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Készült: 2010. január 20-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15. 00 
órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Fajka János, Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, dr. Pap 
Béla, Szaszkó Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla – képviselők  
Szűcs Lajos   - polgármester 
Dr. Fehérváry Mária - jegyzői feladat- és hatáskörök ellátója 
 
 
2.Napirend 

Előterjesztés a községi Önkormányzat és intézményeinek 2010. évi költségvetésének 
megállapítására 

 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: 2009. év végén törvényben szabályozták a cafatéria rendszert. Ez azt jelenti, hogy 
minden köztisztviselőnek és közalkalmazottnak meg kell állapítani egy cafatéria keretet, amely 
minimum a köztisztviselői illetményalap, (38.650,- Ft), ötszöröse lehet. Nagyon sajnálatos tény, hogy 
az illetményalap 2006. óta nem változott, így a fizetések 2006. óta nem változtak. Kis mértékben 
azoknak a dolgozóknak változik a bére, akik 2 évente sorosan előre lépnek, iskolát végeznek, vagy a 
mindig változtatott keresetkiegészítések miatt.  A cafatéria eddig adható volt, de nem volt kötelező, 
most kötelező. A minimum kb.193.000,- Ft. Nálunk a betervezett összeg 25 %-os Áfá-val együtt 
196.000,- Ft, így 3.000,- Ft-tal fölötte vagyunk a minimális összegnek, de így jött ki kerekszám.  
Az ülésre meghívtam Szőllősi Péter vízművezetőt. Javaslom, hogy beszéljük meg a Strandfürdő 
üzemeltetésével kapcsolatos költségvetés tervezetet. Ebben az évben működtetni szeretnénk a strandot. 
5 főnek a bére került 3 hónapra betervezésre bértartalékkal, járulékokkal, és dologi kiadásokkal együtt 
a strandhoz. Ez mindösszesen 4.123.000,- Ft-ra van tervezve. Ebben nincs benne Szöllősi Péter bére, 
mert Ő, mint vízművezető dolgozik jelenleg. Mivel egy intézményként szerepel a vízmű- és 
strandfürdő, a működési engedélyünk is együtt szól. Azzal, hogy megnyílik a strand, ezzel nem egy új 
kinevezést kell alkalmaznunk, hanem azt javaslom, hogy Szőllősi Péternek adjunk keresetkiegészítést, 
egy évre meghatározva. Jelenleg felsőfokú főiskolai tanulmányait végzi, és ha megkapja a diplomát, 
valamint megszerzi a nyelvvizsgát, akkor az alapján magasabb fizetési fokozatba kerül. Akkor újra 
kell gondolni a keresetkiegészítést, illetve annak mértékét. Kértem Szőllősi Pétert, hogy írásban 
jelezze, hogy milyen elvárása van fizetés tekintetében. Olyan vízmű- és strandfürdő vezetőben 
gondolkodok, aki a vízműnek és a strandnak együtt az adminisztrációs, engedélyeztetési, marketing 
tevékenységét is elvégzi. Mindenképpen olyan személyt kell megbíznunk, akit motiválunk is arra, 
hogy érdeke legyen, hogy minél több vendég érkezzen a strandra, és minél gazdaságosabban 
üzemeljen. Ez olyan terület, ahol nagy jelentősége van annak, hogy a vezetőnek érdeke legyen a minél 
nagyobb vendégforgalom.. A kérelmében ezt Ő le is írja, és ezzel kiegészítve a munkaköri leírását 
vállalja a vízmű – és strandfürdő vezetését. A kért munkabér br.172.000,- Ft. Javaslom, hogy erre az 
évre a 68.000,- Ft bruttó kereset kiegészítést adjuk meg Szöllősi Péter részére. A költségvetés 
tervezetébe 5 fő került betervezésre, és Ő a hatodik. Az irányítás mellett a strandon a 6. személy 
feladatait ellátja majd. Ez mellett javaslom, hogy külön-külön  2 x 100.000,- Ft. jutalmat határozzunk 
meg úgy, hogy a 3 hónapos működést lezárva, a beszámoló elkészítése után döntünk az odaadásáról. 
Ez ösztönözné arra, hogy minél jobban működjön a strand. Sokat foglalkoztam az elmúlt hetekben 
azzal, hogy hogyan tudnánk legjobban működtetni a strandot. Csak úgy tudom elképzelni, hogy egy 
személynél koncentrálódjon minden, és ő lesz a felelőse a strandnak. Arra kell törekednünk, hogy 
elérjük a nyáron a 4-5 ezer fős látogatottságot.  
Fazekas Józsefné: A vízmű és strandfürdő eddig 3 fő dolgozóval üzemelt. Az 5 főben benne van –e ez 
a 3 fő dolgozó vagy + 5 főt jelent? Szőllősi Péter a 3 főben is benne van. Jászboldogházán van egy 
úszómester: Mészáros Béláné. Kérem, hogy kérdezzük meg, hogy vállalja-e? 
Szűcs Lajos: Az 5 főben nincs benne Szőllősi Péter, Ő a 6. személy. A strand 3 hónapos 
üzemeltetéséhez kell 2 fő pénztáros, 2 fő gépész, és 2 fő úszómester. Egyéb más feladatokat a 



