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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2008. június 5-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén,
15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében.
Jelen vannak: Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Dr. Pap Béla,
Szaszkó Béla, Szűcs Gergely,– képviselők
Szűcs Lajos
- polgármester
Turóczi Istvánné
- jegyző
Az ülés határozatképes, jelen van 8 fő képviselő, Fajka János és Túróczi Béla képviselők bejelentették
távollétüket.
A képviselőtestület 8 fő igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja.

1.Napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.28.)
rendeletének módosítására.
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: A benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan fejlesztési hitelkeret módosítása miatt van
szükség a 2008. évi költségvetésről szóló rendelt módosítására.
Április 23-ai Képviselőtestületi ülésünkön döntöttünk 5 pályázat benyújtásáról. 4 pályázatot
nyújtottunk be eddig. Az egészségház felújítására a pályázatot június 23-áig kell beadni. Ez készül,
folyamatban van. A négy pályázat, melyet benyújtottunk: Bajnok utca felújítására, a Strandfürdő
vízforgató berendezéssel történő ellátása, a rendezési terv készítése és a játszótér felújítása. Ezek közül
több is olyan, melyet nem ebben az évben szeretnénk megvalósítani. Ebben az évben kell elkezdeni és
jövő évben befejezni. 2 év alatt szeretnénk megvalósítani. Ezek közül a pályázatok közül 2 év alatt
szeretnénk megvalósítani, és a pályázat így van beadva: A Strandfürdő vízforgatóval való
felszerelésére és a rendezési terv elkészítésére. Ennél a kettő pályázatnál lehetőség van arra, hogy az
önkormányzat 2 év alatt valósítsa meg, mégis 2008. évi keretre pályázunk. Ez azt jelenti, hogy csak
úgy pályázhatjuk meg a támogatásokat, ha az önkormányzati rendeletben is szerepel, hogy még ebben
az évben hozzá tudjuk tenni az önerőt. A kifizetések nagyobb része, és a támogatások lehívása csak
2009-ben lesz esedékes. A hiánypótlásokban előírták, hogy az önerő biztosításának a 2008. évi
költségvetésben összegszerűen szerepeltetni kell. E miatt volt szükség a mai rendkívüli ülés
megtartására, mert a hiánypótlásokat 11-ig meg kell küldeni a Magyar Államkincstár részére. Ezért a
Képviselőtestület részére javaslatot teszek a költségvetési rendelet módosítására az írásban kiadott
előterjesztés alapján. A fejlesztési kiadásokat megnövelt összegként kell módosítva szerepeltetni. A 3.
számú melléklet a pályázatokhoz szükséges összes önerőt tartalmazza. Ennyi beruházást képtelen
megvalósítani az önkormányzat. Ha nem fogadjuk el a módosítást, akkor automatikusan kizárjuk
magunkat a pályázatból. Az összes pályázat elnyerése esetén majd el kell döntenünk, hogy melyik
pályázatot kívánjuk megvalósítani.
Fazekas Józsefné: Abban az esetben, ha az összes pályázatot meg nyerjük, akkor mi lenne a sorrend?
Szűcs Lajos: Amennyiben ilyen helyzet előáll, Képviselőtestületi ülést hívok össze. Meg fogjuk
tárgyalni. Most 25 millió Forint fejlesztési hitelt képes felvenni az önkormányzat a banktól. Mivel
utófinanszírozásról van szó, ezért először el kell végezni a beruházást, melyre hitelt kell felvenni. Csak
utólag hívható le a támogatás.

A képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet fogadta el:
6/2008.(VI.20.) Önkormányzati Rendelet
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008.(II.28.) rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza.)
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Szűcs Lajos: A Jászsági Többcélú Társulás összefogásával közös pályázat készül az utcanévtáblák
beszerzésére. Az összes fejlesztési keret 47.382.000,- Ft. Jászboldogházára vonatkozó pályázati önerő
28.512,- Ft, mely a költségvetés 3. számú mellékletében a fejlesztési keretben került beépítésre.

A képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2008. (VI. 5) Önkormányzati Határozat

Az „Egységes arculat megteremtése és fejlesztése a Jászságban” c. utcanévtáblák beszerzésére
vonatkozó pályázat pályázati saját erő biztosításáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetési
előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2008.(II.28.) Önkormányzati Rendelet (a
továbbiakban: R.) 8 §.-ban meghatározott 3. számú melléklet Fejlesztési keret/Pályázati
önerők felhasználását az alábbiak szerint állapítja meg:
A Fejlesztési keret összesen:
47.382.000,- Ft.
- Ebből
Az utcanévtáblák beszerzésére vonatkozó pályázati önerő: 29.000,- Ft. (28.512,- Ft.)
Pályázati díj:
3.306,- Ft.

Jászboldogháza Község Képviselőtestülete felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a
pályázat előkészítésével és benyújtásával kapcsolatos teendők ellátására.

Határidő: 2008. június 6.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Turóczi Istvánné – jegyző
Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos
Jászsági Többcélú Társulás – Jászberény, Szabadság tér 16.

Szűcs Lajos: Annyiban módosulnak a határozataink, hogy az önerőre vonatkozólag nem írjuk
bele, hogy 2 év alatt valósítjuk meg a beruházást. 2 évre bontottuk meg az önerőt. A
határozatban pontosan meg kell jelölnünk, hogy a költségvetési rendeletben az önerőt hol
szerepeltetjük. Kezdjük a Bajnok utca felújítására benyújtott pályázattal. 11.548.143,- Ft. a
teljes beruházási költség. Ez tartalmazza tervezési költséget, és a 100.000,- Ft+áfa
lebonyolítási költséget is. Ennek az 50 %-ra lehetett pályázni. 5.774.072,- Ft. és ugyanennyit
kell önerőként biztosítani az önkormányzatnak.
A képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2008. (VI. 5) Önkormányzati Határozat

A Bajnok utca felújításáról
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Államkincstár
1600021/08TEUT számon regisztrált TEUT előirányzat terhére benyújtott, Bajnok utca
felújítása című pályázathoz csatolt 22/2008.(IV.23.) Képviselőtestületi határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
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1. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Bajnok utca (521 fm) felújítására. A felújítást
11.548.143,- Ft, azaz Tizenegymillió-ötszáznegyvennyolcezer egyszáznegyvenhárom
forint összegben határozza meg.
2. A megvalósításhoz szükséges önerő 50 %, 5.774.072,- Ft., melyet az önkormányzat
6/2008.(VI.20.) Rendelettel módosított
1/2008.(II.28.) rendeletének 8.§-ban
meghatározott 3. számú mellékletben rögzített fejlesztési kiadások feladatonként,
jogcímenként szerepeltet.
3. A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert a pályázat benyújtásával, és
az engedélyes tervek előkészítésével, mely tervekre 451.500,- Ft., azaz
Négyszázötvenegyezer-ötszáz forint összeget biztosít az 1/2008.(II.28.) rendelet, 8.§ban meghatározott 3. számú mellékletben.
Határidő: 2008. június 11.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Turóczi Istvánné – jegyző
Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos

Szűcs Lajos: A Strandfürdő felújításához a beruházás teljes összege bruttó 71.135.866,- Ft.
Az elnyerhető támogatás 70 %. A megvalósításhoz szükséges önerő 30 %. 21.340.460,- Ft.
Ezt nem bonthatjuk meg 2 évre, az egész összeget beépítettük a fejlesztési rendeletünkbe.
A képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2008. (VI. 5) Önkormányzati Határozat

A Strandfürdő felújításáról
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Államkincstár
1600049/08TEKI számon regisztrált TEKI előirányzat terhére benyújtott, Strandfürdő
felújítása című pályázathoz csatolt 20/2008.(IV.23.) Képviselőtestületi határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
4. Az önkormányzat pályázatot nyújt be „Nem műemlék jellegű közfürdők
korszerűsítésére – vízforgató beépítésével” strandfürdő felújítására. A beruházás
összegét
71.135.866,Ft,
azaz
Hetvenegymillió-egyszázharmincötezernyolcszázhatvanhat forintban határozza meg.
5. A megvalósításhoz szükséges önerő 30 %, 21.340.760,- Ft., azaz Huszonegymillióháromszáznegyevenezer-hétszázhatvan
forint,
melyet
az
önkormányzat
6/2008.(VI.20.) Rendelettel módosított
1/2008.(II.28.) rendeletének 8.§-ban
meghatározott 3. számú mellékletben rögzített fejlesztési kiadások feladatonként,
jogcímenként szerepeltet.
6. A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert a pályázat benyújtásával, és
az engedélyes tervek előkészítésével, mely tervekre 600.000,- Ft.+áfa, azaz
Hatszázezer forint+áfa összeget biztosít az 1/2008.(II.28.) rendelet, 8.§-ban
meghatározott 3. számú mellékletben.
Határidő: 2008. június 11.
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Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Turóczi Istvánné – jegyző
Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos

Szűcs Lajos: A településrendezési terv digitális formában történő elkészítése: A teljes
beruházási összeg bruttó 6.720.000,- Ft. 70 % támogatásra nyújtottuk be a pályázatot. Az
összes önerő 30 % 2.016.000,- Ft., melyet az önkormányzat a 2008. évi fejlesztési hitel
keretéből fordít erre a célra.
Gerhát Károly: A digitalizálással kapcsolatosan szeretném kérdezni, hogy van erre előírás
központilag, hogy el kell készíteni? Ez jövőbeli elvárás lenne a településünk részéről?
Turóczi Istvánné: Igen majd előírás lesz, de van még rá határidő szabva. Megvan a jogszabály
arra, hogy digitálisan kell rögzíteni a településen lévő nyomvonalas vezetékeket.
Szűcs Lajos: 3 évenként kell felülvizsgálni a rendezési tervet. Digitális formában célszerű
elkészítetni, mert utána egyszerűbben, kevesebb pénzből is módosítani lehet. Bármelyik
közmű elhelyezkedését egy kattintással meg lehet nézni. Ki lehet nagyítani telkenként, hogy
hogyan helyezkedik el. Nagyon sok esetben hiába jó a rendezési terv, ha a megvalósítás nem a
rendezési terv szerint készülnek el a közművek. Inkább az elmúlt években felvetődött
problémák miatt van szükségünk a rendezési terv digitális formában történő elkészítésére. A
részletekről nem most kell döntenünk, hanem úgy mint 2003-2004. között készülő rendezési
tervnél részletesen megtárgyalja majd a Képviselőtestület. Ha nyer a pályázat, és készül az új
terv, akkor ezt a tervet majdnem minden ülésünk alkalmával tárgyaljuk majd részleteiben.
A képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2008. (VI. 5) Önkormányzati Határozat

