
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2010. március 10-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 
15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Fajka János, Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, dr. Pap Béla, 
Szaszkó Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla – képviselők  
Szűcs Lajos   - polgármester 

dr. Fehérváry Mária - jegyző 
Meghívott vendégek: 6 fő 

Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm körünkben Dr. Szekeres Imre honvédelmi minisztert, 
Országgyűlési Képviselőt, és a Darók és Társa Kft. ügyvezetőjét Darók Sándort, továbbá az 
Obsitos -97. Ec képviselőit, ügyvezetőjét Eszes Zoltánt, és Nagy Sándort, aki a 2. napirendi 
pontban a prezentációt fogja tartani. Köszöntöm Joó-Kovács Balázst a Polgárőr Egyesület 
elnökét. Dr. Halászi György ügyvéd jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud 
részt venni.  

 
Az ülés határozatképes, jelen van 9 fő képviselő, Menyhárt Ernő képviselő jelezte 
távolmaradását. 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

 
1.Napirend 
 Tájékoztató a Falufejlesztés nevű beruházásunk közbeszerzési eljárásáról, vállalkozói 
szerződés aláírása.  
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: A „Falufejlesztés” beruházás közbeszerzési eljárása sikeresen lezárult. A február 
17-i Képviselőtestületi ülésen a Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatának megfelelően, a 
pontozás alapján a döntés megtörtént. Február 18-án sor került az eredményhirdetésre. A 
Pontozás alapján a Darók és Társa Kft. nyerte el a beruházás megvalósítását. A mai napon 
kerülhet sor a vállalkozói szerződés megkötésére. A fűtés szezon véget érésével kezdődhet a 
munka.  
 

Szűcs Lajos polgármester és Darók Sándor ügyvezető az építési szerződést aláírták. 
 

Szűcs Lajos: Köszönöm mindazoknak a munkáját, akik a pályázat előkészítésében, 
bonyolításában, közbeszerzési eljárásban, a bizottság munkájában részt vettek, hogy a 
szerződéskötésre, és a kivitelezésre minél előbb sor kerülhessen. A beruházás befejezési 
határideje a vállalkozói ajánlat alapján 2010. augusztus 1. 
 
2.Napirend 
 Bemutató a Térfigyelő-kamerarendszer fejlesztése beruházáshoz kapcsolódó 
eszközválasztékról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 



Szűcs Lajos: A térfigyelő-kamerarendszer fejlesztése új rendszer kiépítését jelenti. A múlt 
évben tavasszal adtuk be a pályázatot, és az ősszel értesültünk, hogy nyert a pályázat. A tél 
folyamán nem kezdtük meg a munkálatokat. A tavaszi és a nyári hónapokban kerül sor a 
megvalósításra. 1 év alatt már olyan technikai fejlesztésre került sor, hogy el kell döntenünk, 
hogy mind a 11 kamerához vezetékes rendszert építsünk-e ki, vagy rádiós kamerákat 
szereljünk fel. A kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírásra került az OBSITOS-97. Személy 
és Vagyonvédelmi Vállalkozás EC ügyvezetőjével. Kértem a vállalkozótól, hogy mutassák be 
azokat a kamera típusokat, amelyekről már beszéltünk, hogy milyen képminőséget tudnak 
biztosítani, hogyan kerülnek rögzítésre. Az eszközök kiválasztása után rövid időn belül a 
beruházás is megvalósulhat majd.  
 

Nagy Sándor az OBSITOS – 97. EC biztonságtechnikai vezetője bemutatta az ideiglenesen 
felállított térfigyelő-kamerarendszer működését, és tájékoztatást adott a lehetőségekről, hogy 

a kijelölt helyekre milyen típusú kamera javasolt. 
 
