41
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2010. április 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 16. 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

- jegyző

Meghívottak: 8 fő.
Az ülés határozatképes, jelen van 10 fő képviselő.
A képviselőtestület 10 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja.
1.Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Február 26-án részt vettem Debrecenben a Kelet Holding Kft. meghívására az Alurad
Kft. végelszámolásával kapcsolatos hitelezői tájékoztatón. Ez jelenleg is folyamatban van. Kértem a
Felszámoló biztost, hogy vizsgálja ki, hogy ahhoz, hogy a cég ide jutott, és megkezdődött a
felszámolása, volt-e ebben a folyamatban valamilyen csőd bűntettel kapcsolatos szabálysértés, illetve
még különböző kivizsgálásra kértem a felszámoló céget.
- Február 27-én részt vettem a Polgárőr Egyesület közgyűlésén.
- A Jegyzővel részt vettünk a március 15-i iskolai ünnepségen.
- Március 13-án részt vettem az Önkéntes Tűzoltó Egyesület által megrendezett bálon.
- Március 17-én Joó-Kovács Balázs Polgárőrség elnökével és Vereb Szabolcs településőrrel
autót vásároltunk a településőrség részére, amelyet 18-án le is szállítottak. Jó műszaki
állapotban lévő 1995. –ös évjáratú, 55.000 km-t futott, Suzuki Samurait vásároltunk 850.000,Ft-os vételáron.
- Március 27-én részt vettem az Elszármazottak Baráti Társaságának közgyűlésén, valamint
ezután a Tornacsarnokban tartandó Árvalányhaj néptánccsoport előadásán.
- Az Országgyűlési Képviselő választásokkal kapcsolatos rendezvényeken részt vettem. Pócs
János Képviselő Úr meghívásának eleget téve, a polgármester társaimmal együtt többször
részt vettünk a kerekasztal - beszélgetéseken.
- Jánoshida – Tápiógyörgye összekötő út felújításával kapcsolatosan szeretném tájékoztatni
Önöket azokról az információkról, amelyről telefonon keresztül tudomást szereztem. Az út
felújítására a Közút Kht. ez év január hónapjában nyújtotta be a pályázatot a debreceni
Fejlesztési Tanács felé. Egy jóváhagyó döntés szükséges ahhoz, hogy ez a kiemelt projekt
megvalósuljon. Az április 1-vel országosan életbe lépett döntési moratórium miatt, akadálya
van, hogy döntés történjen. A Regionális Fejlesztési Tanács majd csak ennek feloldása után
dönthet. Ezt követően kezdheti meg a Közút Kht. a közbeszerzési eljárást, majd a
megvalósítást. Ezért elképzelhető, hogy a kivitelezés el fog csúszni a jövő évre.
- Folyamatban van a Polgármesteri Hivatalban a „Takarnet program” bevezetése. Ez a
Földhivatali nyilvántartásból a tulajdoni lapok és térképek beszerzését teheti lehetővé. Ezért a
használatért az önkormányzatnak fizetni kell, annyi megtakarítást jelent majd, hogy nem kell
bemenni a Földhivatalba, Jászberénybe a tulajdoni lap másolatért.
- Folyamatban van a strand üzemeltetési engedélyének a beszerzése. Az üzemeltetési tervhez
parkoló tervet kell készíttetnünk.
- Április hónapban az Önkéntes Tűzoltó Egyesület megkapta azokat az eszközöket, amelyeket a
Magyar Honvédségtől kértünk.
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Folyamatban van az önkormányzat intézményeinél a telefon és internet használati előfizetések
módosítása. 4 szolgáltatótól kértünk árajánlatot, és az On Line System Informatikai és
Tanácsadó Kft-vel kötöttünk előfizetői szerződést a telefonszolgáltatás igénybevételére.
A Vöröskereszttől hetente kétszer 18 nagycsalád részére érkezik kenyér és tej adomány
településre.
Egyeztetéseket végeztünk a nyári gyermektáborral (20-20 erdélyi és boldogházi gyermek
csere gyermektáboroztatását jelenti) kapcsolatosan, amelyet „A Jászboldogházi Gyermekekért
Alapítvány” pályázati támogatáson keresztül nyert el.
Egyeztetéseket végeztünk a falunap szervezésével kapcsolatosan.
Április 22-én ünnepélyes keretek között az óvodás és alsó tagozatos iskolások, nevelők,
valamint kisgyermekes szülők jelenlétében sor került a strand területén kialakított játszótér
átadására, melyet a CBA és a Proter & Gamble „A közösség szíve” (köszi) program
keretében a településnek adományozott 1 millió forintból újítottunk fel. 5 játékeszközt
kaptunk, melyet engedéllyel együtt átadtak az önkormányzat részére.
