazó 
bűnözés kiszűrése céljából -  a Jászság egész területére kiterjedő, különböző időpontokban végrehajtott 
bűnügyi, közbiztonsági, közlekedésrendészeti akciókat szerveztünk. Mindezen túl az Alsó Jászságban 
a települések bel- és külterületén a különböző társhatóságokat, mint pld. a polgárőrséget is bevontuk 
az akcióba. Következett a fővárosban zajló TV Székházzal szembeni ostrom. Ez sajnos érintett mind a 
kapitányságot, és a rendőrőrsöt, mind a körzeti megbízottat. Többször voltunk felvezényelve 
Budapestre. Ez leterhelte munkánkat. Sajnos több olyan boldogházi személynek a neve merült fel a 
fővárosi események kapcsán, amelyeket ki kellett vizsgálnunk, és nyomozási cselekményeket kellet 
végrehajtani.  Ez nem ezen a településen jelentkezett, de megjelent a fővárosunkban. A helyhatósági 
választások biztosítását esemény nélkül biztosítottuk le. A motoros találkozó alkalmával történt egy 
halálos közlekedési baleset. A jövőt tekintve jobban odafigyelünk, és egy nagyobb fokú helyszíni 
ellenőrzést fogunk eszközölni.  
Az előzőekben történt egy képviselőtestületi döntés egy darab számítógéphez csatlakoztatható 
nyomtató biztosítására. A kérésünk lenne, hogy a helyi körzeti megbízott a munkájának segítése 
érdekében egy nyomtatót biztosítsanak. A jelenlegi nyomtatóval készült dokumentumról a 
fénymásolat használhatatlan. Ez akadályozza a munkát. Ebben kérném a Tisztelt Képviselőtestület 
segítségét, mert nagyban segítené a helyi körzeti megbízott munkavégzését. Ennyiben kívántam 
röviden 2006. ében Jászboldogháza községben történt közbiztonsághelyzetét összefoglalni. Köszönöm 
szépen.  
Szűcs Lajos: A körzeti megbízottal történt egyeztetés alkalmával megbeszéltük, hogy a Művelődési 
ház épületéből könyvtárakat összevonjuk és az ePontot áthelyezzük. Az ePont áthelyezése a 
Polgármesteri Hivatal alsó szintjére történő áthelyezése már a napokban megtörténik. Amennyiben a 
technikai felszerelések átkerülnek, (számítógép, nyomtató, fénymásoló) akkor ezeknek az 
eszközöknek a használatát tudjuk biztosítani a körzeti megbízott részére is. Nem igényelne több 
beruházást, eszközbeszerzést sem a mi, sem a rendőrség részére. Ezt egyeztettük is. Amellett 
biztosítani tudjuk a korlátlan Internet hozzáférést a polgárőrségnek, és a rendőrségnek is.  
Ezúton is külön köszönetemet szeretném nyilvánítani a 2006. évben településünkön megrendezett XII. 
Jász Világtalálkozó biztosításával kapcsolatosan. Ugyanígy a motoros találkozó és egyéb 
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rendezvények megrendezésével kapcsolatosan is köszönetemet fejezem ki. Köszönöm szépen az 
együttműködést. Köszönöm a Polgárőrségnek is, hogy a rendőrséget sok alkalommal segíti, támogatja. 
Az írásos anyagot áttanulmányozva örülök annak, hogy településünk közbiztonsági helyzete javult az 
elmúlt évekhez viszonyítva. Sajnos itt is vannak olyan személyek, akik országos méretű botrányos 
megnyilvánulásokban is részt vesznek. Bízom benne ezeknek a személyeknek a tette nem minősíti az 
egész településünket. 
Nagyon köszönöm az egész éves munkájukat, és a beszámolót.  Külön határozat nélkül, de 
megegyezhetünk abban, hogy ha a számítógépes centrum elkészül a körzeti megbízott ajtajával 
szemben, akkor használhatja ezeket a technikai eszközöket.   
Kobela Margit: 1. Minek a rövidítése a Házasság ifj. nemi erk. ell. 2. A drogprevenció a rendőrség 
hatáskörébe tartozik-e? 
Hamar Gábor: A rövidítés Ifjúsági nemi erőszak ellen elkövetett bűncselekményt jelent. A 
Rendőrkapitányságon van bűnmegelőzési előadó. Az Ő segítségét lehet kérni. A gyakorlatban két 
kategóriában szoktunk településekre kimenni. Ezt lehet ötletekkel bővíteni. Az idősek otthonába 
mennek ki a kollégák, bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadást tartani. A másik: iskolákat és óvodákat 
keresünk fel, ahol a biztonságos közlekedéssel kapcsolatos ismereteket sajátíthatják el a gyermekek. 
Ezt lehet kérni, igényelni. Ebben segítséget tudok adni, ha igény van rá. 
Zrupkó Ferencné: Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Őrsparancsnok Úr! Szeretnék köszönetet 
mondani a XII. Jász-Világtalálkozó megrendezéséhez nyújtott segítségükért. Köszönöm, amit az 
iskolának nyújtottak ismeretterjesztő csomagokért. Köszönetemet fejezem ki azért a napért, amikor 
előadást hallgathattak meg az iskolásaink. Nagyon köszönjük az óvodánknak nyújtott segítségüket. 
Legfontosabb, hogy a településen biztonságosan tudnak a gyerekek közlekedni,  vagy a polgárőrök 
vagy a rendőr figyel rájuk. 
Turóczi Istvánné: A drogprevencióval kapcsolatosan tájékoztatásul: 2006. óta működik Szolnokon 
Addigtiológiai Központ, melyet a függőséggel lévő viszonyban lévő személyek részére (drog, alkohol, 
cigaretta) hoztak létre. Előadáson vettem részt ezzel kapcsolatosan, ahol megígérték, hogy ha lesz erre 
személy, előadó, akkor Jászboldogházán is fognak fogadónapot, illetve előadássorozatot ezzel 
kapcsolatosan tartani. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
58/2007. (XI.12) Önkormányzati Határozat 
A település közbiztonsági helyzetéről 
  
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a település 
közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta. 

  
Határidő: 2007. szeptember 27. 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Rendőrkapitányság – Jászberény 
  
Szűcs Lajos: Köszönöm a beszámolót, és további sok sikert és jó munkát kívánok a rendőrség részére. 
Hamar Gábor rendőr szds. Őrsparancsnok: Viszont kívánom a Képviselőtestületnek! 
 

Hamar Gábor rendőr szds. Őrsparancsnok elment az ülésről. 
 
Dr. Pap Béla kér szót. A polgármester megadja a szót az Alpolgármester Úrnak. 
 
