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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2011. február 9-én 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: 7 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 7 fő képviselő. 

7 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja a képviselőtestület.  
 A Polgármester Úr javaslatára az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámolót a 2. 

napirendi pontban, Községi Önkormányzat és intézményeinek 2011. évi költségvetési rendeletének 
elfogadására tett előterjesztést a 3. napirendi pontban tárgyalja a Képviselőtestület. 

  
1.Napirend 
 Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Az előző képviselőtestületi ülés 2011. január 26-án volt, és 
most az azt követően történt eseményekről, tett intézkedésekről kívánok beszámolni. Az ülést 
követően Dr. Fehérváry Mária Jegyzőnő és Dr. Halászi György Ügyvéd Úr segítségét kértem, mert az 
előző képviselőtestületi ülésen felmerült az iskolakonyha ellenőrzésére vonatkozó kérés. A konyha 
nem megfelelő működtetésével, és az ételek minőségével kapcsolatos kifogások hangzottak el, illetve 
a jegyzőkönyvben szerepel, hogy bűncselekmény gyanúja is fennállhat. Emiatt jogszabályi 
kötelezettségem volt hivatalból vizsgálatot elrendelni. Január 28-án az ülésen elhangzottak alapján 
írásban tájékoztattam Alpolgármester Urat, amennyiben bármilyen információja van arról, hogy 
bármiféle bűncselekmény történik, akkor köteles rendőrségi feljelentést tenni. Konkrét információk a 
képviselőtestületi ülésen nem hangzottak el, ezért bizonyíték hiányában nem tudok kit gyanúsítani, 
ezért nem tudtam rendőrségi feljelentést tenni. Ezt a tájékoztatást írásban megküldtem, de azóta sincs 
olyan információm, hogy bárki is rendőrségi feljelentést tett volna. Január 28-án sürgős intézkedést 
tettem, és megkértem a konyhavezetőt, hogy szabadságról jöjjön be, és az iskolakonyhán teljeskörű 
leltárt végeztünk. A leltár eredményéről szóló jegyzőkönyv másolatát a Tisztelt Képviselőtestület 
megkapta. A leltár alapján 1601,- Ft többlet került megállapításra. Megkérdeztük a konyhavezetőt, 
hogy mi okozhatta ezt, aki elmondta, hogy 14 kg lisztet kapott az iskolakonyha adományként 
december elején abból az élelmiszer segélycsomagból, amely a lakosság részére is kiosztásra került. 
Az adományosztásnál lisztből 14 kg kimaradt, ezt megkapta az iskolakonyha, mert az adományozó 
meghatározta, hogy ha kimarad, akkor azt az iskolakonyhán gyermekélelmezésre fel lehet használni. 
Ez az adományozóval előre mindig egyeztetésre kerül, és írásban történik az átadás. A 14 kg liszt 
értéke 1596,- Ft. Ez az összeg készletbeszerzésként nincs terhelve, de a leltárkészletben szerepelt. A 
leltártöbbletből ezt az összeget levonva, 5,94 Ft különbség maradt. Úgy gondolom, hogy ilyen szintű 
eltérés még elnézhető. Mivel a leltárra egyszeri alkalommal került sor, ezért nem tekintem lezártnak az 
ügyet, várható, hogy az előttünk álló hónapokban még hasonlóképpen, legalább egy alkalommal 
ellenőrzésre kerül majd sor.  

- Február 1-én voltunk Szöllősi Péter strandfürdő és vízművezetővel az ÁNTSZ-nél 
Jászberényben. Egyeztettük, hogy milyen minimális feltételeket kellene megteremteni ahhoz, 
hogy a strandfürdő területén kempingezésre, sátorozásra kaphassunk engedélyt, hogy egy-egy 
lakókocsi, magánszemély helyet, szállást kapjon a nyár folyamán. Még a költségvetés nem 
készült el, de kb. egymillió forintos beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy megfeleljünk az 
alapkövetelményeknek. (Kerítésépítés, wc, zuhanyzó építése, melegítőkonyha kialakítása 
könnyűszerkezetes épületből.)  
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Egyfajta lehetőség az is úgy, mint 2008. évben az egész strandot fürdőklubként az 
Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület üzemeltette, most pedig a strand egy részét lekerítve 
civil szervezetnek átadni, és ott kempingezés, sátorozási lehetőséggel. A civil szervezetnek 
nem kell olyan szigorú szabályokat betartani, mint az önkormányzatnak kempinget 
üzemeltetve meg kell tenni. Nincs az önkormányzatnak egymillió forintja a feltételek 
megteremtésére, mert nem tudjuk, hogy hány év alatt térülne meg az ára. Mindent meg kell 
tennünk, hogy a vendégeknek a lehetőséget biztosítsuk a nyár folyamán, akik szeretnének 
nálunk több napot eltölteni a strandon. 