Folyamatban van a „Falufejlesztéses”
beruházás. A játszótér, tűzoltószertár, és a
szolgáltatóház felújítása már elkezdődött. Májusban megkezdődik a Polgármesteri Hivatal
felújítása.
A művelődési ház felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban részesült. 46.000.000,- Ftos támogatást nyertünk az épület tető és a nyílászárók cseréjére, valamint az
akadálymentesítésének elvégzésére. Összesen a beruházás 56.000.000,- Ft, mely nem
tartalmazza a külső hőszigetelést és a festést.
A strandfürdő szociális épületére benyújtott pályázat nem nyert. Elutasításra került az uniós
jogszabályok alapján, mert 2008. évben elnyert TEKI támogatást a strand felújítására vettük
igénybe, ezért 3 éven belül egy ingatlanra 200 ezer eurónál több támogatást nem
igényelhetünk.
Ennyiben kívántam tájékoztatást adni az elmúlt időszakban történt eseményekről. Van-e az
elhangzottakhoz kérdés, hozzászólás, vagy vélemény?

Dr. Fehérváry Mária: Rövid tájékoztatást szeretnék adni a településen történt Országgyűlési Képviselő
választás eredményeiről. A választás zökkenőmentesen lezajlott április 11-én. 1 forduló megtartására
került sor. Rendkívüli esemény egyik szavazókörben sem történt. Összesen 1427 választópolgár
szerepelt a névjegyzékben. Ebből 1040 fő élt a választójogával. A községben a részvételi arány 73 %os volt. Érvényes szavazatok száma egyéni jelöltenként: Lukácsi Katalin MDF jelöltje 2 %-ot,
Madarász Sándor a Jobbik jelöltje 20,1 %-ot, Pócs János a Fidesz – KDNP jelöltje 66,2 %-ot, és Dr.
Szekeres Imre az MSZP jelöltje 11,7 %-ot szerzett. A listán leadott szavazatok közül: a Jobbik 21,5 %,
az MSZP 8,4 %-ot, az MDF 1,6 %-ot, LMP 3,7 %-ot, a FIDESZ-KDNP 64,5 %-ot, a Munkáspárt 0,3
%-át szerezte meg az érvényes szavazatoknak. Jász-Nagykun-Szolnok Megyében a
választópolgároknak 60,98 %-a szavazott, ezért az első forduló a megyében érvényes volt, mert a
választópolgároknak több, mint a fele elment szavazni. Az egyéni választókerületben, - 2. számú
választókerület, melynek Jászapáti a központja – 60,48 %-a szavazott a választópolgároknak, és a
szavazatok 54,16 %-át Pócs János szerezte meg, így az egyéni választókerületben érvényes és
eredményes volt a szavazás.
Szeretném megköszönni a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak,
a Helyi Választási Iroda tagjainak és a Polgárőrség tagjainak és mindazoknak a munkáját, akik a
választás sikeres lebonyolításában közreműködtek. Köszönöm szépen.
Fazekas Józsefné: Az a hír járja, hogy a strand vize hideg lesz. Igaz-e a hír?
Szűcs Lajos: Azért, hogy ne legyen hideg a víz, az építkezés során 2 db víz hőcserélő beépítésre is sor
került, mely melegíti a vizet. A nagymedence vize 27-28 oC -ra van tervezve. Mindenképpen azon
leszünk, hogy a lakosság igényeit szolgálja majd.
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.
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Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt
eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Határidő: 2010. 02 10.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
2.Napirend
Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményeinek 2009. évi költségvetésének
teljesítéséről és a zárszámadási rendelet elfogadásáról
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A 2009. évi költségvetési teljesítése a tervezetthez képest számszakilag és százalékosan
is mutatja, hogy nagyobb eltérésekre is sor került. 20-30-40 %-os eltérések is vannak. Mi ennek az
oka? Egyrészt a strand beruházásával kapcsolatos, mert évközben derült ki, hogy építésköteles
beruházásként fordított áfa szabályát kell alkalmaznunk. Az áfa kifizetése nem fejlesztési kiadásként
szerepel a költségvetésben, hanem a működési bevételek, és kiadások között. A másik ok, amely
jelentős, az iskolakonyha építésből adódó áfa visszaigénylés. Ez a Polgármesteri Hivatal bevételeinél
okozott 943 %-os teljesítést. Ezeken kívül is voltak olyan tételek, ahol az előirányzathoz képest többet,
vagy kevesebbet teljesítettünk. Az eltéréseket legtöbbször az évközben meghozott döntések
befolyásolják. A 2009. évi költségvetésbe 5,7 millió Ft-os működési hitel volt betervezve. Ha az áfa
visszaigénylés nem lett volna, igénybe is kellett volna vennünk, de így nem került sor működési hitel
felvételére. Ezért összességében jól zártuk a 2009. évet.