(parkgondozás, stb.) közmunkások végzik majd. Azért van betervezve a strandhoz 5 fő, és a vízműnél 
van 3 fő, ahol szerepel Szőllősi Péter. A 3 hónap alatt végzi a vízmű- és strandfürdő irányítását, és Ő 
lesz a 6. fő a strandnál, mint gépész. Az úszómester személyével kapcsolatosan még nem jelentettünk 
meg pályázati hirdetést, először a költségvetést kell elfogadnunk.  
Kobela Margit: A 3 hónap alatt el tudja látni a gépész feladatokat is? 
Szűcs Lajos: Szőllősi Péter vállalta.  
Az úszómestereknek és a gépházkezelőknek tanfolyamot kell elvégezni. Ha kifizetjük a tanfolyam 
díját részükre, javasolni fogom, hogy vállalják több éven keresztül a 3 hónapos munkát.   
A strandnál a kiadás nagyon szűken lett tervezve. Ez az év próbaév lesz. Nem rendelkezünk még 
adatokkal. 800,- Ft-os felnőtt, 600,- Ft-os nyugdíjas, 400,- Ft-os gyermek (14 éves korig) belépővel 
végeztem kalkulációt, és 3 hónap alatt 5000 vendégre lenne szükség ahhoz, hogy „0”-n legyünk. A 
vendéglátást meghirdetjük és kiadjuk, mobil egységet (faház, lakókocsi, büfé kocsi) hozzon a 
vendéglátó. Annak adjuk ki a helyet, aki a legmagasabb bérleti díjat ajánlja. Egyeztetni kell, hogy 
milyen ételkínálata legyen. A strandfürdő nyitásáig a jelenlegi büfé épületet le kell bontani, mert 
használni nem lehet. A strand bejárata és a tűzoltószertár előtti kerítés szakaszt fel kell újítanunk. 
Lehet, hogy az egész kerítés szakaszt bentebb kellene helyezni, hogy ott parkolót lehessen kialakítani.  
Túróczi Béla: Nem biztos, hogy érdemes lebontani még, raktárhelyiségnek megfelelne.  
Szűcs Lajos: A kapuban nagyon rosszul néz ki. A felújítása nagyon sokba kerülne. A téli-tavaszi 
hónapokban a közmunkások elvégzik a bontást. Az utcafronti részt fel kell újítani.  
Túróczi Béla: Szőllősi Péternek milyen nyelvvizsgára van szüksége? 
Szőllősi Péter: „C” középfokú angol nyelvvizsga, ha meglenne, az idén végeznék.  
Dr. Pap Béla: Nem a Szőllősi Péterét sokallom, hanem a másik két vízmű dolgozóé nem növekszik. 
Szűcs Lajos: Szőllősi Péter munkaköri leírása alapján 50 %-ban végezte a vízműnél a munkáját másik 
50 %-ban egyéb munkát látott el. A munkaköri leírását át kell dolgozni. A strandon 3 hónapig plussz 
egy fő munkáját látja majd el, és a vízmű és strandfürdő irányításáért is felel.  
Túróczi Béla: Jó lenne, ha a legközelebbi testületi ülésre Szőllősi Péter kidolgozna egy tervet, hogy 
milyen marketing tevékenységet képzelt el. Nekünk is érdekünk, hogy ezzel egymásnak segítve lássuk 
az elképzelést. 
Szaszkó Béla: Nagyon jónak tartom a Szőllősi Péter kinevezését. Bérét megfelelőnek tartom. 
Méltányos, mert ennyiért nem vállalná senki. 5000 fős vendégszám irreális. Szeretnénk, ha úgy volna. 
Ha bezár a strand, fel fogják tenni a kérdést a lakosok, hogy mennyibe került? Megérte – e a falunak? 
Szűcs Lajos: Ezért van nagy jelentősége annak, hogy marketinggel milyen célterületet célzunk meg. 
Nagy jelentősége lesz annak, hogy mennyi gyermeket sikerül táboroztatni. Lépéseket már tettünk erre. 
A Jászboldogházi Ifjúságért Egyesületnek be van adva egy pályázat táborozási eszközök beszerzésére 
(30 gyerek táborozásához szükséges eszközök beszerzésére). Ötletekkel, pénz nélkül nem lehet 
megvalósítani semmit. Törekedni kell arra, hogy minél többet pályázzunk. Felmerült az is, hogy a 
múlt évben játszótér fejlesztésre nyert 1.000.000,- Ft-ot megvalósítjuk a strandon. A strandon lévő 
eszközök elavultak. A gyerekeknek szüksége van játszótérre, mert a medencéken kívül semmit nem 
tudunk biztosítani.  
Gerhát Károly: A strand működésében gyakorló év lesz ez az év. Nem kell egyből kétségbe esni. 
Nincs olyan vállalkozás, ami első évben megtermeli a belefektetett tőkét, energiát. Ilyen 
szolgáltatásnál nem kell első évben nagy hasznot remélni. Fel kell futtatni. Be kell járatni a 
fogaskerekeket, meg kell ismertetni az emberekkel. Fel kell építeni a vevőkört. 10.000 fős vendégszám 
is volt a 90-es években. Meg kell próbálni.  
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy működtesse az önkormányzat a strandot. Ha nem sikerül, akkor majd 
más megoldást keresünk.  
 