Dr. Pap Béla: Jegyzőasszony! Javaslom, hogy a Képviselőtestületnek tartson tájékoztatót arról, hogy a 
Képviselőtestületi ülésen hogyan lehet interpellálni, hozzászólni. Tájékoztassa a testületet, hogyan 
lehet felszólalni olyan ügyekben, ami nem a napirendhez tartozik. Ez kellemetlen. Meghívott 
vendégünk napirendi pontját felborítjuk, várakoztatjuk. Tájékoztassa a testületet, hogy mit, mikor 
hogyan lehet, ami nem a napirendhez tartozik. 
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3. Napirend 

Beszámoló a községi önkormányzat és intézményeinek 2007. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 

 
Szűcs Lajos: Ezzel kapcsolatosan az írásbeli anyagot minden képviselő megkapta. Tartalmaz a 
költségvetésünk olyan rendkívüli kiadásokat, amelyek nem voltak betervezve. Vannak olyan tételek a 
táblázatban, ahol látszik, hogy 1-2 helyen nem tudtuk tartani a féléves tervet. Ettől függetlenül nagyon 
jónak ítélem meg, hogy az elég szűkre szabott költségvetésünket fél éves szinten elég jól meg tudtuk 
tartani. Vannak olyan területek, ahol azt gondoltam, hogy a tervezettől nagyobb eltérés lesz, de örülök, 
hogy nagyrészt tudtuk tartani a betervezett szintet. Nem jelenti azt, hogy nincs szükség a továbbiakban 
a szigorú költségvetésre. Köszönöm szépen ennyiben kívántam szóban kiegészíteni. Van-e kérdés?  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet hozta: 
 

5/2006.(IX.27.) Önkormányzati Rendelet 
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007.(III.1.) rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

4. Napirend 
 Előterjesztés a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos:  A Bursa Ösztöndíj pályázat a felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók tanulását segíti. 
Az írásos anyagban megtalálható, hogy az önkormányzat hogyan kell eljárnia és a pályázatot kiírnia a 
hallgatók részére. Október 31-ig kell a pályázatokat benyújtani. Az önkormányzatnak november 28-ig 
kell elbírálnia. A pályázat nem tanulmányi évet vesz figyelembe, hanem naptári évet. Ezért sokan 
későn gondolkodnak, és nem nyújtják be a pályázatot. Figyelem nélkül hagyják a középiskolások. A 
pályázat kiírását az írásos anyag részletesen taglalja. Van-e kérdés? 
  

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
59/2007. (XI.12) Önkormányzati Határozat 
A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi részvételére 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestület csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2008. évi fordulójához a költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig. 

 
A képviselőtestület megbízza a polgármestert a nyilatkozat aláírásával. 

 
Határidő: 2007. szeptember 27. 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Györgyi – pénzügyi tanácsos 

5. Napirend 
 Előterjesztés a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kistérségi szintű ellátásáról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
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Szűcs Lajos: A Jászsági Többcélú Társulásnak 3 bizottsága van. Az egyik a Szociális Munkabizottság. 
Ezek a munkabizottságok az adott szakterülettel foglalkoznak. Összehangolják, előkészítik, 
vizsgálatokat végeznek arra vonatkozóan, hogy különböző településeken az ellátások hogyan 
történnek. Örülök, hogy a Szociális Munkabizottságban a településünkről is részt vesz Turóczi 
Istvánné Jegyző Asszony, és része volt annak a csapatnak, aki előkészítette ezt az előterjesztett 
napirendet. Jászboldogháza 2000 fő alatti településként eddig sem a nem kötelező családsegítő 
feladatot, sem a kötelező gyermekjóléti szolgáltatást nem látta el. Ezzel törvénysértést követett el az 
önkormányzat. Mivel a pénzügyi fedezete nem volt meg, a lehetséges normatívák 1 fő 
foglalkoztatására nem lett volna elég. A szakemberek szerint nem lehet ezt a tevékenységet 
összehasonlítani azzal a gyermekvédelmi feladattal, amit az iskola ellát. Véleményem szerint a 
problémákat az iskola és az óvoda meglátta, és tudja is kezelni. Ha társulásban kívánjuk működtetni, 
akkor sem lesz elég normatíva. Az alap normatíva a kiegészítő normatívával együtt sem lesz elég arra, 
hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően működtessük. Nemcsak a szükséges műszaki feltételek 
miatt, hanem a személyi biztosítás miatt sem.  
Turóczi Istvánné: Az iskolában és az óvodában is működnek gyermekvédelmi felelősök. A 
gyakorlatban ők jelzéssel élnek. Amikor egy gyermek ilyen helyzetbe kerül, akkor családgondozást, 
gyermeknevelést kell végezni. Azért működnek ezek a szociális ellátó rendszerek. Az elmúlt napokban 
is bebizonyította az élet, hogy szükség lenne erre. Most az iskola és a hivatal együttműködött ebben az 
ügyben. A hivatal az hatóság. Ha felvesszük a jegyzőkönyvet, akkor már gyámhatósági eljárást von 
maga után. Szakember kell hozzá. Az önkormányzatnak a gyermekjóléti szolgálat működtetése a 
kötelező. Ha ezt igényeljük, a társulás felé fizetni kell 361.000,- Ft-ot. Ebből az összegből félállású 
szakembert sem tudunk foglalkoztatni. Ha a társulásnál jön létre, akkor sem kell utazni, hanem 
helyben fogadóóra keretében jogosultak lesznek jogász, phciológus és egyéb szakemberek 
segítségének az igénybevételére.  
Jó példa erre, hogy a Többcélú Társulás által létrehozott támogató Szolgálat fogadóóráira, mely 
kéthetente szerdán van, egyre többen jönnek. Lassan beépül a köztudatba, egyre többen veszik 
igénybe, és megszokják az emberek.  
Szűcs Lajos: 2 szolgáltatásról van szó. A Családsegítő Szolgálat, és a Gyermekjóléti Szolgálat. Azért, 
hogy a mulasztásos törvénysértést megszüntessük, javaslom, hogy a törvényileg is kötelező 
Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez társuljunk. Önrész éves szinten 361.000,- Ft. A Családsegítő 
Szolgálat az önkormányzat részére nem kötelező. Az önkormányzat felvállalhatja a feladat ellátását, 
akkor 285.000,- Ft. évente.  
Van-e vélemény? Kérdés? Hozzászólás: 
Kobela Margit: Jászalsószentgyörgyön az iskolában is működik Gyermekjóléti Szolgálat. Ilyen 
formában nem lehet, hogy legyen nekünk is? 
Szűcs Lajos: Valójában nem működik. Az iskola nevében szerepel. A nyáron, amikor az oktatási 
társulással kapcsolatosan erről tárgyaltunk, akkor még nem szerepelt a Többcélú Társulás napirendjén, 
hogy ezt létre kívánják hozni. Azért volt terv, hogy az oktatási társulás keretében oldjuk meg. 
Jászalsószentgyörgy is csatlakozik a Többcélú Társulás által létrehozott mindkét feladathoz, mert 
nekik mindkettő kötelező.  
Elméletileg 1 fő Jászboldogházi lakos foglalkoztatására is lehetőség lesz. Ezt így nem lehet kijelenteni. 
A pályázat kiírásra kerül. Kérdéses, hogy lesz – e Jászboldogházi jelentkező, aki alkalmas lesz. Ha 
lesz érdeklődő, és megfelel az előírásoknak, akkor lesz rá lehetőség. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
60/2007. (XI.12) Önkormányzati Határozat 
A gyermekjóléti szolgáltatás 2008. január 1-től történő ellátására vonatkozóan 
 
  

1. Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete jelen határozatával elfogadta és 
hozzájárul, hogy 2008. január 1-től a gyermekjóléti szolgáltatás a Jászsági Többcélú Társulás 
fenntartásában létrehozandó intézmény keretén belül kerülne biztosításra a Jászboldogháza 

közigazgatási területén is. 
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2. Jászboldogháza Község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta, hogy az új (Társulási 
fenntartású) intézmény létrejötte esetén a feladatellátáshoz biztosítani szándékozik az 5144 

Jászboldogháza, Kossuth L. u. 1. szám alatt található, (812 hrsz.) ingatlan 12 m2. alapterülettel. 
3. Jászboldogháza Község Önkormányzati Képviselőtestülete hozzájárul 1 fő szakirányú 

szakképzettséggel rendelkező munkavállaló foglalkoztatásához. 
4. Jászboldogháza Község Önkormányzati Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

tárgyalásokat folytasson a gyermekjóléti szolgáltatás 2008. január 1-től Társulási fenntartású 
intézményben történő biztosítása érdekében. 

 
Határidő: 2007. szeptember 27. 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Jászsági Többcélú Társulás – Jászberény Szabadság tér 16.  