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
3/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Rendelete
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.Napirend
Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, csoportok szakmai, és pénzügyi beszámolója a
2009. évről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Felkérem a Jegyzőnőt, hogy tájékoztassa a Képviselőtestületet a civil szervezetektől
bekért beszámolóval kapcsolatosan.
dr. Fehérváry Mária: 1 hónappal ezelőtt megkértem azokat az egyesületeket, akik 2009. évben
támogatást kaptak az önkormányzattól, hogy készítsék el a 2009. évi működésükről szóló
beszámolójukat, pénzügyi táblázat, és rövid szöveges magyarázat formájában. A beszámolót
elkészítették, és a rendelkezésünkre bocsátották, melyet tájékoztatásul a Képviselőtestület tagjai
részére megküldtünk.
Az egyesületek elnökei jelen vannak, amennyiben kérdés van, szívesen válaszolnak, Zrupkó Ferencné
„A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány” elnöke jelezte, hogy más egyéb elfoglaltsága miatt nem tud
jelen lenni a mai ülésen, de a kérdésekre írásban szívesen választ ad a későbbiekben.
Szűcs Lajos: Nincs kérdés, akkor javaslom, hogy fogadjuk el a civil szervezetek beszámolóját.
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Határozat
A községi civil szervezetek 2009. évi gazdálkodásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a civil
szervezetek 2009. évi gazdálkodásról szóló beszámolóikat.
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Köszönetét fejezi ki a településen működő civil szervezetek munkájáért, mellyel hozzájárulnak a
település komfortosabbá tételéhez.
Határidő: 2010. április 28.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária - jegyző
A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány
Polgárőr Egyesület
„Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Faluvédő és Szépítő Egyesület
Sportegyesület
4.Napirend
Előterjesztés a temetőről és a temetkezésről szóló 10/2000. (XI.24.) Önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására
Előadó: dr. Fehérváry Mária jegyző
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyzőnőnek, a napirend előadójának.
dr. Fehérváry Mária: Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. Elsősorban a szerkezetére
figyeltem a rendelet elkészítésénél. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium hozott új szabályt az
önkormányzati rendeletek megalkotására. Ezek a szabályok figyelembevételével, és dr. Varga Márta
az Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal munkatársának a szakmai javaslatai alapján
készítettem el. A rendelet mellékletét képező ár-és díjtételek az eddig érvényben lévő díjakat
tartalmazza. Az Ügyrendi Bizottság megfelelőnek találta.
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy az előterjesztett rendelet tervezetet fogadja el a Képviselőtestület.
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
4/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Rendelete
A temetőről és a temetkezésről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5.Napirend
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2008. (V.8.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására.
Előadó: dr. Fehérváry Mária - jegyző
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyzőnőnek, a napirend előadójának.
dr. Fehérváry Mária: A szociális rendelet szintén az Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal
munkatársának szakmai javaslatai alapján került átdolgozásra, illetve az önkormányzati rendelet
alkotására vonatkozó kormányrendelet szabályait vettem figyelembe. A szociális rendelet-tervezetet
mind az Ügyrendi Bizottság, mind a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta. A bizottságok
a rendelet – tervezetet jónak ítélték meg, egy módosítást javasolt a bizottság. A 10. pont: Az aktív
korúak ellátására vonatkozó szabályok között a korábbi rendeletben a családsegítővel való
együttműködés szerepelt. A szociális törvény szerint egyetlen egy szervezetettel való együttműködést
jelölhet meg az önkormányzat. Ez elsősorban a családsegítő szolgálat kell, hogy legyen. A településen
családsegítő szolgálat nem működik, ezért a Polgármesteri Hivatalt jelöljük meg együttműködésre
kötelezett szervként. Ezzel a módosítással együtt kérem a rendelet - tervezet elfogadását.
Szűcs Lajos: Amennyiben egyéb hozzászólás, kiegészítés nem érkezett, javaslom, hogy a Jegyzőnő
által elmondott módosítással együtt fogadjuk el a szociális rendelet-tervezetet.
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A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
5/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Rendelete
A szociális ellátások helyi szabályairól
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6.Napirend
Előterjesztés a Jászboldogháza községért kitüntető díj és a Jászboldogháza község díszpolgára
cím adományozására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Falunap közeledtével fontosnak tartom, hogy a mai napon tárgyaljuk meg, hogy akarunke ebben az évben kitüntető díjakat adományozni. A mai napon hozzunk döntést abban, hogy hány főt
szeretnénk a június 5-én megrendezendő falunapon átadni. A rendeletünk alapján évente 2 fő részére
adományozható Jászboldogháza Községért kitüntető díj. Ettől ez idáig úgy tértünk el, hogy volt olyan
év, amikor nem adományoztunk kitüntető díjat. Amennyiben akarunk kitüntető díjat adományozni, a
következő ülésre bekérjük a civil szervezetek javaslatát, és az Ügyrendi Bizottság javaslatára a testület
dönt. Van-e javaslat?
