
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2011. január 26-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 
órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szűcs 
Gergely – képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Fehérváry Mária - jegyző 

A lakosság részéről: 11 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 7 fő képviselő. 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

 

1.Napirend 
 Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
 
Szűcs Lajos: December 17-i Képviselőtestületi ülést követően is a településen lévő csapadékvíz 
elvezető rendszer takarítását, és a belvíz szivattyúzását végeztük. A szivattyúzást a Vezér, Zrínyi utca, 
a Lőtér, Zalka Máté utca és a gázfogadó körüli részen kellett végezni. Január hónapban a Rét utcában 
lévő lakóházak mögött végeztünk szivattyúzást. A Gál laposon megemelkedett vízszint miatt utakat 
vágtunk át, és az Imrédi út mellett árokmélyítést végeztünk, hogy a víz elfolyjon. A munkálatokhoz 
vállalkozók segítségét is igénybe vettük. 320.000,- Ft-ért beton áteresz csöveket vásároltunk, mert 
vannak olyan helyek, ahol a helyreállítást betoncsővel tudjuk megoldani. A műanyagcső felébe kerül, 
de vannak olyan helyek, ahol betoncsövet lehet alkalmazni. A héten elkezdjük a helyreállítást, ha a 
vízszint megengedi. Karácsony óta I. fokú belvízkészültség van a településen.  Folyamatosan mérjük, 
figyeljük kül- és belterületen is a csapadék elvezető rendszerben lévő talajvízszintet. 3-4 naponta 
takarítani kell az átereszeket, mert a víz összehordja a szemetet. Ez nemcsak a belterületeken, hanem a 
külterületeken is így van, ezért naponta ellenőriznünk kell. December és január hónapokban a Csíkosi 
részen nagyon megemelkedett a belvíz, ezért a Jászkiséri Vízgazdálkodási Társulat és a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 3 szivattyúval dolgozik a víz átemelésén, ennek 
következtében 20-30 cm-rel csökkent a vízszint. A Csíkosba a Zagyva gátja már átengedi a vizet, és 
sajnos a csapadék utánpótlása miatt továbbra figyelnünk kell, mert megemelkedhet a belvíz. A 
Jásztelki víztározóban lévő vízszint emelkedése kritikus helyzetet okozhat, tavasszal ezzel számolnunk 
kell.  
 - Az elmúlt hetekben sor került a Falufejlesztéses pályázat ellenőrzésére az MVH részéről. 1 
napos, részletes ellenőrzés volt. A Polgármesteri Hivatalnál a szigetelés alatt lévő védőlemezből 4 
méter hiányzik, ezért 8.000,- Ft-ot levonnak a támogatásból, más hibát nem találtak. Azt a 
tájékoztatást adták, hogy a pályázati támogatást február végéig megkapja az önkormányzat. 
Törvénymódosítás miatt a Községi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal adminisztratív 
szempontból külön válik, külön adószámot kellett igényelni a Községi Önkormányzat részére. Ez 
hátráltathatja a támogatás igénylését.  
 - A Polgárőr Egyesület megrendezte a Szilveszteri Bált, melynek a megrendezéséhez 
gratulálok. 
 - Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával a jövő héten fogunk oktatással kapcsolatos 
egyeztetéseket végezni.  
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés közötti eseményekről és a tett intézkedésekről.  
 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 



1/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Határozat 
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.  

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt 

eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót. 

Határidő: 2011. január 26. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
 
2.Napirend 
 Előterjesztés a 2010-2014. időszakra szóló gazdasági programnak az elfogadására 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az alakuló üléstől kezdődően fél éve van az önkormányzatnak, hogy gazdasági 
programot készítsen. Kértem javaslatot a Képviselőtestülettől, de az elmúlt 4 hónapban ilyet nem 
kaptam. Azért is szükséges, hogy a programban fel legyen sorolva mindaz, amit a 4 éven keresztül 
szeretnénk megvalósítani, mert több pályázathoz csatolni kell az önkormányzat gazdasági programját. 
Ha nincs benne a programba a megpályázott cél, akkor nem pályázhatunk. Kell, hogy meghatározzunk 
egy iránymutatást, és ha kihagyunk valamit, akkor saját magunknak okozunk akadályt. Mivel a 
határidő közeleg, ezért készítettem egy előterjesztést, melyhez várom a Képviselőtestület véleményét. 
Joó-Kovács Balázs: Örömmel olvastam a programot, mert találkozott az elképzeléseimmel. Kérem, 
hogy két ponttal egészítsük ki. Javaslom a piactér kialakítását a településen. Javaslom az iskolakonyha 
felett kisebb garzonlakások kialakítását, hogy a szorult helyzetbe került családokon segíteni tudjunk.  
Gerhát Károly: Jónak tartom a koncepciót. A programban felsoroltak nem egészen újak a számunkra, 
mert az előző 4 évben is szerepeltek, csak a lehetőségek úgy adódtak, hogy volt, ami megvalósult, és 
volt, ami nem. Nehéz lenne valamit kihagyni. Az volna a jó, ha minél több megvalósulna. 
- A lehetőségekhez mérten lépni kellene az iskola felújításával kapcsolatban is, mert a környéken már 
a legelhanyagoltabb iskola leszünk külsőleg is, belsőleg is. Az előző 4 évben is próbáltunk 
energiatakarékosabbak lenni. Felmértük, hogy mi lenne, ha átalakítanánk a fűtésrendszert. Nagy 
feladat, hogy milyen irányba induljunk el. Lesz-e rá pályázat, hogy lépni tudjunk? Az elmúlt években 
előnyösebb helyzetbe voltak azok az intézmények, akik nagyobb összegre pályáztak. Ha nem sikerül 
nyerni a pályázaton, akkor el kell kezdeni a felújítást, és meg kell oldani önerőből.  

- Nemcsak a településünkön, hanem egész Magyarország vesszőparipája az utak minősége.  Ha 
kitavaszodik ismét egyre rosszabb lesz a helyzet, és az egyre rosszabb állapotú belterületi utak 
felújítására kell törekednünk. 

- Hulladéklerakó rekultivációja, ha minden igaz, rendben lesz, és a települési környezet javítása 
érdekében el tudjuk végezni. 

- A strandfürdő felújítását elvégeztük, ezért szükséges a további lépések megtétele. Tábor, 
kemping kialakítása lehet a cél. A strandfürdő komfort fokozatát, ha kisebb lépésekben is, de 
meg kell oldani.          

-  A szennyvízberuházás is 10 éve húzódik.  
- A belvízelvezető árokrendszer felújítása szerepelt 4 évvel ezelőtt is, most a helyzet 

sarkalatossá vált, és szükséges a megvalósítás.  
-  A kisiskolában lévő fűtésrendszernél keresni kellene a megoldást, hogy a szolgálati lakás 

fűtését le lehessen választani az iskoláétól, és mérhetővé kellene tenni a gázfogyasztást.  
Joó-Kovács Balázs: Úgy gondolom, hogy a koncepció nem ebben a sorrendben, és nem teljes 
mértékben kerül megvalósításra, hanem a pályázati kiírásoknak megfelelően, amit meg tudunk belőle 
valósítani. 
Szűcs Lajos: Nem megvalósítási sorrendben írtam le. A koncepció elfogadása engem sem, és a hivatalt 
sem hatalmaz fel a megvalósításra. Ez iránymutatás, az elkövetkezendő 4 évben, a megvalósulásakor 
mindig Képviselőtestületi döntésre lesz szükség. Ez cél, és ha egy részét sikerül belőle csak 
megvalósítani, akkor is előre jutást jelent a jövőre nézve.  
 



A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Határozat 
Az Önkormányzat gazdasági programjának elfogadásáról  
(működési és fejlesztési koncepció) 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a működési és fejlesztési 
koncepciót, 2010-2014. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programot, az alábbiak szerint:  
 

1. Önkormányzati intézmények biztonságos működtetése a meglévő szinten, a meglévő 
szolgáltatások színvonalának biztosításával.  

2. Az önkormányzat intézményeinek épületkorszerűsítése, a hozzá kapcsolódó infrastruktúra és 
berendezés fejlesztésével. Ezek közül kiemelten koncentrálni az oktatási intézményekre, azok 
biztonságos és minél gazdaságosabb üzemeltethetőségére. Cél az intézmények olcsóbb 
üzemeltetése, ennek eléréséhez elsősorban az épületek felújítását és a fűtési rendszerek 
felújítását kell elvégezni, lehetőség szerint alternatív energiafelhasználási rendszerek 
kiépítésével. 

3. A közlekedés biztosítása az önkormányzati tulajdonban lévő infrastruktúrák szinten tartásával 
és felújításával, kiemelten a gyalogos közlekedésre a járdák felújításával, és az egyre rosszabb 
állapotú belterületi utak felújításával. 