A Településrendezési terv aktualizálása digitális formában
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Államkincstár
1600045/08TEKI számon regisztrált TEKI előirányzat terhére benyújtott,
Településrendezési terv készítése című pályázathoz csatolt 24/2008.(IV.23.)
Képviselőtestületi határozatot az alábbiak szerint módosítja:
7. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a „Településrendezési terv aktualizálása digitális
formában” pályázatra. A Képviselőtestület a megvalósítás teljes költségét 6.720.000,Ft, azaz Hatmillió-Hétszázhúszezer forint összegben határozza meg.
8. A megvalósításhoz szükséges önerő 30 %, 2.016.000,- Ft., azaz Kettőmilliótizenhatezer forint, melyet az önkormányzat 6/2008.(VI.20.) Rendelettel módosított
1/2008.(II.28.) rendeletének 8.§-ban meghatározott 3. számú mellékletben rögzített
fejlesztési kiadások feladatonként, jogcímenként szerepeltet, a 2008. évi
költségvetésben szereplő fejlesztési célú hitelből különít el erre a célra, melyet a
6/2008.(VI.20) rendelet 1. számú melléklete tartalmaz.
9. A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert a pályázat benyújtásával.
Határidő: 2008. június 11.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Turóczi Istvánné – jegyző
Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos
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2.Napirend
Előterjesztési a Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület által a Községi Önkormányzat
tulajdonát képező Strandfürdő üzemeltetésére
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Az írásos anyagban 2 külön anyag szerepel. Az egyik a Condors Motoros Egyesülettel
egyeztetett bérleti szerződés a strandfürdői terület 5 éves biztosítása a motoros találkozók
megrendezéséhez, és a múlt évben hozott Képviselőtestületi határozat. Az önkormányzat csak azt
vállalta, ami a Képviselőtestületi határozatban van, egyebet az önkormányzat nem vállalt. A használati
szerződés egyeztetése 2 hónapig folyt a motorosakkal. Az egyeztetés április közepén megszakadt, mert
készültek a motoros találkozó megrendezésére, és több pontban nem értettünk egyet. Abban
maradtunk, hogy a találkozó után folytatjuk az egyeztetést és megkötjük a szerződést. A szerződés
garantálná azt, amit a Képviselőtestület egy határozattal meghozott. A szerződés oldalszéli
megjegyzéseiben szerepelnek a kérdések. A héten rákérdeztem, és az volt a válaszuk, hogy
meggondolták magukat, és ilyen feltételekkel nem kívánják a szerződést aláírni. Az öt év alatt a
Fürdőklub üzemeltetése és egyéb önkormányzati rendezvény megrendezése miatt szeretné az
önkormányzat a strandterületét használni. Ezzel nem értenek egyet. Arról szó nem volt, hogy a
területet csak kizárólag Ők használhatják. Nem ebben döntött a Képviselőtestület. Amellett, hogy
évenként megrendezik a motoros találkozót, a Fürdő klubot szeretnénk ott üzemeltetni és rendezvényt,
falunapot rendezni. Be van adva a pályázat a fejlesztésre is. Nem voltunk hajlandók olyan szerződésbe
belemenni, hogy kizárólag a motorosok használhatják a területet 5 évig. Mentek a viták az ügyvédek
között. A motorosok általi előterjesztésben sem volt szó arról, hogy kizárólag Ők szeretnék az egész
területet használni. Így ilyen kikötésekkel nem írják alá a szerződést. Olyan szerződést szerettünk
volna kötni, hogy utána az megállja a helyét, és a saját érdekeit meg tudja majd védeni. Ebből utána
viszály ne keletkezzen. A határozat alapján 5 évig biztosítjuk a motoros találkozóknak a helyét.
Tájékoztatásul osztottam ki a szerződéstervezetet, melyet a motorosok nem fogadtak el. 5 éven belül a
strand területével vannak egyéb céljaink is. Így évente külön bérleti szerződéskötésre kerül sor a
találkozók idejére. Májusban is így történt, és a következő években is erre kerül majd sor. A decemberi
határozatot változatlanul hagyhatjuk, ezzel garanciát vállalunk, hogy a motoros találkozók
megrendezésére a strand területét biztosítjuk 5 éven keresztül. A továbbiakban nem vállalnak
területrendezést, kaszálást, karbantartást, egyebeket. A kerítés felállításáért pénzt nem kértek. Bérleti
díjat most nem fizettek.
Gerhát Károly: Mit terveztek?
Szűcs Lajos: A nyár folyamán koncertet, bulit szerettek volna rendezni. Ez hétvégére esett volna.
Azokon a napokon szeretnénk, hogy a Fürdőklub üzemeljen. (Szemetelés, vízszennyezés, stb.) Nem
egyeztethető össze. A kettő nem tud egymás mellett működni, mivel azonos időpontban van. A
Fürdőklub beindulása úgy néz ki, hogy rendben van. Az önkormányzat 1 ingatlant 2 egyesület részére
ugyanabban az időpontban nem adhatja bérbe teljes területével és az összes létesítményével együtt.
Ezt területben vagy időben kellene szétválasztani, hogy ki, mikor használhatja az ingatlant. Ebben nem