Fazekas Józsefné: Kitüntető díjra van javaslatom, aki a Faluvédő és Szépítő Egyesületben több éven át
nagyon sok munkát végzett, és az Ő személye garancia a múltban is, és a jövőben is, ezt a díjat
megérdemli.
Gerhát Károly: Tervezzünk be két főt.
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy a Jászboldogháza Községért kitüntető díjra 2 főt tervezzünk be, és erre
várunk javaslatokat. Díszpolgári cím adományozását ebben az évben nem javaslom.
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Határozat
Kitüntető díjak adományozásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2010. évben történő
kitüntető díjak adományozásáról az alábbiak szerint döntött.
1. A Képviselőtestület 2010. évben nem kíván Jászboldogháza díszpolgára címet adományozni.
2. A Képviselőtestülete 2010. évben 2 db Jászboldogháza községért díjat kíván adományozni.
A kitüntető díjak a Falunapon kerülnek átadásra.
Határidő: A díjazásra a javaslatok beérkezési határideje: 2010. május 14.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária - jegyző
Helyi Civil szervezetek elnökei
7.Napirend
Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinek éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
Előadó: dr. Fehérváry Mária – jegyző
Szűcs Lajos: Az ellenőrzésről szóló írásos jelentést megkapták a képviselők. Átadom a szót
Jegyzőnőnek.
dr. Fehérváry Mária: Nem sok hiányosságot tárt fel az ellenőrzés. Az ellenőrzés hiányosságaira a
Jegyzőnő Intézkedési tervet készített. Hiányzik a „Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és
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selejtezésének szabályzata” valamint a „Kockázat kezelési Szabályzat”. Ennek a hiányosságnak majd
eleget kell tenni, és el kell készíteni. Az utalásoknál, illetve a pénzügyi forgalom lebonyolításánál az
ellenjegyzés, utalványozás, kötelezettségvállalás jól le vannak szabályozva. Egyetlen probléma az
volt, hogy nem mindig volt minden utalványrendelet aláírva. Ennek elsősorban az volt az oka, hogy a
kiadásoknál minden reggel utaláskor kerülnek aláírásra. Az OTP-s bizonylatok mellé odakerülnek a
bevételek is, amely mellé ugyanúgy utalványrendelet van csatolva, mellyel mi már napi szinten nem
találkozunk. A jövőben oda figyelünk erre, és utólag a bevételeknél pótolni fogjuk az aláírásokat.
A másik hiba volt, hogy az utalvány rendelet nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, hiányoztak
róla adatok. Ez kijavításra került. Javaslat volt még, hogy a non-profit szervezetekkel a megítélt
önkormányzati támogatásokkal kapcsolatosan támogatási szerződést kellene kötni, és a felhasználásról
számlával alátámasztott elszámolást kérjünk. Erről a Képviselőtestületnek kell majd tárgyalni. Az
ellenőrzés semmiféle büntető szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárást megindítására okot adó
hiányosságot nem tárt fel. A hiányosságok nagy része már kijavításra került. Ezzel szerettem volna
kiegészíteni az írásos anyagot. Köszönöm szépen.
Szűcs Lajos: Köszönöm a hivatal dolgozóinak a pontos és precíz munkát. A dolgozóknak sokszor
olyan adminisztrációs munkát kell végezni, amely néha már majdnem értelmetlennek tűnik, melyeket
rögzíteni kell, de a jogszabály alapján jól, és precízen végzik.
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
38/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Határozat
Az önkormányzat és intézményeinek 2009. évi ellenőrzéséről
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat és intézményeinek
2009. évi belső ellenőrzéséről szóló összefoglaló jelentést elfogadja.
Határidő: 2010. április 28.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Jászsági Többcélú Társulás – 5100 Jászberény, Szabadság tér 16.
8.Napirend
Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A közbeszerzési terv 2010. évben két darab közbeszerzés lefolytatását mutatja. Az első a
„Falufejlesztés” beruházás eljárása, a másik a művelődési ház felújítására vonatkozó közbeszerzési
eljárás tervezet. Az első közbeszerzési eljáráson már túl vagyunk, a tervezett összeg, már a valós
összeget tartalmazza. A művelődési ház felújítására betervezett érték, becsült érték. A közbeszerzés
során ez az érték változhat, mert lehet, hogy a kivitelezés ettől eltérő adatot fog tartalmazni. Javaslom,
hogy fogadjuk el a tervet.
Túróczi Béla: A tervben szerepel az a megnevezés: döntéshozó. Mit jelent ez?