Szűcs Lajos: Köszönjük a tájékoztatást. 
Mind a 11 kamerát infrás megvilágítással terveztük, hogy a képminőség éjszaka is 
használható, jó legyen. Az elmúlt 2-3 hónapban felvettük a kapcsolatot több szolgáltatóval: E-
on, Invitel és a Pr Telecom-mal, hogy valamelyik szolgáltató hálózatát tudjuk használni 
vezetékes kamera kiépítése esetén. Vagy a földben lévő alépítményeket vagy a telefon, vagy 
az E-on oszlopait kellene használnunk, hogy a vezetékeket kiépíthessük. A beruházás kapcsán  
egyszeri díjat és utána éves bérleti díjat kérnek a szolgáltatók. Nem láttam eddig a rádiós 
kamera képminőségét. A pályázatban a temetőhöz is van kamera betervezve. Ez már nagyobb 
távolságnak számít.  
Nagy Sándor: 1,7 km –re lévő temetőnél végeztünk „próba” (rádiós) kamerázást. Megfelelő, 
nagyon jó minőséget tapasztaltunk.  
Kobela Margit: A rádiós kamerát az időjárási viszonyok mennyire befolyásolják? 
Nagy Sándor: Ónos eső nagyon veszélyes lehet. Van benne fűtés. Úgy gondolom, nem fog 
problémát okozni.  
Szűcs Lajos: A Polgármesteri Hivatal a település közepén helyezkedik el, ahol a központ 
kerül majd kiépítésre. Légvonalban 1 km-nél egyik kamera sem lesz távolabb. A pályázatban 
4 db mozgatható, programozható kamera szerepel, és 7 db fix. 4 db-ot az interneten keresztül 
a polgárőrök tudják majd kezelni. A terv szerint 1 db a hivatal előtt, 1 db az iskolaudvarra, 1 
db a víztoronyra, és a negyedik van a temetőbe tervezve.  
Nagy Sándor: Ipari átjátszóról van szó, ami nagyon jó minőségű. A rádiós kamerák nagyon jó 
minőségűek. 
Gerhát Károly: A 4 mozgatható kamera vezetékes lenne? 
Szűcs Lajos: Az Inviteltől még nem kaptam választ. Az E-on és a Pr-Telecom nagyon irreális 
árajánlatot adott, úgy a megvalósítással kapcsolatos, mint a bérleti díjra vonatkozóan. Az E-on 
évi 100.000,- Ft-ot kérne. Ez majd működési költség lesz. Szeretném minél alacsonyabb áron 
megoldani. Lehet, hogy a 4. vezetékes, forgatható kamera nem a temetőbe lenne kihelyezve, 
hanem az ABC-Virágüzlethez, mert ott már adott a vezeték kiépítése. A rendelkezésre álló 
pénzből kell gazdálkodnunk.  
 
Joó-Kovács Balázs Polgárőr Egyesület elnöke kért szót, és a Polgármester Úr megadja a szót. 

 
Joó-Kovács Balázs: Örülök neki, hogy le tudjuk cserélni a 12 éve működő saját, kis, 
kezdetleges rendszerünket. Örülünk, hogy a mi, a polgárőrség is benne lehetünk a pályázatba 
a magunk, szerény lehetősége szerint. Nekünk még ez után jön a munka, hogy ezt a nagyon 



modern technikát a közösség érdekében a megfelelő hatékonysággal tudjuk majd kezelni, és 
felhasználni. Ezt a lehetőséget köszönöm szépen. 
Szűcs Lajos: Bízom benne, hogy ezután is az önkormányzat tudja támogatni az egyesületet. 
Ebben egyetértés van, és remélem, hogy az egyesületnek is és a településnek is csak a 
hasznára válhat, és jó eredménye lehet.  
Túróczi Béla: A régi kamerákat le kell szedni? Nem lehet már használni? 
Szűcs Lajos: Át kell vizsgálni, és lehet még áttelepítéssel használni őket, mert 16 csatornás 
lesz a központ. 11 kamera szerepel a pályázatban, még 5 kamerát a régiből is lehet 
működtetni, még akkor is, ha nem ad olyan jó képminőséget. A pályázatban nem szerepelt a 
Bajnok utcai játszótér be kamerázása. Mivel felújításra kerül a játszótér, javasolni fogom, 
hogy tegyünk oda is egy kamerát.  
Köszönöm szépen a bemutatót. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltak, és tájékoztatást adtak a 
lehetőségekről, és rövidesen elkezdődhet a kivitelezés is.  
 