Megkérem Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatársat, hogy ismertesse az előirányzat tervezetét. 
 
 
Neisz Józsefné: A 2010. évi költségvetés tervezetét a 2009. évi CXXX. tv. alapján állítottam össze. A 
törvény tartalmazza, hogy az önkormányzatokat mennyi normatíva illeti meg. 2009. január 1-i 
lakosságszám alapján számoltam, mely 1739 fő. A költségvetési törvény alapján továbbra is megilleti 
az önkormányzatokat az Szja 8 %-os helyben maradó része. Együttesen vissza adja a befizetett 
jövedelemadó 40 %-át.  Ebből 8 %-át utalja, a fennmaradó 32 %-át normatívában adja meg. Összesen 



69.000.000,- Ft. állami támogatás várható. Ebből kell kigazdálkodni az intézmények működési 
kiadásait. A köztisztviselői, közalkalmazotti illetményalap nem változott, 38.650,- Ft. 
Önkormányzatnál soros előrelépésben 6 fő részesül. Aki nem tartozott a soros lépésbe, annak a 
szakképzettségi minimálbért kellett megadni,.mely 2010. január 1-vel 89.500,- Ft. 2009-ben 86.500,- 
Ft volt. Ilyen 3 fő van. 7 fő köztisztviselő dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, és a polgármester. A 
könyvtárnál szerepelt Pap Béla, de ténylegesen már a hivatalban van. A cafatéria rendszert már a 
Polgármester úr ismertette. A képviselők tiszteletdíja sem változott az elmúlt évhez képest. Munkaadót 
terhelő járulék az elmúlt évihez képest csökkent, de a csökkenést pótolja a természetbeni juttatások 
után fizetendő 25 %-os adó. Táppénz hozzájárulást tervezni kell, ami a havi illetményalap 1 %-a. A 
dologi kiadásoknál részletesen leírtam hogy mit tartalmaznak. A postaköltségnél 5 %-os, a gázdíjnál 6 
%-os, a villamosáramnál is 6 %-os növekménnyel számoltam a 2009. november 30-i teljesítéshez 
viszonyítva. 
 

Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárs a költségvetés információ tervezetét ismertette. 
 