Szűcs Lajos: A döntéshozó a Képviselőtestület, amelyet a polgármester képvisel, és ír alá a testület
nevében.
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
39/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Határozat
A községi önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervéről
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete
2010. évi közbeszerzési tervet
J ó v á h a g y j a.
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(A terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Határidő: folyamatos
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Közbeszerzési Tanács 1024 Budapest, Margit krt 85.
9.Napirend
Előterjesztés a folyószámlahitel meghosszabbítására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A folyószámlahitel az önkormányzat működési hitelkeretét jelenti, mely évek óta
18.000.000,- Ft. Évente szükség van az OTP Bank Nyrt.-nél az éves meghosszabbítására.
Amennyiben szükség van működési hitelre, így az összeg erejéig ehhez a pénzhez bármikor
hozzáférhetünk. Ez biztosítja, hogy ne kerüljön az önkormányzat olyan helyzetbe, hogy a határidős
számlákat nem tudja befizetni. 3 éve nem kellett igénybe venni, de előtte volt olyan év, amikor
igénybe volt véve.
Fazekas Józsefné: A hitel visszafizetésének határideje 2011. május 27. Nagyon rövidnek találom a
határidőt.
Szűcs Lajos: A folyószámlahitelt 1 évre adja a bank, 1 év után meg kell hosszabbítani a
hitelszerződést. Ezért van szükség minden évben az újratárgyalására.
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Határozat
Folyószámlahitel meghosszabbításáról
Jászboldogháza Község Önkormányzata az OTP Bank Nyrt.-nál vezetett folyószámlahitel
meghosszabbítását határozta el a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos és
zavartalan működéséhez.
A hitel igénybevételének kért időpontja: 2010. 05. 28.
A hitel összege: 18.000.000,- Ft.
A hitel törlesztésének időpontja: 2011. 05. 27.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és
járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.
A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank
Nyrt. javára engedményezi a havonta érkező SZJA, valamint az időarányosan képeződő helyi és
gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
Határidő: május 28.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárs
OTP Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry u. 31.
10.Napirend
Előterjesztés hitelszerződések megkötésére (Térfigyelő kamerarendszer és Falumegújítás)
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
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Szűcs Lajos: Mindkét beruházásnál azonos, de kétféle hitelről van szó. A támogatásokat, melyeket
elnyertünk, támogatást megelőlegező fejlesztési célú hitellel kell igénybe venni. A támogatási
pénzeket nem utalják le előre, hanem a beruházást meg kell valósítani. Ehhez van szükség a
támogatást megelőlegező hitelre.
Mindkét beruházáshoz fejlesztési hitelre van szükség, azért, hogy ne máshonnan vegyünk el.
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Határozat
ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételéről a „térfigyelő kamera rendszer
telepítése” elnevezésű beruházáshoz
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján 1.792.187,- Ft. összegű
fejlesztési célú hitel felvételét határozta el a „térfigyelő kamera rendszer telepítése” elnevezésű
beruházás önerejének finanszírozására.
Támogatási szerződés száma: 160003509K
Pályázati azonosító: TEKI-EA 1505/09
Beruházás költsége: 9.168.750,- Ft.
Beruházás forrásai:
q Önerő: 1.792.187,- Ft, mely hosszúlejáratú, fejlesztési célú hitel
q Támogatás: 6.876.563,- Ft, mely támogatás megelőlegező hitel.
q Egyéb forrás: 500.000,- Ft.
Hitel futamideje: 3 év, törlesztés kezdete: 2011. június 15.
Lejárat: 2014. március 15.
Törlesztés: negyedévente.
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének időtartama alatt a hitelt
és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és
jóváhagyja.
A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank
Nyrt. Javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó bevételeit a kölcsön és
járulékai erejéig.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármester és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon és
a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárs
OTP Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry u. 31.
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Határozat
Támogatás-megelőlegező fejlesztési célú hitel igénybevételéről
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról
Szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján 6.876.563,- Ft.
összegű támogatás – megelőlegező fejlesztési célú hitel felvételét határozta el a „Térfigyelő
kamerarendser kiépítése” elnevezésű beruházás vissza nem térítendő támogatásának
megelőlegezésére.
Pályázati azonosító: HÖF- TEKI 160003709
Megítélt támogatás határozatszáma: 629/2009.(IX.10.) ÉARFT
.
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A beruházás költségvetése előreláthatólag: 9.168.750,- Ft.
Beruházás forrásai:
o Önerő: 1.792.187.- Ft, mely hosszúlejáratú, fejlesztési célú hitel
o Támogatás:: 6.876.563,- Ft, mely támogatás megelőlegező hitel
Hitel rendelkezésre tartása: 2010. december 31.
