JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2007. november 29-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén
15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében.
Jelen vannak: Fajka János, Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Szaszkó
Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla – képviselők
Szűcs Lajos
- polgármester
Turóczi Istvánné
- jegyző
Lakosság részéről jelen van 12 fő.
Az ülés határozatképes, jelen van 9 fő képviselő.
távolmaradását, más egyéb elfoglaltsága miatt.

Dr. Pap Béla alpolgármester bejelentette

A képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet tárgyalja.
1.Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester

Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Kedves Vendégeink! Szeptember – október hónapokban nagy
erővel folyt a fogorvosi rendelő áthelyezése. A régi védőnői helyiségből alakítottunk ki egy teljesen
felújított fogorvosi rendelőt. Az épület felújítására kaptunk több, mint 1.600.000,- Ft. pályázati
támogatást. Az új fogorvosi szék beszerzése is megtörtént egy másik pályázati támogatásból. Komoly
felújítást történt a gépészettől a villamossági felújításig. Infrastruktúráknak a biztosítása megtörtént. A
padlót fel kellett verni, hogy a vezetékeket a padló alatt el tudjuk helyezni. Ezek megtörténtek. A
szerződés szerint időben. Én egy kicsit előbb szerettem volna, hogy a fűtési szezon előtt be tudjuk
fejezni. Ez az elszámolásban problémát nem okozott. A régi rendelőben már október hónapban nem
volt fűtés, ezt másképp kellett biztosítanunk. 3,5 millió Ft-ba került az új fogorvosi szék. Bízom
benne, hogy sokáig nem lesz gondunk erre. Nem úgy, mint a régi helyén, hogy folyamatosan nem
tudtunk megfelelni a jogszabály által előírt rendelkezéseknek.
• Megjelent egy pályázati kiírás, ami az orvosi rendelők épület és eszközberendezését is
támogatja. Tervezzük a pályázat benyújtását. Az épület korszerűsítésére szükség van. Az
eszköz állomány fejlesztésének is nagyon örülnék.
• Benyújtásra került a templom felújítására vonatkozó pályázat. 9 jászsági településsel
működünk ebben együtt. 9 település templomának felújítására adtuk be közösen egy norvég
pályázatot. A mi templomunkra 40 millió forintos beruházást tartalmaz, 85 %-os pályázati
támogatottsággal. Bízom benne, hogy sikerül, mert más esélyt nem látok a felújítására. A 15
% önerőt úgy tudjuk biztosítani 5-5-5 %-ot, ami a mi esetünkben 6 millió Ft. három részről:
Kezünkben van az egri Érsekség nyilatkozata, ami az 5 %-os önerőt biztosítja majd. A másik 5
% előteremtése az egyháztanács feladata. Nyáron megrendezésre került bál bevételének
nyeresége és az ahhoz gyűjtött támogatások lehetővé teszik az 5 % biztosítását. Feladatunk,
hogy az önkormányzat részéről 2 évre lebontva biztosítsunk 2 millió forintot a
megvalósuláshoz. 2 év alatt valósul meg a beruházás, ha nyer a pályázat. Első fordulóban még
részletes tervet nem kellett kidolgozni. Tavaszra a második fordulóra kell a részletes felújítási
tervet kidolgozni.
• Október 17-én Jászfényszarun részt vettem egy fontos értekezleten, ahol az Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács Igazgatója, Debreczeni Ferenc tartott. Tájékoztatott bennünket
jászsági polgármestereket egyrészt a megjelenő pályázati lehetőségekről, másrészt a regionális
koncepciókról és akciótervekről. Regionális szinten kezelt, tőlünk független, de a mi
befolyásunkat is igénylő nem önkormányzati kezelésben lévő külterületi utak felújítása,
javítása miképpen történik. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elfogadta a 7 éves