- Február …-án a Boldogházi Hírek Szerkesztőbizottsága megtartotta év eleji ülését. 
Önkormányzati határozat van az újság működéséről, és több alkalommal került sor a 
beszámolóra is, és megkértük a Jegyzőnőt, hogy két hónap határidővel dolgozza ki az újság 
működésével kapcsolatos szabályozását rendeletben, vagy Képviselőtestületi határozati 
javaslat formájában illeszkedve az új médiatörvényhez. 

- Az elmúlt hetekben nem volt csapadékos az időjárás, de a helyreállítás még sok munkát 
igényel. Folyamatosan végeztük a csőátereszek építését, és a belvizes területeken szivattyúzás 
is történt.  

- Foglalkoztunk az elmúlt két hétben az oktatási intézmények fűtéskorszerűsítésével kapcsolatos 
pályázat előkészítésével.  

- Február …-án megalakult a Boldogházi Amatőrkórus.  
- Az elmúlt hetekben több alkalommal került sor a Jászsági Többcélú Kistérségi Társulás 

Pénzügyi Bizottság üléseire. Február 8-án volt a társulási ülés, ahol elfogadásra került a 
társulás 2011. évi költségvetése, és különböző beszámolókat hallottunk az elmúlt időszak 
eseményeiről. 

- Tegnap kaptunk tájékoztatást Pócs János Országgyűlési Képviselő Úrtól, hogy a 2011- 2013. 
Régiós Akciótervként elfogadásra került a 4-5 számjegyű utak felújításával kapcsolatos lista, 
amelyet tájékoztatásul kiadtam a Tisztelt Képviselők részére is. Az listában szereplő utak nem 
megvalósítási sorrendben vannak felsorolva. Képviselő Úr úgy tájékoztatott, hogy az utak 
felújításának megvalósítása párhuzamosan fog elindulni. A Magyar Közútnak pályázatot kell 
benyújtani a Regionális Fejlesztési Tanácshoz, ott kerülnek elbírálásra. Azután kerülhet sor a 
közbeszerzésre, majd a megvalósításra. Nagyon bízok benne, hogy a pályázat sikeres lesz, és a 
3121.-es út felújítása megtörténik. Arról nincs információm, hogy a Fejlesztési Tanács 
rendelkezik-e a megvalósuláshoz szükséges összeggel.  

- Szomorú tényként tudok beszámolni arról, hogy Jásztelek Önkormányzata 35 fővel működteti 
az általános iskolát. Az oktatási társulásból Jásztelek iskoláját szeptembertől kiteszik, mert az 
önkormányzat nem tudja hozzátenni a működtetéshez a szükséges önerőt. Ez jó példa arra, 
hogy a többcélú társulások nem fogják az önkormányzatokat kihúzni a bajból, teljesen 
mindegy, hogy milyen hiánnyal küszködnek az önkormányzatok, a többcélú társulások erre 
nem jelentenek megoldást. Az oktatás biztosítása, mint alapfeladat, az önkormányzaté marad, 
és a társulás kiteheti a működtetéséből. A Jászságban 8-10 hasonló nagyságú település van 
olyan rossz helyzetben a költségvetést tekintve, mint a mi önkormányzatunk, hogy a szakadék 
szélén áll. Ha nem kapunk önhiki támogatást, bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy 
fizetésképtelenné válunk. Ezekre a tegnapi társulási ülésen felhívtam az Országgyűlési 
Képviselő Urak figyelmét, mert ha belátható időn belül nem történik változás a 
finanszírozásban, akkor több önkormányzatnak csődöt kell jelentenie rövid időn belül.  
Az oktatáshoz 31 % önerőt kell biztosítania önkormányzatunknak. Ha nem lenne 
Jászalsószentgyörggyel intézményfenntartó társulásunk, akkor 50 % önerőt kellene hozzátenni 
az oktatáshoz.  