Hitel lejárata: 2010. december 31.
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének időtartama alatt a hitelt
és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és
jóváhagyja.
A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank
Nyrt. javára engedményezi az önkormányzat 11745035-15409687-0000000 számlájára érkező
160003709. számú támogatási szerződésből eredő 6.876.563,- Ft összegű támogatási összeget,
valamint az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon
és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárs
OTP Bank Nyrt. Szolnok, Szapáry u. 31.
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Határozat
ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételéről a „falumegújítás-és fejlesztés”
elnevezésű beruházáshoz
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,
többször módosított 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján 6.578.518,-Ft összegű
fejlesztési célú hitel felvételét határozta el az ÚMVP keretein belül „falumegújítás-és fejlesztés”
elnevezésű beruházás önerejének finanszírozására.
A támogatás jogcíme: falumegújításra –és fejlesztésre igénybe vehető támogatás
Nyilvántartott támogatási kérelem azonosító száma: 2047134935
Beruházás költsége: 32.892.591,-Ft
Beruházás forrásai:
§ Önerő: 6.578.518,-Ft, mely hosszúlejáratú, fejlesztési célú hitel
§ Támogatás: 26.314.073,.-Ft, mely támogatás megelőlegező hitel.
Hitel futamideje: 5 év, törlesztés kezdete: 2011. június 15.
Lejárat: 2016. március 15.
Törlesztés: negyedévente.
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének időtartama alatt a hitelt
és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és
jóváhagyja.
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A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank
Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó bevételeit a kölcsön és
járulékai erejéig.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon
és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs
OTP Bank Nyrt. Szolnok
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
44/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Határozat
Rövidlejáratú hitel igénybevételéről
Jászboldogháza Önkormányzata 26.314.073,- Ft összegű rövidlejáratú hitel felvételét határozta el a
Falumegújító és fejlesztő elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó támogatás megelőlegezésére.
A hitel törlesztésének ütemezése/visszafizetésének határideje: a támogatás megérkezésekor azonnal,
de legkésőbb 2010. december 31.
A beruházás költségvetése: 32.892.591,-Ft
A beruházás forrásai:
Támogatás megelőlegező hitel: 26.314.073,-Ft
ÖKIF program keretében fejlesztési hitel: 6.578.518,-Ft
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatta hitelt és
járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja.
A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank
Nyrt. javára engedményezi az önkormányzat 11745035-15409687 számú költségvetési elszámolási
számlájára érkező 2047134935 számú támogatási szerződésből eredő 26.314.073,-Ft támogatási
összegét, valamint az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon
és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs
OTP Bank Nyrt. Szolnok
11.Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A szennyvízberuházáshoz kapcsolódó terv engedélyének meghosszabbítására van
szükség. A vízjogi engedélyes megvalósítási dokumentációval rendelkezünk, amit 2007. évben
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pályázati támogatásból készítettünk. A vízjogi engedély megszerzése díjköteles. 2007. évben
250.000,- Ft-ot kellett befizetni a Vízügyi Igazgatóságnak, hogy engedélyt kapjuk a tervre. Ez év
júniusában jár le a terv érvényessége, és még van lehetőség a meghosszabbítására. Eljárási díj (kb.100200,-eFt.) megfizetésével még meghosszabbítható 3 évre a terv érvényessége. A környező jászsági
településeken mindenhol vagy már kiépítették, vagy már pályázatot nyertek el a szennyvízberuházás
megvalósításához. Az elkövetkezendő 3 évben valószínűsíthető, hogy szükség lesz a tervekre. A
pályázat benyújtásához érvényes tervre.
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Határozat
Szennyvíz-beruházási terv meghosszabbításáról
Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestülete a 2007. évben elkészült szennyvíz-beruházási terv
érvényességének meghosszabbításának elvégzéséről döntött.
A Képviselőtestület a szennyvíz-beruházási terv meghosszabbításával járó összes költséget a 2010. évi
költségvetésből biztosítja.
Határidő: 2010. június 10.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs
Szűcs Lajos: A strand vendéglátásának – büfé üzemeltetésre – a pályázati kiírást a Képviselőtestület
írásban megkapta. Részletes pályázati kiírás került megfogalmazásra. A bírálati szempontok is
részletesen vannak kidolgozva. A büfének a strand nyitvatartási ideje alatt kell biztosítania a
kiszolgálást, annál jobb minél szélesebb áruválasztékkal. A tervezetben 25.000,- Ft-os büntetést
határoztunk meg, ha nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit. Nagyon fontosnak tartom a
strand vendéglátását, hiszen a legnagyobb probléma a standon az volt az elmúlt 10 év tapasztalatai
szerint, hogy nem volt megfelelő vendéglátás. Nem volt olyan vendéglátás, ami a mai igényeknek
megfelelt volna. Javaslom a pályázat beadási határidejének: május 12. péntek 10.00 óra. Bízzunk meg
1 bizottságot a pályázat elbírálásával, vagy május 14-ig rendkívüli Képviselőtestületi ülést kell
tartanunk a döntésre vonatkozólag.
dr. Pap Béla: Képviselőtestületi ülésen szavazzuk meg.