programjában, hogy a Jászboldogháza-Jánoshida közötti összekötő út felújításra kerüljön. Első
két éves akciótervben ez az út nem szerepel. Az ÉAR Fejlesztési Tanács minden esetben a
kormány elé terjesztik fel. Minden esetben a kormány dönti el, hogy melyik régiókban mely
felújításokat hajtják végre. Bízok benne, hogy a második 2 éves akciótervben majd szerepel.
Ebben nagy jelentősége van a megyei Közútkezető KHT-nak. Szinte heti kapcsolatban
vagyunk. Sokszor megírták már, hogy legyek türelemmel. Ez elég nehezen megy nekem, de
bízom benne, hogy lesznek előrelépések ezzel kapcsolatosan a közeljövőben.
• Tokai János Úrral többször egyeztettem, aki egy Történelmi Régészeti Civil szervezet, Gladias
Egyesület részéről keresett meg, hogy gondolkozzunk az önkormányzat részéről a település
határában lévő római kiserőd régészeti feltárásának a lehetőségén. Figyeljük a pályázati
lehetőségét, hogy ilyen feladathoz tudnánk-e pályázati támogatást szerezni. Folynak a
tárgyalások arról, hogy különböző műszeres méréseket végeztessünk el, amelyek kiderítenék,
hogy miket tartalmazhat a Zagyva melletti régészeti lehet. A műszeres mérések elvégzése után
tudnánk dönteni, hogy foglalkozzunk-e ezzel komolyabban.
• Október 22-én a települési Egyháztanács az idén is megszervezte a Szent Vendel Szobrok
koszorúzását. Egyrészt Örülök, mert ezt hagyományként viszi tovább a falu. Másrészt
szomorú, hogy ilyen hagyomány és megemlékezés területén kevés volt az érdeklődő. Idén is
nagyon rossz idő volt aznap, de sajnálom, hogy a lakosság részéről kevés résztvevő volt jelen.
• Október 15-én elindultak az intézményeinknél a fűtések. Azóta a fűtés megtakarításával
kapcsolatosan kisebb lépéseket tettünk. Több épületnél nem tudunk jobb megoldást, mint
különböző szigetelő anyagokkal szigeteljük az ablakokat. Megpróbáljuk meggátolni, hogy az
utcára fűtsünk, erre kisebb nagyobb összegeket költöttünk.
• Az iskolánál a Jászsalsószetgyörggyel közös intézményi pályázatunk elsődleges célja a fűtés
korszerűsítés, energia megtakarítás. A nyílászárók cseréjét és a nagyiskola
fűtésrekonstrukcióját tartalmazza elsősorban a pályázat. Halaszthatatlan, leginkább
balesetveszély előtt álló épület a tornacsarnok, melynek felújítása halaszthatatlan. Ezért
beépítettük a pályázatba tornacsarnok felújítását, és az 50 milliós keretünkből 20 millió Ft-ot
szeretnék a tornacsarnokra fordítani. Ez sem lesz elég mindenre. Jelenleg folynak az
egyeztetések.
• A múlt héten megkaptuk a 4 millió Ft-os ÖNHIKI pályázati támogatást. Önhibáján kívül
hátrányos helyzetű önkormányzatok részére utólagosan ősszel volt kiegészítő pályázati
felhívás. Tavasszal úgy minősítették a beadott pályázatunkat, hogy önkormányzatunk nem
jogosult a támogatásra. Most kedvező döntésben részesítették önkormányzatunkat. Reméljük,
hogy nem kell ebből majd elszámoláskor ebből visszafizetni. Én most sem ítélem meg
rosszabbnak a helyzetünket, mint a tavasszal. Az oktatási társulásnak anyagilag kedvező
hatása érzékelhető már a költségvetésben. Nem tudjuk, hogy a következő években mi vár
ránk.
• November 17-én a Sportegyesület részéről sportbált szerveztünk. Köszönöm a
magánszemélyek, vállalkozók támogatását. A sportbál nyeresége 540.000,- Ft., melyet a jövő
évi működtetésre szeretnénk biztosítani. Ez az összeg biztosítja az egyesületnek, hogy ne
kelljen az önkormányzattól több támogatást kérnie. Ha a 800.000,- Ft-os önkormányzati
támogatást megkapjuk, akkor a jövőre is működőképes lesz az egyesületünk.
Röviden ennyit szerettem volna beszámolni az elmúlt időszakban történt eseményekről.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
76/2007. (XI. 29.) 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. november 29.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester

2.Napirend
Tájékoztató a községi önkormányzat és intézményeinek 2007. I-IX. havi gazdálkodásáról
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Megítélésem szerint az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodása kielégítő.
Nehezen terveztük meg az ez évi költségvetést. Látszik, hogy különböző okok miatt, amit előre nem
láttunk, pld. orvosi rendelő pályázati támogatásának, és fogorvosi szék beszerzéséhez nyújtott
támogatása, melyek miatt a költségvetést módosítanunk kell. Ennek örülnünk kell. Ilyen befolyásoló
tényezők mindig lehetnek. Egy – két kirívó eset van, ami eltér az éves 75 %-os teljesítéstől.
Lakásfenntartási támogatás, melyet 21 családnak biztosítunk, sajnos ehhez még a támogatását nem
kaptuk meg, de az állam a 90 %-át lefinanszírozza. 640.000,- Ft-ot fizettünk ki, ennek csak a 10 %-a
fogja az önkormányzat költségvetését terhelni. Nem kaptuk még meg a megkért támogatást.
Jelentősen nem érinti a háromnegyedéves gazdálkodást, de már látszik, hogy az oktatási társulás
létrehozása, ennek a pénzügyi konstrukció megkötése igen kedvező hatással van az önkormányzat
költségvetésére. Erre az évre az önkormányzat költségvetésébe kb. 3.000.000,- Ft/hó volt betervezve
az oktatási intézményekhez szükséges kiadásaként. Ez az összeg kiadja a 36.000.000,- Ft-ot. Az
elkészült költségvetési tervezet szerint kb. 1.000.000,- Ft/hóra csökkent. Ez az idei költségvetésünket
is jelentősen érinti. Ezzel az összeggel 2008. augusztus 31-ig számolunk. Most már vannak jelek arra,
hogy ezeknek a társulásoknak a finanszírozása csökkenni fog. Látok még mindig rá esélyt, hogy ne
csak augusztus 31-ig, hanem több évig is meg tudjuk tartani ezt az oktatási társulást. Fel kell
készülnünk, hogy mindig a számok, a pénzügyi mutatók lesznek a meghatározók. Bízok benne, hogy
év végéig tudjuk tartani ezt a költségvetési fegyelmet, és jobb mutatókat tudunk elérni, mint év elején
terveztünk. Amikor megépítettük a konyhát, akkor kerültünk olyan helyzetbe, hogy folyószámlahitelt
kellett felvennünk. Ez 2005-ben volt. Az elmúlt 2 évben sikerül a hitelt mindig egy kicsit lefaragni, és
nem halmozni még inkább. 3. sz. mellékletben a beruházásokban nem szerepel az orvosi rendelő
felújítása és a fogorvosi szék beszerzés, mert szeptember 30-ig nem teljesült. Ez majd csak az éves
költségvetés teljesítésénél lesz benne.
Turóczi Istvánné: A hagyományoknak megfelelően, ha lenne Pénzügyi Bizottság, akkor felmerülne az
a kérdés, hogy mennyi a kintlévősége az önkormányzatnak. A mai napig a kintlévőség 2.415.000,- Ft.
Ebből az iparűzési adóból 1,2 millió egy tömbben. Mi küldjük az inkasszókat, hogy letiltassuk a
kintlévőségeinket. A másik oldalon: Egy napig rohangáltunk azért, hogy vissza vonjuk az inkasszót,
azért, hogy a faluban az adott egységnél dolgozóknak tudjanak munkabért fizetni. Nem tudom, hogy
melyik álláspontra kellene helyezkedni?
Egyéb kintlévőségeknél (étkezési díj, lakbér, vízdíj) 1.167.000,- és 83.000,- Ft, összes kintlévősége az
önkormányzatnak 3,6 millió Ft. Az összes költségvetése az önkormányzatnak 210.000.000,- Ft., mely
most módosítva lett az iskola és az óvoda összegével. Úgy gondolom, hogy ez nagyon magas összeg,
mármint a kintlévőség. A hivatal megteszi amit lehet, és amikor az ügyintéző kiküldi a letiltásról szóló
határozat fénymásolatát tájékoztatásképpen, hogy figyelmeztesse az elmaradásáról, akkor az
állampolgár van felháborodva, hogy milyen eljárást folytatunk ellene. Az adófizetési kötelezettség
január 1-vel áll fenn. Kedvezmény, hogy két részletben lehet megfizetni pótlékmentesen, március 15ig és szeptember 15-ig.