6. Napirend 
Előterjesztés az önkormányzat költségvetését érintő ár- és díjtételekről szóló 10/2006.(XII.28.) 
rendeletének módosítására 

 Előadó: Turóczi Istvánné jegyző 
 
Szűcs Lajos: Rendeletünket utoljára 2006. december 28-án módosítottuk. Akkor határoztuk meg az 
erre az évre vonatkozó díjtételeket. Most az iskolakonyha vezetője figyelmeztetett, hogy az év közben 
és az ősszel várható áremelések megkövetelik, hogy az étkezési díjakat, ezekkel arányosan emeljük 
október 1-től december végéig. Ezekre a hónapokra is szükségesnek tartjuk az étkezési díjak emelését. 
Decemberben majd újra tárgyaljuk. A táblázat tartalmazza az emelt díjakat. 10 %-os emeléssel 
számoltunk, amit október 1-től javaslom megállapítani. Örülök, hogy az étkezés igénybevevők száma 
folyamatosan emelkedik azóta, amióta megépítettük az új konyhát. Nagyon megugrott, hogy 
Portelekről 39, Jánoshidáról 25 gyermek jár át. Kihasználjuk a 200 adagos konyhát. Már több, mint 
200 fő étkezik. 140 fővel indultunk az elején. Kérdéses volt, hogy fel tudjuk-e ezt tornázni, hogy minél 
gazdaságosabban működjön tovább.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2007. (XI.12) Önkormányzati Határozat 
A nevelési oktatási intézményben fizetendő térítési díjakról 
  
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a nevelési oktatási intézményben fizetendő 

térítési díjat az alábbiakban határozza meg: 
 

Általános Iskola: 364,- Ft. 
Óvoda: 252,- Ft. 

Vendégétkeztetés: 473,- Ft. 
 

Határidő: 2007. október 1. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 

 Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  
Turóczi Istvánné – jegyző 

  
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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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: 2007. szeptember 12-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soron 
következő zárt ülésén, 15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Fajka János, Gerhát Károly, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Dr. Pap Béla, Szaszkó 
Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla – képviselők  
Szűcs Lajos   - polgármester 
Turóczi Istvánné  - jegyző 

 
7./ Napirend 

Tájékoztató az Alsójászsági Óvodai és Iskolai Központ, Könyvtár és Gyermekjóléti Szolgálat 
Igazgatói (magasabb vezető) állására kiírt pályázatról 

 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Szűcs Lajos: A Képviselők kaptak írásbeli tájékoztatót arról, hogy hogyan történik és mi 
a menete a magasabb vezetői álláshely megpályázásának, illetve lebonyolításáról.  
A bizottság is támogatta a nevelőtestület véleményét, javaslatát. Ott kiemelkedő volt Tarnai Mihály 
támogatottsága. A bizottságnak is ez volt a véleménye, és a továbbterjesztett javaslata. Ezt a javaslatot 
a Jászalsószentgyörgyi Képviselőtestület egyhangúlag elfogadta.  
Az oktatási társulási megállapodás szerint Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének 
egyetértése szükséges az igazgató kinevezéséhez. 5 pályázat érkezett az igazgatói álláshelyre. 
Mindegyik pályázó dolgozik valahogy általános iskolában, de szeretne munkahelyet változtatni, illetve 
vezetői megbízatásban dolgozni.  
Szarvák Imre Jászalsószentgyörgy Polgármestere telefonon arról tájékoztatott, hogy ma délután 
Képviselőtestületi ülésen megtárgyalta az igazgatói pályázatokat. Az 5 pályázó közül Tarnai Mihály 
Jánoshida, Mező u. 1/a. szám alatti lakost tartotta legalkalmasabbnak, az előkészítő bizottság javaslatát 
figyelembe véve.  A szülői munkaközösség, a nevelőtestület és a diákönkormányzat véleménye is az 
volt, hogy kiemelkedőnek tartja Tarnai Mihály pályázatát az igazgatói álláshelyre. 4 pályázó 
mutatkozott be személyesen délelőtt a Bíráló Bizottságnak, délután pedig a nevelőtestületnek, szülői 
munkaközösség tagjainak, diák önkormányzat tagjainak. Ez Jászalsószengyörgyön zajlott. Előzőekben 
már több jelölt is átjött Szűcs Lajos: Az oktatási társulási megállapodás szerint Jászboldogháza 
Önkormányzat Képviselőtestületének egyetértése szükséges az igazgató kinevezéséhez. 5 pályázat 
érkezett az igazgatói álláshelyre. Mindegyik pályázó dolgozik valahogy általános iskolában, de 
szeretne munkahelyet változtatni, illetve vezetői megbízatásban dolgozni.  
Szarvák Imre Jászalsószentgyörgy Polgármestere telefonon arról tájékoztatott, hogy ma délután 
Képviselőtestületi ülésen megtárgyalta az igazgatói pályázatokat. Az 5 pályázó közül Tarnai Mihály 
Jánoshida, Mező u. 1/a. szám alatti lakost tartotta legalkalmasabbnak, az előkészítő bizottság javaslatát 
figyelembe véve.  A szülői munkaközösség, a nevelőtestület és a diákönkormányzat véleménye is az 
volt, hogy kiemelkedőnek tartja Tarnai Mihály pályázatát az igazgatói álláshelyre. 4 pályázó 
mutatkozott be személyesen délelőtt a Bíráló Bizottságnak, délután pedig a nevelőtestületnek, szülői 
munkaközösség tagjainak, diák önkormányzat tagjainak. Ez Jászalsószengyörgyön zajlott. Előzőekben 
már több jelölt is átjött 
Jászboldogházára bemutatkozni. Beszélgettek a pedagógusokkal. Hétfőn délután titkos szavazással 
véleményt nyilvánítottak a pedagógusok, az intézmény összes dolgozói. Tarnai Mihály minden 
esetben több, mint 50 %-os támogatottságot kapott. Ettől függetlenül a Bíráló Bizottságnak is az Ő 
pályázata és a bemutatkozása volt az elnyerő. Jászalsószentgyörgy Polgármestere ezt terjesztette be a 
Képviselőtestület elé. Amit a Képviselőtestület egyhangú döntéssel elfogadott. Hozzá kell járulnunk 
ahhoz, hogy Tarnai Mihály kinevezésre kerüljön. Ha ezt nem tesszük meg, megakadályozzuk a 
kinevezést, és új pályázat kiírására kerül sor. Ilyenre nem kerülhet sor, mert a jelölt kinevezésével én 
személy szerint is a bizottság tagjaként egyetértek és javaslom a Képviselőtestületnek is, hogy 
fogadjuk el Tarnai Mihály kinevezését.  
Jászboldogházára bemutatkozni. Beszélgettek a pedagógusokkal. Hétfőn délután titkos szavazással 
véleményt nyilvánítottak a pedagógusok, az intézmény összes dolgozói. Tarnai Mihály minden 
esetben több, mint 50 %-os támogatottságot kapott. Ettől függetlenül a Bíráló Bizottságnak is az Ő 
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pályázata és a bemutatkozása volt az elnyerő. Jászalsószentgyörgy Polgármestere ezt terjesztette be a 
Képviselőtestület elé. Amit a Képviselőtestület egyhangú döntéssel elfogadott. Hozzá kell járulnunk 
ahhoz, hogy Tarnai Mihály kinevezésre kerüljön. Ha ezt nem tesszük meg, megakadályozzuk a 
kinevezést, és új pályázat kiírására kerül sor. Ilyenre nem kerülhet sor, mert a jelölt kinevezésével én 
személy szerint is a bizottság tagjaként egyetértek és javaslom a Képviselőtestületnek is, hogy 
fogadjuk el Tarnai Mihály kinevezését.  
 