Szűcs Lajos: Meg kell határoznunk, hogy a büfé (lakókocsi, vagy konténer) hová legyen felállítva a
strand területén.
Túróczi Béla: Kevésnek tartom az 50.000,- Ft. bérleti díjat, főleg akkor, ha utcára is árulhat.
Szűcs Lajos: Nem szeretném, ha a magas bérleti díj miatt pályázó nélkül maradnánk.
Előnyösebbnek tartanám, ha közelebb kerülne a büfé a medencéhez, de ha az utcára nem árulhat, az
nagy veszteséggel jár, de a heti egy alkalommal történő éjszaki fürdőzés miatti büfé nyitva tartás fog
annyi bevételt hozni, ami ellentételezi azt.
Menyhárt Ernő: Nem csak veszteséggel, hanem színvonaleséssel is járna, ha nem árulhatna az utcára.
Joó-Kovács Balázs részére a polgármester megadja a szót.
Joó- Kovács Balázs: Mint helyi vállalkozó szeretnék szót kérni a büfével kapcsolatosan.
Mindenképpen jó lenne, ha megengedné a Képviselőtestület, hogy az utcán is árulhasson. Több éve
nem üzemelt a strand, ezért valahogyan vissza kell csalogatni a vendégeket a strandra. Az a 1-2-3,eFt-os forgalom, ami az utcáról adódik, az is nagyot nyom majd a mérlegen, és jövőre nagyobb
kedvvel jön majd vissza. Én nem szeretnék azért strandbelépőt fizetni, mert mindennap akarok egy
lángost elfogyasztani.
A képviselőtestület 6 igen, 2 tartózkodással, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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46/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Határozat
Strandfürdőn üzemelő büfé helyének meghatározásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a strandfürdőn üzemelő vendéglátóegység
elhelyezésével kapcsolatosan az alábbi döntést hozta:
A Képviselőtestület büfé helyét úgy jelölte meg, hogy a bérlő az utcára árulhasson.
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Szöllősi Péter - strandfürdővezető
Szűcs Lajos: Az írásos anyag alapján és az elhangzottak kiegészítésével javaslom a pályázati kiírás
elfogadását.
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Határozat
„Strandfürdő büféüzemeltetés” pályázat kiírásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot hirdet a jászboldogházi
strandfürdő területén (5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 5.)
Büfészolgáltatási tevékenység
nyújtásának kizárólagos elnyerésére (valamennyi technikai és elhelyezési feltétel biztosításának
kötelezettségével).
A pályázatot írásban kell benyújtani: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. Szűcs Lajos polgármester
részére. A pályázati dokumentáció letölthető a www.jaszboldoghaza.hu weboldalról, vagy
megrendelhető az 57/460-011 telefonszámon.
A pályázat benyújtási határideje: 2010. május 12. 10.00 óra.
Határidő: 2010. április 28.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Szűcs Lajos: Időskorúak Szociális Otthona Újszász, Akácfa u. 90. az intézmény fennállása 50.
évfordulójának megünneplésére különböző programok szervezéséhez támogatást kér az
önkormányzattól. 2 jászboldogházi lakos van az otthonban. Az ott élők lakhatásához nem fizet az
önkormányzat semmiféle hozzájárulást.
Kobela Margit: Az önkormányzat nem tudja támogatni. A községben lakó idősek részére sem tudunk
támogatást nyújtani, pedig szeretnénk.
Fazekas Józsefné: Hány százalékot tesz ki ez a két fő ebben az intézményben?
Szűcs Lajos: Az intézmény befogadóképessége 200 fő.
A képviselőtestület 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2010.(IV. 28.) Önkormányzati Határozat
Időskorúak Szociális Otthona kérelméről
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az
Időskorúak Szociális Otthona 5052 Újszász, Akácfa út 90. kérelmét.
Az intézmény fennállásának 50. évfordulójának megünneplésére készülnek, ezért a rendezvénysorozat
színvonalas lebonyolításához kértek pénzbeli vagy természetbeni adományt.
A Képviselőtestület az önkormányzat szűkös költségvetése miatt a kérelmet nem támogatta.
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Határidő: 2010. április 28.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Időskorúak Szociális Otthona 5052 Újszász, Akácfa út 90.