Túróczi Béla: Milyen folyóiratok vannak a hivatalban? Ügyvédi közreműködési díj szerepel a 
tervezetben. Ez azt jelenti, hogy havi díjat fizetünk az ügyvéd részére? Lesz falunap ebben az évben? 
Neisz Józsefné: A Magyar Közlöny és az Új Néplap.  
A támogatások, átadott pénzeszközök 2009. évi szinten vannak betervezve. A Faluvédő – és Szépítő 
Egyesületnél csak a 2010. évi támogatást terveztem be, mert amelyet 2009. évben nem kaptak meg, az 
a pénzmaradványban szerepel, és évközben visszatervezésre kerül, módosított előirányzatban.  
Szűcs Gergely: Az Árvalányhaj néptáncosainak a támogatása hol szerepel? 
Szűcs Lajos: Az ügyvéd részére megbízási szerződésben foglalt havi díjat fizetünk, számla alapján. 
Falunapot szeretnénk tartani, a mai napon az egyebek napirendjében visszatérünk rá. 
A Nyugdíjas Egyesület támogatásában szerepel a néptáncosak támogatása is. Az egyesületé 50.000,- 
Ft, a néptáncosak támogatása 100.000,- Ft. 
Neisz Józsefné: Az önkormányzati utak, hidak karbantartásánál a híd újra építése nem szerepel. 
Dr. Pap Béla: Tervezzük be a híd építését. (4-5.000.000,- Ft-ot) Van egy terv, amelynek anyagköltsége 
3.000.000,- Ft. Munkadíj fizetése nélkül azt meg nem építi senki. A munkadíjat számoljuk hozzá az 
anyagköltséghez, és azt az összeget tervezzük be. 
Alpolgármesterként 1.900.000,- Ft. juttatás jár minden évben. 2007. évben lemondtam a Faluház 
javára, 2008. évben a Jász-Világtalálkozó javára, 2009. évben még nem mondtam le, és 2010. évben 
sem, és most a két évi tiszteletdíjat felajánlom a hídépítés javára. A pénz erre meg van. Felajánlom azt 
is, hogy a földhasználók támogatását is elintézem. 
Szűcs Lajos: 2009. évben nem lett betervezve az alpolgármester tiszteletdíja.  
Túróczi Béla: Nem szavaztunk erről semmit. Annyiban egyeztünk meg, hogy Polgármester Úr 
megkeresi a földhasználókat, hogy mennyivel támogatnák a híd építését. 
Szűcs Lajos: Addig nem, amíg nem döntünk abban, hogy mennyi az önkormányzati rész. 
Konkrétumok nélkül nincs értelme. A hídra azért van szükség, hogy a gazdálkodók átjárjanak rajta, 
gépekkel.  
Kobela Margit: Arról beszéltünk, hogy az újra építése nem önkormányzati feladat. 
Szűcs Lajos: A híd és az út karbantartása önkormányzati feladat. 4 millió forintból meg lehet építeni 
olyanra, amilyen volt. Szavazzunk, hogy szeretnénk-e a hidat visszaállítani? 
 
Menyhárt Ernő: Úgy gondolom, hogy örülnünk kellene, hogy találtunk évente 1.900.000,- Ft-ot. Ezzel 
élni kellene. El kellene fogadnunk. Szerepeljen a költségvetésben. Erről határozatot sem kell hoznunk.  
Szűcs Lajos: A híd felújításáról most már hozzunk döntést. Ne legyen ez mindig a vita tárgya. Ha 
megszavazza a testület a híd megépítését, betervezzük a 2010. évi költségvetésbe a 4.000.000,- Ft-ot. 
 

A képviselőtestület 9 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2010.(I. 20.) Önkormányzati Határozat 
A tápiói híd megépítéséről 
 



Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a település határában lévő tápiói híd 
visszaállításáról, megépítéséről döntött. 

 

Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Dr. Fehérváry Mária – jegyzői feladat-és hatáskörök ellátója 
Neisz Józsefné – gazdálkodási tanácsos 

 
Dr. Pap Béla: Nincs üzemorvos? Ha van ki kell írni, mert nem tudjuk, hogy hol rendel? 
Szűcs Lajos: Rendezve van. Dr. Kiss Imre látja el ebben az évben az üzemorvosi és az iskolaorvosi 
ellátást is.  
 
