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A 2006. október 1-jén megtartott helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán Jászboldogháza község lakossága az alábbi
képviselőket választotta meg a Képviselő-testület tagjaivá:
Képviselők:
1. Fajka János
2. Fazekas Józsefné
3. Gerhát Károly
4. Kobela Margit
5. Menyhárt Ernő
6. dr. Pap Béla
7. Szaszkó Béla
8. Szűcs Gergely
9. Túróczi Béla
A polgármester jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, így a 2006-2010
ciklusban a polgármesteri tisztséget Szűcs Lajos látta el.
Az újonnan megválasztott Képviselő-testület 2006. október 16-án tartotta meg
az alakuló ülését, ahol a képviselők közül a polgármester javaslatára dr. Pap
Béla került megválasztásra alpolgármesterként.
Bizottságok:
Ügyrendi Bizottság
Elnök:
Tagok:

Gerhát Károly
Fajka János
Szűcs Gergely

Szociális és Egészségügyi Bizottság
Elnök:
Tagok:

Menyhárt Ernő
Fazekas Józsefné
Szaszkó Béla
Kobela Margit
Fajka Jánosné

Civil szervezetek tanácsnoka: Túróczi Béla
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A választásokat követően megalakult Képviselő-testület a következő gazdasági
programot határozta meg, mely irányt mutatott az elkövetkezendő négy év
munkájához és feladataihoz:
Településüzemeltetési és fejlesztési koncepció
a 2006-2010 közötti időszakra
Egészségügy területén:
· Orvosi rendelő technikai felszereltségének továbbfejlesztése.
· A fogorvosi rendelés színvonalának javítása. Kultúráltabb rendelő ás
váróterem kialakítása.
Közművelődés területén:
· Művelődési Ház teljes felújítása, új funkciókkal való megtöltése és
kihasználtságának javítása.
· A már hagyományossá vált rendezvények megtartása.
· Civil szervezetek folyamatos támogatása.
Oktatás-nevelés területén:
· Az általános iskola és óvoda működtetésének folyamatos és zavartalan
biztosítása.
· Oktatás körülményeinek javítása, az épületek energetikai korszerűsítése.
· Tornacsarnok teljes felújítása.
· Iskolaudvar korszerűsítése.
Szociális ellátás területén:
· Szociális feladatok biztosítása önállóan vagy a Jászsági Többcélú Társulás
keretei között.
· A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben történő folyamatos részvétel a
felsőoktatásban résztvevő diákok támogatására.
· A szociális támogatási formák átgondolása, de továbbra is folyamatos,
azonos szintű biztosítása.
Közbiztonság területén:
· A rendőrség, a polgárőrség és a tűzoltóság folyamatos támogatása, hogy a
szervezett biztonságot továbbra is jó körülmények között biztosítsák a
falu lakosai részére.
Környezetvédelem és vízszolgáltatás területén:
· A felhagyott hulladéktelep rekultivációja az elkészített terv alapján.
· Az ivóvízhálózat és vízmű korszerűsítési tervének elkészítése.
Civil szervezetek területén:
· A civil szervezetek támogatása céljaik megvalósításához, a mindennapi
élet színesebbé tételéhez.
· Szerepüket tovább erősíteni az önkormányzati munkában, a kulturális,
sport, oktatási és közbiztonsági feladatokban.
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Turisztika területén:
· A strand fejlesztési tervének megvalósítása kiemelt célként, hiszen
meghatározó hatású lehet a település jövőjére.
Közlekedés területén:
· A településünket összekötő utak felújításához minél nagyobb lobbi
tevékenység folytatása. Ehhez szükséges a szomszédos településekkel
történő együttműködés, szintén uniós pályázati támogatás megszerzése és
a Magyar Közút kényszerítése a munka elvégzésére.

2006. október 16-ai választást követően megalakult Képviselőtestület ülései,
rendeletei és határozatai:
Év

Ülések száma

2006. október 16tól
2007.
2008.
2009.
2010. 08. 31-ig.

Rendeletek
száma
6

4
12
10
17
11

8
11
15
7

Határozatok
száma
34
98
122
150
88

Bizottsági ülések száma:
Megnevezés
2006. október 16-tól
2007. év
2008. év
2009. év
2010. 08. 31-ig.