4. A települési környezet javítása érdekében a felhagyott hulladéklerakó rekultivációja és az 
illegális hulladéklerakók felszámolása. 

5. A Strandfürdő és környezetének fejlesztése a meglévő tervek alapján. Új szociális épület 
építésével, kemping létrehozásával, záportározó tó kialakításával, gyermektábor 
létrehozásával. 

6. A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével szükséges a vízellátás és a 
hulladékgazdálkodás fejlesztésének tervezése.  

7. Továbbá a településen keletkező folyékony hulladék (szennyvíz) gyűjtésének és 
ártalmatlanításának megoldása valamely lehetséges műszaki megoldás kiépítésével. 

8. Belvízelvezető árokrendszer rekonstrukciója és fejlesztése. 
9. Piactér kialakítása a településen. 
10. Az iskolakonyha felett garzonlakások kialakítása szolgálati lakás céljára. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
 
3.Napirend 
 Az Önkormányzat 2011. évi költségvetés tervezetének tárgyalása 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
Szűcs Lajos: A költségvetés az írásbeli anyagban pontos, de nem teljes, a működtetést mutatja. Több 
olyan önkormányzati határozat van, amely fejlesztéssel kapcsolatos, melyet be kellett tervezni. A 
fejlesztésről a végén kívánok szólni, javaslom, hogy először a működés finanszírozását tárgyaljuk 
meg. A költségvetés tervezete úgy került kidolgozásra, hogy alapul az elmúlt években kialakult 
struktúrát vettük. 2007-ben volt utoljára olyan átszervezés, amely létszámban is, ezért személyi és 
dologi kiadásokban is nagyobb mértékben változást jelentett. Ekkor hoztuk létre Jászalsószentgyörgy 
Önkormányzatával a közös Oktatási Társulást. 2007. óta azon a szinten működünk dologi és személyi 
kiadások tekintetében is. Ezen a szinten készült el az ez évi költségvetés tervezete is. A 17.000.000- 
Ft-os hiány betervezése nagyon elgondolkodtatható kell, hogy legyen mindenkinek, hiszen a múlt 
évről működési hiányt hozunk át, mert nem kaptuk meg azt az ÖNHIKI támogatást, ami biztosította 
volna, hogy az önkormányzat működése ne legyen hiányos. Működési hiánnyal kell számolnunk, és 
ehhez hozzá kell számolnunk a tavalyi évről áthozott működési hiányt is. Ezek figyelembe vételével 
kell kalkulálnunk, hogy hogyan tudjuk finanszírozni, és működtetni az önkormányzatot, biztosítani a 
számlák kifizetését egész éven keresztül. Nem látom biztonságosnak a helyzetet. 2010. I. féléves 



költségvetési beszámoló elfogadásakor még pozitív volt a költségvetés. II. félévtől már ott tart, hogy a 
mindennapi kiadásainkat is meg kell gondolni. Most olyan lépéseket is meg kell tennünk, amire az 
elmúlt időszakban nem volt példa. Célunk, hogy ebben az évben is az önkormányzat és 
intézményeinek szinten tartását próbáljuk megtartani. 2004 óta olyan megszorításokat hajtottunk végre 
az intézményeknél, amelyekre akkor is ki kellett mondani, hogy szolgáltatás romlásával járt. Ezen már 
nem tudunk szorítani csak akkor, ha még nagyobb szolgáltatás minőség csökkenését idézzük elő. A 
mai szinten történő működtetést elvárja a lakosság, és ezt tartalmazza a költségvetés-tervezete.  
Javaslom, hogy menjünk végig szakfeladatonként a költségvetés - tervezeten. Felkérem Neisz Józsefné 
gazdálkodási főmunkatársat, hogy az előző évekhez hasonlóan, részletesen mondja el, hogy milyen 
kiadások és bevételek szerepelnek a tervezetben.  
Dr. Pap Béla: Szavazzuk meg. Fogadjuk el most! 
Darók Sándor: Az a legnagyobb probléma, hogy van 17.000.000,- Ft működési hiány. Még görgetünk 
magunk előtt ugyanennyit. 2 dolgot lehet tenni, vagy a fizetést kell csökkenteni, vagy emberektől kell 
megszabadulni. Államtól támogatást nem kapunk.  
Neisz Józsefné: Államtól annyi könnyebbséget kaptunk, hogy akinek az ez évi bére nem éri el a 
tavalyit, azt kompenzálják központilag. 1 fő kivételével mindenki megkapta a kompenzációt. A 
személyi juttatásokkal kapcsolatosan: 3 fő megy 2011. évben nyugdíjba. 1 fő a konyháról, 1 fő takarító 
az iskolából, és 1 fő asszisztens az orvosi rendelőből. A helyükre nem veszünk fel személyt. Kovács 
Istvánné részére beterveztük a 40. éves jubileumi jutalmat. A konyhára nem lesz elég a 3 fő, oda 
mindenképpen venni kell fel majd 1 főt. 2008. évtől sem a közalkalmazottaknak, se a 
köztisztviselőknek nem volt illetményalap emelés, szinte mindenki a minimumnál van, szinte jobban 
jár az, aki a garantált minimálbért kapja (bruttó 94.000,- Ft.), mint aki elvégzi a főiskolát, 
szakközépiskolás, vagy szakmunkás. A dologi kiadásoknál megnéztem, mi az aktuális, és tételesen az 
előző évihez képest terveztem. A polgármester úr tett egy olyan javaslatot, hogy a falunapi kiadásokat 
vegyük ki a tervezetből. Nem tartanánk falunapot ebben az évben. A strandon lehetne a nyár folyamán 
strand partit rendezni az előző évhez hasonlóan, és azt támogatnánk, mert egy teljes falunap 
megrendezéséhez nem lesz elég pénzünk. A strand parti megrendezését 2-300 eFt-tal támogatnánk. 
Támogatások, átadott pénzeszközöknél szerepelnek az önkormányzati társulásokhoz kifizetendő 
tagdíjak. Alapítványi, egyesületi támogatásokat ugyanazon a szinten terveztem be, mint a múlt évben 
volt. Nem tudtam miből pluszban hozzá tenni a Képviselőtestületi határozatban döntött képviselői 
tiszteletdíjak felajánlásából. Az alapítványok, és egyesületek támogatása adható, önként vállalt 
önkormányzati feladat.  
A közmunkások foglalkoztatására ez évtől pályáznunk kell. 13 főt 3 hónapig, 4 órában 
foglalkoztathatunk, 1 főt alkalmazhatunk 10 hónap időtartamra, 8 órában.  
A karbantartók részére csak a minimális beszerzést terveztem. Évek óta nem terveztünk a részükre 
nagyobb eszközvásárlást, régi szerszámokkal dolgoznak, nincs pénz rá. Fűnyírót szinte minden évben 
vásárolnunk kell, mert mindig a legolcsóbbat vásároljuk meg. Ha nem lesznek közmunkások, a 3 fővel 
nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk majd az összes önkormányzati közterületet rendbe tartani. 
Az étkeztetésnél a gyermekétkezők 80 %-a részesül valamilyen támogatásban. Ez nagyon sok. 20 % 
fizet csak teljes összeget. Az a tapasztalat, hogy sajnos ők is veszik ki a gyerekek az étkezésből, és 
csak tízórait kérnek. A szociális étkeztetést nem igénylik. 3 fő van jelenleg. 
Az önkormányzati utakhoz terveztem a tápiói híd felújítására 4 millió forintot. A belvízelvezető árkok 
karbantartása is itt szerepel. Vis maior támogatásban csak azt lehet elszámolni, ami a szivattyúzáshoz 
szükséges. Az áteresz csövek vásárlását már nem, mert fejlesztésnek számít. Ezért szükséges 
betervezni a további szükséges anyagot. 
Saját ingatlan hasznosításnál szerepelnek a művelődési ház bérleti díjai, valamit a szolgálati lakások 
(művelődési ház és a gyógyszertári lakás) bérleti díjai. 2008. óta nem volt emelés, már szükség volna 
rá. 
Az önkormányzatnál a tervezésnél alapvető követelmény, hogy a tavalyi évhez képest a bevételnél 
minimum 4,5-5 % növekmény legyen, a dologi kiadásoknál 6 %-os csökkenés. Ezt az Önhiki 
pályázatoknál nagyon erősen megvizsgálják. Ennek megfelelően próbáltam összeállítani a 
költségvetést.  
A vízműnél és a strandnál lévő vízvizsgálattal kapcsolatosan kaptunk olyan tájékoztatást, hogy 
emelkedik ez is. A strandfürdőnél, mivel a múlt évben nyitottunk, már nem várható annyi kiadás, mint 
tavalyi évben volt. 3 hónapra 7 fő munkabérét terveztem. Bevételnél a belépő árakon emeltem 8 %-ot. 



