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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2010. május 12-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 
16.00 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 

 

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

 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

 

1.Napirend 
Strandbüfé bérbeadására kiírt pályázat elbírálása 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: A Strandfürdő büféüzemeltetésére kiírt pályázat benyújtási határideje a mai nap 10.00 
óra volt. Határidőig 1 db pályázat érkezett. A pályázat a kiírási feltételeknek megfelel.  Több pályázó 
is megkeresett telefonon is, és személyesen is. Csak a területet biztosítjuk, adunk vizet és áramot 
mérőórával felszerelve, ez nagyon megválogatta a pályázni kívánókat. 3 hónapos üzemeltetéshez több 
millió forintos eszközöket, felszereléséket kell idehoznia a vállalkozónak engedélyekkel együtt, hogy 
itt működhessen. A pályázati kiírásban szereplő szempontok közül a pályázó nem vállalja a 
gyümölcsforgalmazást. A gyümölcsárusításhoz nem rendelkezik a megfelelő feltételekkel. 2 
létesítményt hoz, egyet a bejárathoz, és egy másikat a medencékhez közelebbi helyre, valamint 
szüksége lenne a bejáratnál lévő fagylaltozó helységre is, fagylalt és jégkrém árusításához. 
Pályázatában elfogadható eladási árat jelölt meg. Az 50.000,- Ft-os bérleti díjat vállalja. A strandfürdő 
területét megtekintette. Javaslom, hogy fogadjuk el a benyújtott pályázatot. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

49/2010.(V. 12.) Önkormányzati Határozat 
„Strandfürdő büféüzemeltetés” pályázat elbírálásáról 

Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a jászboldogházi strandfürdő területén 
(5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 5.) végezendő 

büfészolgáltatási tevékenységre 
kiírt pályázatra 1 db pályázat érkezett. 

 
A pályázat a kiírási feltételeknek megfelelt, és a pályázatot  

Bánrévi Antal  5000 Szolnok, Hild Viktor út 1. 7/40. nyerte el. 
 

A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy a szerződést kösse meg a vállalkozóval. 
 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző  
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

pályázó 
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2.Napirend 
Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: A Faluvédő és Szépítő Egyesület a személyi változások miatt 2009. évben nem kapta 
meg az önkormányzati támogatást. Ezért pénzmaradványként 2009. évről megmaradt 250.000,- Ft. 
Szeretné az egyesület egy összegben megkapni ezt az összeget, hogy a település virágosítását 
végezzék. Ezt a kérelmet írásban 2009. novemberben kérte az egyesület elnöke, a Képviselőtestületi 
ülésen beszéltünk róla, de határozatot nem hoztunk. Javaslom, hogy szavazzuk meg részükre az 
önkormányzati támogatás kifizetését. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

50/2010.(V. 12.) Önkormányzati Határozat 
A Faluvédő és Szépítő Egyesület önkormányzati támogatásáról 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Faluvédő és Szépítő Egyesület (5144 

Jászboldogháza, Rákóczi u. 9.) kérelmére 250.000,- Ft., azaz Kettőszázötvenezer forint önkormányzati 
támogatás kifizetéséről döntött. 

 
A Képviselőtestület felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy az összeget a 2009. évi 

pénzmaradvány terhére utalja át az egyesület Jász – Takarékszövetkezet 69500194-11-021591 számú 
számlájára. 

 
Határidő: 2010. május 27. 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző  
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

Szűcs Gergelyné – egyesület elnöke 
 

Szűcs Lajos: Van-e kérdés? 
Túróczi Béla: A falunapra készülő plakáton kérem, hogy szerepeljenek az íjászok. 
Szűcs Lajos: A plakátok még nem készültek el. Szerepeltetni fogjuk őket. 
 
Dr. Pap Béla: Az előző ülésen döntöttünk a kitüntető díj falunapon történő átadásáról. Javasolhatnak a 
civil szervezetek, mivel megkapták róla a tájékoztatót, de a lakosság nem tud róla. Kérem, hogy 
tájékoztassuk erről a lakosságot. Ki kell plakátolni. 
Szűcs Lajos: A rendeletünkben nem szerepel, hogy a lakosság véleményét is kérni kell, és az sem 
szerepel, hogy tehet a lakos javaslatot. A képviselőkön és a civil szervezeteken keresztül javasolhat a 
lakosság. A héten szórólapot készítünk, és abban tájékoztatjuk a lakosságot, és kérjük a javaslataikat.  
 
Fazekas Józsefné: A Faluvédő és Szépítő Egyesület a gyógyszertárnál elvégzi a kert virágosítását, de 
kérik a gyógyszertári lakást bérlőtől, hogy a ház végén végezze el a kert rendbetételét. 
Szűcs Lajos: Jelezni fogom részére. A bérlő jelezte felém, hogy vásárolt egy lakást a településen, és 
rövid időn belül kiköltözik a lakásból. 
 
Szaszkó Béla: Javaslom, hogy a strandon készüljön téglából 2-3 tűzrakó hely nyársalni kívánók 
részére.  
Szűcs Lajos: Sátorozásra nincs lehetőség a strandon. Csak szervezett táborozás lehet az Ántsz 
engedélyezésével. Továbbítom a kérést a strandfürdő vezetője részére.  
 
Dr. Pap Béla: A 2010. évben járó összes tiszteletdíjamról lemondok a tápiói híd felújítása javára. 
Kérem a nyilatkozat elkészítését.  
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dr. Fehérváry Mária: Elkészítem a nyilatkozatot. 
Szűcs Lajos: Köszönjük szépen a felajánlást.  
 
 
Mivel más napirend nem volt, az ülést a polgármester bezárta. 
 
 
  
 

kmft. 

 

 

 

 

 

     (Szűcs Lajos)       (dr. Fehérváry Mária) 
     polgármester       jegyző 

 
 