 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 
62/2007. (IX. 12.) Önkormányzati Határozat 
Tarnai Mihály kinevezéséről 
 
 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért  
az Alsójászsági Óvodai és Iskolai Központ, Könyvtár és Gyermekjóléti Szolgálat 

 igazgatói állás betöltésére pályázó Tarnai Mihály kinevezésével. 
 
 

  Határidő: 2007. szeptember 27. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 

      Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
   Községi Önkormányzat – Jászalsószentgyörgy Szarvák Imre polgármester 
 
8./ Napirend 

Aktuális kérdések 
 Kérelmek, tájékoztatók 
      Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
  
Szűcs Lajos: Első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatosan ebben az évben 2 kérelem volt, amit 
támogattunk. Ebben az évben még 600.000,- Ft. van erre a támogatási célra betervezve. Polgármester 
Úr Sas Zsolt és Sasné Szöllősi Anita kérelmét olvassa fel. A kérelmezők megvásárolták az Úttörő u. 4. 
szám alatti lakóházat. (A kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
Csatolták a kérelemhez szükséges mellékleteket (tulajdoni lapot, adásvételi szerződés másolatát és a 
kereseti kimutatást). Javaslom, hogy támogassa az önkormányzat a fiatal házaspárt 200.000,- Ft-os 
vissza nem térítendő támogatásban.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2007. (XI.12) Önkormányzati Határozat 
Első lakáshoz jutók támogatásáról, Sas Zsolt és Sasné Szöllősi Anita 
  
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete Sas Zsolt és felesége  Sasné Szöllősi Anita 

5144 Jászboldogháza, Úttörő u. 4. szám alatti lakosok részére 
 200.000,- Ft, azaz Kétszázezer forint vissza nem térítendő támogatást állapít meg a 

 2007. évi költségvetés terhére.  
Felkéri a Polgármesteri Hivatal gazdálkodását, hogy a megállapított támogatást a kérelmezők  Ella 

Bank 17000019-11660622 számú számlájára utalja át.  
 

Határidő: 2007. október 13. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Sas Zsolt és felesége 5144 Jászboldogháza, Úttörő 4. 
Turóczi Istvánné – jegyző 

Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos 
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Szűcs Lajos: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által alapított Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei kitüntető díjainak alapításáról, adományozásáról szóló rendelete lehetővé teszi kiemelkedő 
egyéni és a közösségi munka elismerését.. Mindezek figyelembevételével Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közművelődési, Művészeti, Pedagógiai, Rendészeti és Közbiztonsági díjat adományoz a 
Megyei Közgyűlés Elnöke. Ezt a levelet a Megyei Közgyűlés elnökétől minden évben megkapom.  A 
Közgyűlés Elnöke felhívja a figyelmét az önkormányzatoknak, polgármestereknek, jegyzőknek, civil 
szervezeteknek, hogy tegyenek javaslatot  ezen díjakban részesültek személyére. Ezt a javaslatot 
megtehettem volna személyesen egyedül is, de úgy gondolom sokkal nagyobb elismerés lenne az, és 
sokkal inkább támogatásra érdemesebb lesz az, hogy ha az önkormányzat képviselőtestülete teszi meg. 
Javaslom, hogy Zrupkó Ferencnét, aki 30 éven keresztül részt vett a település irányításában, 
vezetésében. Először tanácstagként, később képviselőként. 36 éven keresztül dolgozója volt az 
önkormányzatnak, mint pedagógus. 17 éven keresztül igazgatója volt a település általános iskolájának. 
Javaslom, hogy a Képviselőtestület terjessze elő a Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke részére, 
hogy Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai díjában részesüljön. Figyelve az előző évek 
gyakorlatát, ettől kisebb pályafutást bejárt személyek is kaptak kitüntetést. Erre a díjra mindenképpen 
alkalmasnak tartom. Úgy búcsúzott iskolánktól, hogy megkérte nyugdíjazását. Ezzel nemcsak 
igazgatói megbízatása szűnt meg, hanem pedagógiai pályafutását is befejezte. Még a történelmet 
továbbra is tanítja. 60 éves lett, és ebből 30 éven keresztül részt vett a település irányításában. Ezért 
minden elismerést megérdemel. A másik 3 díjra nincs jelöltem.  
Szűcs Lajos: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által alapított Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei kitüntető díjainak alapításáról, adományozásáról szóló rendelete lehetővé teszi kiemelkedő 
egyéni és a közösségi munka elismerését.. Mindezek figyelembevételével Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közművelődési, Művészeti, Pedagógiai, Rendészeti és Közbiztonsági díjat adományoz a 
Megyei Közgyűlés Elnöke. Ezt a levelet a Megyei Közgyűlés elnökétől minden évben megkapom.  A 
Közgyűlés Elnöke felhívja a figyelmét az önkormányzatoknak, polgármestereknek, jegyzőknek, civil 
szervezeteknek, hogy tegyenek javaslatot  ezen díjakban részesültek személyére. Ezt a javaslatot 
megtehettem volna személyesen egyedül is, de úgy gondolom sokkal nagyobb elismerés lenne az, és 
sokkal inkább támogatásra érdemesebb lesz az, hogy ha az önkormányzat képviselőtestülete teszi meg. 
Javaslom, hogy Zrupkó Ferencnét, aki 30 éven keresztül részt vett a település irányításában, 
vezetésében. Először tanácstagként, később képviselőként. 36 éven keresztül dolgozója volt az 
önkormányzatnak, mint pedagógus. 17 éven keresztül igazgatója volt a település általános iskolájának. 
Javaslom, hogy a Képviselőtestület terjessze elő a Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnöke részére, 
hogy Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai díjában részesüljön. Figyelve az előző évek 
gyakorlatát, ettől kisebb pályafutást bejárt személyek is kaptak kitüntetést. Erre a díjra mindenképpen 
alkalmasnak tartom. Úgy búcsúzott iskolánktól, hogy megkérte nyugdíjazását. Ezzel nemcsak 
igazgatói megbízatása szűnt meg, hanem pedagógiai pályafutását is befejezte. Még a történelmet 
továbbra is tanítja. 60 éves lett, és ebből 30 éven keresztül részt vett a település irányításában. Ezért 
minden elismerést megérdemel. A másik 3 díjra nincs jelöltem.  

 
A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 

 
64/2007. (IX. 12.) Önkormányzati Határozat 
Zrupkó Ferencné kitüntetésre történő felterjesztéséről 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete Zrupkó Ferencnét a Mátyás Király 

Általános Iskola és Óvoda volt igazgatóját munkája elismeréseként felterjeszti 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ra. 

 
A díjra való felterjesztésben a javaslat elkészítésében működjön közre: 

 Fajka Jánosné tagintézmény vezető, Szűcs Lajos polgármester. 
 