Ügyrendi Bizottsági
ülések száma
1
2
2
3
3

4

Szociális és
Egészségügyi Bizottsági
ülések száma
2
3
4
4
3

Pénzben és természetben nyújtható támogatások
Megnevezés
2006.
2007.
2008.
2009.
Aktív korúak ellátása
8
8
11
6
Idős korúak járadéka
1
1
1
1
Ápolási díj
- alanyi jogon
3
5
5
5
- méltányossági
5
6
4
4
alapon
Súlyos
mozgáskorlátozott
31
31
23
24
- 1-62 év
79
80
78
54
- 62. életévét
betöltött
Temetési segély
10
20
11
1
Lakásfenntartási
23
35
26
támogatás
Az aktív korúak ellátása tekintetében 2009. április 1-től jogszabályváltozás
alapján rendelkezésre állási támogatás kerül megállapításra. Azon személyek
részére, akik rendelkezésre állási támogatásra jogosultak, a törvény minimum 3
hónapos közcélú foglalkoztatást ír elő. Célunk, hogy ne segélyt fizessünk a
munkanélküliek részére, inkább munkára ösztönözzük őket.
A súlyos mozgáskorlátozottak támogatásánál és a temetési segélyt
kérelmezőknél azért csökkent a támogatásban részesülők száma, mert az
öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének bizonyos százalékában
kerülnek ezek a támogatási formák megállapításra. 2008. január 1-től az
öregségi nyugdíjminimum legkisebb összege 28.500,- Ft volt, mely 2009. és
2010. évben sem változott, a nyugdíjak viszont bizonyos százalékban
emelkedtek.
A lakosság demográfiai összetételének alakulása
Adatok lakosságszámban
Jászboldogháza Születések
Halálozások Házasságkötés Állandó lakos
száma
száma
2006.
8
29
6
1827
2007.
12
27
2
1803
2008.
9
27
6
1757
2009.
9
18
2
1739
2010. aug.311
22
1
1694
ig.
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Év

0-17 évig

2006.
2007.
2008.
2009.

326
323
299
277

18-60 év között
1038
1020
1007
1012

60 év felett

Összesen:

463
460
451
450

1827
1803
1757
1739

Községi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása az
elmúlt négy évben.
(adatok ezer Ft-ban)
Önkormányzat 2006. év 2007.év 2008.év 2009.év 2010.terv
Bevétel

236.049

197.336

163.246

306.578

254.042

Kiadás

230.617

192.320

160.542

303.630

254.042

Pályázati
támogatások

30.555

8.045

1.050

54.878

35.805

-476

7.138

5.449

4.119

Pénzmaradvány

Fejlesztési
12.415
8.950
8.852
78.131
45.487
kiadás
Készült az adott évek zárszámadási rendelete, illetve a 2010. évi költségvetési
rendelet alapján.
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Összefoglaló terveink megvalósításáról
Beruházási összeg(eFt)

Pályázati támogatás: (eFt)

2007.
Egészségház részleges felújítása, átalakítása
2.305.
Fogorvosi szék beszerzése (önerőt a vállalkozó biztosította)3.472.
Egyéb Önhiki támogatás működéshez
Senior sportprogram (Sportegyesület közreműködésével)
összesen:
5.777.

1.614.
2.431.
4.000.
250.
8.295.

2008.
E-pont fejlesztés a Polgármesteri Hivatalban
280.
Tájház vásárlása
(Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület. és lakossági támogatással) 3.100.
Sporttábor szervezése (JBH SE közreműködésével)
Szociális Élelmiszercsomag
Téli közmunkaprogram
összesen:
3.480.

280.
770.
420.
580.
195.
2.245.

2009.
Településrendezési terv megújítása
Strandfürdő fejlesztés
Egyéb Önhiki támogatás
Baptista Szeretetszolgálat szociális csomag
Közösségi Információs Pont fejlesztés, képzés
Aratónap szervezése UMVP
2009. összesen:
2010.
Falufejlesztés- UMVP program
Térfigyelő kamerarendszer fejl. (Polgárőr Egyesülettel)
Környezettudatos tábor (Norvég Alap)
Gyermekétkeztetés szociális támogatása
Közösség Szíve program (Strand játszótér)
2010. összesen:

6.720.
76.000.

82.720.
32.892.
9.000.
1.000.
42.892.

4.704.
46.162.
2.000.
520.
900.
1.500.
55.786.
26.314.
6.876.
3.200.
1.800.
1.000.
39.190.