A visszajelzésekből kiindulva remélem, hogy megszerették a strandot, és visszajárnak a vendégek az 
idén is. Ahhoz, hogy növekedjen a vendéglétszám, fejlesztésre lenne szükség. Igényelnék az iskolák a 
táboroztatást, és már vannak jelentkezők az úszótanfolyamra is.  
A háziorvosi szolgálatnál 1 fő márciustól kérte nyugdíjazását. Dologi kiadásoknál megosztottam a 
rezsi díjat a háziorvos, védőnő és a fogászat között. A fogászatnál a Doktornő nem fizet bérleti díjat, 
mert a fogorvosi széket 2007-ben Ő vásárolta, ezért a megállapodás még tart. A telefon, és internet 
díja kiszámlázásra kerül a vállalkozó háziorvos részére, és bérleti díjat is fizet.  
Szűcs Lajos: A 2009. évben a háziorvossal történt megállapodásban  megállapított bérleti díjat ez 
évben felül kell vizsgálnunk.  
Neisz Józsefné: A védőnő részére telefondíjat fizetünk, (mobiltelefon kártya) mert, ha 
családlátogatáson van, kint van területen, akkor mobiltelefonon mindig elérhető.  
Az OEP-től nem várhatunk több finanszírozást, itt is hozzá kell tennünk 1 millió Ft-ot a 
működtetéshez. 
A közvilágításnál szerencsés volt a felújítási beruházás. Itt kevesebbet fizetünk, mint az előző 
években.  
A temetkezési szolgáltatásnál a legnagyobb kiadás a szemétszállításból adódik. 
A művelődési házban igyekezünk nagyon oda figyelni a téli fűtésre, áramdíj fogyasztására. 
Bevételeink az árusok terembérleti díjából tevődik össze. 
A könyvtárnál 5 %-os növekménnyel számoltam, mert minden évben lehet pályázni a 
könyvbeszerzésre, de csak akkor, ha a könyvállomány 5 %-kal növekedik. A könyvtáros szeretné 
megpályázni a támogatást.  
A kisegítő mezőgazdasági szolgáltatásnál szerepel a településőrök december havi munkabére, és a 
településen lévő ebek befogására is terveztem egy bizonyos összeget. A múlt évben erre kevesebbet 
költöttünk, mint az azt megelőző 2009-es évben.  
Rendszeres pénzbeli ellátásoknál: az ápolási díjnál a méltányossági alapon megállapított díjak után az 
önkormányzat fizeti meg a járulékot. Eseti ellátás adható, ha van pénze az önkormányzatnak. Eseti 
segélyekre olyan személyek nyújtják be a kérelmüket, akik havi rendszeres segélyben is részesülnek. 
Temetési segélyre 50.000,- Ft.-ot terveztem be. Jövedelemfüggő, ezért nagyon keveseknek adható. A 
közgyógyellátás jövedelemfüggő. A méltányosságból megállapított ellátás után az önkormányzat fizet. 
Nagyon meggondolandó.  
Beiskolázási segély, a 0-3 évesek és a 80 éven felettiek egyszeri támogatása adható, de nagyon át kell 
gondolni, mert nem kötelező feladat, csak adható, lehet, hogy a kisebb csomagnak is örülnének. 
Nagyon szép gesztus, de a családok megérthetik az önkormányzat mai helyzetét. 
A mozgáskorlátozottak részére nyújtott támogatást 100 %-ban visszaigényelheti az önkormányzat. A 
nyári táborozáshoz történő hozzájárulás sem kötelező feladat, ez is adható.  
Szűcs Lajos: A mai napon nem kívánom elfogadtatni a költségvetést, de szeretném, ha megvitatnánk, 
és döntésre jutnánk egy-két pontban, hogy az elkövetkezendő 2 hétben hogyan dolgozzuk át. A 
következő ülésünk február 9-én lesz. Van-e vélemény, javaslat, hozzászólás? 
Kobela Margit: Szeretném kérni a Képviselőtestületet, hogy az eseti pénzbeli ellátásokhoz még 
tervezzünk be a véradásra 50.000,- Ft-ot. Egy évben háromszor van véradás. Összehasonlítva más 
településekkel, nagyon elmaradunk tőlük, ezért szeretném, ha beterveznénk. 
Szűcs Gergely: A megválasztásunkkor felajánlottuk a tiszteletdíjunkat a civil szervezetek javára. 
Továbbra is szeretném, ha a civil szervezetek megkapnák, és ez látható helyen lenne. Már tájékoztatva 
lettek a civil szervezetek a döntésről. Nagyon örültek. Ezt nem tehetjük meg, hogy nem tartjuk be az 
ígéretünket. Kellemetlen helyzetbe hozzuk magunkat. 
Szűcs Lajos: Jogos a felvetés. Számításokat végeztünk. 2.250.000,- Ft-ot támogatást terveztünk a civil 
szervezeteknek. Ez a tavalyi szint. Felvetődött bennem az a kérdés is, hogy adjunk-e a civil 
szervezeteknek támogatást? A Képviselőtestület úgy mondott le a tiszteletdíjáról, ha az önkormányzat 
az eddigi támogatásokon felül pluszként odaadja a civil szervezetek részére. Ezt a határozatot nem 
tudjuk betartani. Nem látok esélyt arra, hogy pluszként még oda tudjuk adni a 834.840,- Ft 
tiszteletdíjat. Javaslom, hogy csökkentsük a civil szervezetek támogatását. Mivel nem tudjuk betartani 
azt az önkormányzati határozatot, amelyet a képviselői tiszteletdíjról hoztunk, ezért a képviselők 
tiszteletdíja számfejtésre kerül. 688.764,- Ft. kerül kifizetésre a 5 fő képviselő, és a 2 fő külsős 
bizottsági tag részére. Ezzel az összeggel csökkentjük a civil szervezetek támogatását, és a képviselő 
döntheti el, hogy mely civil szervezet részére ajánlja fel a tiszteletdíjat. Ezzel növekedne az esélyünk 



az Önhiki támogatásnál, mert a civil szervezetek támogatását csökkentettük, ugyanakkor a civil 
szervek is megkapnák a tavalyi szintű támogatást. A civil szervezetek támogatása nem kötelező 
feladat, ezért azt az Önhikinél nem igényelhetjük meg. Nagyon sajnálom az egyesületeket, mert 
véleményem szerint az ilyen kistelepüléseknek a mozgató rugói az egyesületek. A kulturális és 
sportéletet, a közbiztonsághoz való hozzájárulást, a faluszépítést az egyesületek biztosítják. Ennyi 
közmunkással még a közterületeken lévő füvet sem tudjuk majd levágni. Véleményem szerint 
esélyünk sincs arra, hogy a településőrséget visszaállítsuk. Javaslom, hogy adjuk el a Suzuki 
gépjárművet, mert nem tudjuk a fenntartását finanszírozni. Alpolgármester úrnak javaslom, hogy a 
gépjármű vásárlására cél tartalékba helyezett tiszteletdíját is a civil szervezetek támogatására ajánlja 
fel, mert akkor az önkormányzat még jobban járna. Azokon a helyeken csökkentsük a kiadásainkat, 
amelyeket az Önhiki pályázat nem ismer el. Keressünk arra megoldást, hogy úgy támogassuk a civil 
szervezeteket, hogy nem az önkormányzattól átadott pénzeszközként jelentkezzen.  
Darók Sándor: Javaslom, hogy adjuk a Faluszépítő Egyesületnek, mert ők nem rendeznek bált, és 
nagyon sokat tesznek a faluért.  
Kobela Margit: Amennyiben számfejtésre kerül a tiszteletdíj, akkor adót kell utána fizetni. 
Szűcs Lajos: Összesen 146.000,- Ft. adót kell befizetni összesen a 7 főnek, ezt az önkormányzat 
befizeti, ezért csökken a bruttó 834.840,- Ft, nettó 688.764,- Ft-ra. 
Működési hiánnyal fogadjuk el a költségvetést. Idén ki fog merülni a 18 millió Ft-os hitelkeretünk, és 
a számlákat sem tudjuk majd kifizetni. Ha nem kapunk Önhiki támogatást, akkor csődbe jut az 
önkormányzatunk. Mint a Sportegyesület elnöke teljesen magam ellen is beszélek, mert lehet, hogy 
félévnél tovább nem tud működni az egyesület.  
Dr. Pap Béla: Ez a 834.840,- Ft. nem ér annyit, hogy ennyi embert megsértsünk a faluban.  
Neisz Józsefné: 3. hónapja már, hogy a munkabért is hitelből fizetjük. A Polgármesteri Hivataltól 
húzzuk ki a falunapra betervezett összeget.  
Szűcs Lajos: Amit csak lehet, tervezzük be, meg kell pályázni. Tegyük félre a tiszteletdíjat, és majd 
meglátjuk, hogy oda tudjuk-e adni a civil szervezeteknek.  
Joó-Kovács Balázs: Minden hitelből van. Nem tűr halasztást a döntés. El tudnám fogadni a Polgárőr 
Egyesület elnökeként, hogy a meglévő támogatást csökkentsük.  
Szűcs Lajos: Bármilyen csökkentés a Sportegyesület végét jelentené, mert már így is utólag fizetünk 
ki egy csomó számlát.  
Darók Sándor: Nyilatkoztatni kell az egyesület elnökeit ezzel kapcsolatosan. 
Szűcs Lajos: Kijelentem, ha csökken a Sportegyesület támogatása, akkor félév végén be kell zárni a 
kaput. A bál bevétele 1/3 része volt az előzőnek. Kérdéses így is, hogy hogyan tud működni az 
egyesület. 3-4 egyesületnél részt vettem az év végi üléseken, ahol elmondtam a Képviselőtestület 
döntését, hogy lemondott a tiszteletdíjáról a testület a civil szervezetek javára, mely támogatást 
pluszként kapnak meg a civil szervezetek.  
Szűcs Gergely: Úgy tudom elfogadni ezt, ha az önkormányzat más területeken is húz a nadrágszíjon, 
mert most úgy tűnik ebből a költségvetésből, hogy csak itt szorított az önkormányzat, a többi helyen 
maradt minden a régi. Biztosan vannak még a költségvetésben olyan pontok, ahol még lehet húzni a 
nadrágszíjon.  
Szűcs Lajos: Igen, most itt tartunk, ebben próbálunk dönteni. A többi helyen is szeretném még majd 
sorolni a megszorításokat.  
 