- A mai napon került sor a Vízmű és Strandfürdő teljes körű ellenőrzésére a Közép-Tisza-
vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részéről 3,5 órás 
ellenőrzésen a hatóságokra tartozó engedélyeket, előírásokat, a vízműnél, és strandfürdő 
területén található berendezések szakszerű kezelését, szabályzatokat, naplókat, vízórákat 
átvizsgálták. Jól zárult a vizsgálat. Mindent rendben találtak. Egyik kút vízórája kb. 20 éve 
nem működik, azt kérték, hogy azt cseréljük le. A rossz vízóra ellenére tudjuk mérni a kút 
vízkibocsátását, tudjuk mérni, hogy mennyit termelünk ki, és mennyi vizet bocsátunk ki a 
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lakosság részére, attól függetlenül, hogy a kútfejen közvetlen nem működik. Előírták a cserét, 
melyet be kell terveznünk a költségvetésbe. A vízóracsere kb. 4-500,- eFt-ba kerül majd.  

- Nagy valószínűséggel március 16-tól új körzeti megbízott rendőrt kap a település. Személyi 
változásra kerül sor. A jelenlegi körzeti megbízott máshová pályázott, és az a rendőr, aki 
településünkre adta be a pályázatát, szolgálati lakást kért. Az erre vonatkozó kérelmet az 
egyebek között tárgyalja majd a testület. 

Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről és tett 
intézkedésekről. Van-e kérdés, hozzászólás? 
Joó-Kovács Balázs: Köszönöm a gyors intézkedést az iskolakonyha vizsgálatával kapcsolatosan, 
és el is fogadom, valamint továbbítom azok részére, akik az észrevételeiket tették. 
 

 
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
19/2011.(II. 09.) 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. február 09. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
2.Napirend 
 Beszámoló az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az írásbeli anyag teljes, de szeretném kiegészíteni azzal, hogy az eredeti anyag nem 
tartalmazta az állami finanszírozást, mely kézzel lett kiegészítve. Látható, hogy az állami 
támogatásokkal nincsenek lefinanszírozva a költségeink. A működési költségek minden hónapban 
magasabbak, mint a bevételeink. (Kivétel az adóbefizetések ideje.) Tegnapi napon a költségvetési 
számlára megérkezett az MVH-tól a Falufejlesztés pályázat támogatása, mely 25.986.700,- Ft, 
melyben önkormányzati önerő is szerepel, ebből 19.695.658,- Ft a támogatást megelőlegező hitel és 
207.280,- Ft kamat, amely azonnal visszautalásra kerül az OTP Bank részére. 6 millió Ft marad a 
számlán. Jelenleg mínusz 6 millió forint a költségvetési számla összege. Ezzel kell tervezni a 
költségvetést, és mínusz 18.000.000,- Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezünk. Erre az évre is be kell 
tervezni a működési hiányt. Ha elérjük a 18.000.000,- Ft-ot akkor két lehetőségünk lesz, vagy nem 
tudjuk kifizetni a számláinkat, vagy további működési hitel felvétele válik szükségessé.  
 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2011.(II. 09.) Képviselőtestületi Határozat 
Az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról  

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta az Önkormányzat átmeneti 

gazdálkodásáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: 2011. február 09. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária - jegyző 
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3.Napirend 
Előterjesztés a Községi Önkormányzat és intézményeinek 2011. évi költségvetési rendeletének 
elfogadására 