(A két táblázat adatai az egyesületekkel történő együttműködések és a nem
pénzben hanem eszközben, élelmiszerben kapott támogatások miatt nem
egyezik!)
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A táblázat adatai alapján a 2006-2010-es önkormányzati ciklusban összesen
134.869.e Ft értékű beruházás valósult meg. Összesen 20 db pályázatunk
volt sikeres, melyeken összességében 105.516.e Ft támogatást nyertünk.
Fontos lejegyezni, hogy céljainkhoz, pályázatainkhoz előzetesen már terveket
kell készíttetnünk, melyek költségei nem minden esetben tartoznak az
elszámolható kiadások közé. A mögöttünk álló ciklusban kiemelkedően sok
tervet készíttettünk, melyek az alábbi fejlesztésekre irányulnak:
Már megvalósult beruházásokra:
1. Játszótér felújítása
2. Strandfürdő felújítása
3. Szolgáltatóház felújítása
4. Polgármesteri Hivatal felújítása
5. Tűzoltószertár felújítása
6. Községrendezési terv
7. Iskolai tornapálya aszfaltozása
Rendelkezésre álló tervek, megvalósításra vár:
1. Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése
2. Ravatalozó felújítása
3. Tompa Mihály u. és Bajnok u. aszfaltozása
4. Tájház felújítása
5. Sportöltöző felújítása
6. Művelődési Ház felújítása
7. Egészségház felújítása
8. Strand-Kemping szociális épület építése
9. Tó kialakítása Strandfürdő területén
10. Iskola épületeinek felújítása
Ezen célok megvalósítására is pályáztunk a 4 év során, de a beruházásokra csak
támogatások elnyerésével kerülhet sor. Jelenleg a Művelődési Ház és a
Sportöltöző felújítására van elnyert támogatásunk, melyeket az Önkormányzat
illetve a Sportegyesület az előttünk álló időszakban valósíthat meg.
Az elmúlt időszak legfőbb eseményeiről
2007.
Az év legnagyobb változását az oktatás átszervezése jelentette.
Jászalsószentgyörgy
Önkormányzatával
létrehoztuk
közös
oktatási
társulásunkat, mely a két önkormányzatnak több tízmilliós megtakarítást
eredményezett. Az önkormányzatok között az elmúlt években korrekt kapcsolat
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működött, minden évben felülvizsgáltuk megállapodásunkat, több alkalommal
módosítottunk rajta, de vita nem volt közöttünk. Fontos szempont, hogy az
alapelvek már induláskor pontosan meghatározásra kerültek és azokon nem
változtatunk. Az évek során megnőtt „bejáró” gyerekek létszáma oly mértékben
kiegészíti a településen élőkét, hogy így biztonságosan működtethetőek az
intézmények. Ehhez hozzátartozik, hogy az évek során (2007-2010) a nettó
finanszírozás csökkent, az önkormányzatnak még mindig nagy terhet jelet a
költségvetési kiegészítés biztosítása. Összességében elmondható, hogy a
létrehozott tárulási forma sikeres lett, beváltotta a hozzá fűzött reményeket és
fenntartotta az eredményes oktatás biztosítását. Ehhez kellett az önkormányzat
rugalmas hozzáállása, olyan tevékenységek biztosítása, amikre eddig nem volt
példa, de az intézmények sikeres működtetése érdekében a testület mindig
együttműködő volt. A különböző szolgáltatások biztosításra vonatkozó
jogszabályok az elmúlt időszakban egyre szigorúbb feltételeket írtak elő. Ennek
következménye lett, hogy 2007-ben már nem nyithattuk ki a 40-éven át működő
Strandfürdőnket. Az egészségügyi szolgáltatások körülményeinek javítása volt a
célunk akkor is, amikor az épület átalakítása mellett döntöttünk. Új fogorvosi és
védőnői szobát alakítottunk ki pályázati támogatással. Az új fogorvosi szék
beszerzéséhez az önerőt a vállalkozó fogorvos biztosította, így a lakosság
ellátására teljesen modern berendezések és eszközök állnak rendelkezésre. A
szociális ellátások területén legfőbb változás a lakásfenntartási támogatás
bevezetése volt ebben a ciklusban. Ezáltal folyamatosan havi rendszerességgel
tudjuk a szociálisan rászoruló családokat támogatni. Így az eddigiekben
alkalmazott átmeneti segélyezést nagymértékben csökkentettük és még állami