A Képviselőtestület 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Határozat 
Civil szervezetek 2011. évi támogatásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek 2011. évi 
támogatását a 2010. évben nyújtott támogatáshoz képest 834.840,- Ft-tal csökkenti, de a 
Képviselőtestület által felajánlott tiszteletdíjakkal, mely 834.840,- Ft-tal kompenzálódik, és a 2010. évi 
szinten marad. 
A Képviselőtestület felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy a 2011. évi költségvetésbe a fenti 
döntés alapján tervezze be a civil szervezetek 2011. évi támogatását. 
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Kobela Margit: Százalékos arányban nem határoztuk meg a csökkentést, hogy melyik civil szervezet 
támogatása mennyivel csökken.  
Szűcs Lajos: A Képviselőtestületi határozatban úgy döntöttünk, hogy ugyanannyi marad, mint a múlt 
évben volt. 
Van-e még kérdés, javaslat? 
Joó-Kovács Balázs: Számolgattam. Van olyan járandóság, ami jár, és van, ami adható. A 
közalkalmazottak részére a cafetéria juttatás adható. Kérdezem, hogy az Önhiki pályázatnál elismert 
költség, vagy nem? Takarékoskodni akarunk.  5 millió forintot kell-e hitelből kifizetni erre a célra. 
Neisz Józsefné: Az Önhiki pályázat személyi juttatásnál elismerte költségnek a cafetériát.  
Szűcs Lajos: Kelleni nem kell, lehet. Orbán Viktor Miniszterelnöknek van egy olyan könyve: „Egy az 
ország, egy a zászló”. Ezen elvekből kiindulva, úgy gondolom, ha az államháztartásnak valami a 
javára szolgál, örömünkre válhat, akkor mindnyájunk örömének kell, hogy legyen. Ha meg valami a 
hátránya, és kárát kell, hogy élvezzük, akkor mindnyájunknak együtt kell, hogy érezzük. Örülök, hogy 
a Képviselők szolidalítást vállalnak az önkormányzat nehéz anyagi helyzetével. Ebben az évben 
vártam, hogy illetményalap emelésre kerül majd sor, mert a 38.650,- Ft. 2008. január 1. óta van 
megállapítva. Az önkormányzat dolgozóinak a fizetése az új adózási rendszer miatt csökkent a 
tavalyihoz képest. A cafetériával legalább ezt a szintet elérhetjük. Ez még a 2008. január 1-i szint. A 
cafetéria javasolt összege kevesebb, mint a tavalyi, bruttó 160.000,- Ft. Jászboldogháza 
önkormányzatának a dolgozói ugyanúgy, mint az összes belügyi szervhez tartozó dolgozó, annyira jól 
végzik a munkájukat, mint máshol, és ennyit megérdemelnek.  Önhiki pályázatnál próbáljuk 
megpályázni, így biztosítani a cafatériát az összes dolgozónak. Ez a véleményem akkor is, ha plusz 
kiadást jelent. 
Gerhát Károly: Ezt már nem nevezném cafetériának, egyszerűen csak bérpótlék az én számomra. A 
fizetések 2002. óta állandó szinten vannak. Azóta nézzük meg, hogy az árszínvonal hol tart? Ez 
bérpótlék, még annak is nagyon kevés. Köszönöm szépen. 
Joó-Kovács Balázs: Inkább a Képviselőtársaim véleményére lettem volna kíváncsi. Nem azért 
kérdeztem, hogy el akarom venni, de közös döntést kell találni.  
Darók Sándor: Arról beszélünk, hogy júniusban már fizetésképtelen lesz az önkormányzat. Valahol 
szorítani kell. Mindegy, hogy minek nevezzük. Ha a civil szervezeteknél szorítottunk, valahol máshol 
is kell. Amit az Önhikinél meg lehet igényelni, akkor természetes, hogy nem ott kell, akkor valahol 
máshol kell szorítani. Ha júniusban nem tudunk már fizetni, akkor már oly mindegy, hogy létszámot 
csökkent valaki, vagy utána már nem kap cafetériát.  
Szűcs Lajos: A költségvetésnek van a bevételi és a kiadási oldala. Ha bajba van a költségvetés, akkor 
két dologban lehet gondolkodni. Vagy a bevételt növeljük, vagy a kiadást csökkentsük. Először 
gondolkozzunk a bevétel növelésén. Ha ennek az Önhiki pályázat az útja, akkor próbáljuk meg. Ha az 
nem megy, akkor majd csökkentsük a kiadást.  
Kobela Margit: Személyekre bontva nem sok a cafetéria összege. Fizetésemelés már régen nem volt. 
Most sem tudunk emelni, de azért mégis ezzel elismerhetjük a munkájukat. A fizetésből már nem 
tudják kiszorítani az üdülésre valót. Úgy gondolom, ennyit megérdemelnek a dolgozók.  
Szűcs Lajos: Idén 4 fő kérheti meg a nyugdíjazását. Megkéri a nyugdíjazását Muhari Lajosné az 
iskolakonyháról, Kovács Istvánné az orvosi rendelőből, és Szöllősi Józsefné az iskolából. Kéréssel 
fordulhatunk Tóth Lászlónéhoz, -  aki a Polgármesteri Hivatalnál takarít, és a művelődési ház 
gondnoki teendőit látja el, hogy kérje meg nyugdíjazását, és elmehet nyugdíjba. Önkéntesen nem kérte 
nyugdíjazását, szeretne még dolgozni. Nyugdíjazása esetén kérem a Képviselőtestülettől, hogy 
kössünk vele 5 évre szóló lakásbérleti szerződést, hogy maradhasson albérlő a Művelődési Házban. 
Valamint kérhetjük, hogy a Művelődési Háznál a gondnoki feladatokban besegítsen az albérleti díj 
fejében. Elég nagy feladatot ad majd az ott maradt dolgozóknak az Ő munkájuk ellátása is, mert a 4 fő 
pótlására az idén sehová nem terveztem be összeget. Nem tudom javasolni, hogy helyettük új 