Eszes Zoltán úr és Nagy Sándor úr elment az ülésről. 
 
 
3.Napirend 
 Gépjármű vásárlásának megtárgyalása 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Különböző feladatok ellátásához szükséges lenne gépjármű vásárlására. Erről 
már több alkalommal beszéltünk. Azt kérném, hogy a Képviselőtestület hatalmazzon fel 2-3 
személyt, akik a vásárlást lebonyolítják. Ez idáig 3 használt autót néztünk meg.  1 db sárga 
1000 cm3 Suzuki terepjárót, amely közel 30 éves, az ára 500,- e/Ft. Két benzin-gáz üzemű 
Lada Nívát, 350.000,- és 560.000,- Ft. árban. Az autógáz 160,- Ft/l, a benzin ára drága, ezt 
nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezek után havonta cégautóadót kell fizetni. Lehet 
lízingelésben is gondolkodni, de új autóval a település külterületi útjait járni sajnálnám. 
Joó-Kovács Balázs: Interneten körbenéztem, és az eddig szóban forgó összegtől egy 100-
150.000,- Ft-tal kellene többet rákölteni. Teherautó kategóriás (2-3 személyes) gépjármű után 
nem kell adót fizetni, azt az összeget a vételárhoz kellene tenni. A Suzuki terepjáró tudásához 
hasonló kategóriában többféle gépjármű van. Nem kellene ragaszkodni a típushoz. Megfelelő 
típusú gépjárművet kellene kiválasztani, amelynek legolcsóbb az üzemeltetése. 
Szűcs Lajos: 6-700,- eFt összegben már jobb állapotban lévő gépjárművet lehetne vásárolni.  
Dr. Pap Béla: Javaslom, hogy bízzuk meg a Polgármestert, Szűcs Gergelyt és Joó-Kovács 
Balázst a vásárlással.  
Szűcs Gergely: A lehető legtöbb pénzt költsük rá a vásárlásra. Ne arra törekedjünk, hogy 
minél olcsóbbat vegyünk.  
Szűcs Lajos: Ha az egész betervezett (700.000,- Ft) összeget ráköltjük, akkor nem marad 
pénzünk az üzemeltetésre.  
Dr. Pap Béla: Egymillió forintot határozzunk meg. 
Fajka János: Egyetértek a véleményekkel, mert nem egy évre vásároljuk. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
24/2010.(III. 10.) Önkormányzati Határozat 
Gépjármű vásárlásáról 
 



Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete gépjárművet kíván vásárolni 
maximum 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint összegben a vízszolgáltatás zavartalan 

biztosítása érdekében a Vízmű számára. 

 A gépjármű vásárlásához a pénzügyi fedezet a 2010. évi költségvetésben a kisegítő 
mezőgazdasági szolgáltatás dologi kiadásaihoz betervezett összegből kerül átcsoportosításra. 

 
 

A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert, Szűcs Gergely képviselőt, és  
Joó-Kovács Balázst, a Polgárőr Egyesület elnökét a gépjármű kiválasztásával,  

– lehetőleg tehergépjármű kategóriás - 
 valamint a polgármestert az adásvételi szerződés aláírásával. 

 
Határidő: 2010. március 31. 

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

Dr. Fehérváry Mária – jegyző  
Neisz Józsefné - gazdálkodási főmunkatárs 

Szűcs Gergely – képviselő 
Joó-Kovács Balázs – elnök 

 
 

  
4.Napirend 
 Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Dr. Szekeres Imre Képviselő Úrnak megköszönöm a településünkért az elmúlt 4 
éves ciklusban végzett munkáját.  
 