támogatást is igényelhetünk hozzá.
2008.
Januárban került megvalósításra az intézmények világítás-korszerűsítése. Erre
minden intézménynél nagy szükség volt, hiszen nemcsak az előírt fényerőt nem
tudtuk biztosítani a különböző munkahelyeken és oktatási intézményekben,
hanem a különböző biztonsági jogszabályoknak sem feleltünk meg. A
beruházást pályázati támogatással valósítottuk meg, az önerőt pedig
lízingszerződés keretében fizetjük ki. A képviselőtestület előtt nagy kérdés volt
a strandfejlesztés. Ebben az évben lehetett utoljára pályázni vízforgató
berendezésre, amihez új tervet is készíttetni kellett a pályázati kiírás szerint.
Áprilisban született meg a döntés a pályázat benyújtásáról, így nagyon rövid idő
volt a tervek és a pályázat elkészítésére. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács szeptemberben pozitív döntést hozott, így egy hosszú évek óta tervezett
beruházás kezdődhetett el. Másik nyertes pályázatunk egy új településrendezési
terv készítését támogatta. Ezáltal a helyi építési szabályok módosítására volt
lehetőség a lakossági, vállalkozói és gazdálkodói igények figyelembevételével.
Egy ingatlan vásárlási lehetősége alkalmat teremtett arra is, hogy kulturális
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értékeinket növelve állandó kiállítás biztosítására épületet vásároljunk. A XII.
Jász Világtalálkozóra létrehozott kiállításnak helyet biztosító „Tájházat” az
önkormányzat részére vásároltuk meg. Ehhez az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület
gyűjtést és jótékonysági bált szervezett, melynek bevételével támogatta
célunkat. Ebben az évben került sor először szociális élelmiszercsomag
pályázatára, amelyen azóta már több alkalommal sikeresek voltunk és nagy
mennyiségű tartós élelmiszert tudtunk a lakosságnak kiosztani.
2009.
Ez az év a strand fejlesztésével telt az önkormányzat életében. A kivitelezés
sokáig elhúzódott, az átadásra csak ősszel került sor, így a lakosság csak 2010
nyarán ismerkedhetett meg a felújított fürdővel. Önkormányzatunk legnagyobb
rendezvénye volt a 4 év alatt a 2009-ben megrendezésre kerülő Hármas
Kerületek Aratóversenye. Az év kiemelkedő eseményének számít, hogy április
1-től helyettesítő háziorvosként foglalkoztattuk Dr. Jánosik Györgyöt, aki
szeptembertől vállalkozásban dolgozik immár több mint egy éve. Ezzel egy
országosan is komoly probléma, az orvosi álláshely betöltése nálunk megoldásra
került. Ezzel még nem lett vége a személyi változásoknak, hiszen októberben
Turóczi István Zoltánné jegyző távozott tőlünk majd novembertől Jenei Tamás,
a helyi körzeti megbízott is nyomozói álláshelyet kapott. A megüresedett
tisztségek pótlására szerencsére nem kellett sokat várni, hiszen a jegyzői
feladatok elvégzésére novembertől már Dr. Fehérváry Máriát bízta meg a
képviselőtestület, körzeti megbízottat pedig 2010. augusztusára sikerült a
Jászberényi Rendőrkapitányságnak biztosítania Dobos Krisztián személyében. A
változások nem hátráltatták az ügyintézést, mindnyájan a lakossági igények
kielégítésére a magas szintű szolgáltatások biztosításán fáradoznak. A kóbor
kutyák elszaporodása miatt lépéseket tettünk azok ártalmatlanítására. Ahhoz,
hogy nyugodtan és biztonságban élhessünk egymás mellett, be kell tartanunk az
ehhez szükséges feltételeket. Együttműködési megállapodást kötöttünk az
Országos Mentőszolgálattal. Ennek keretei között 5 éven belül 2 állásos
mentőállomás épül településünkön Európai Uniós forrásból. A beruházást a
Mentőszolgálat bonyolítja, mi a telket biztosítjuk hozzá 30 évre. Jelenleg a
pályázat bírálata van folyamatban.
2010.
Ez az év is komoly beruházásokkal telt. Tavasszal szinte egyszerre indult a
közbeszerzési eljárás lefolytatása után a Falufejlesztés és a Térfigyelő