személyek kerüljenek foglalkoztatásra. 4 fő rész munkabére, milliós nagyságrendű megtakarítást hoz. 
Hosszabb távon nem biztos, hogy sokáig megoldható lesz így.  
A Suzuki gépjármű értékesítéséről már beszéltem, ami 500.000,- Ft. megtakarítást jelent majd az 
önkormányzatnak. 
Lakosságot érinti a segélyek, és szociális ellátások felülvizsgálata. Nem kötelező feladat. Az Önhiki 
pályázat nem ismeri el. Átmeneti segélykerete van a polgármesternek, és a bizottságnak, javaslom, 
felezzük meg az összeget. Temetési segélyt is felezzük meg. Bursa Hungarica támogatásban már 
döntöttünk, de az idén meg kell gondolnunk ezt is. Közgyógyellátást megfelezhetjük. A 
középiskolások részére nyújtott beiskolázási segélyt, 0-3 éves, és a 80 év felettiek támogatását el lehet 
törölni. Ez a Képviselőtestület kompetenciája, ezeket az Önhiki pályázat nem ismeri el kiadásként. A 
mozgáskorlátozottak támogatását megkapjuk állami támogatásban. Szemétdíj támogatáshoz nem 
nyúlhatunk hozzá, mert a rendeletben szerepel. A nyári táborozáshoz történő hozzájárulást és a 
véradást el lehet törölni. Ezt mind megtakaríthatnánk, ha akarnánk. Nem javaslom, hogy ezt mind 
lépjük meg.  
A falunapra 1.300.000,- Ft. van betervezve, de ebből nem lehet falunapot szervezni. Azzal számolni 
kell, hogy jöhetnek civil szervezetek, hogy egyik-másik programhoz adjunk támogatást. Arra nincs 
betervezve semmi, és a múlt évben is a falunap terhére adtunk támogatást más civil szervezet 
rendezvényéhez. Falunap helyett rendezvény szervezésére tervezzünk be összeget, de kevesebbet. 
Ezek után, ha ezt így elfogadjuk, és még mindig szorítani akarunk, akkor nem lenne más, mint a rezsi 
kiadások megszorítása. Ez azt jelentené, hogy az intézményeknél összevonásokról, átszervezésekről 
kellene dönteni. A legnagyobb kiadások a rezsikből tevődnek össze.  
A mai napon még döntenünk kell arról, hogy az intézmények felújítását megpályázzuk, vagy ne 
adjunk be pályázatot fejlesztésre. Még a működésre sincs pénzünk, nem még a fejlesztésre, de az 
elmúlt években csak a Polgármesteri Hivatalnál tudtuk elérni a nyílászárók cseréjét, ami érezhetően 
energiadíj csökkenést okozott. Ezt az oktatási intézményeknél még nem tudtuk megoldani. Meg kell 
próbálnunk minél előbb, mert nagyon nagy jelentősége lenne.  
Várom a véleményeket, javaslatokat. 
Kobela Margit: Úgy gondolom, hogy aki önként elment nyugdíjba, az átgondolta, aki meg nem akar, 
arról nem dönthetünk, hogy menjen el. Én úgy gondolom, hogy a kisebb csomagnak is örülnek a 0-3 
évesek, és a 80. év feletti lakosok. A nyári táboroztatást és a véradást is szeretném megvédeni, 
szeretném, ha megkapnák. A nyári táborozáson felügyelet alatt vannak a gyerekek egy hónapig. A 
táborozás alatt a gyerekek részére előadásokat, programokat szervezünk. A résztvevő előadók, 
programokban résztvevők nem kérnek semmit, de egy üdítővel, pogácsával honorálnunk kell. A 
szülőknek nagy segítséget tudunk nyújtani azzal, ha egy hónapig jó helyen van a gyerekük.  
Szűcs Lajos: Január 1-től indoklás nélkül bárkit el lehet küldeni.  
Neisz Józsefné: A véradás 4 éve, hogy benne van a Polgármesteri Hivatal reprezentációs költségei 
között.  
Kobela Margit: Tudom, de szeretném, ha meg lenne nevezve a költségvetésbe.  
Szűcs Gergely: Ha azt akarjuk, hogy a takarékoskodásnak legyen látható eredménye, akkor egy kicsit 
drasztikusabban kell hozzányúlni. Egyikünk az egyik tételt akarja megmenteni, másikunk a másikat. 
Kellemetlen, hogy ezt kell végezni. Vagy egyöntetűen felvállaljuk, vagy nem vállaljuk. Ha a 
költségvetést egy kicsit rendbe akarjuk hozni, akkor be kell vállalni, hogy fájó drasztikus lépéseket 
teszünk. Eltörölném a 0-3 évesek részére adott támogatást is és a 80 éven felüliek részére nyújtandó 
támogatást is, mert 500,- Ft-os csomag már nem ér semmit, és már talán megalázó is. A lakosok 
megértik valamilyen szinten az önkormányzat nehéz anyagi helyzetét. A művelődési ház gondnoka 
esetében támogatnám a Polgármester Úr javaslatát. Tóth Lászlónéval le kell ülni, és meg kell vele 
beszélni. Művelődési Ház üzemeltetési kiadása 2,5 millió forint, és nincs kihasználva. Ilyen helyeken 
tudnám elképzelni a takarékoskodást. A Polgármesteri Hivatal hatalmas épület, a gázszámlája 900 
eFt., és dolgozik benne 7 fő. Az én munkahelyemen is működtettünk egy nagy irodaházat, dolgozott 
benne 5 fő, és fűtöttük mind a két szintet. Több milliós fűtési számlánk volt. Egyszer elterveztük, hogy 
veszünk egy kisebb méretű gázkazánt, a felső szintet lezártuk. Bőven elfértek az ott dolgozók az alsó 
szinten. Megspóroltunk több százezer forintos gázszámlát. Nem mondom, hogy ezt meg kell lépni, de 
ilyenekben is lehet gondolkodni. Óriási luxusnak számít ekkora épületet havi 900 eFt.-ért fűteni. 
400.000,- Ft. a villanyszámla. 



Szűcs Lajos: Ezeket a javaslatokat már végig gondoltuk. Itt most ki lettek cserélve a nyílászárók. Ha 
megtesszük ezt a lépést, pénzbe kerülne, és nem húzna ki bennünket a bajból. Meg kell nézni, hogy 
hogyan tudjuk lezárni a felsőszinten a fűtési rendszert. A tanácsteremben elfél 4-5 ügyfélszolgálat, a 
polgármester és a jegyző pedig a két alsó irodában helyezhető el. Ez lehet a következő lépés majd.  
Dr. Pap Béla: Ennyire már ne takarékoskodjunk. Ügyfélszolgálat szempontjából sem tartom etikusnak, 
hogy egy helyen legyen az adós, a hagyatéki ügyintéző, és a pénzügyes, könyvelő.  
Gerhát Károly: A segélyekkel meg lehet lépni a csökkentést, de mindezektől függetlenül az a rossz az 
egészben, hogy az önkormányzatok még mindig tudnak valamit kitalálni, hogy hol vágjunk le 
magunkból egy darabot itt is, ott is. Ez valahogy azt az érzetet kelti az állam felé, hogy az 
önkormányzatok még mindig tudnak csinálni magukkal valamit, akkor még csökkentsük a támogatást. 
Így is megyünk mindig minden évben lefelé. Most az oktatás támogatását csökkentették. Az állam úgy 
gondolja, jó rendben van. Hátha találnak még olyan helyet, ahol meghúzhatják a gyeplőt. A magyar 
leleményes ember. 20 évvel a rendszerváltás óta nemhogy fejlődnénk, hanem még mindig lejjebb 
zuhanunk. Mindent el lehet hagyni, ami nem kell, de akkor újra húzzunk még mindig. Ez nagyon fájó 
az egészben. Védjük meg, amit meg kell, mert rá vagyunk kényszerítve.  
Szűcs Lajos: Közmunkára februártól 2-3 főt tudunk majd foglalkoztatni, 4 órában,  és csak 3 hónapig.  
 

A Képviselőtestület 3 igen, 4 fő tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Határozat 
Eseti pénzbeni ellátások 2011. évi tervezéséről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nem fogadta el azt a javaslatot, hogy 
az eseti pénzbeni ellátások az alábbi összegben kerüljenek betervezésre 
 

- átmeneti segélyek – polgármester   100.000.- Ft. 
- átmeneti segélyek – bizottság    200.000,- Ft. 
- temetési segélyek       50.000,- Ft. 
- Bursa – Hungarica támogatás    445.000,- Ft. 
- Közgyógyellátás       50.000,- Ft. 
- Mozgáskorlátozottak támogatása   600.000,- Ft. 
- Pénzbeni támogatás szemétdíjhoz   250.000,- Ft. 
- Nyári táboroztatáshoz hozzájárulás     50.000,- Ft. 
-  

Határidő: 2011. január 26. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
 

Kobela Margit: A csökkentéssel egyetértek, de a 0-3 évesek részére és a 80 éven felüliek részére 
tervezzünk be valamennyit. Nem az a fontos, hogy mennyit, de emlékezzünk meg rólunk.  
Szűcs Gergely: Nem tartom jónak, ha kevesebbet adunk. 
Dr. Pap Béla: Megszorításról döntünk, akkor egyhangúlag szavazza meg a Képviselőtestület.  
Gerhát Károly: Akkor keressünk olyan megoldást, amit egyhangúlag meg tudunk szavazni.  
Darók Sándor: Elfogadjuk így a költségvetést, egy részét zároljuk, nem adjuk ki. 
Szűcs Lajos: Pályázunk az Önhikire. Tervezzük be, zároljuk, és a kifizetés előtt döntsünk róla. Ha lesz 
rá pénz, akkor kifizetésre kerül.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Határozat 
Eseti pénzbeni ellátások 2011. évi tervezéséről 
 



Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri az önkormányzat 
gazdálkodását, hogy a 2011. évi költségvetésben az eseti pénzbeni ellátásokat az alábbiak alapján 
tervezze be. 