 
Szűcs Lajos: Ehhez kapcsolódóan az írásbeli anyagot minden képviselő megkapta. Ez az anyag a 
január 26-i Képviselőtestületi ülésen elhangzottak alapján került átdolgozásra.  
Joó-Kovács Balázs alpolgármester úrral, és Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárssal február 4-én 
pénteken vettünk részt Jászalsószentgyörgy Önkormányzatánál az oktatási intézményeinkkel 
kapcsolatos költségvetés megtárgyalásán. Jászalsószentgyörgy önkormányzata holnap tatja a 
Képviselőtestületi ülését, melyen tárgyalják az oktatási társulással kapcsolatos költségvetést is. Az 
oktatás költségvetésében az elmúlt évekhez képest nem sok változás van. Itt is gondolkodni kell 
megszorító intézkedéseken. Abban állapodtunk meg, hogy az összegek a tavalyi szinten kerülnek 
betervezésre. Az étkezési hozzájárulás is betervezésre kerül az egész intézmény dolgozóinak, de olyan 
kitétellel, hogy a féléves költségvetés beszámolójáig nem kerülhet sor ennek kifizetésére. Feltételként 
kell szabni az önhiki pályázat eredményességét, és a két önkormányzat Képviselőtestületének újra kell 
tárgyalni az étkezési hozzájárulás kifizetését. Bízunk benne, hogy ki tudjuk majd fizetni a 
dolgozóknak. Nem tudjuk még, hogy ezek a költségek az önhiki pályázatban elismert költségek 
lesznek-e, vagy sem. Vannak olyan tényezők még, amelyekkel nem vagyunk tisztában. Meg kell 
várnunk azokat az okozatokat, amik majd lehetővé teszik azt, hogy ezekben a kérdésekben dönteni 
tudjunk.  
A működési hiányunk 14.728.000,- Ft-ban került betervezésre, ugyanakkor Képviselőtestületi 
határozati döntés alapján nagy mennyiségű fejlesztés került tervezésre. A művelődési ház felújítása 
szerepel bevételi, illetve kiadási oldalon is. Az idén nem kerül megvalósításra az oktatási intézmények 
felújítása, de szerepeltetni kell a költségvetésben, valamint itt került szerepeltetésre a tápiói híd 
felújítása. Itt kellett szerepeltetni a vízmű területéhez kapcsolódó védőidom lehatárolást, és az 
ivóvízminőség-javító programnál is van közel 900 eFt-os hozzájárulási kötelezettségünk. A felsoroltak 
közül nem biztos, hogy minden megvalósításra kerül ebben az évben.  
Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? 
Gerhát Károly: A költségvetésben némi ellentmondásokat találhatunk, például az oktatásban. 
Megszorításokra kényszerítenek bennünket, a másik oldalról pedig az oktatás egyre magasabb 
színvonalát várja el mindenki. A szülők elvárásainak megfelelve egyre több szakkört indítottunk. A 
másik oldalon meg annyira takarékoskodunk, hogy az alapvető dolgot, mint a fénymásolás sem 
tehetjük meg. Eddig a gyerekek sok plussz feladatot oldhattak meg. Most nincs fénymásolás. 
Bosszantó, hogy 20 év alatt ide jutottunk. Annyi tudóst adtunk a világnak, és saját magunkon nem 
tudunk lendíteni. Ilyen minimális dolgoknál már elakadunk. Állítólag tehetséges nemzet vagyunk. 
Megcsinálunk mindent. Valahonnan mindig képződik valamilyen hiány, amin törhetjük a fejünket. 
Nemcsak mi vagyunk ilyen rossz helyzetben, hanem szinte az összes hasonló önkormányzat. Ide adja 
a kormány a legkevesebb pénzt. Megint csak a szakadék szélén állunk, és csúszunk visszafelé. 
Elvárják, hogy hozzunk valami pluszt a zsebünkből. Nem tudom, hogy ezek az igények hogyan 
egyeztethetők össze ezekkel a költségvetési tényekkel. Köszönöm szépen. 
Kobela Margit: Jászalsószentgyörgyön hány tanár van? 
Szűcs Lajos: Az oktatás anyagában lévő táblázatokban feladatonként felsorolásra kerültek a létszámok 
is. Az oktatási társulás 2007. évben elfogadott társulási megállapodásában pontosan szerepel a 
létszám, azóta nem változott. Jászboldogházán az oktatásnál 23 fő a létszám. Ezt a létszámot 
Jászalsószentgyörgy is, és mi is közmunkások biztosításával segítettük, ha tudtuk, és erre igény volt.  
Joó-Kovács Balázs: 3. sz. mellékletben, a 2011. évi kiadásai között bekerült a Tápiói híd felújítása, 
mely az első anyagban nem szerepelt. Szerepelt olyan, hogy „önkormányzati utak karbantartása nettó 
3.200.000,- Ft.”. Nem volt összegszerűen róla szó. Valójában mennyibe kerül a Tápiói híd felújítása? 
Szűcs Lajos: Előző ülésünkön Képviselőtestületi határozat került elfogadásra a Tápiói híd felújítására, 
és hogy tervezzünk be bruttó 4.000.000,- Ft-ot erre a célra. 2 éve így szerepel a költségvetésben, de 
nem került felhasználásra. Mivel a hídfelújítás fejlesztésnek minősül, itt kell szerepeltetni. Az előző 
anyagban a fejlesztések nem voltak szerepeltetve, az előző ülésen döntöttünk a fejlesztésekről.  
Joó-Kovács Balázs: Ez az összeg elegendő lesz –e a híd felújítására, és fedezi –e az a felajánlott  
tiszteletdíj, amelyből készül.  