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet hozta:
6/2007. (XII. 14.) Önkormányzati Rendelet
Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 1/2007. (III.1.) sz. Képviselőtestületi rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.Napirend
Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi költségvetését megalapozó rendeletek módosítására
Előadó: Szűcs Lajos - polgármester

Szűcs Lajos: Nem javaslom 2008. január 1-től az iskola és az óvoda és vendég étkezők étkezési díj
emelését, mert szeptemberi ülésünkön tárgyaltunk, mely emelés október 1-től lépett hatályba. A
konyha működtetése elfogadható, de a beszedett díjak nem elegendőek a finanszírozásra. Nincs
lefinanszírozva az önkormányzat részére a jogszabály alapján járó különböző szociális szempontok
szerint megállapított 50-100 %-os támogatások. Szeptembertől emelkedett a létszám, ezáltal
gazdaságosabbá válik a működtetés. A jövő évi költségvetést várjuk meg.
A többi díjtételre vonatkozóan sem teszek javaslatot emelésre, figyelembe véve a kihasználtságot és az
igénybevételt. A szolgáltatásokat a lakosság veszi igénybe. Nem javaslok emelést.
December 15-ig van lehetősége az önkormányzatnak az adómérték változtatására, a 2008. évre
vonatkozóan. Ennek a tárgyalására a decemberi ülésünkön kerül sor. Kérem, mondjanak Önök is
véleményt. Tegyék meg javaslataikat. Most az írásban kiadott díjak meghatározásáról kell döntenünk.
A rendelet tervezet a 2008. évi lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjat tartalmazza.
Megállapítását a 33 település polgármestereiből álló Társulási Tanács határozza meg, tárgyalva és
éles vitákat folytatva a szállítási cégekkel. 5 szállító cég végzi a 33 település hulladékszállítását.
Ezekkel a cégekkel kell megállapodni a jövő évi díjakról. Ebbe 18 jászsági és a délhevesi települések
tartoznak bele. A REGIO-KOM Társulás úgy határozott, – voltak ettől magasabb javaslatok is – hogy
az előre látható infláció mértékével számoljunk. Ezért 8.900,- Ft/áfa/évben lett meghatározva a
lakossági hulladékszállítási díj. Amely településeknek sikerült központi hulladéklerakót építeni, ott
törvény írja elő ennek a kötelező igénybevételét, és a díj megfizetését. Az önkormányzatok kötöttek
egymással szerződést, és az önkormányzatok kötöttek szerződést a feladatot ellátó cégekkel. Nem a
lakosok kötöttek külön-külön szerződéseket. Ezt a törvény írja elő. Ezt ugyan úgy köteles minden
lakos megfizetni, mint a kommunális vagy egyéb adókat. Az önkormányzatnak szerződése van, ami
minden egyes lakásra, 110 l-es kukára vonatkozik. Szociális rászorultság alapján adhat kedvezményt a
lakosnak, de a különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetnie. A társulás által elfogadott összeget
minden egyes lakásra meg kell fizetni. Ha az önkormányzat nem akarja megfizetetni a lakosokkal a
teljes összeget, akkor az önkormányzatnak kell megfizetnie egyéb bevételeiből. Amikor kedvezményt
adunk, azt az önkormányzat fizeti meg.
Fazekas Józsefné: A szociális étkezés díja 4 tételre van lebontva. Hogyan kell értelmezni?
Szűcs Lajos: Egy családban, egy főre eső jövedelem alapján van kategorizálva. Azért szociális
étkeztetés, mert a lakosnak – általában nyugdíjasok veszik igénybe – a szociális helyzetéhez mérten