Szűcs Lajos: A Képviselőtestületi döntésnek eleget téve, az intézmények fűtéskorszerűsítésére
megkötöttük a szerződést 2009. decemberben. Február 20-án kaptam egy e-mailt a Magyar
Vidékfejlesztési Közösség vezető koordinátorától, hogy a választások előtti bizonytalanság és a
kiadott döntési moratórium hatására hivatkozva a fűtéskorszerűsítéssel foglalkozó konstrukciót 2010.
októberéig felfüggesztik. Nem látok nagy esélyt arra, hogy ez a cég a jövőben is olyan sikeresen
folytatja majd a munkát, mint eddig. Ezért más megoldáson is kell gondolkodnunk, mert az elmúlt
télen már az intézményeknél nagyon sok probléma volt a fűtéssel. Százezreket költöttünk a hivatalnál
lévő kazán javíttatására. Nemcsak a kazánokkal van a probléma, hanem a radiátorok is sorra
hibásodnak. A gáz mellett a szenes kazánok cseréjével 1-2 helyen a szalmabálás kazán beállítását
javasolnám. Dönthetünk úgy, hogy mindenféle pályázat benyújtása nélkül vásárolunk 1-2 szalmabálás
kazánt, de van más egyéb megoldás is: A fűtéskorszerűsítésekre vonatkozóan Környezeti Operatív
Programban van lehetőség komplex pályázat benyújtásával 70 %-os támogatást igényelni. A 30 %-os
önerő befektetésével valószínű, hogy tudnánk olyan megtakarítást elérni, hogy 3-5 éven belül
megtérülne. Dönthetünk úgy is, hogy beadjuk a 4 intézményre (iskola, orvosi rendelő, hivatal,
tornacsarnok) a komplex KEOP pályázatot, a nyílászáró cserével, fűtés –korszerűsítés (radiátor
cserével), hőszigeteléssel együtt. Nagyon sürget az idő, mert a következő fűtési szezonra lépnünk kell.
A pályázathoz megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni, és a pályázat elkészítése, benyújtása sem
egyszerű. Ehhez szükség van külső szakemberek bevonására, és a kockázat is nagy. Olyan pályázatíró
céget kell megbíznunk a pályázat elkészítésével, akinek kellő referenciái vannak, hogy meg is nyerjük
azt. A jelenleg rendelkezésre álló terveinket is át kellene dolgozni. A pályázat benyújtása is igen
magas összegbe (500-1.000.000,- Ft) kerülne.
Gerhát Károly: Tudnunk kellene, hogy hogyan lenne nagyobb esélyünk nyerni a pályázaton. Ha
szelektálunk, vagy ha minél többet beleteszünk?
Szűcs Lajos: Komplex pályázatnál nagyobb az esélyünk, ott 70 %-os támogatásra lehet pályázni. Ha
csak fűtéskorszerűsítésre adjuk be, akkor csak 60 %-ra lehet pályázni. Megújuló energia használatot
támogat csak a pályázat. Ebben az évben nincsenek nemzeti pályázati kiírások, csak Uniós pályázatok,
amelyek a komplex pályázatot támogatják.
Túróczi Béla: Milyen szerződés volt az, amit jogkövetkezmények nélkül a cég felmondhat? Inkább a
kazánvásárlást támogatnám. A településen kevés a gyermekszületés. Pár év elteltével az is lehet, hogy
nem lesz iskola. Mire újítsuk fel az ablakot, kazánházat? Azon kellene gondolkodni, hogy hogyan
tudjuk majd működtetni az iskolát? Miért költsünk ilyen nagy összeget az iskolára? Gondolkodjuk,
hogy milyen családokat hozunk a településre, hogy ne szűnjön meg az iskola. Fontosabbnak tartom
ezt.
Szűcs Lajos: Rövid idő múlva döntenünk kell, hiszen ez az a terület, ahol megtakarítást tudnánk elérni.
Az Autósport Egyesület kérésének eleget téve szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselőtestületet,
hogy május 23-án, pünkösd vasárnap az egyesület megrendezi a „VI. Boldogháza rally” versenyt. A
verseny a Csíkosi úton lévő Baranyi kereszttől indul, és az Alkotmány úton közelíti meg a települést.
A végső cél a Vasútállomás rakpartja lesz. Az Alkotmány út 9,00 órától 16,00 óráig lesz lezárva.
Támogassuk a rendezvény sikeres lebonyolítását, és kérjük ehhez a lakosság megértését. Céljuk, hogy
közelebb hozzák a nézőknek, érdeklődőknek a sportot, melyet űznek és újra ízelítőt adjanak mi is az a
rally. A rendezők mindenkit szeretettel várnak.
Mivel más napirend nem volt, az ülést a polgármester bezárta.
kmft.
(Szűcs Lajos)

(dr. Fehérváry Mária)

polgármester

jegyző