tudtunk ez idáig egyezségre jutni.
Kobela Margit: Nem fogadták el a fennmaradt időpontot, nyár eleje, és vége?
Szűcs Lajos: Nem fogadták el. A decemberi ülésen sem fogalmazódott meg az, hogy kizáróan ők
fogják használni. Több alkalommal személyesen egyeztettünk. Olyan feltételeket szabtak, melybe
véleményem szerint nem mehet bele az önkormányzat. Hónapokon keresztül folyt az egyeztetés.
Végül elálltak az egésztől.
Fazekas Józsefné: Takács László, a Motoros Egyesület vezetője úgy tájékoztatja a lakosokat, hogy az
önkormányzat nem adta nekik a strand területét, pedig ők évente egy faház felállítást, fásítást,
kaszálást stb. ígértek. A Fürdőklubot is Ők szerették volna üzemeltetni. Úgy ítélik meg, hogy az
önkormányzat részéről döntöttünk úgy részre hajlóan, mert a Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület
akarja a klubot üzemeltetni.
Szűcs Lajos: Sajnálom, ha így állnak hozzá. Ő is ott volt majdnem minden egyeztetésen. Én a múlt
évben többször megkerestem őket a Fürdőklub üzemeltetésével kapcsolatosan. Azt nem vállalták azzal
a magyarázattal, hogy nekik elég a motoros találkozó megrendezése. Nem gondolkoztunk az Ifjúság
Egyesület üzemeltetésébe. A feltételek majdnem ugyanazok a Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület
szerződésében is, mint amit nekik kínáltunk. Ezeket a feltételeket a Motoros Egyesület nem vállalta.
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Nem az önkormányzat lépett vissza. A fürdőklub létrehozásával a lakosság igényeit szeretnénk
kielégíteni. Az önkormányzatnak is és az egyesületnek is komoly feladatot ad majd. Tavaly április óta
járok utána annak, hogy a Fürdőklubot be tudjuk indítani. Az elmúlt 5 évben ezzel az üggyel
foglalkoztam legtöbbet azért, hogy ez beinduljon. Örültem volna, ha velük létrejön a szerződés, és
elvállalják a Fürdőklub üzemeltetését. Konkrétan azért nem vállalták, mert a Fürdőklubnál feltétel,
hogy olyanok mehetnek csak be a fürdő területére, aki az egyesületnek tagja. A Motoros Egyesületnek
van 10 fő tagja. Nem vállalták volna a +100 fő tagságot. A tagság szavazati joggal rendelkezik, ezért
nem vállalták, hogy ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek a Fürdőklub tagjai, mint amely jogokkal
most ők rendelkeznek. Ezért nem vállalták, hogy az egyesületbe beléptetnek 100 embert azért, mert a
szolgáltatást igénybe szeretnék venni. Nagyon sok időt foglalkoztunk ezzel. Nagyon sajnálom, hogy
ha ezt Ők így látják. Nem az önkormányzat állt el a szerződéstől, hanem ezeket a feltételeket Ők nem
vállalták, és elálltak a szerződéstől. A másik oldalon meg látni kell, hogy mennyi támogatást ad az
önkormányzat. Az idén nem kértünk a találkozóért bérleti díjat. Előző években még ezért fizettek.
Még 4 éven keresztül ingyen kapják meg a területet a létesítményeivel együtt. Éppen azért rendezik a
strandon, mert a külterületen a pusztában nem tudnák biztosítani a rendezvényhez szükséges
feltételeket.
Március 15-én volt a Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület közgyűlése, ahol nem csak arról döntött a
közgyűlés, hogy módosítják az alapszabályt, hogy Fürdőklubot üzemeltethessenek, hanem az is
bejelentésre került, hogy a feleségem Szűcsné Kövér Szilvia az egyesület elnökségi tevékenységéről le
akar mondani. Nem kíván a továbbiakban az egyesület elnöke lenni, át kívánja adni másnak. Még ez a
bíróságon nem került bejegyzésre, ezért úgy tudom előterjeszteni, hogy az egyesületnek Ő az elnöke.
Ezért összeférhetetlenségből nem is kívánok részt venni a szavazásban, másrészt a szerződést az
Alpolgármester Úr írhatja alá a szerződést, ha a Képviselőtestület a szerződés aláírása mellett határoz,
és az együttműködéssel egyetért, és ezt a használati szerződést meg kívánja kötni.
Az egyesület veszi használatba a strand területét június 15-tól augusztus 30-ig. Az egyesületnek kell
biztosítania a használat idejére 2 fő, 1 fő kapust, aki beengedi az egyesület tagjait, és egy medenceőrt.
A 23-as pontban van, hogy az egyesület 83,- Ft+áfa/m3 vízdíjat fizet az önkormányzatnak. Ez kb. fele
az ivóvíz díjának, valamivel több, mint az önkormányzat önköltsége a vízkitermeléssel kapcsolatosan.
Ezt a saját számításaink alapján kalkuláltuk ki. Majd a testület megmondja, hogy elfogadja –e? 10
hétvégén, 20 napon át működne a Fürdőklub. 10 hétvége alatt. 6.000 m3 vizet használ el. 600 m3 egy
hétvégén a vízfelhasználás. Ez éves szinten 600 eFt. vízfelhasználás fejében, melyet az önkormányzat
részére szeptember hónapban befizet az egyesület. 100 fővel kalkulálva 6.000,- Ft/fő éves tagdíjat
jelent. 300,- Ft/nap a belépés. 6000,- Ft az éves tagdíj, melyet 2 részletben lehet befizetni, az első
július 15-ig 3000,- Ft, és július 15-től augusztus 30-ig 3000,- Ft. második féléves tagsági díj. Még így