Határidő: 2007. szeptember 27. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 

    Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés – Szolnok, Kossuth L. u. 2. 
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Szűcs Lajos:  Pályázati kiírásra került a Regionális Operatív programban a közintézmények, kiemelve 
iskolák, oktatási közintézmények felújítását, korszerűsítését, rekonstrukcióját támogató pályázat a 3 
megye települései részére. Komolyak a követelmények. Megvizsgáltuk a pályázati feltételeket. Az 
elmúlt 2-3 évben és jelenleg is nem jöttek volna a Jánoshidai, illetve a porteleki gyerekek, akkor nem 
lennénk alkalmasak a pályázat benyújtására. Olyan feltételek vannak benne meghatározva, hogy 
megvizsgálják azt, hogy jelenleg mekkora az iskola kihasználtsága, - nálunk 81 %. -, a követelmény 
alsóhatára 80 %. Hanem azt is megvizsgálják, hogy az elmúlt 3 év vonatkozásában hogyan változott az 
iskolának a gyermeklétszáma. Ez nem csökkenhet. Nálunk a 3 év vonatkozásában nem csökkent, 
hanem növekedett, mivel Jánoshidáról és Portelekről jelentős létszámú gyerek jött át. A határon 
vagyunk a településen születendő gyermekek számát vizsgálva, nincs 10 %-ot meghaladó csökkenés. 
Ilyen feltételek vannak meghatározva. Ilyen vizsgálatokat kell elvégezni ahhoz, hogy támogatást 
kaphasson az iskola bármilyen felújításra is. Azért nagyon fontos és szándéknyilatkozatot hozzunk, 
mert már egyedül nem pályázhatunk. Jászalsószentgyörgy önkormányzata a közös intézmény 
fenntartója. Jászalsószentgyörgy  saját iskolájára kb. 100 millió Ft-ra szeretne pályázatot benyújtani. 
Ehhez szeretnék csatlakozni, és minimum az iskola nyílászáró felújítását megpályázni. A pályázat 
olyan felújítást tartalmazhat, amely energetikai korszerűsítést, energia felhasználás csökkentését 
tartalmazhat. Mellette kell végezni akadálymentesítést is. 90 % a pályázati támogatás, 10 % önrész. 
Ettől jobb lehetőség nem adódik. Ha közösen pályázunk Jászalsószentgyörggyel, akkor plussz pontot 
is kapunk, mert kifejezettel a társult intézményeket részesítik előnyben. A 3 megyében  maximum 30 
pályázatot támogatnak majd, összesen 13 milliárd forint van rá. Új iskolaközpontok, iskola centrumok 
kialakítását is támogatja a pályázat a régióban, és a középiskolák is pályázhatnak. Meg kell 
próbálnunk. Ettől jobb lehetőség nem lesz. Tavaly a választások után felmértük a nyílászárók cseréjét 
az akadálymentesítéssel együtt, 1-2 kazán áthelyezésével 40-50 millió forintos  beruházásban kell 
gondolkodnunk. Szándéknyilatkozatunkat fejezzük ki, akkor ez 2 év alatt történne meg a kivitelezés, 
és az önerő biztosítása. Az önerő 4-5 millió forint, amit az önkormányzatnak biztosítani kell. 
Szeretném, ha szándékunkat fejeznénk ki a pályázat benyújtására. Ezzel megkeresném 
Jászalsószentgyörgyöt, hogy ne gondolkodjanak önálló pályázatban. Mi egyedül már nem tudunk 
pályázni. Le kell ülni egyeztetni. El kell készítetni a terveket. Erre az akadálymentesítés miatt van 
szükség. Egyébként kimaradunk a pályázatokból, és leromlik az intézmény állapota. A pályázat 
benyújtási határideje évvége.  
Gerhát Károly: Támogatom. Fűtéskorszerűsítésben is gondolkodnunk kell. 
Szűcs Lajos: Nem tudom, hogy 50 millióba mi fog beleférni. Azért kell minél előbb megterveztetni, 
hogy lássuk, hogy mi fér bele. 1/3 –2/3 részben pályázunk. Már abban egyeztettünk, hogy pályázatíró 
céggel íratnánk meg a pályázatot, aki lobbizni is tud a siker érdekében. Ezek a pályázatíró cégek 
sikerdíjért dolgoznak, de úgy is megéri, mert 90 %-os támogatásra sokan fognak pályázatot 
benyújtani. Nem lesz egyszerű elnyerni.  
Kobela Margit: Lehetséges az, hogy valamennyi radiátor felújítás is belefér a pályázatba?  
Túróczi Béla: Azért kezdeményeztem a fűtésre egy ajánlatkérést, csak nem szavaztuk meg. 
Térképezzék fel, hogy mennyibe kerülne. Van vezérléses rendszer. Minden radiátor külön lenne 
szabályozva. Ez kb. 10 eFt. lenne egy fővezérlésű egységet kiépíteni, és 2.000,- Ft. radiátoronként a 
csatlakozó. 
Szűcs Lajos: Nem ennyiről van szó. A fűtéshez vagy úgy kell hozzányúlni, hogy kidobni mindent, és 
teljesen új fűtési rendszert kiépíteni, vagy ne fogjunk hozzá. Örülök az ötletnek, de ezt meg kell 
terveztetni.  
Tűrúczi Béla: Én azt kértem, hogy méressük fel, hogy ezt a fűtést mivel lehet csökkenteni.  Jönnek és 
megmondják, hogy mivel lehet csökkenteni. Érdemes- e átalakítani, és mennyiért? Nem kell 
terveztetni semmit.  
Szűcs Lajos: Nincs rá pénz. A pályázatból lenne rá pénzünk. 
Túróczi Béla: Ahhoz meg kellene ez a felmérés. 
Szűcs Lajos: Pályázatot nem lehet terv nélkül beadni. Fontos a fűtés. Egyet értek vele, de legfontosabb 
a nyílászárók cseréje. Ott sok energiát veszítünk el.  
Túróczi Béla: Ha a nyílászáró fontosabb, akkor lehet, hogy nem lesz elég a fűtésre. Még mindig ott 
van az árajánlat kérés.  
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Szűcs Lajos: Még nem lesz kész a terv, addig nem tudjuk, hogy mire lesz elég az 50 millió forint. Ha 
elkészül a terv és a költségvetés (anyag, munkadíjra vonatkozólag), akkor erről tájékoztatni fogom a 
képviselőtestületet. Addig nem tudok többet mondani. Fontos a fűtés, de ugyanolyan fontos a 
villamosság felújítása is. Készen lesz a költségvetés, és akkor meglátjuk, hogy van – e még olyan, ami 
belefér. Javaslom, hogy először hozzunk egy szándéknyilatkozatot, Jászalsószentgyörggyel 
működjünk együtt, és közös pályázatot nyújtsunk be. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
65/2007. (IX. 12.) Önkormányzati Határozat 
Pályázat benyújtása az Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére és energetikai korszerűsítéséhez - 
Szándéknyilatkozat 
 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani az 
Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére és energetikai korszerűsítésére. 

 
 A pályázati beruházás összesen kb. 50 millió Ft. 

 
Felkéri a Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzatot, mint az iskola fenntartóját, hogy a pályázat 

benyújtásában működjön együtt. 
 

  Határidő: 2007. szeptember 27. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 

      Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
   Községi Önkormányzat – Jászalsószentgyörgy Szarvák Imre polgármester 
 