Dr. Szekeres Imre Úr szót kért, és a Polgármester Úr megadja a szót: 
 

Dr. Szekeres Imre: Köszönöm a segítséget, és az együttműködést, amelyet kaptam. 
Megválasztásomkor egy kitűzött program alapján kezdtem meg a munkát. Ebből több 
programot meg tudtunk valósítani. Megvalósításra kerül a szolgáltatóház, a játszótér, és a 
hivatal, és a tűzoltószertár felújítása. A szolgáltatóház és a játszótér felújításán keresztül sok 
ember számára teszik a falut otthonosabbá és szebbé. Illetve azok az eszközök, mint a 
térfigyelő-kamerák felszerelése is biztonságosabbá teszik a település életét. Jelentős változás 
várható a jászságban ezen a téren. Remélem, hogy érzékelhető lesz a közbiztonságot érintően. 
Közbiztonsági hálót biztosítunk 3 hónapig az ország azon területein, ahol magasabb a kis 
értékben elkövetett (fa, tyúk, st.) bűncselekmények száma.  Befejeződött a rendőrség és a 
határőrség átszervezése a múlt év végén, mert megszűntek a határőrségek, azokon a 
országhatárokon, amelyek Európai Uniós tagállamok lettek, és nem kell határőröket 
biztosítani. A határőrök kaptak 2 év türelmi időt az átszervezés során, és ez járt le a 2009. év 
végén. Az így felszabaduló létszámból nyár elejéig közbiztonsági járőröket szerveztünk, ez 
mintegy 4000 rendőrt jelent az országnak azon területein, mint a Jászság is, mivel a 
Jászberényi Rendőrkapitányságnál is létszámhiány van. A Jászság területén 3-4 hónapig tart a 
rendszeres járőrözés. Ez ideiglenes vezénylés, addigra végeznek azok a fiatalok, akik majd be 
tudnak állni. 10 új rendőr jön a Jászberényi Rendőrkapitányságra a meglévő létszámon felül, 
és a Rendőrőrsöknél is fel tudjuk majd tölteni a létszámokat. 1-2 éven belül teljesen 
stabilizálni tudjuk majd a helyzetet, és még jobb lesz a helyzet. Ha ehhez még mellé tudjuk 



tenni a településőröket, mert Jászboldogházának is van már egy, és lesz még egy fő. 
Visszatérve az ülésen is elhangzottakra: A biztonságot is növelő eszközök között a térfigyelő 
kamerák felszerelése még nagyobb biztonságot jelent majd a településen. Tapasztalatom 
szerint nagyon jelentős  prevenciós eszköznek számít.  
A legnagyobb beruházás is megvalósult. Felújításra kerültek a Strandfürdő medencéi. Ez is 
nagyon fontos a falunak. Fontosak mindazok az ügyek, amelyek egy-egy intézményekhez 
kötődnek. A Honvédelmi Minisztériummal kötött megállapodás alapján májusban 
megérkezhetnek azok az eszközök, amelyeket az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 
biztosítunk. Bízom benne, hogy ebben az évben, ha már jó idő lesz, megkezdik, és felújításra 
kerül a Jánoshida – Tápiógyörgye összekötő út is, valamint azon leszünk, hogy az Imrédi út is 
minél előbb felújításra kerüljön.  Az a munka, amit közösen elvégeztünk, szükségesek és 
fontosak voltak. Lehet, hogy ezek a munkálatok az ország egésze szempontjából kis dolgok, 
de az itt élő lakosoknak nagyon fontos dolgoknak számítanak. Örülök, hogy együtt tudtunk 
működni, és ehhez köszönöm a település bizalmát, támogatását. Az elmúlt évek alatt mindig 
együttműködést tapasztaltam, jelzéseket kaptam, ha segítségre volt szükség. Az - az 
önkormányzat, amelyik nem kezdeményez, és nem pályázik, nem tud pályázaton nyerni, nem 
tudja fejleszteni a falut. Tapasztalatom szerint Jászboldogházán meg volt a kezdeményezés. 
Kidolgozott, műszakilag átgondolt, pénzügyileg is reális tervek voltak. Az együttműködés 
hasznos volt. Ebben köszönöm a Polgármester és a Képviselőtestület részéről történő 
együttműködését. Mindig azon leszek, hogy a fejlesztésekben segítsem a települést, minél 
több programban együtt tudjunk működni. Köszönöm szépen. Továbbiakhoz jó munkát 
kívánok mindenkinek!  
 