is nagyon kérdéses a gazdálkodásuk. Lesznek más költségek is. Takarítószer, anyagköltség, 2 fő bére,
napi 10 óra hétvégénként. Kérdéses, hogy ezt az összeget ki tudja-e majd gazdálkodni az egyesület.
Szeptemberben fizeti be a befolyt tagdíjat. Előfordulhat, hogy veszteséges lesz, akkor kérelemmel
fordulnak majd a Képviselőtestülethez. Most a 83+áfa/m3 összeget javaslom. Nem tudjuk, hogy
milyen lesz az érdeklődés.
Fazekas Józsefné: Névre szóló tagsági belépő lesz? Mi van, ha valaki vendégként jön?
Szűcs Lajos: Igen, nagyon szigorúan le lesz szabályozva a belépés. Nem csak egy klubkártya
felmutatására lesz szükség, hanem személyigazolvány alapján kell igazolnia magát, és különböző
nyilatkozatokat kell majd aláírnia. Naprakész nyilvántartás lesz a kapunál, csak azok léphetnek be,
akik tagjai az egyesületnek. Azért, mert ez zárkörű használat. A vendégnek is be kell fizetni a tagdíjat.
Mindenkinek külön-külön kell befizetni a tagdíjat. 3.000,- Ft. a féléves tagdíj. A tagdíjat a tervek
szerint a helyi Takarékszövetkezetbe kell befizetni.
Dr. Pap Béla: Ott lenni kell házi pénztárnak, mert hétvégén jelentkezhetnek más településekről is
fürödni, és elszaladnak, ha azonnal nem tudnak bemenni. Hétvégén nincs nyitva a takarékpénztár.
Szűcs Gergely: Ki ellenőrzi ezt?
Szűcs Lajos: Az ÁNTSZ-nek arra lesz jogosultsága, hogy megvizsgálja, hogy tagja-e mindenki az
egyesületnek, aki bent tartózkodik a strandon? Nem léphet be olyan személy, aki nem klubtag. A
klubtagsági csak a személyi igazolvánnyal együtt érvényes, nem lehet átruházni másra. Féléves tagsági
díj van. Nincs havi tagdíj. Nincs olyan. Az egyesület alapszabályába szerepel, hogy klubfürdőt
üzemeltethet.
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Szaszkó Béla: Más irányú nyári rendezvényt mennyire zárja ki?
Szűcs Lajos: Falunapot lehet rendezni, vagy mást is, csak víz nélkül. Az egyesület sem rendezhet úgy
rendezvényt, hogy belépőt szed. Az egyesület rendezvényeire csak klubtagok léphetnek be.
Vannak érdeklődők.
Szűcs Gergely: A gyerekek hogyan léphetnek be?
Szűcs Lajos: Tagnak kell lenni. A gyerekeknek olcsóbb lesz. Az alapszabály ehhez lett módosítva. 6
év alatt ingyenes. 6-18 év 50 %-os tagdíjat kell fizetni. Ezekről a kérdésekről még márciusban döntött
az egyesület. Le van szabályozva a felelősség kérdése.
Határozott időre kötnénk a szerződést 2008-2012. Öt évre szól a szerződés. 31 pontban szerepel az is,
ha a vízforgatós pályázatot megnyerjük, akkor ezt a szerződést automatikusan felbontjuk az
egyesülettel, hogy megkezdődhessen a beruházás. Ha 2012-ig nem tudunk semmilyen beruházást
végezni a strandon, akkor 5 évre szólna ez a szerződés. Írhatunk kevesebbet is.
Turóczi Istvánné: Az ülés előtt lett kiadva a szerződéstervezet. Igaz, hogy június 15-én szeretnék
kinyitni a strandot, de javaslom, hogy jól át kell olvasni. A Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület
Egyesület rendelkezésemre álló alapszabály tervezetében a 3.1. pontban a természetes személy és a
jogo személy ugyanazon jogokkal és kötelezettségekkel bír. A tagdíjuk is egyforma lesz? A szerződés
szerint a medence megtöltését, takarítását az önkormányzat által alkalmazott szakemberek végzik
majd hétvégén. Azon kívül van a 2 fő, aki a kapunál és medenceőrként látja el majd a feladatát.
Szűcs Lajos: A tagdíjakat külön szabályozzák le. A medence megtöltését, takarítását nem bízhatjuk
senki másra, csak a vízmű dolgozói végezhetik el. Az év elején tárgyaltuk a vízmű dolgozók
munkaköri leírását. Ezt követően egyeztetésre került velük az, ha létrejön a Fürdőklub, akkor nekik
kell munkaidő keretben ellátni a feladatot.
Fazekas Józsefné: Én hosszú időnek találom az 5 évet, főleg azért mert a jelenlegi elnök is le akar az
elnökségről mondani. Annyira nem átlátható még ez a dolog.
Szűcs Lajos: Ezt más fogja elkezdeni is. Már azt szerettem volna elérni, hogy ne Ő legyen az elnök, de
a bíróságnál még nem került bejegyzésre. Nem az a lényeg, hogy ki képviseli az egyesületet. Teljesen
mindegy ez.
Dr. Pap Béla: Javaslom, hogy 2008-2012-ig úgy, hogy mindkét fél a szerződést minden év április
végéig módosíthatja, felülvizsgálatra kerül. Így nem kell minden évben új szerződést kötni, csak
akkor, ha valamelyik fél módosítást kér. Ne kelljen minden évben ezzel kapcsolatba összeülni, ha
rendben működik.
Turóczi Istvánné: A költségvetés elfogadásáig volna szükségszerű felülvizsgálni. Javaslom a január
30-i időpontot.
Szűcs Lajos: Rendben. Ez az egyesület az, akinek a Fürdőklub működtetése az alapszabályába
belefért. Ez volt a kiinduló pont. Ezért került módosításra az egyesület alapszabálya. Van – e egyéb
kérdés a szerződéssel kapcsolatban? Tudunk-e dönteni?
Szűcs Lajos polgármester bejelenti érintettségét, és nem kíván a szavazásban részt venni.