Szűcs Lajos: Van egy norvég alapú pályázat. Norvégia nem része az Európai Uniónak. Az EU-hoz 
csatlakozó országok felzárkózását segíti egy pályázati alappal. 2009-ig lehet pályázni különböző 
közcélokra. Közintézmények, lakosság által használt, igénybe vett épületek felújítása. Ez a pályázat 
szeptemberben került kiírásra. Mivel nagyon ritka, ahol templom felújításra lehet pályázni, kb. 8 
jászsági település szeretne ebben részt venni. A minimális összeg 400 millió forint, amit meg kell 
pályázni. A Jászsági Többcélú Társulás adhatja be a pályázatot. Több tájékoztató is volt már ezzel 
kapcsolatosan. Az önkormányzat és az egyháztanács együttműködésére van szükség ehhez. Többször 
megkerestek már az egyháztanácstól is, hogy szeretnék a felújítást, és próbálnak önerőt gyűjteni. 
Nagyon örülnek az 1.800.000,- Ft-os összegnek is, ami a bál alkalmával összegyűlt. Írtak az Egri 
Egyházmegyének is, hogy támogassa a boldogházi templom felújítását a 2008. évi költségvetéséből. 
Eddig tudomásom szerint erre válasz nem érkezett. 85 %-os támogatást lehet kérni. 40 millió 
támogatást szeretnénk kérni, és 6 millió forint lenne az önerő, amire szükség van. Ezt a 6 millió 
forintot az Egyháztanácsnak kell összegyűjteni. Ehhez kérhetik az Egri Egyházmegye és az 
önkormányzat támogatását is. Ha sikeres lesz a pályázat és elkezdődik a felújítás, az minimum 2 évet 
vesz igénybe. Terveztünk benne tetőfelújítást 15 millió forinttal, külső –belső festést 11 millió 
forinttal. Nyílászáró cseréjét és a fűtéskorszerűsítést – ülésfűtés -, (Ezt a kettőt tartalékként, 
amennyiben elég lesz a pénz.), akkor 5 –8 millió forinttal. Ehhez építész tervező segítségét vettük 
igénybe. Olyan építészét, aki templomok tervezésével foglalkozik. 2 fordulós a pályázat. Első 
fordulóban még nem kell terveket becsatolni. Csak a szándéknyilatkozatot, együttműködési 
megállapodásokat, költségvetést, olyan részletességgel, ahogy itt elmondtam. Ha az első fordulón 
sikerül a Jászságnak keresztül jutnia, akkor a második fordulóban (jövő tavasszal) részletes engedélyes 
tervet kell becsatolni. Az Egyháztanács örül, hogy foglalkozunk a témával, és segítjük a felújítást, 
azzal is, hogy ilyen pályázatokban keressük a lehetőséget. 2 évre elhúzódik a felújítás, akkor évenként 
1-1 millió forinttal az önkormányzat részéről is hozzá kell járulnunk. Hozhatunk határozatot erről, de 
még nem szükséges. Ha nem jön össze az Egri Egyházmegye támogatása, és nem jön össze a 6 millió 
forint saját önerő, és nyer a pályázat, akkor kérek mindenkit, hogy valamilyen formában segítsük ezt, 
biztosítsuk az önerőt, hogy ne ússzon el a támogatás. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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66/2007. (IX. 12.) Önkormányzati Határozat 
Szándéknyilatkozat Templomfelújításra történő Pályázat benyújtására 
 
 
 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi szándéknyilatkozatot teszi: 
Az önkormányzat együttműködve az Egyháztanáccsal, a településen lévő katolikus templom teljes 

felújítására pályázatot kíván benyújtani  a kistérségi Jászsági Többcélú Társulás közreműködésével. 
 
 
 

  Határidő: 2007. szeptember 27. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 

      Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
Egyháztanács – Kocsis Imre elnök 

   Jászsági Többcélú Társulás- Jászberény, Szabadság tér 16. 
 
 
Szűcs Lajos: Ma délelőtt Jászapátin voltam A LEADER Csoport alakuló ülésén. Már egy LEADER 
program 2005-ben elindult, és 2 év alatt lefutott. Több településből álló mikro térség alapított egy 
LEADER csoportot és pályázat keretében 4 település nyújtott be, kaptak 80 millió forintot, amit 
meghatározott feltételekkel megpályáztatott. Az elnyert pénzre pályázhattak különböző meghatározott 
programokkal önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozók. A második LEADER program indul a 
jövő tavasszal. Már most alakulnak a LEADER csoportok. Nem egy meghatározott összeget adnak 
egy LEADER csoportnak, hanem lakosságarányosan osztják a pénzt. Minimum 50.000 lakosnak kell 
részt venni egy LEADER csoportban. Jászberény nem vehet részt benne, mert vidékfejlesztésről van 
szó. A többi 17 település együtt ma aláírtuk a szándéknyilatkozatot, hogy szeretnénk ebben 
együttműködni és részt venni. Sokkal több pénzről van szó, mint az első programban. Országos 
szinten kb. 80 térséget, pályázatot fognak támogatni. 160 kistérség van az országban. A jelenlegi 
adatok szerint 1-2 milliárd forintot kap minden kistérség 2008-2013 közötti időszakra. Ezzel utána a 
települések egymás között pályázatok útján osztoznak. Ez nem egyszerű. Ez is lakosságarányosan 
történik. 36 millió forint jutna Jászboldogházának, ha 1 milliárd körüli összeget kapnak a térségünk. 
(Önkormányzatnak, vállalkozóknak, civil szervezeteknek együttesen.) Ha az önkormányzat 
együttműködik, akkor bárki pályázhat a településről. Nem kell alapító tagnak lenni. Ezt pályázat útján 
lehet elnyerni. Nagyon bízunk benne, hogy a pályázat sikeres lesz. A Jászságban Jászapáti kapta meg 
egyedül a helyi Vidékfejlesztési Iroda megvalósításához szükséges támogatást. Nem rég nyitották meg 
az irodát. Javaslom, hogy az önkormányzat részéről vegyünk részt, mint Jászsági kistérségi helyi 
LEEDER csoport közösség. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2007. (IX. 12.) Önkormányzati Határozat 
LEADER programban történő részt vétel szándékáról 
  

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete az alábbi szándéknyilatkozatot 
teszi: 
1. A 93/2007.(VIII.29.)FVM rendeletet és az  

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 52-65. cikkeinek tartalmát a Képviselőtestület 
megismerte. 

 
2. Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporttá alakuláshoz szükséges szervezeti forma 

létrehozásában alapító tagként részt kíván venni az önkormányzat. 
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3. Hozzájárulunk ahhoz, hogy az általunk megadott adatokat a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban FVM), az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és 
Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: FVM-VKSZI), valamint a HVI a személyes adatok 
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény szerint 
kezelheti. 

 
4. Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy ebben a szervezetben eljárjon helyette. 

   
  Határidő: 2007. szeptember 27. 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
      Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
           Jászapáti Város Önkormányzata  
 
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy az önkormányzat nyilvánítson köszönetet az 1 éven keresztül a 
Jászkapitány funkciót betöltött Nagy Albertnek. Nagy Albert kiemelkedően részt vett nagyon sok 
kulturális rendezvényen. Elismerésüket fejezték ki a települések is a munkáját, 1 éves tevékenységére 
vonatkozóan. Amikor megválasztásra került, akkor anyagilag is támogattuk. Hozzájárultunk a 
szükséges ruha készítéséhez, vásárlásához. Számos rendezvényen vett részt, és képviselte 
Jászboldogházát és az egész Jászságot. Úgy ítélem meg, hogy nagyon jól választottunk Jászkapitányt a 
személyében. Ő nagy örömmel, lelkesedéssel, időt, fáradságot nem kímélve végezte ezt a munkát. 
Mindenképpen fontosnak tartom, hogy Jászboldogháza Község Önkormányzata köszönetét és 
elismerését fejezze ki Nagy Albertnak, aki 1 éven keresztül ellátta a Jászkapitány funkciókat. 
 
Dr. Pap Béla: Javaslom, hogy díszesen megtervezett elismerést adjunk részére.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2007. (IX. 12.) Önkormányzati Határozat 
Köszönetnyilvánítás a Jászkapitánynak 
 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete köszönetét és 
 elismerését fejezi ki Nagy Albertnek, 

 aki egy éven át ellátta a Jászkapitányi teendőket. 
 

Ígéretéhez híven igyekezett nem csak a jászságot, hanem jászboldogházát is képviselni és 
megismertetni Magyarországon. 
Köszönjük szépen a munkáját. 

 
  Határidő: 2007. szeptember 27. 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
      Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
     Nagy Albert Jászkapitány 5144 Jászboldogháza, Bajnok u. 27. 
  