- átmeneti segélyek – polgármester   200.000.- Ft, ebből 100.000,- Külön 
Képviselőtestületi döntés alapján fizethető csak ki. 

- átmeneti segélyek – bizottság    400.000,- Ft, ebből 200.000,- Külön 
Képviselőtestületi döntés alapján fizethető csak ki. 

 
- temetési segélyek     100.000,- Ft. 
- Bursa – Hungarica támogatás    445.000,- Ft. 
- Közgyógyellátás      100.000,- Ft. 
- Mozgáskorlátozottak támogatása   600.000,- Ft. 
- Pénzbeni támogatás szemétdíjhoz   250.000,- Ft. 
- Nyári táboroztatáshoz hozzájárulás     50.000,- Ft. 
Az alábbiakban felsorolt támogatások, segélyek kifizetéséhez az év során külön Képviselőtestületi 
döntés  szükséges: 
- Beiskolázási segély – középiskolások    400.000,- Ft. 
- 0-3 éves korig egyszeri támogatás   150.000,- Ft. 
- 80 év felettiek egyszeri támogatása   250.000,- Ft. 
 

Határidő: költségvetés elfogadása 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

 
Szűcs Lajos: Művelődési Ház felújítására IKSZT pályázaton nyertünk támogatást. Az elnyert 
támogatást szerettük volna felhasználni az oktatási intézményeink felújítására. Ezzel a kéréssel 
megkerestem Pócs János Országgyűlési Képviselő Urat. A Képviselő Úr megküldte a válaszát. Sajnos 
nem lehetséges, mert az IKSZT támogatás adott megvalósulási helyszínre vonatkozik a címbirtokosi 
okiratban, és az együttműködési megállapodásban vállalt feladatok ellátása, valamint az FVM 
rendeletben előírt kötelezettségek betartása mellett. Az óvoda illetve az iskola épületének felújítására 
nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy az önkormányzat által kötelezően ellátandó alapfeladathoz 
kapcsolódik és európai uniós támogatásból nem finanszírozható az önkormányzat alapfeladatainak 
ellátása. Országgyűlési Képviselő Úr javasolta, hogy újítsuk fel a művelődési házat, mert ilyen 
pályázati kiírás a közeljövőben nem várható. 
A művelődési ház felújítására a pályázatot 2008-ban adtuk be. A támogatási határozat megküldésétől 
számítva 2 év áll rendelkezésre, hogy elkezdjük a beruházást, ezért már ez évben el kell kezdeni. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Határozat 
Művelődési Ház felújításáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Művelődési Ház felújítására IKSZT 

pályázaton elnyert támogatás felhasználásáról döntött. 
 Az önkormányzat 2011. évben megvalósítja a Művelődési Ház felújítását. 

A pályázati támogatáshoz szükséges önerőt (áfa) az önkormányzat biztosítja. 
 

A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a beruházással kapcsolatos munkálatok 
előkészítésére. 

Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 



Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 
 
Szűcs Lajos: Az oktatási intézményeinkre felújítására lehetőségünk van pályázat benyújtására. Az új 
Széchenyi Tervben 60 % -os pályázati támogatást lehet megpályázni. 40 % az önerő. Ilyen célra nincs 
más pályázati lehetőség. 1 millió Ft a megvalósíthatósági tanulmány. Minimum 3.000.000,- Ft 
szükséges a pályázat beadásához, pontosan a beruházás 6 %-a. A felújításra kerülne az óvoda, 
kisiskola, tornacsarnok, és a nagyiskola nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítése, és hőszigetelése.  A 
beruházás 60-80 millió forintba kerülne. Új tervet kell készíteni. A pályázatot márciusban kell beadni. 
Javaslom a pályázat benyújtását. 
Joó-Kovács Balázs: A művelődési ház és az iskola felújításába együtt belefogni lehetetlenség. A kettő 
együtt nem fog menni. Az önerőt hitelből kell hozzátenni. Ezért javaslom, hogy az iskola felújítására 
csak szakaszonként kerüljön sor, mindig amennyit meg tudunk csinálni.  
Szűcs Lajos: Az iskola felújítására, ha beadjuk is a pályázatot, az idén nem kerül megvalósításra, csak 
2012-ben. Közbeszerzési eljárásra szükség lesz. Be kell tervezni a költségvetésbe az önerőt. 
Pályázatíró cégektől kértünk árajánlatot a pályázat elkészítésére. A sikerdíj ellenében elkészített 
pályázatot tartom jónak, amely nyerés esetén 3,5 mFt, ha nem nyer a pályázat, akkor kb 500.000,- Ft.  
Darók Sándor: Adjuk be a pályázatot, mert olyan rossz állapotban vannak az iskolában a nyílászárók. 
Balesetveszélyes lehet. Ha nem adjuk be a pályázatot, a munkavégzés akkor is ugyanannyiba fog 
kerülni, ha darabonként végezzük el a munkát.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
7/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Határozat 
Oktatási intézmények fejlesztésére pályázat benyújtásáról 
 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az Új Széchenyi 

Terv - KEOP Program keretében az iskola, kisiskola, tornacsarnok és az óvoda épületeinek 
nyílászáróinak cseréjére, hőszigetelésére és fűtéskorszerűsítésére az önkormányzat pályázat 

benyújtását készítse elő. 
 

A beruházás kb. 60.000.000,- Ft. 
 A beruházási értékhez viszonyítva 6 % a pályázat benyújtásának költsége, melyet a 2011. évi 

költségvetésből biztosít az önkormányzat. 
 

Határidő: 2011. március 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

 
 
Szűcs Lajos: A településőrség megszűnése miatt a Suzuki gépjármű nincs használva, ezért javaslom, 
hogy értékesítésre kerüljön. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
8/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Határozat 
Suzuki Samurai gépjármű értékesítéséről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Suzuki Samurai gépjármű 
értékesítéséről döntött.  
A gépjármű adatai:    rendszám: LOF – 441, 
     Alvázszám: JSAOSJ70000407936, 
     Motorszám: G13BA308387 



     Eng.száma: EM25573 
 
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert az értékesítéssel kapcsolatos teendők 
elvégzésére, és az adásvételi szerződés megkötésére. 
 

Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

 
Szűcs Lajos: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy ebben az évben 896.000,- Ft-ot kell 
betervezni a költségvetésbe az Ivóvízminőség-javító Program elindításához, amelyet a társulásnak be 
kell fizetnünk. Ennek az összegnek a kifizetéséről már egy korábbi testületi ülésen határoztunk. 

 
Tóth Lászlóné nyugdíjazásának lehetőségéről már szóltam. 40 éves munkaviszonnyal rendelkezik. 
Előrehozott öregségi nyugdíjat kérhet. Önként nem kérte a nyugdíjazását, de az önkormányzat dönthet, 
hogy felkéri a dolgozót. A Jegyzőnővel együtt elmondtuk részére a lehetőségeket, és tájékoztattuk, 
hogy az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére való tekintettel gondolkodjon el azon, hogy kérje 
nyugdíjazását. Megértette, de kérte, ha lehet dolgozni szeretne még. Munkaidejét 4 órában a 
hivatalban, 4 órában a művelődési házban tölti. A művelődési házban lévő szolgálati lakásban laknak. 
Szükségük van a szolgálati lakásra, szeretnének a lakásban maradni.  
Darók Sándor: Mi lesz a takarítással? A hivatal sem maradhat takarító nélkül.  
 

Fajka Jánosné iskola tagintézmény-vezető kér szót, a polgármester Úr megadja a szót részére. 
 

Fajka Jánosné: Az iskolából is nyugdíjba megy 1 takarítónő, az iskola sem maradhat takarító nélkül. 
Szűcs Lajos: Mindkét helyen ebben az évben közmunkásokkal meg kell oldani a takarítást.  
 

A Képviselőtestület 6 igen, 1 fő tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Határozat 
Tóth Lászlóné nyugdíjazásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Tóth Lászlóné (Nagy Erzsébet) 5144 

Jászboldogháza, Rákóczi u. 9. szám alatti lakos, önkormányzati dolgozó 2011. évben történő 
nyugdíjaztatásáról döntött. 

 
A Képviselőtestület hozzájárul a nyugdíjba vonulásától számított 5 évig a jelenlegi Jászboldogháza, 

Rákóczi u. 9. szám alatt lévő önkormányzati szolgálati lakás bérléséhez. 
 Bérleti díjat ezen időszakra (5 évig) nem kér az önkormányzat cserébe a Művelődési Házban a 

gondnoki tevékenység elvégzéséért.  
 