fizet étkezési díjat. A gyermekétkeztetés nem ebbe a kategóriába tartozik. Az iskola-óvodai díjaknál
az intézmény felmérései alapján nézik meg, hogy melyik gyermek milyen kedvezményre jogosult. 52
gyermek jogosult valamilyen formában kedvezményre.
Gerhát Károly: Úgy látom, hogy nem kell ezzel most foglalkoznunk. Nem javaslok emelést. Körbe
néztem a környező településeken. Összehasonlítva más települések hasonló ár- és díjtételeivel, van
ahol teljesen szinkronban vagyunk, olyan is van, ahol többet kérnek bizonyos szolgáltatásokért, de ez
sok tényezőtől függ. Mérlegelni kell az emelés előtt, hogy mit akarunk ösztönözni? Bérbe szeretnénk
adni, vagy elvegyük ettől a kedvet! A magas árak riasztóak. A kihasználtságuk sem magas. Az iskolai
étkező díjának bérbeadása 55.000,- Ft. Javaslatom, ha valaki egy étkezési alkalomra, vacsorára, ebédre
szeretné igénybe venni, akkor kevesebb órában, óránkénti díjat meghatározni. A többi: művelődési
ház, a reklámfelületek díjai és az ivóvíz díjának a meghatározása is rendben van. Az étkezési díjnál
tapasztaltam olyat, hogy van egy-két település, ahol 100,- Ft-tal többet rátettek. Itt még van egy kis
mozgástér. Köszönöm szépen.
Szűcs Lajos: Erről már hoztunk határozatot. Ez még az előző testülettel került meghatározásra.
Óránként 4.000,- Ft, ami maximum 10 óra lehet. Ez felett már meg kell fizetni az 55.000,- Ft-ot.
Kobela Margit: A kínai üzlet és a fodrászüzlet bérleti díja nem egységes.
Szűcs Lajos: A kínai nagyobb területet, 3 helyiséget használ, ezért nem egyforma a bérleti díj.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet hozta:
7/2007. (XII. 14.) Önkormányzati Rendelet
a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
6/2001.(V.3.) rendelet és a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások szabályairól szóló
5/2006.(VIII.3.) rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Túróczi Béla: A pinceklub bérleti díja december 31-ig került meghatározásra. Nagyon kevésnek
tartom az 5.000,- Ft-os bérleti díjat. Javaslom 20.000,- Ft./hó-ra emelni.
A Képviselőtestület 7 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2007. (XI. 29.) Önkormányzati Határozat:
Művelődési ház un. Pinceklub helyiség bérbeadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonát képező
Művelődési Ház klubhelyiségét
2008. január 1-től 2008. december 31-ig 20.000,- Ft/hó, azaz Húszezer Ft./hó bérleti díjban állapítja
meg.
A bérleti díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárában minden hónap 10-ig kell megfizetni. A
Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2007. augusztus 2.
Felelős: Szűcs Lajos - polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Turóczi Istvánné – jegyző
Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos
Jászboldogházai Földtulajdonosok Közössége
A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
78/2007. (XI. 29.) Önkormányzati Határozat:
Az önkormányzat 2008. évi költségvetését megalapozó ár és díjtelekről
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzat 2008. évi
költségvetését megalapozó ár és díjtételeket változatlanul hagyja.
Határidő: 2007. november 29.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester

4.Napirend
Előterjesztés a községi önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójára
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: A Jegyző Asszony készített egy összefoglalót a november 21-i megbeszélésen
elhangzottakról és a becsatolt költségvetési elképzelésekről. Szükségesnek és jónak értékelem, hogy a
múlt héten tartottunk egy megbeszélést a 2008. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatosan. Nem
tudtunk végig menni a költségvetésen. Nem alkottunk ebben a ciklusban Pénzügyi Bizottságot. Most
sem azt javaslom, hogy hozzuk létre a bizottságot, hanem azt tesszük, hogy minden testületi ülés előtt
egy héttel tartunk egy megbeszélést, hogy a hivatalnak legyen ideje a Képviselőtestületi írásos
anyagba előkészíteni. Évi 12 Képviselőtestületi ülés a minimum. Nem szeretek egyedül dönteni.
Üljünk össze. Beszéljük meg. Ez mindenki részéről több időt, energiát követel. Ugyanakkor az ötletek
mellé a számokat és a lehetőségeket is látni kell. Előzetes koncepcióként elfogadhatjuk, mellékelve az
írásos javaslatokat, amit a civil szervezetektől, intézményvezetőktől és testületi tagoktól kaptunk.
Fontosnak tartom, hogy ne csak Képviselőtestületi üléseken találkozzunk, hanem az ülések előtt, és a

februári költségvetési anyag kidolgozása előtt januárban együtt kiolvasva a számokat az Országgyűlés
által elfogadott anyagból.
Szűcs Gergely: Támogatom az elhangzottakat. Úgy érzem, mint képviselő nem vagyok elég tájékozott.
Ha többször találkoznánk, beszélgetnénk ez elősegítené, hogy tájékozottabbak lennénk. Előfordul,
hogy olyant kérdeznek az állampolgárok, amire úgy érzem, illene a választ tudnom. Ez kellemetlenül
érint. A falu ügyeit nem ismerjük igazán. Fontosnak tartanám, hogy többször találkozzunk.
Köszönöm.
Fazekas Józsefné: Nekem nagyon tetszik az előterjesztés. Maximálisan támogatom. Annál is inkább,
nagyon sok olyan jó gondolat le van írva, ami nem biztos, hogy csak pénzkérdés, hanem hozzáállás is
lehet.
Szűcs Lajos: Hagyomány volt, hogy évente egyszer, decemberben kerül kifizetésre a képviselői
tiszteletdíj. Havonta kellene kifizetni. Ebben az évben egyszer már lett fizetve. A képviselőtestületre
bízom a döntést. Ezek nem nagy összegek. El kell dönteni. Nem tartozik a napirendhez, de meg kell
beszélni.
Kobela Margit: Az összefoglalóban a Bajnok utcai játszótér felújításának nincsen nyoma.
Szűcs Lajos: Nemcsak az összesítő képezi a költségvetési koncepciót, hanem mindaz, amely
javaslatokat benyújtottak. Szerepel a tervek között. Várjuk a tavaszi pályázati kiírásokat. Szeretnénk
pályázati támogatást nyerni a játszótér felújításához.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79/2007. (XI.29.) Képviselőtestületi Határozat
A Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójáról
Jászboldogháza község Képviselőtestülete megtárgyalta a községi önkormányzat 2008. évi
költségvetési koncepcióra beérkezett javaslatokat, és azt tervezett koncepcióként elfogadja.
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Turóczi Istvánné - jegyző
5.Napirend
Előterjesztés a BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatok elbírálására
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Meg kell határozni egy keretet, hogy jövőre a 2008. évi költségvetésből mennyit
fordítunk a felsőoktatásban tanulók támogatására. Javaslatomat a 2007. évi kerettel számolva teszem
meg. A településen élő felsőoktatásban tanulók támogatására 400.000,- Ft-ot javaslok. Lesznek,
akiknek nem javaslok ösztöndíjat, mert a családban olyan magas az egy főre jutó jövedelem. Akik
nem kapják meg az ösztöndíjat, azoknak egyszeri 15.000,- Ft-os támogatást javaslok. Ez évek óta
annyi. A többiek részére megállapítunk havi díjat, ami 10 hónapon keresztül jár. Ezt az összeget az
Oktatási Minisztérium az oktatási intézményen keresztül megduplázza. Ezért hozták létre ezt az
ösztöndíj rendszert. Sajnos ezek az összegek igen alacsonyak. A listában van három személy: 1, 14, és
a 17. számú kérelmező részére nem javaslok ösztöndíjat, mert a családban az egy főre eső jövedelem
meghaladja a mindenkori nyugdíjminimum 200 %-át. A nyugdíjminimum 27.130,- Ft., és a 200 %-a
54.260,- Ft. Ezt a jogszabály nem írja le, de sok esetben a szociális támogatások megállapításánál ezt
veszik alapul. Javaslom a 3 személynek évi egyszeri 15.000,- Ft-os támogatást. Marad: 350.000,- Ft az
ösztöndíj felosztására. A támogatást a főiskolások, egyetemisták 10 hónapon át kapják. 7 kategóriát
állítottam fel a javaslatomban:
I.
50.000,- Ft – 55.000,- Ft. egy főre eső jövedelem esetén: 500,- Ft, melyet a kiírás alapján
1000,- Ft./hóra kell egészíteni.
II.
45.000,- Ft – 50.000,- Ft. 1000,- Ft./hó
III.
40.000,- Ft – 45.000,- Ft. 1500,- Ft./hó
IV.
35.000,- Ft – 40.000,- Ft. 2.000,- Ft./hó