Neisz Józsefné: A könyvtárnál a könyvbeszerzés költségét megemeltem, mert olyan visszajelzések 
vannak, hogy a könyvtáros nagyon lelkiismeretesen végzi a könyvtári tevékenységet az iskolatitkári 
feladat ellátása mellett.  
Jászalsószentgyörgy Önkormányzatától azt a tájékoztatást kaptam, hogy a hónap végén tudják a 
rendelkezésünkre bocsátani az oktatási társulással kapcsolatos adatokat. 
Szűcs Lajos: Szervezett hulladékgyűjtésre a községgazdálkodás szakfeladathoz terveztünk 500.000,- 
Ft-ot. Lehetősége van a lakosságnak arra, hogy, aki fizeti a szemétdíjat, a befizetett csekk 
felmutatásával Jásztelken a hulladéklerakóban elhelyezhet 500 kg háztartási, és 300 kg építési 
hulladékot. Oda nem viszi el senki a hulladékot. Erről Regio-Kom. üléseken is sokat beszélünk, mert 
más településeken is ugyanolyan problémát jelent. Szó volt róla, hogy az önkormányzatnak tenni kell 
valamit, hogy ne a határban szaporodjon a szemét. A pályázat benyújtásra került, és bízom benne, 
hogy két éven belül meg is fog valósulni a szeméttelep rekultivációja, és fel kell számolni a határban 
lévő hulladék lerakóhelyeket. Addigra jó lenne, ha mindenki eljutna odáig, hogy ne vigye ki a határba 
a szemetet. Az önkormányzat megszervezné a hulladéklerakóba történő elszállítást, és a befizetett 
csekk felmutatásával egy helyre gyűjtenénk a szemetet, majd elszállítanánk Jásztelekre. A 
többletköltség a rakodás, és a szállítás. Vállaljuk-e? Nem tudok olyan lakosról, aki utánfutóval 
elszállította volna a szemetet Jásztelekre. Ezért javaslom, hogy erre az évre tervezzünk be erre 
500.000,- Ft-ot. Külön – külön lehetne gyűjteni a zöld, háztartási és az építési hulladékot. Ezzel 
foglalkozni kell! Nem tudok más megoldást. Akármilyen büntetést is alkalmazunk, nem tudjuk 
megakadályozni, hogy ne az útszéli árkokba vigyék ki a szemetet. Olyan vállalkozóra lenne szükség, 
aki elszállítaná, és vállalná a szemét gyűjtését is egy meghatározott időpontban.  
Kobela Margit: Aki az út mellé hordja a szemetet, az nem fizet szemétdíjat. A szelektív 
hulladékgyűjtőt elég jól megszokták már a lakosok, előbb utóbb ezt a megoldást is megszoknák. A 
Bajnok utca felé nem lehet egy szelektív hulladéktárolót lerakni? 
Szűcs Lajos: A szemétdíjat általában fizetik az emberek. A Berénykom Kft. negyedévente megküldi a 
hátralékosok listáját, kb. 15-20 fő nem fizet.  
Ha a határba össze – vissza lerakják a szemetet, azt is az önkormányzatnak kell feltakarítani.  
Szelektív hulladéktárolót áthelyezéssel tudunk csak odavinni, mert a meglévőket pályázaton 
térítésmentesen kaptuk a Regio-Kom Kft-től.  
Gerhát Károly: Jó megoldásnak találom. Az önkormányzatok próbálnak megoldást találni szemét 
ügyben. (Ág aprítógép vásárlása)  
Szűcs Lajos: Csak zárt helyre gondoltam, hogy oda csak felügyelettel lehessen bevinni a szemetet. Ha 
egyetért ezzel a testület, akkor marad a költségvetésben. 
 
Nem szerepel a költségvetésben a Strandfürdőn foglalkoztatott 4 fő – 2 fő úszómester, és 2 fő 
gépházkezelő – tanfolyamának költsége. El kell dönteni, hogy vállaljuk-e a költség fizetését, ha igen, 
be kell tervezni a költségvetésbe. Hogyan hirdessük meg? Milyen szerződést kössünk velük. Több 
évre szóló szerződés volna a célszerű.  
A költségvetési kiadásainkat még jelentősen befolyásolhatja a Jászsági Többcélú Társulás és az 
Oktatási társulás (közös feladatok biztosítása), mert ott még a 2009. évi adatokkal számoltunk. A 



Jászsági Többcélú Társulásnál a költségvetést január végén tárgyalja majd a társulás, és az 
önkormányzati hozzájárulások mértéke abban kerül meghatározásra. Ez még növelheti a kiadást. 
A jelenlegi kalkuláció szerint 7,7 millió Ft. működési hitel van betervezve. Ez az összeg az, 
amennyivel kevesebb normatívát kapunk, mint tavaly. Ez még emelkedhet, ha a kiadások 
tisztázódnak. Nagyon nehéz év előtt állunk, akármennyire is próbálunk takarékoskodni.  
Ha nincs több kérdés, a napirendet lezárom, és az elhangzottak alapján készítjük el a 2010. évi 
költségvetés előterjesztését február 10-i soros ülésre. 
 

A Képviselőtestület döntést nem hozott. 
 