Felkéri Szűcs Lajos polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 

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

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

Tóth Lászlóné – takarítónő, gondnok 
 
 



Szűcs Lajos: A Tápiói híd felújítására 3.200.000,- Ft+áfa összeget terveztünk be a 
költségvetésbe. Az MNV Zrt. az új Képviselőtestülettől, új határozatot kér a Tápiói híd felújításához 
kért hídelemek és tartozékai ingyenes önkormányzati tulajdonba adásához. 
Kobela Margit: Szerepel a MNV Zrt. levelében, hogy az önkormányzat vállalja a szállítás díját. 
Szükség van-e a hídra akkor, amikor belterületen vannak olyan utak, amelyek felújításra szorulnának, 
mint az Arany János utca, amit többen igénybe vesznek. 
Szűcs Lajos: Igen az önkormányzat költsége a szállítás. Kértünk a szállításra és daruzásra árajánlatot, 
ami kb. 1.000.000,- Ft, és még a felújításhoz lesznek egyéb költségek. A múlt évben be lett tervezve a 
költségvetésbe a hídfelújítás, de nem valósult meg.  
A híd 2008. októberben szakad le, azóta húzódik a felújítása. Dr. Pap Béla alpolgármesteri 
tiszteletdíját ajánlotta fel a híd felújítására.  
Joó-Kovács Balázs: Szükség van a felújításra. Tulajdoni lap van-e róla, hogy kinek a területén fekszik 
a híd? A gát lábától 4 m a terület a Vízügyhöz tartozik. Tulajdonos részéről van-e írásos hozzájárulás?  
Darók Sándor: Mikor kapunk ilyen támogatást? Egyetértek a híd felújításával. Az írásos hozzájárulást 
meg kell kérni a tulajdonosoktól. 
Szűcs Lajos: A külterületi út az önkormányzat tulajdona, és a híd az út folytatása, önkormányzati 
tulajdon. A Víziközmű Társulattal egyeztetve van a felújítás.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Határozat 
Tápiói Híd felújításáról 

Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Tápiói híd felújítását. 
Felhívja az önkormányzat gazdálkodását, hogy a híd felújításával kapcsolatos költségeinek 

finanszírozására a 2011. évi önkormányzati költségvetésbe 4.000.000,- Ft, azaz Négymillió forintot 
tervezzen be. 

 
Határidő: 2011. február 9. 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző  
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

 
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
11/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Határozat 
Hídelemek és tartozékok igényléséről 

Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KKK 
(Közlekedésfejlesztési és Koordinációs Központ, Budapest 1024, Lövőház u. 39.) felé kezdeményezi 
az MNV Zrt. tulajdonában, de a KKK kezelésében lévő ESB 16 típusú hídelemek és tartozékai 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.  
A Képviselőtestület felhatalmazása alapján az MNV Zrt. szécsényi telephelyén található hídelemeket 
és tartozékait megtekintette és a híd építéséhez megfelelő darabokat választotta ki: 
 
1./  Főtartó száll. Áll.  HT     2 db 
2./ Pályalemez középső FM    16 db 
3./ Pályalem.szélső  FS   32 db 
 
Az Önkormányzat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 36. § (2) bekezdés c, pontjában 
meghatározottak alapján jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében kívánja tulajdonba 
venni és felhasználni a hídelemeket és tartozékait. 
A hídelemek és a tartozékaik a Jászboldogháza 0289 és 0311 hrsz-ú ingatlanokat összekötő Tápiói híd 
felújításánál kerülnek felhasználásra, mely az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közül a 
helyi közutak fenntartásával függ össze (1990. évi LXV. törvény 8. §). 



Az Önkormányzat saját költségén vállalja a hídelemek és tartozékainak tulajdonba adásával, és 
szállításával felmerülő költségek megfizetését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
hídelemek, és tartozékainak tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése érdekében.  
 

Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző  
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1399 Budapest, Pf.: 708 

KKK 1024 Budapest, Lövőház u. 39. 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

 
 
Szűcs Lajos: Vízműnél hiányzik a védőidom lehatárolás. A Strandfürdő működési engedélyezése 
során kérte a Vízügyi és Környezetvédelmi Felügyelőség, hogy haladéktalanul készítsük el.  
1997. évi LXXVIII. tv elfogadása óta szükséges volna a terv elkészítése. A tervben egy 
védőtávolságot határoznak meg minden kútnál.  800.000,- Ft-os árajánlatot kaptunk a terv 
elkészítésére. Ez nagyon sok. Az elkészítésére haladékot fogok kérni a hatóságtól, de 
javaslom, hogy tervezzük be a költségvetésbe, mert már a múlt évben is nehezen kaptunk 
engedélyt. 
 
Szöllősi Péter vízművezetőt 1 évre bíztuk meg a Strandfürdő vezetésével, határozott idejű megbízatása 
2010. december 31-ig szólt. Alapbére bruttó 111.300,- Ft, ehhez adott a Képviselőtestület bruttó 
68.000,- Ft-ot, összesen 182.500,- Ft-ot kapott. Ezt az összeget javaslom ez évre is. A múlt évben 
kapott 200.000,- Ft prémiumot. Ezt most nem javaslom.  
Joó-Kovács Balázs: 3 hónap a strand időszak, és 2 hónap az előkészület, összesen 5 hónap.  
Szűcs Lajos: A régi strandnál nem volt tenni való, ha nem volt strandidény, de már a felújított 
medencék, a gépház karbantartása, kezelése 2 naponta ad feladatot a részére. Egész évben feladatot 
jelent a stranddal, és a vízművel kapcsolatos hatóságoknál történő ügyek intézése, az adminisztrációs 
feladatok, statisztikák készítése. 
Kobela Margit: Én nem így láttam. Nem láttam, hogy olyan sok papír munkában részt vett volna, vagy 
marketig tevékenységet végzett volna. A strand bezárása óta nem kaptunk a működéséről (kiadás, 
bevétel) szóló beszámolót. Amire megbízást kapott, nem érzem, hogy 100 %-ban elvégezte volna. 
Neisz Józsefné: Zárszámadáskor készül beszámoló a strand működéséről. 
Szűcs Lajos: A strand nem önálló intézmény. Szöllősi Péternek saját könyvelése nincs, nem az Ő 
feladata, a hivatalban folyik a könyvelés.  
Dr. Pap Béla: A mai napon már második alkalommal olyan ügyben foglal állást Kobela Margit 
Képviselő, amit nem lát teljesen át.  
Gerhát Károly: Módomban állt 3 hónapot a strandon tölteni. Én láttam hogyan folyik ott a munka. A 
vízműnél, strandnál a rendszert állandóan, napi szinten ellenőrizni kell. Figyelni kell, hogy mikor kell 
beavatkozni. Strandszezonban reggel 6-tól este 9-ig dolgoznia kell, közben a vízműnél is el kell látni a 
munkáját.  
Kobela Margit: Arról beszéltünk, hogy ha nem értünk valamit, akkor kérdezzünk, vagy ha más 
javaslatunk van, mondjuk el, és a további félreértések elkerülése végett nem akarok szavazni.  
 

Kobela Margit Képviselő elment az ülésről. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Határozat 
Szöllősi Péter  Vízmű – és Strandfürdővezetői megbízásáról 
 



Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. január 1-től megbízza Szőllősi 
Pétert a Vízmű és Strandfürdő vezetésével.   

A Vízmű-és Strandfürdő vezetője részére a Képviselőtestület bruttó 182.500,- Ft/hó, azaz 
Egyszáz-nyolcvankettőezer ötszáz forint illetményt állapít meg  

2012. április 30-ig.  

Munkaköri leírását a polgármester állapítja meg. 

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

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

Szőllősi Péter – Vízmű és Strandfürdő –vezető 
 

Szűcs Lajos: Van-e még a napirendi ponthoz kérdés, javaslat? 
Joó-Kovács Balázs: A házasságkötések alkalmával az anyakönyvvezető a saját CD lejátszóját 
használta. Kérem, hogy tervezzünk be az anyakönyvvezető részére egy darab CD lejátszó vásárlását.  
Szűcs Lajos: Be van tervezve a 2011. évi költségvetési tervezetbe. 
 