Dr. Szekeres Imre Országgyűlési Képviselő Úr elment az ülésről. 
 

Szűcs Lajos: A költségvetésben a rendezvényekre összesen 1.000.000,- Ft van betervezve, 
melyből az Autósport Egyesület részére a rally verseny megrendezésére 100.000,- Ft-ot 
szavaztunk meg. Ebben az évben a verseny nem május 1-én, hanem augusztus 20-án kerül 
majd megrendezésre.  Egyéb kérelem nem volt.  
Pesti Róbert most kérte a Képviselőtestület támogatását a Hagyományok hétvégéje 
rendezvényhez. A rendezvény megvalósításához létrehoztak egy egyesületet. Az egyesület 
tagsága 6 település képviselőiből áll. Az alakuló ülésre az ülést megelőző nap estéjén 
telefonon kaptam meghívást. Nem tudtam részt venni, mert már más programom volt. Minden 
település önkormányzatát megkeresik a kérelmükkel.  
A múlt évben volt először ez a rendezvény, és akkor 250.000,- Ft-tal támogattuk.  
Amennyiben ebben az évben is támogatjuk a rendezvényt, akkor az –az összeg a falunapi 
rendezvényünk összegét csökkenti majd. Falunapi rendezvényre február hónapban 
nyújtottunk be egy pályázatot, 600.000,- Ft támogatásra. Zenei előadók meghívására lehetett 
pályázni. 800.000,- Ft-ból nagyon gyenge programot lehet megvalósítani. Ezért nem javaslok 
annyi támogatást adni, mint a múlt évben. A rendezvény Jászboldogháza határában kerül 
megrendezésre, ezért úgy gondolom, hogy támogassuk. Várom a javaslatokat. 
Szűcs Gergely: Nagyon nagyvonalúan állították össze a programokat.  
Dr. Pap Béla: 200.000,- Ft-tal támogassuk a rendezvényt. 
Szaszkó Béla: 100.000,- Ft-tal támogassuk most, 100.000,- Ft-tal támogassuk akkor, ha nyer a 
pályázat. 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
25/2010.(III. 10.) Önkormányzati Határozat 
Hagyományok hétvégéje rendezvény támogatásáról 



 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászföld 
Hagyományőrző Egyesület „Hagyományok hétvégéje Jászboldogháza – Portelek Bartal 

tanyán” megrendezésre kerülő programok támogatásához kért szóbeli kérelmét. 
1. A Képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetéséből 100.000,- Ft., azaz 

Egyszázezer forint támogatást nyújt a civil szervezet részére. 
 

2. Továbbá, amennyiben az önkormányzat támogatást nyer el az UMVP Falunap 
megrendezésére benyújtott pályázaton, akkor további 100.000,- Ft., azaz Egyszázezer forint 

támogatást ad a programok megvalósításához az egyesület részére. 
 

A Képviselőtestület felkéri a Polgármesteri Hivatal gazdálkodását, hogy a támogatást az 
egyesület Alsójászsági Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámra utalni szíveskedjenek. 

 
Határidő: 2010. május 16. 

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

Dr. Fehérváry Mária – jegyző  
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

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

 
Kmf. 

 
     (Szűcs Lajos)       (dr. Fehérváry Mária) 

     polgármester       jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