Szűcs Lajos: Könyvtárral kapcsolatosan határozatot nem tudunk hozni, de tájékoztatom a 
Képviselőtestületet, hogy Jászalsószentgyörggyel egyeztetve szeretnénk a két könyvtárunkat 
összevonni, és átköltöztetni az iskola épületébe. Ennek személyi jellegű és energia megtakarítás oka 
van. Továbbra is Községi Könyvtárként tovább működni. Megkapjuk rá az eddigi normatívákat. 1 
épületben működik az iskolába. Ha összevonjuk, nem kell külön könyvtárost biztosítani. 
Jászalsószentgyörggyel egyeztetve szeretnénk a könyvtárat együtt 
működtetni. Ennek további anyagi okai is vannak. Megvizsgáltuk a jogszabályokat. Lehetőség van 
arra, hogy mindkét településen 1-1 könyvtár ellássa az iskolai, és községi könyvtári feladatokat is úgy, 
hogy a két könyvtárban 1 fő könyvtáros lesz alkalmazva. Aki 3 napot van Jászalsószentgyörgyön, 2 
nap pedig Jászboldogházán látja el a feladatát. Ennek az a követelménye, hogy a könyvtárunkat be kell 
vinni a létrehozott oktatási társulásba. Ehhez a testületnek dönteni kell, hogy a községi könyvtárat 
megszüntetjük, és a feladatellátásával megbízzuk a társulást. A miniszter hozzájárulására várunk. 
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Addig még nem kapjuk meg a hozzájárulást addig az önkormányzatok nem hozhatnak határozatot. Az 
iskolában nagyon sokat kerestük a helyét a könyvtárnak is és a kondi teremnek is. A könyvtár legjobb 
helye a nagyiskola szolgálati lakásában lesz. A kondi terem legoptimálisabb helye a Tornacsarnok 
nagyobb emeleti terme. Ahhoz, hogy a kondi termetet a Tornacsarnok emeletén el lehessen helyezni, 
ahhoz támogatást kértünk és kaptunk Sziráki Károly vállalkozótól, aki Újszilváson olyan 
gumiszőnyeget gyárt, a teremnek a lenti bélelésére alkalmasak, és melyre a kondi gépek 
elhelyezhetőek. Ez megvédi az eszközöket a károsodástól.  
Ezt a döntést anyagi okból történő takarékoskodás érdekében kell megtennünk. Az iskola, óvoda 
közüzemi díjainak megfizetése szeptember 1-től az oktatási társuláshoz kerül. A könyvtár és a kondi 
terem költöztetését még a fűtési szezon előtt véghez akarjuk vinni. A télen, ha átköltöznek, akkor a 
fűtéssel milliós nagyságrendű megtakarítást kell elérnünk.  
 
Visszatérve Túróczi Béla képviselő által felvetett ügyekre: Anélkül, hogy minden testületi ülésen 
folyamatosan beszélnénk róla, ezekkel az ügyekkel mi folyamatosan foglalkozunk. Ez nem látszik. 
Azért lepődtem meg ezen a felszólaláson, mert például ma is mindenben egyhangúlag hozott 
határozatot a testület. A 4 éves ciklus elején örültem, mert azt láttam a Képviselőtestületen, hogy 
sokkal inkább szeretnének együttműködni abban, hogy rávilágítsunk a problémákra. Beszéljük meg a 
problémákat közösen. Beszéljük meg, hogy hogyan tudjuk megoldani. Van-e idő és pénz megoldani? 
Nem látom értelmét annak, akár nyilvánosan, akár zárt körben a másiknak szemre hányást teszünk, 
hogy miért nem oldottuk már meg ezt meg azt. Lehet, de nem vezet jóra. Sajnos ezt már én is 
tapasztaltam. Nagyon sok probléma van olyanok is, amelyek a Képviselőtestületi üléseken fel sem 
merülnek. Nem említem, mert nincs rá forrás. Hiába vitatkozunk róla, de nincs rá pénz. Foglalkoznunk 
kell vele. A játszótér dolga is szolgáltatás. A szolgáltatást biztosítani kell a lakosságnak. Ha nem is 
modern, de kielégítő, elfogadható körülmények között. Van olyan, hogy a lakosság részéről 
élvezhetetlenné válik egy szolgáltatás. A játszótér is szinte hetente szóba jön. Az iskolakezdéskor is 
beszéltünk róla, hogy felül kell vizsgáltatni az összes eszközt. Véleményeztetni kell szakértővel, hogy 
melyiket tartja felújításra érdemesnek. Melyiket nem? Melyiket javasolja felújítani. Játszótér 
felújításra is figyeljük a pályázatokat. Véleményem szerint anyagilag nincs rá pénz. Ha végképp úgy 
döntünk, akkor le lehet bontani. Ezzel nem segítünk senkinek. Nem ezen kell gondolkodni, hanem 
azon hogy hogyan szerezzünk meg a felújítására a pénzt. A vitákba keveredésekkel nem oldódnak meg 
a dolgok. Lehet javasolni, hogy innen-onnan vegyünk el pénz, vagy vegyünk fel rá hitelt. Nem tartom 
ezeket jó megoldásnak. A probléma felvetésének a módját sem tartom elfogadhatónak. Ennyit 
kívántam elmondani. 
Túróczi Béla: Javasoltam, hogy a háziorvosi praxist írjuk ki újra. Mindig arról beszélünk, hogy 
nincsen pénzünk. Mindig szociális alapon hozzuk meg a döntéseinket. Engedményeket teszünk. A 80 
év felettieket látogatni kellene. A védőnő látogassa meg őket. (Vérnyomásmérésre, valamint jó-e az 
egészsége? Mozgásában korlátozott-e? Tud-e járni, néha rájuk kellene nézni.) Erre sem történt semmi. 
Tervbe volt, hogy a kisiskolából áttesszük a gyerekeket még a fűtés megkezdése előtt. Itt sem történt 
semmi.  
Szűcs Lajos: Jöttek gyerekek. Tervbe volt. Emelkedett a létszám. Így is nehéz elhelyezni. Nem tudjuk 
megtenni.  
Túróczi Béla: Rendben. Ezt elfogadom. 
Falunappal kapcsolatosan mikor tudjuk el dönteni, hogy tartsunk-e minden évben, vagy csak kétévente 
és színvonalasabb programokkal.  
Szűcs Lajos: Minden évben a Képviselőtestület fogadja el a rendezvényeket. A 80 éven felüliek 
látogatására az önkormányzatnak embere nincs. Házi segítségnyújtásról van szó. Ezt kellene magasabb 
szintre emelni. A szolgáltatások a kistelepüléseken mindenhol csökkenni fognak. Nincs rá támogatás. 
Nem értem, hogy mit kellene biztosítani a 80 év felettieknek? 
Dr. Pap Béla: Erre van a család. 
Menyhárt Ernő: A Szociális és Egészségügyi Bizottság nevében mondhatom, hogy ez nem az 
önkormányzat feladata. Minden évben karácsonyra részesülnek természeti támogatásban - karácsonyi 
csomag- a 80 éven felettiek. A Többcélú Társulásnál működtetésében a Támogató Szolgálat létrejött, 
mely szolgálatait a lakosok igénybe vehetik   
Kobela Margit: Idősek napközi működése keretében tudnám ezt elképzelni. 
Dr. Pap Béla: Volt, de nem igényelte a lakosság. 
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Szűcs Lajos: 1 évig dolgoztam azon, hogy létrehozzuk az idősek napközi otthonát. Elejében 3 fő volt, 
egy idő után már nem volt rá igény.  
Túróczi Béla: Nem is lehet ezt megoldani idősek napközi otthonával, mert 80 főről van szó. Egy 
egészségügyi felmérésre gondolok. 
Szűcs Lajos: Ezért van az orvosi rendelő. Ha kimegy valaki, az időbe telik. 1-2 órát vesz igénybe 1 fő. 
Ennek az 1 főnek a munkáját meg kell fizetni. Ingyen nem végzi senki. A védőnőnek meg van a 
munkaköri leírása. Le van írva ki mit végezhet.  
Turóczi Istvánné: Jelenleg ott tartunk, hogy küldött az ÁNTSZ egy levelet, hogy a védőnő nem 
hozhatja ki a védőoltásokat, mint az eddigi gyakorlat volt, hanem jelöljük ki azt a személyt, hogy ki 
lesz, aki kihozza. Kiad egy utasítást, hogy a védőnő nem hozhatja ki. Meg kellett nevezni a felelőst. Le 
kellett írni, hogy hogyan biztosítjuk az áramszünet alatt a hűtőszekrény működését. A gyakorlatban 
reggel bemennek az oltóanyagért, utána megkapják az oltást a gyerekek még aznap. Ezért tartanunk 
kell egy hűtőszekrényt.  
Szűcs Lajos: Most vásároltunk ezért egy hűtőszekrényt. Ezt csak tájékoztatásul mondtuk el. 
A háziorvosi álláshely pályázat kiírását javaslom az előző kiírásoknak megfelelően. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2007. (IX. 12.) Önkormányzati Határozat 
Háziorvosi álláshely megpályáztatására 
 