Kamerarendszer fejlesztése. Felújításra került a Polgármesteri Hivatal, a
Szolgáltatóház, a Tűzoltószertár és a Játszótér. Az új térfigyelő rendszer üzembe
helyezését követően 11 új és 6 régi kamera figyeli a közterületeket
Jászboldogházán. Ez egy ilyen kis faluban rendkívülinek számít, de egyik
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legfőbb feladatunk a közbiztonság megtartása, javítása a Polgárőr Egyesülettel
együttműködve. Új szolgáltatást vezetett be az önkormányzat a Településőrség
felállításával. Jelenleg már 2 fővel látjuk el a tevékenységet. Főképp a külterület
őrző-védő jellegű biztosítását végzik, de számos esetben intézkedtek már a
belterületen is. Munkájuknak több eredményes esete is volt már és az utóbbi
időszakban csökkent a külterületen elkövetett lopások száma. Feladatuk
ellátásához egy Suzuki Samuraj járművet vásárolt az önkormányzat.
A 2009-10 években összesen mintegy 250 pótkocsi mennyiségben vasúti kővel
tudtunk poros utcákat és utakat javítani a MÁV támogatásával. Ez nagyon nagy
segítség volt, hiszen évek óta nem tudtunk más forrást biztosítani hozzá.
Folyamatban lévő ügyek:
A Művelődési Ház felújítására 45 millió Ft támogatást nyertünk, a megvalósítás
a következő képviselőtestület feladata lesz. A befejezési határidő 2012.
Részt veszünk a Jászsági Ivóvízminőség-javító program II. ütemében 8
településsel együtt. A program még 2006-ban indult és hosszú előkészítő
folyamatok történtek az elmúlt években. Önkormányzatunk határozott
álláspontja volt, hogy a vízszolgáltatást nem szabad kiadni az önkormányzat
kezéből, jelenleg így folyik az előkészítés.
Részt veszünk a Regio-Kom Társulás által irányított felhagyott hulladéklerakók
rekultivációját célzó programban. A pályázat benyújtásra került, támogatás
esetén 3-4 év alatt valósulhat meg a 33 településen a rekultiváció.
Együttműködés alapján került benyújtásra az Egyházközség nevében a templom
felújítására irányuló pályázat. Az önkormányzat 2 millió Ft önerő biztosítását
vállalta. Az elmúlt ciklusban az önkormányzat részéről többször is
próbálkoztunk már, bízunk benne most sikerrel járunk.
A Nemzeti Diverzifikációs Programban benyújtásra került a Strandfürdő
területére tervezett szociális épület. Ez egyben kiszolgálhatja a strand és
létrehozandó kemping vendégeit is. Beruházási költsége 50 millió Ft. Várjuk a
pályázat eredményhirdetését.
Jászboldogháza civil szervezetei:
Nagy örömmel tölt el bennünket az a tény, hogy a településen számos aktív civil
szervezet tevékenykedik. Évről-évre fáradhatatlanul ténykedik bennük kb. 500
boldogházi lakos. Hétköznapi programjaikkal és rendezvényeikkel beszínezik
mindnyájunk életét és e mellett segítik az önkormányzat munkáját, amit ezúton
is köszönünk nekik!
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1. Jászboldogházi Gyermekekért Alapítvány
Zrupkó Ferencné
2. Jászboldogházi Polgárőr Egyesület
Joó-Kovács Balázs
3. Jászboldogházi Sportegyesület
Szűcs Lajos
4. Faluvédő és Szépítő Egyesület
Szűcs Gergelyné
5. Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület
Fózer Tibor
6. Tűzoltó Egyesület
Szűcs Gergely
7. Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület
Szűcsné Kövér Szilvia
8. Országúti Keselyűk Motorkerékpáros Klub
Laki Zsolt
9. Jászboldogházi Autósport Egyesület
Pap Béla
10. Jászboldogházai Elszármazottak Baráti Társasága
Veliczky Józsefné
A beszámoló a 2006-2010 választási ciklusban végzett önkormányzati munkáról
készült. A benne található adatok tényeken alapulnak. Nagyon sok „kisebb”
eseményről, programról, megvalósult célokról lehetne még írni, ami nem fért
ide. Ez egy összefoglaló annak érdekében, hogy számot vessünk az
Önkormányzat tevékenységéről.
Jászboldogháza, 2010. szeptember 2.

Szűcs Lajos
Polgármester sk.

Dr.Fehérváry Mária
Jegyző sk.
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