4.Napirend 
 Előterjesztés a civil szervezetek pályázatának megvalósítására 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: 2010. évben LAEDER pályázaton a Sportegyesület a sportöltöző felújítására, és a 
Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület tábori eszközök beszerzésére nyert pályázati támogatást. A 
támogatásban részesülő létesítmények az önkormányzat tulajdonai. A pályázati támogatás akkor 
hívható le, ha a felújítás, illetve beszerzés megvalósult, és a pályázati elszámolás megtörtént. Az 
egyesületek hitelt nem igényelhetnek. 
Javaslom, hogy a megvalósulásukhoz az önkormányzat biztosítsa az egyesületek részére a pályázaton 
nyert támogatás teljes összegét. Támogatási szerződés készülne az önkormányzat és az alapítványok 
között. Ha a támogatást megkapja az egyesület, akkor a támogatási összeg azonnal visszautalásra 
kerülne az önkormányzat részére.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Határozat 
Jászboldogházi Sportegyesület támogatásáról 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Jászboldogházi 
Sportegyesület (5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.) kedvezményezett részére utófinanszírozott 

pályázat megvalósítása érdekében 2.675.129,- Ft+ áfa, azaz Kettőmillió-hatszázhetvenötezer-
egyszázhuszonkilenc  forint egyszeri, visszafizetendő támogatást biztosít. 

 
A támogatást a kedvezményezett a pályázati támogatás számlájára való beérkezésétől számított 8 

napon belül, de legkésőbb 2011. 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: 

LEADER pályázat: Sportöltöző homlokzati felújítási munkálatai nyílászáró cserével. 
 

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, és a 
támogatási szerződés aláírására. 



 
Határidő: 2011. december 31. 

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

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

Sportegyesület elnöke 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Határozat 
Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület támogatásáról 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a Jászboldogháza 
Ifjúságáért Egyesület  (5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.) kedvezményezett részére 

utófinanszírozott pályázat megvalósítása érdekében 1.974.438,- Ft, azaz Egymillió-
Kilenczázhetvennégyezer-négyszázharmincnyolc forint egyszeri, visszafizetendő támogatást biztosít. 

 
A támogatást a kedvezményezett a pályázati támogatás számlájára való beérkezésétől számított 8 

napon belül, de legkésőbb 2011. 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: 

LEADER pályázat: Tábori eszközök beszerzése. 
 

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, és a 
támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2011. december 31. 

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

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 
Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület elnöke 

 
 
 
5.Napirend 
 Előterjesztés az oktatási intézményeink fejlesztésére vonatkozó pályázatok benyújtására 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 

A 3. Napirendi pontnál megtárgyalásra került. 
 
6.Napirend 
 Az MNV Zrt. kérelme a hídelemek igénylésével kapcsolatban 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 

A 3. Napirendi pontnál megtárgyalásra került. 
 
 
7.Napirend 

Előterjesztés a Jászsági Ivóvízminőség-javító projekthez szükséges hozzájárulásról és a 
Társulási Megállapodás módosításáról 



Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 

Szűcs Lajos: A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére 12.369,- Ft havi tagdíj 
hozzájárulás megfizetéséről kell döntenünk. A hozzájárulást a projekt előkészítésével foglalkozó 1 
személy munkabérére, járulékaira, és egyéb adminisztrációs költségeihez kell megfizetnie a 
társulásban lévő önkormányzatoknak.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Határozat 
Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagdíjról 
 

1. Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Jászsági Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás keretében megvalósuló, KEOP-1,3.0/2F/09-2010-0031. azonosító számú, 

„Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt” elnevezésű beruházás előkészítő tevékenységeinek 
finanszírozásához Jászboldogháza község Önkormányzata 12.369,- Ft összegben havonként 

hozzájárul. 
A hozzájárulás a projekt előkészítése során 1 fő munkabére és annak járulékai, juttatás-, posta-, utazás- 

és kommunikáció-, irodaszer-, bank költségekre használható fel. 
A hozzájárulás összegét 2011. január 1-től havonként, az esedékes hónap utolsó napjáig a Jászsági 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás OTP Bank Nyrt. Jászapáti Fiókjánál vezetett 
11745114-15771030 számú számlára átutaljuk. 

 
2. A Képviselőtestület megtárgyalta és elfogadja a Társulási Megállapodás módosítását. 
Felkéri Szűcs Lajos polgármestert a nyilatkozat és a Társulási Megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2011. december 31. 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző  
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
 
8.Napirend 

Előterjesztés a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések 
engedélyezéséről és a szolgáltatási díjairól 
Előadó: dr. Fehérváry Mária jegyző 
 

Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyzőnőnek.  
Dr. Fehérváry Mária: 2011 január 1. napján hatályba lépett törvényben több helyen módosították a 
házasságkötési eljárás szabályait, és az önkormányzatoknak rendeletalkotási kötelezettséget írtak elő. 
Változások: Nem köthető házasság munkaszüneti napokon. A hivatali helyiségben, vagy a hivatali 
munkaidőn kívüli házasságkötést csak a jegyző engedélyezheti. A Képviselőtestületnek 
rendeletalkotási kötelezettsége van, hogy díjat állapítson meg ezekben az esetekben.  Ha hivatali időn 
kívül akar valaki házasságot kötni, akkor az anyakönyvvezetőt és a segítőt díjazás illeti meg. Eddig 
szabadságot kaptak a munkaidőn kívül történő munkavégzését. Dönthet úgy, hogy szabadidőt kér, és 
nem a rendeletben megállapított díjat. Erről nyilatkoztatni kell az anyakönyvvezetőt. Az 
anyakönyvvezetőnek vannak költségei egy-egy házasságkötés alkalmával, pld. fodrász, ruha, stb. Az 
anyakönyvvezető részére nettó 7.000,- Ft, és a segítő köztisztviselő részére nettó 3.000,- Ft díjazást 
javaslok. Várom a Képviselőtestület véleményét, javaslatát a díjazással kapcsolatosan. 
A hivatali időn kívül történő házasságkötéssel kapcsolatosan nem javaslom díj megállapítását. A 
hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre szintén nem tartom indokoltnak díj megállapítását. A 
helyszín engedélyezésével kapcsolatban azonban javaslom, hogy határozzuk meg az előzetes szemle 
tartását, hiszen a házasságkötés körülményeit biztosítani kell. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a 



rendelet-tervezet megtárgyalására, díjra történő javaslattételre, illetve, a rendeletet a megtárgyalást 
követően fogadják el. 
Szűcs Lajos: Amennyiben a hivatali helyiségen kívül történik a házasságkötés (pld. iskolaparkban), 
akkor állapítsunk meg díjat. 20.000,- Ft+áfa-t javasolok, mert a dolgozókat be kell rendelni szombaton 
pakolni széket, asztalt, hangosítást.  
Joó-Kovács Balázs: A településen bárhová kérheti a fiatal pár az esküvő helyszínét? 
Dr. Fehérváry Mária: A rendelet – tervezet tartalmazza, hogy a jegyző ad engedélyt, és helyszíni 
szemlét kell tartani, majd mérlegeli, hogy megadja-e az engedélyt. Minden kérelem egyedi döntést 
kíván. 
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy a módosítási javaslattal (20.000,- Ft+áfa hivatali helyiségen kívüli 
házasságkötés) együtt fogadjuk el a rendelet-tervezetet. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
1/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Rendelet 
A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések engedélyezéséről és 
szolgáltatási díjairól 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
9.Napirend 

Előterjesztés Jászboldogháza Község Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 
14/2003.(XII.17.) önkormányzati rendeletének módosítására 
Előadó: dr. Fehérváry Mária jegyző 
 

Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyzőnőnek.  
Dr.Fehérváry Mária: Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység szabályai módosultak. Eddig 
ideiglenes iparűzési adó fizetésére kötelezett volt az a vállalkozó is, aki az önkormányzat illetékességi 
területén székhellyel, telephellyel nem rendelkezett, de piaci és vásározó kiskereskedelmet folytatott. 
Ezt hatályon kívül helyezték. Ez azt jelenti, hogy a településen nem szedhetünk már a piaci árusoktól 
helyi iparűzési adót. Ezért van szükség a helyi iparűzési adó módosítására.  
Joó-Kovács Balázs: Helypénzt lehet szedni a piaci árusoktól? Javaslom, hogy gondolkodjunk el azon, 
hogy hol tudnánk kijelölni, és megvalósítani a piacteret. Pénzbe fog kerülni, de ha lesz rá 
lehetőségünk, akkor meg kell valósítani. Jelentős veszteséget jelent a helyi kereskedőknek, hogy ez 
nincs megoldva.  
Dr. Fehérváry Mária: Az adós ügyintézővel dolgozunk rajta, hogy a piaci árusok által eddig befizetett 
bevétel megmaradjon más formában. 
Szűcs Lajos: Árusításra van kijelölt hely. Piactér építéséhez szükség van WC és szennyvízelvezetés 
kialakítására. Az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé.  
Javaslom, hogy fogadjuk el a rendelet módosítását. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
2/2011.(I. 26.) Képviselőtestületi Rendelet 
A helyi iparűzési adóról szóló 14/2003.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját zárt 
ülés keretében folytatja tovább. 
 

kmft. 

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