V.
30.000,- Ft – 35.000,- Ft. 2.500,- Ft/hó
VI.
25.000,- Ft – 30.000,- Ft. 3.000,- Ft/hó – ilyen nincs,
VII.
20.000,- Ft – 25.000,- Ft./hó – 1 db van.
Nem látom esélyét a 400.000,- Ft-os keretösszeg emelésének.
Szaszkó Béla: 10 hónapra kapnak – pld. 1.000,- Ft-ot -, aki nem kap, az kap 15.000,- Ft támogatást
kap. Nem mindegy, hogy adunk-e, és még kap hozzá másik 1000,- Ft-ot? Nem magunknak spórolunk,
hanem a kiegészítő összeget spóroljuk meg. Kidobunk az ablakon 45.000,- Ft-ot.
Szűcs Lajos: A kiadásoknál mindegy, de valahol határt kell húzni.
Turóczi Istvánné: A szociális törvényből indultunk ki. Szociálisan az rászorult, akinek a családban az
egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg, ami 54.260,- Ft.
Azért tette ezt a javaslatot a Polgármester Úr!
Menyhárt Ernő: Ha csak az egy főre eső jövedelmet vizsgáljuk, akkor nem hibázunk – e? Különböző
szempontokat kellene pontoznunk. A javaslat ellen nincs kifogásom, csak nem szeretném, ha
hibáznánk.
Turóczi Istvánné: Az előterjesztésben is utaltam az elbírálás szempontjaira.
Fazekeas Józsefné: 23 tanulóról van szó. 3 tanulót egyedülállóként neveli az édesanyja.
Turóczi Istvánné: Igen, ezért kapják az árvaellátást, és a magasabb összegű családi pótlékot.
Szűcs Lajos: Az egy főre eső jövedelmet látjuk. Reális kell, hogy legyen. A vállalkozóktól APEH
igazolást fogadunk el. Megvizsgálhatjuk azt is, ki milyen messze tanul, mennyi az útiköltsége! Ezt
viszont figyelembe veszi a főiskola, egyetem, különböző támogatások, ösztöndíjak odaítélésénél, ha
erre a hallgató odafigyel, és kérelmezi, becsatolja a szükséges igazolásokat.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
80/2007. (XI.29.) Képviselőtestületi Határozat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi elbírálásáról
Jászboldogháza község Képviselőtestülete megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat.
2007/2008. II. félévére és a 2008/2009. tanév I. félévére vonatkozóan 23 fő hallgató pályázott.
Darók Zsuzsanna
1000,- Ft/hó
Burka Ádám
1000,- Ft/hó
Burka Gergő
1000,- Ft/hó
Menyhárt Barbara
1000,- Ft/hó
Menyhárt Olga
1000,- Ft/hó
Nosza Nikolett
1000,- Ft/hó
Csirke Melinda
1000,- Ft/hó
Kerekes Dániel
1500,- Ft/hó
Velkei Szabolcs
1500,- Ft/hó
Gömöri Péter
2000,- Ft/hó
Bajor Zita
2000,- Ft/hó
Hagyó Ferenc
2000,- Ft/hó
Fehérvári Mária
2000,-Ft/hó
Berczeli Endre
2000,- Ft/hó
Szádvári Viktor János 2000,- Ft/hó
Muhari Nikolett
2000,- Ft/hó
Gugi Bettina
2500,- Ft/hó
Szabó János
2500,- Ft/hó
Kohári Tibor
2500,- Ft/hó
Dalmadi Renáta
3500,- Ft/hó

