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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2010. június 30-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 
15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak:  Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, dr. Pap Béla, 
Szaszkó Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla – képviselők  
Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Fehérváry Mária - jegyző 

 

Az ülés határozatképes, jelen van 9 fő képviselő, Fajka János képviselő jelezte távolmaradását. 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

1.Napirend 
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 

 Előadó: Szűcs Lajos polgármester  
 
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Az elmúlt hónapokban a hatóságoknál intéztük a strandfürdő 
működésének engedélyeztetését. A vízmű- és strandfürdő egy intézményként szerepel, ezért az 
engedélyhez szükséges összes dokumentumot át kellett dolgozni. A felújítást követően már 
novemberben jelezte a Közép – Tisza –Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség, hogy 40 éve már olyan sokszor volt módosítva az engedély, hogy most dolgozzuk át. 
Ezért a vízmű – és Strandfürdő jelenlegi működését, a műszaki, technológiai leírását elvégeztük. 
Elkészült az új üzemeltetési szabályzat, és így kértük meg az üzemeltetési engedélyt. Köszönöm a 
Jegyzőnő, a hivatal és a Devex Kft. munkáját. El kellett készíttetni a strand előtti parkoló építési 
tervét, amely parkoló majd megfelel a mai előírásoknak. Az engedélyeztetés a tervekkel együtt kb. 
500.000,- Ft volt. Ezek után sikeresen megnyitottuk a strandot. Az üzemeltetés során voltak gondok a 
kivitelezővel. Különböző hiányosságokat, hiánypótlásokat nem úgy végeztek el, ahogyan elvártuk 
volna. Még mindig van olyan hiba, amelyet a mai napig nem javítottak ki. Vállalták a teljes körű 2 
éves jótállási időt. Bízom benne, hogy teljesítésre kerül, de lehet, hogy hozzá kell nyúlni a jól 
teljesítésként rendelkezésre álló, a számlára átutalt összeghez. Amennyiben a hibák miatt nem tudjuk 
üzemeltetni a strandot, akkor mi abból az összegből kijavítjuk. 
- Az időjárási viszonyok is kedveztek, és jól sikerült a falunapi – strandnyitási ünnepség. Köszönöm a 
Képviselőtestületnek, hogy részt vettek az ünnepségen, és köszönöm azoknak a vállalkozóknak, civil 
szervezeteknek a segítségét, akik támogatták a falunapi rendezvény megrendezését.  
- A tápiói híd felújítására az elmúlt Képviselőtestületi ülésen hoztunk egy határozatot, hogy a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő, Szécsényben tárolt hídelemekből 2 db térítésmentesen 
átadásra kerüljön az önkormányzat részére. A múlt héten Szécsényben megtekintettük a hídelemeket, 
és tartozékaikat. Jelenleg folyik az elszállításhoz szükséges engedélyek megszerzése, illetve 
árajánlatot kértünk a vasúti és közúti szállításra vonatkozóan is, és a daruval történő mozgatását is meg 
kell oldanunk. 
- Június második felében megnövekedett a településen a belvíz vízszint, ezért az elmúlt hetekben 3-4 
helyen is szivattyúzásra került a sor. A vízelvezető árkokat a lakosok megszüntették, betömték, és nem 
folyik ki a víz a településről, ezért szükséges a nagymennyiségű víz kiszivattyúzása. Minden esetben 
olyan árokba szivattyúztuk ki a vizet, ahonnan már kifolyik a településről. Több ezer m3 vizet kellett 
így kiszivattyúzni. Nehéz volt kezelni a megemelkedett talajvizet, ezért többször vitába keveredtünk a 
lakosokkal. A következő évben meg kell oldani, hogy a csatornarendszer levezesse a vizet, és 
kivezessen a településről. A nyár folyamán szakemberek segítségével tervezem a csapadékvíz elvezető 
árkok műszeres felmérését, hogy jobban működjön. Köszönöm az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a 
Polgárőrség, a magánszemélyek, és vállalkozók segítségét, akik szivattyúval, üzemanyaggal, 
személyek biztosításával támogatták a munkát. A Katasztrófavédelmi Igazgatóság biztosított 
részünkre 200 kg klórmeszet, a belvizes területek fertőtlenítésére, mely a lakosság igénye szerint kerül 
szétosztásra. 
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 A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

63/2010.(VI.30.) Önkormányzati Határozat 
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.  

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt 

eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót. 

Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
2.Napirend 
 Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 

Szűcs Lajos: Ebben az évben március 20-án a Jász, Kiskun és Nagykun Kapitányok Tanácsának 
ülésén Kiskunlacházán igényként vetődött fel május 6-a Jászkun Emléknappá nyilvánítása. Ezután a 
„Kun Összefogás” Konzorcium közgyűlése, valamint a Kiskun Önkormányzatok Szövetség 
közgyűlése Kapitányok Tanácsának javaslatát egyhangúlag támogatta, és kérik, hogy tárgyalja meg és 
támogassa a Képviselőtestület a felterjesztését.  

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

64/2010.(VI.30.) Önkormányzati Határozat 
Jászkun Emléknappá nyilvánításra való felterjesztés  

 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a „Helyi Önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. tv. 101. §.” Alapján felterjesztéssel fordul a Magyar Köztársaság Parlamentjéhez május 6-a 

Jászkun Emléknappá nyilvánítása tárgyában. 
 

Határidő: 2010. október 30. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
„Kun Összefogás” Konzorcium – 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. 

 
Szűcs Lajos: Az előterjesztés és a javaslat tartalmazza, hogy az elnyert pályázat utófinanszírozásos 
rendszerű, ezért a megvalósításhoz az Alapítványnak rendelkeznie kellene a teljes összeggel. Az 
Alapítvány kapott valamennyi előleget, de nem rendelkezik a teljes összeggel, ezért kérték az 
önkormányzat egyszeri visszafizetendő támogatását. 
Kobela Margit: Honnan tudjuk elvenni ezt az összeget? 
Szűcs Lajos: Valószínűsíthető, hogy folyószámlahitelre lesz szükségünk, de ezt az összeget az év 
végéig visszafizetik az önkormányzat részére. A táborozási idő alatt nagyon színes programok vannak 
tervezve. Javaslom az Alapítvány támogatását. 
Menyhárt Ernő: Az Árvalányhaj néptáncegyüttes megy táborozni Erdélybe. Lehetne-e Alapítványi 
támogatást kérni részükre? 
Szűcs Lajos: Továbbítani fogom a kérést, de javaslom, hogy írásos kérelemmel forduljatok az 
Alapítványhoz.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

65/2010.(VI.30.) Önkormányzati Határozat 
A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány támogatásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a „A Boldogházi 
Gyermekekért Alapítvány (5144 Jászboldogháza, Kossuth u. 1.) kedvezményezett részére 
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utófinanszírozott pályázat megvalósítása érdekében 2.410.438,- Ft, azaz Kettőmillió-négyszáztízezer-
négyszázharmincnyolc forint egyszeri, visszafizetendő támogatást biztosít. 
 
A támogatást a kedvezményezett a pályázati támogatás számlájára való beérkezésétől számított 8 
napon belül, de legkésőbb 2010. december 31-ig hiánytalanul köteles az Önkormányzat felé 
visszafizetni. Egyebekben a csatolt megállapodás feltételei az irányadóak. 
 
A támogatás kizárólag az alábbi pályázatban foglalt kötelezettségek teljesítésére használható fel: 
Támogató: Norvég Finanszírozási Mechanizmus – Környezetvédelmi Alap-Szolnok Megyei Jogú 
város Önkormányzata. Projekt címe: Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája – 
Boldogházi környezettábor. Pályázati azonosító: NA-3-2009-010. 
 
Amennyiben az alapítvány egészben vagy részben a fenti összeget a fenti céltól eltérően használja fel, 
köteles a támogatás teljes összegét haladéktalanul visszafizetni.  
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

Zrupkó Ferencné –  elnök 
 

Szűcs Lajos: A csapadékos időjárás miatt, és a településen lévő belvizes területek miatt sok lakossági 
panasz volt a szúnyogok elszaporodására vonatkozóan. Különösen sok panasz van a strandon, hogy 
élvezhetetlen a strandolás a sok szúnyog miatt. Ezért a szúnyogirtásra árajánlatot kértem egy 
jászberényi cégtől. Legalább a belterület irtására szükség van. Javaslom, hogy 1 alkalommal 
végeztessük el. Végleges irtást nem jelentene, csak gyérítést, de egy pár napig nagy jelentősége van 1-
1 irtásnak. Az irtást autóról meleg füstképződéssel végeznék majd.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

66/2010.(VI.30.) Önkormányzati Határozat 
Belterületen elvégzendő szúnyogirtásról 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete belterületen történő  
egyszeri alkalommal végzendő szúnyogirtásról döntött. 

Az elvégzett munka költségét az önkormányzat 2010. évi költségvetéséből fedezi. 
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert a vállalkozóval történő szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2010. július 30. 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

 
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 
 