 
3.Napirend 

Egyebek 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  

 
Szűcs Lajos: Nem került kiírásra még mindig a falufejlesztéses pályázat közbeszerzése. A 
Közbeszerzési Tanács januárban visszaküldte a közbeszerzési kiírást, mert az ünnepek miatt kevés volt 
az idő (5 nap) a megjelentetésre, és a határidőket nem lehetett volna tartani. A határidőket kell 
átdolgozni. Március 10-e lesz, amikorra szerződést tudunk kötni a kivitelezésre. Az eredményhirdetés 
és a szerződéskötés között 20 napnak kell eltelnie. Az előző döntést ki kell egészíteni azzal, hogy 
Közbeszerzési Bizottságot kell felállítani. A bizottság minimum 3 főből állhat. A bizottság készíti el a 
Képviselőtestületnek az előterjesztést, mely alapján a testület dönt. Írásbeli ajánlatról döntöttünk, 
szóbeli tárgyalás nem lesz. A bizottságban kell, hogy legyen pénzügyes, jogi képviselő, és lehetőleg 
műszaki képzettséggel rendelkező személy. Javaslom Neisz Józsefnét, Dr. Halászi  György hivatalos 
közbeszerzési tanácsadót, és Dr. Pap Bélát, amennyiben vállalják.  
Dr. Pap Béla: Elvállalom, de javaslom még Menyhárt Ernőt a bizottságba. Nagyobb tapasztalattal 
rendelkezik. 
Szűcs Lajos: Egyetértek, legyen 5 fős a bizottság. Kérek még javaslatot. A polgármester részt vehet a 
bizottsági ülésen. A bizottság véleményem alapján, de attól függetlenül is dönthet.  
Túróczi Béla: Szaszkó Bélát javaslom, mert bútorasztalos vállalkozó, ezért segítheti a bizottság 
munkáját.  
 

A képviselőtestület 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

4/2010.(I. 20.) Önkormányzati Határozat 
A „Falufejlesztés” beruházásának megvalósítására egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Falufejlesztés” beruházásának 
megvalósítására, egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról döntött 2009. december 18-án. 
A Képviselő-testület a módosított hirdetményt elfogadja. 
 A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 2009. december 18-i jegyzőkönyvben ill. a 149/2009. 
(XII.18.) Önkormányzati határozatban – az erről szóló előterjesztés ellenére – nem kerültek rögzítésre 
az alábbiak:  

- Ajánlatkérő megvizsgálta a Kbt. 50.§ (3) bek. alapján a részajánlattételi lehetőséget, 
és akként határozott, hogy mivel az a gazdasági ésszerűséggel ellentétes, a 
részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja. 
 
- A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:  
 

Dr. Pap Béla alpolgármester 
Neisz Józsefné (pénzügyi) 

Dr. Halászi György (jog és közbeszerzés) 

Menyhárt Ernő (szakmai) 



Szaszkó Béla (szakmai) 

 
Határidő: 2010. január 20. 

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

Dr. Fehérváry Mária – jegyző feladat- és hatáskörök ellátója 
Bíráló Bizottsági tagok 

 
Szűcs Lajos: Felhívta a figyelmünket a Közbeszerzési Tanács, hogy vizsgáljuk meg, hogy valóban 
egyben szeretnénk- e meghirdetni a 4 ingatlan felújítását, mert külön is lehetséges.  
A tervezőtől kértünk véleményt a beruházás gazdaságosságával kapcsolatosan. Véleménye az volt, 
hogy a 3 beruházás teljesen egyforma, ezért az anyagbeszerzés, szállítás miatt, ha egy cég végzi, akkor 
gazdaságosabban el lehet végezni, és olcsóbb ajánlatot kapunk majd, mintha külön-külön pályáztatjuk 
meg. Ezért javaslom, hogy egy beruházásban pályáztassuk meg.  
 
Kérem a testület véleményét, hogy akarunk-e ebben az évben falunapot rendezni? Megépítettük a 
strandon a medencéket. A műszaki átadásra nem hívtuk meg a lakosságot. Véleményem szerint a 
lakosság várja a felújított strand bemutatását, hogy közpénzből mi készült el. A költségvetésben 800,- 
eFt-ot terveztünk falunapra, és bízom benne, hogy legalább ennyi összeget pályázaton tudunk nyerni. 
Javaslom, hogy június 5-én, szombaton rendezzünk falunapot a Strandfürdőn.   
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2010.(I. 20.) Önkormányzati Határozat 
Falunap megrendezéséről 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete falunap megrendezéséről döntött, 
melyet a 2010. évi költségvetésben betervezett 800.000,- Ft-ból kíván megvalósítani, és a 
lehetőségekhez mérten az önkormányzat a sikeres megrendezés támogatásához pályázatot kíván 
benyújtani. 

Az önkormányzat a falunapot a Strandfürdőn 2010. június 5-én rendezi meg. 