A képviselőtestület 7 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2008.(VI.5.) Önkormányzati Határozat
Szűcs Lajos polgármester érintettségéről
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja Szűcs Lajos polgármester
bejelentését a strandfürdő üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési szerződés megkötésével
kapcsolatos szavazással kapcsolatosan.
Határidő: 2008. június 5.
Felelős: Dr. Pap Béla – Alpolgármester
Értesül: Dr. Pap Béla – Alpolgármester
Szűcs Lajos - polgármester

A képviselőtestület 7 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta:

54
50/2008.(VI.5.) Önkormányzati Határozat
A Strandfürdő üzemeltetésével kapcsolatos együttműködésről
1. Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestület együttműködési
megállapodást kíván kötni a Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesülettel (Székhelye:
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.) a strandfürdő területének üzemeltetésére.
2. A Képviselőtestület az ingatlan- használati szerződés - tervezetet az alábbi kiegészítéssel elfogadja:
A szerződés 2008-2012-ig kerül megkötésre, azzal a kiegészítéssel, hogy mindkét fél a szerződést
minden év január 30-ig módosíthatja, illetve indoklás nélkül írásban felbonthatja.
Az önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza dr. Pap Béla alpolgármestert az ingatlan-használati
szerződés aláírásával.
Határidő: 2008. június 15.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Turóczi Istvánné – jegyző
Kókai Györgyi gazdálkodási tanácsos
Dr. Pap Béla Alpolgármester
Dr. Halászi György – a Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület jogi képviselője

Mivel más napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.

kmft.

(Szűcs Lajos)
polgármester

(Turóczi Istvánné)
jegyző