A Képviselőtestület 3 fő részére egyszeri 15.000,- Ft-os, azaz 15.000,- Ft-os támogatást állapít meg,
mely összeg a Polgármesteri Hivatal pénztárában kerül kifizetésre:
Tóth Nikolett
Tóth Éva
Vágó Katalin
Határidő: 2007. december 14.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Turóczi Istvánné – jegyző
Kókai Györgyi – pénzügyi tanácsos
Pályázók
6.Napirend
Előterjesztés a helyi önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzési tervére, a Jászsági Többcélú
Társulással kötött társulási megállapodás alapján
Előadó: Turóczi Istvánné – jegyző
Szűcs Lajos:
vélemény?

Az írásos anyagot megkapta minden képviselő. Van-e az előterjesztéshez kérdés,

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

81/2007. (XI.29.) Képviselőtestületi Határozat
Az önkormányzat és intézményeinek 2008. évi belső ellenőrzéséről
(A táblázat a jegyzőkönyv melléklete)
Jászboldogháza község Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászsági Többcélú Társulás által a
130/2007.(IX.18.) határozatát a Társulás 2008. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról.
A tervben szereplő, Jászboldogháza község Önkormányzatára vonatkozó ellenőrzéseket 2008. évre
elfogadja.
Határidő: 2007. november 29.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Turóczi Istvánné – jegyző
Jászsági Többcélú Társulás Titkársága - Jászberény

7.Napirend
Előterjesztés a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2008. évi célok
meghatározására
Előadó: Turóczi Istvánné – jegyző

Szűcs Lajos: Az egész közigazgatás átformálásra kerül, és teljesítménymérést vezetnek be. 2 ügyet
sem lehet összehasonlítani. Hogyan mérjük a dolgozók munkáját? Lehet pontozni egymást. Van elég
feladatunk. Meg lehet számolni, hogy egy ügyintéző egy nap alatt hány ügyfelet bonyolít le, de két
ügy sem egyforma. Összehasonlítani nem lehet.
A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
82/2007. (XI.29.) Képviselőtestületi Határozat
A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2008. évi célok meghatározásáról

Jászboldogháza község Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
Törvény 34 § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselői
teljesítménykövetelmények lapját képező 2008. évi célokat az alábbiak szerint határozza meg:
1. A Képviselőtestület, a bizottságai és a tanácsnok törvényes működésének biztosítása.
2. Az Önkormányzat és intézményeinek 2008. évre vonatkozó költségvetésében meghatározottak
maradéktalan végrehajtása, a takarékos gazdálkodás követelményének figyelembevételével.
3. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvényben foglaltak maradéktalan betartása, az ügyfélbarát közigazgatási eljárás
megvalósítása.
Határidő: 2007. december 14.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Turóczi Istvánné – jegyző
Községi Önkormányzat Hivatalának köztisztviselői

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

kmft.

(Szűcs Lajos)
polgármester

(Turóczi Istvánné)
jegyző