 26 

Szűcs Lajos: Az elmúlt négy évben az Alpolgármester úr nem vette fel a tiszteletdíját, csak a 
költségtérítést, mindig valaminek a javára felajánlotta. A híd felújítása az Alpolgármester Úr 2009-
2010. évi tiszteletdíjából valósul majd meg, ezért került 4.000.000,- Ft-ban meghatározásra. 2008. év 
óta betervezésre került a híd felújítása, de még a mai napig sem tudtunk eleget tenni a kérésnek. Úgy 
gondolom, hogy elegendő lesz a betervezett összeg abban az esetben, ha az MNV Zrt-től és a Magyar 
Államtól a hídelemeket ingyenesen megkapjuk. Bízunk benne, hogy kedvező kormánydöntés születik. 
Joó-Kovács Balázs: Köszönöm szépen. 
Szűcs Lajos: Amennyiben nincs több kérdés, akkor javaslom, hogy fogadjuk el a rendelet-tervezetet. 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
4/2011.(II. 09.) Képviselőtestületi Rendelet 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
4.Napirend 
 Kérelmek, aktualitások 
 
Szűcs Lajos: Az oktatási intézményekkel kapcsolatosan foglalkozunk az energia megtakarítással járó 
pályázat kidolgozásán. Előző ülésen döntött a Képviselőtestület, hogy szeretnénk ezen a pályázati 
kiíráson indulni, és pályázatot benyújtani. Több cégtől kértünk árajánlatot. Környezet és 
Energiagazdálkodás Operatív Program eddig a Nemzeti Fejlesztési Tervnek volt a része az elmúlt 3 
évben, de ez most bekerült az Új Széchenyi Tervbe. Erre a pályázatra a múlt évben 70 % támogatást 
lehetett volna igényelni, most az Új Széchenyi Tervben 60 % támogatást lehet igényelni. 40 % önerőt 
kell biztosítani, valamint elég sokba lesz addig is, amíg eljutunk a pályázat beadásáig. Ha ebben a 
ciklusban szeretnénk erre a célra pályázni, akkor ebben az évben, minél előbb be kell adni a 
pályázatot. Előző ülésen sikerdíjas pályázatíró cég megbízásáról döntöttünk, ezért kértünk árajánlatot 
erre vonatkozóan. 60.000.000,- Ft+áfa-val kalkulálunk a 4 épület tekintetében. Ez tartalmazza a 
nyílászárók cseréjét, hőszigetelést, és a fűtéskorszerűsítést. Pontosan nem tudjuk, hogy milyen 
fűtéskorszerűsítés szerepel majd a tervben. Ha megbízzuk a pályázatíró céget, kell olyan energetikus 
szakembert felkérni, aki megvizsgálja, hogy a jelenlegi fűtési rendszert milyen formában látja 
szükségesnek átalakítani. Lehet-e olyan megújuló energiában gondolkodni, ami valamilyen biomassza 
jellegű. A 60 %-os támogatásnál nem javaslom a geotermikus energia választását, mert a támogatás 
nagyon kevés. Ennek a pályázatnak a keretében inkább célszerűbb volna a gázkazánok mellé pellet 
kazánokat beállítani. Gázkazánokat nem támogat a pályázat, csak megújuló energiát támogat. A 
költségek 20 %-a megújuló energiafelhasználás kell, hogy legyen. A pályázatírási díjat két évre 
kalkuláltuk, mert 2 éves szerződés esetén a cég nemcsak a pályázatnak a megírását vállalja, hanem a 
pályázat utógondozását, és elszámolását is. A 2 éves pályázatírási díj korlátlan számú pályázatírást, és 
az elszámolásukat is tartalmazza. A pályázatírási díjat el lehet majd számolni. A pályázat 