 

Határidő: 2010 június 5. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

Dr. Fehérváry Mária – jegyző feladat- és hatáskörök ellátója 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

 
Szűcs Lajos: A mezőőri szolgálat felállításával kapcsolatosan kidolgoztunk egy kiskoncepciót, mely 
tájékoztatásul a képviselők részére kiosztásra került. Érdemes-e ezzel foglalkozni? A mezőőr feladata 
a szántó és gyepterületek őrzésére terjed ki. Az erdő nem tartozik bele. Ez alapján lehet járulékot 
szedni a földtulajdonosoktól. Az összes terület 4775 ha. Kiszámításra kerültek egy és két főre 
vonatkozóan a fenntartási kiadások, bevételek, valamit a támogatások összege. 1 fő mezőőrrel nem 
tudom elképzelni. 1 fő napi 8 órát teljesíthet. Nem kötelező, hogy a mezőőr köztisztviselő legyen, 
lehet közalkalmazotti vagy munkatörvénykönyves munkavállaló formában is foglalkoztatni. A 
vizsgákat le kell tenni, jogosítványokkal rendelkezni kell. Kérdés a finanszírozás. A megalakulást 
követő év költségvetése döntő szerepet játszik. Hogyan fogjuk a pénzt előteremtetni? 2 fő mezőőr 
foglalkoztatása esetén a mezőőri járulék 700,- Ft/ha. Kérdezzük meg a földtulajdonosokat, hogy 
vállalnák-e a fizetést? A jogszabály alapján a földtulajdonosoktól kérhetünk hozzájárulást. A 
jegyzőnél nincsenek nyilvántartva a földtulajdonosok, hogy kinek, mennyi földje van. Hogyan hajtsa 
be a díjat? A falugazdász sem tud pontos adatot szolgáltatni.  
Dr. Pap Béla: A földtulajdonosok nagy része 60-80 év feletti. A nyugdíjasokat érinti, a fiataloknak 
nincs földje. Jánoshidán a földhasználó fizet aranykoronánként. 



Szűcs Gergely: A földtulajdonosoknak nem érdeke fizetni. Csak földhasználóban gondolkodjunk.  
Dr. Pap Béla: A polgárőrök mit mondanak? Vállalnák, ha adna az önkormányzat ezért valamennyi 
támogatást? 
Szűcs Lajos: Be van adva a településőr foglalkoztatására a pályázat. A településőr foglalkoztatása 1 
évre szól. A kormány különített erre el támogatást, a központi költségvetésbe be van tervezve.  
A polgárőröknek nincs üzemanyagra és telefonkártyára pénzük. Ők szívesen mennek a külterületi 
határba. Havonta 10-20,- eFt benzinnel és 5,- eFt-os telefonkártyával tudnánk támogatni őket. Ez éves 
szinten 300.000,- Ft. Ezért sokat tudnának vállalni. Ezt külön megállapodásban kell rögzíteni, mert a 
Polgárőrség feladatai belterületre vonatkoznak.  
Dr. Pap Béla: Én ezért támogatnám 500.000,- Ft-tal őket.  
Szűcs Gergely: Mindkét esetben az elszámoltatással van gondom. Számlát kérnénk, de hogyan oldható 
meg a munkájuk számonkérése? 
Szűcs Lajos: Az üzemanyagról számlát hozzanak. 
Gerhát Károly: A Polgárőrséget kellene felkérni, és megállapodásban rögzíteni, hogy mit figyeljenek, 
mire fordítsák az összeget. A telefonnál pedig már lehet olyan megoldást keresni, hogy egy 
előfizetéssel 3-4 fő ingyenesen beszélhessen egymással. Keresni kell olyan csomagot.  
Túróczi Béla: Üzemanyagról és telefonról hozzanak számlát. Szavazzuk meg, hogy mennyivel tudjuk 
támogatni ezért a Polgárőrséget, ha elvállalják! 
Szűcs Lajos: Megkeresem a Polgárőrség elnökét, és tájékoztatom az elhangzottakról. Javaslom, hogy 
erre tervezzünk be 500.000,- Ft-ot éves szinten.  
Fajka János: Ha meg tudnánk állapodni a Polgárőrséggel, akkor lehetne utána szórólapozni. 
Javaslom, hogy a földtulajdonosokat vagy földhasználókat keressük meg, hogy támogassák a 
Polgárőröket ebben.  
Gerhát Károly: Amennyiben a földhasználók is támogatnák a Polgárőrséget, akkor a feladathoz egy 
terepjárót is tudnának vásárolni. 
Szűcs Gergely: Szívesen támogatnám, de szeretném valahogyan számonkérni. A Polgárőrség nem is 
biztos, hogy képes ezt a feladatot ellátni. Akinek munkahelye van, arra nem tudnak számítani. 
Szűcs Lajos: A feltételeket mindenképpen megállapodásban kell rögzíteni. Számon kérni azért, mert 
nem vettek észre valamit, nem lehet. Van a Polgárőrségben 5-10 ember, aki mindig itthon van, és 
készenlétben van. Mindig menne, de a költségei nincsenek kifizetve.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2010.(I. 20.) Önkormányzati Határozat 
Polgárőr Egyesülettel megállapodás – külterületen történő megfigyelésével kapcsolatosan 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetésében 500.000,- 
Ft-ot elkülönít a külterületen lévő földterületek megfigyelésére. 