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 
 
Szűcs Lajos: Nincs több témám a napirenddel kapcsolatosan. Van-e még kérdés?  
Turóczi Istvánné: A kilátóval kapcsolatosan szeretnék egy gondolatot. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy 
mindig akadékoskodni kívánok a Faluszépítő Egyesület munkavégzésében, de amit építenek, azok 
mind építési eljárás kötelesek. A jogszabály alapján a kilátó is tervezés és építési engedély köteles.  
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Szűcs Lajos: A park építésénél is vitába keveredtünk ezzel kapcsolatosan, mert a közútkezelővel 
engedélyeztetni kellett volna a tervet. Építési engedély és terv kell. E miatt keveredtünk már több 
alkalommal nézeteltérésbe a Faluszépítőkkel.  
Gerhát Károly: Ezekbe a beruházásokba az önkormányzat pénze, támogatása is benne van, akkor 
egyeztetni kell. A működtetést időben előre egyeztetni szükséges. Most is hozzáfogtak valamihez. Én 
nem tudtam róla. 
Dr. Pap Béla: Kinevetnek bennünket. Én sem tudok róla. Minden testületi ülésen itt voltam. Engedélyt 
kell bemutatni, vagy egyeztetni kell. Minden utólag van csinálva.  
Szűcs Lajos: Most tudtam meg az újságból. Az öt szoborfülke építéséről nem volt szó. Falunapra 1 
Erzsébet szobor megépítéséről volt szó a templom kertbe, amiért az önkormányzat ad építkezésből 
kimaradt térkövet. Ezután nem kívánok egyeztetni a Faluszépítő Egyesülettel. Majd a 
Képviselőtestület dönt.  
Dr. Pap Béla: Tudja valaki, hogy mi épül a templomkertben? 
Túróczi Béla: Polgármester úr is tudja, azért adták a térkövet, hogy cserébe felépítjük az Erzsébet 
szobrot a templom kertbe, ahol az Egyháztanács kijelöli nekünk. A tervet egyeztettük áprilisban. 
Szűcs Lajos: Áprilisban megtárgyaltuk azt, hogy az önkormányzat és az Egyháztanáccsal 
együttműködünk az Erzsébet park kialakításában. Önkormányzatnak pénze erre nem volt. Jöttek a 
Faluszépítők, hogy ők megépítik, csak adjuk térkövet cserébe. Ekkor sem a helyszín, semmi nem volt 
egyeztetve. Nem a helyszínnel van a baj, mert az egyeztetve lett az Egyháztanáccsal. Azzal van a baj, 
hogy falunapra kellett volna egy szobrot építeni. 
Dr. Pap Béla: Kocsis Imre Egyháztanács világi elnökével kellett volna megtárgyalni, hogy mikorra 
lesz kész. 
Túróczi Béla: Azt a helyet jelölték meg a laposba. Mi a szobor elkészítését vállaltuk. Ők a laposba 
akarták építeni. Nagyon sokba kerül a felállítása. A templom körül semeddig sem tartott volna 
felállítani, de azt a lapos helyet jelölték meg. Gyöngyössolymosra kellett menni kőért. Több követ 
vásároltunk, és így kaptunk engedményeket.  
Dr. Pap Béla: Ez nem egészséges. Vagy innen kell nekem felállni, vagy változtatni kell, mert így sem 
az önkormányzatot nem lehet vezetni, sem a falut félrevezetni. Megszavaztuk a költségvetést. Az 
újságba az nincs beleírva, hogy az önkormányzat olyan pénzt nem biztosít a Faluszépítő Egyesületnek 
az önkormányzat költségvetéséből, amit mint Túróczi Béla is megszavazott, mint képviselő. Ez nincs 
az újságba.  
Azért nem lesz szennyvíz a településen, mert vannak olyan képviselők, akik ellenzik. Együtt 
szavazunk meg valamit, utána meg nem állunk ki mellette. Ez a baj. Én ismerem a költségvetést, és 
azért nem szóltam hozzá, de nehezményezem, hogy a 200 milliós költségvetéshez senki nem szól 
hozzá, de azt szóvá tesszük, hogy kiadtunk valamit 3.000 Ft helyett 2500,- Ft-ért., arról órákat 
vitatkozunk. Filléres pénzről beszélünk, de a milliókról senki nem beszél. Meg van mindennek a 
rendje, hogy mit mikor kell megvitatni. A költségvetés tárgyalásakor lehetett volna módosítást kérni. 
Senki nem szólt hozzá. Ennyit ér a munkánk. Elnézést kérek a kirobbanásért.  
Menyhárt Ernő: Lehetne a következő Képviselőtestületi ülésen egy napirendi pont ez. Meghívnánk a 
Faluszépítő Egyesület tagjait és elbeszélgetnénk erről. 
Dr. Pap Béla: Nem volt ez így. Ilyen cikket megjelentetni az önkormányzatról, ahol dolgozunk. Ez 
nem jól van. 
Kobela Margit: Ha ugratónak használják a játszótéren az asztallapot, akkor mit lehet tenni? Vissza 
lehet ezt állítani? 
Szűcs Lajos: Igen. A javítást el kell végezni. A tavaszi felmérés alkalmával 70,- eFt-ba került volna. A 
munka részét elvégeztettem volna. Nem működtek együtt a Faluszépítők.  
Turóczi Béla: El kell azt is mondani, hogy ha mondunk valamit, akkor az volt a vélemény, hogy ne 
okoskodjunk, mert nem értünk hozzá. Utána kell nézni. A Bajnok utcába ami telek el lett adva az 
közfelháborodást keltett. Aki igennel szavazott, az, kit képviselt? 
 
Túróczi Istvánné: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Közigazgatási Hivatal a 
törvényességi ellenőrzés vizsgálatáról 40 oldalas jegyzőkönyvet küldött. Május 18-án  1 napot  voltak 
ellenőrizni. Most kaptam meg a jegyzőkönyvet. 60 napon belül kell megtárgyalnia a testületnek, és 
intézkedési tervet kell készíteni. Olyan súlyos hiányosságok nem fordultak elő, hogy a következő 
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ülésig nem várhatna. Ezért a következő képviselőtestületi ülésre beterjesztem, és az intézkedési tervet 
előkészítem. Köszönöm szépen. 
 
Szűcs Lajos: A következő ülésen tárgyalja majd a testület. 
 
 
 
Mivel más napirend nem volt, a polgármester bezárta az ülést. 
                                                                                      
                                                                                                  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

kmft. 
 
 
 
 
 

 
(Szűcs Lajos)                (Turóczi Istvánné) 
polgármester                 jegyző 
 