 

1. A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Polgárőr Egyesület 
elnökével, és kezdeményezze, hogy az egyesület vállalja el a külterületen történő 

megfigyelést, és az erről szóló megállapodást írja alá. 
A megállapodásban kerüljön rögzítésre, hogy az egyesület számlával számoljon el az 

önkormányzat részére a támogatás felhasználásáról. 

 

2. Az önkormányzat és a Polgárőrség tájékoztassa a lakosságot a fenti szolgáltatás bevezetéséről, 
és a munka ellátásához kérje a földhasználók támogatását. 

A földhasználó a támogatást a Polgárőrség részére fizesse meg. 
 

Határidő: 2010 február 10. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 



Dr. Fehérváry Mária – jegyző feladat- és hatáskörök ellátója 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

Joó-Kovács Balázs – Polgárőr Egyesület elnöke 
 
Szűcs Lajos: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetési számlán a mai napon 
6.087.000,- Ft. van.  
Túróczi Béla: Az Alurad Kft. felszámolásának elindítása óta kaptunk valamilyen pénzt? 
Szűcs Lajos: 1.400.000,- Ft vízdíj hátraléka, és 2,500.000,- Ft. adó hátraléka van.  
Gerhát Károly: Van – e adóhátralék, vagy más kintlévősége az önkormányzatnak? 
Szűcs Lajos: Az önkormányzatnak 170.000,- Ft. vízdíj hátraléka, és 2.500.000,- Ft. adó hátraléka van 
az Alurad Kft. tartozásán felül. Kértem a Jegyzőt, hogy aki többszöri felszólításra sem fizeti meg az 
adót, azoknál kezdeményezzük a jelzálogjog bejegyzéseket az ingatlanra. Gépjárművet hiába vonatjuk 
ki a forgalomból, a tulajdonos a rendszámot nem adja le az okmányirodában, közlekedik továbbra is a 
gépjárművel.  
 
Túróczi Béla: Észrevételezem, hogy a Rákóczi főutcán a vasútnál lévő sorompónál piroson járnak át a 
lakosok a reggeli 6-os 7-es vonat előtt. A piros lámpa 3,5-4,5 percig piros. A lakosok nem várják meg 
a szabad jelzést. Ez napközben is sokszor így van. Tudunk valamit tenni ezzel? Tragédia lesz egyszer 
belőle. Mi az oka annak, hogy ilyen sokat kell várni? 
Fajka János: Ha lehet, válaszolok a kérdésre. Amikor ki lett építve a biztosító berendezés, akkor 100 
km/h volt a sebesség a vasútvonalon. Jelen esetben 60-as lassító jel a 407-es útátjárón, és 80 km-es a 
pálya. Eddig 100 km/h sebességgel jött a vonat, most már csak 60 és 80 km/h sebességgel jár a vonat. 
Ezért több az idő. Sajnos az emberek nem várják ezt meg. 
Szűcs Lajos: A Máv nem fogja átprogramozni a jelzőt. Amikor Tápiószelén elkészítették a vasúti 
átjárót, utána jártam, és kezdeményeztem volna. Akkor úgy tájékoztattak, hogy az önkormányzat 
tegyen le 30 millió forintot, és akkor elvégzik. 
Menyhárt Ernő: Az emberek hozzáállásán kellene változtatni. 
 
Szűcs Lajos: Nagyon aktívak az oktatási intézményeinkbe járó gyermekek szülei. A múlt évben 
élelmiszer vonalkódok gyűjtésével nyert Jászboldogháza 1.000.000,- Ft-ot játszótér megépítésére, 
felújítására.  
Most pedig az országban 6 óvodát sorsoltak ki, akik a Tchibo termékek vonalkódjait gyűjtötték. Mi 
benne vagyunk a 6 óvodában, akit kisorsoltak. 600.000,- Ft-ot nyertünk eszközfejlesztésre. Január 27-
én megyünk Budapestre a Tchibo Budapest Kft. meghívására az ünnepségen jelképesen átvenni a 
nyereményt. A főszervezője Szőnyiné Molnár Brigitta. Évek óta gyűjtenek a szülők. Nagyon örülünk 
neki, hogy ennek meg lett az eredménye.  
 
 
Mivel más napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

     (Szűcs Lajos)       (Dr. Fehérváry Mária) 
     polgármester     jegyzői feladat – és hatáskörök ellátója 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