adminisztrációs költsége bruttó 7.371,- eFt, melyből nyertes pályázat esetén az önerő 2.948,- eFt. Ha 
nem nyer a pályázat, akkor 1.870.000,- Ft-tal kell számolni. Ha nyer a pályázat, akkor a sikerdíjjal 
dolgozó cégek magas sikerdíjat számolnak. Meg van határozva rendeletben, hogy milyen minősítéssel, 
és képesítéssel rendelkező energetikussal kell tanulmányt készíteni, hogy a pályázatot be tudjuk adni, 
és ezek nagyon magas árakat szabnak. Nyertes pályázat esetén a pályázatírás 60 %-a elszámolható, a 
40 %-ot kell kifizetni, mely ennél a pályázatnál 2.948,- eFt, mely az összes önerő egy része lesz.  
Ma délelőtt a vízmű ellenőrzése során volt itt olyan szakember, akivel arról beszéltünk, hogy 
Újszilváson olyan technológiával valósították meg az intézmények fűtését, hogy 30 fokos vizet tudnak 
a kútból kitermelni, és hőszivattyúval 50-60 fokosra felmelegítik. Amikor lehűl a víz, és nem kerül 
elhasználásra, akkor vissza lehet juttatni a földbe. Az intézmények fűtésén keresztül biztosítják a 
lakosság részére az ivóvizet, és csak annyit engednek vissza a földbe, amennyi nem kerül 
felhasználásra. A felhasználásával kapcsolatosan gondolkodni kell még további lehetőségen, mint a 
lakosság részére történő csatlakozás. Tervünkben szerepel, hogy személyesen elmegyünk Újszilvásra, 
és megnézzük ezt a technológiai lehetőséget, mert ez a településünkön is adott volna. Nálunk 38 fokos 
meleg víz jön a kútból, nekik ehhez új kutat kellett fúrni. Ez lehet a jövő, mert az energia 
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megfizethetetlenné válik. Addig kell lépnünk, ameddig ehhez megadják az engedélyt. Ekkora 
lehetőséget hiba lenne nem kihasználni.   
Egy másik pályázati lehetőség kifejezetten geotermikus energia felhasználást támogat 85 %-os 
támogatással közintézményeknél és önkormányzatoknál. Ez a pályázat nem támogatja a nyílászárók 
cseréjét, sem az épület hőszigetelését. Tisztában vagyok az önkormányzat nehéz anyagi helyzetével, 
mégis javaslom, hogy mindkét pályázati támogatást meg kell pályázni. Ezek olyan beruházási 
lehetőségek, amelyek energia megtakarítással járnak.  
A jövőben átszervezésre kerül az önkormányzatiság. Az ilyen kistelepüléseknek nem fogják 
megengedni, hogy saját önkormányzata, polgármestere és képviselőtestülete legyen. Nincs 
információnk arról, hogy pontosan milyen átszervezésekre kerül sor, ezért véleményem szerint a 
meglévő intézményeink felújításához azonnal hozzá kell látunk, mert aki az önkormányzat jogutódja 
lesz majd, annak át kell vennie, de attól már nem várhatunk felújítást. Ha mi ezt nem tesszük meg, 
másik település nem fog erre költeni. Az oktatási intézményeink felújítására, ha nem tudunk most 
lépéseket tenni, akkor esélytelen, hogy azután felújításra kerül majd. Ebben most még a kezünkben 
van a döntés. 
Gerhát Károly: Én is néztem az Újszilvási projektet. A beruházás összes költsége új kútfúrással együtt, 
4 intézmény ellátásához 353 millió forint volt, 85 %-os támogatást kaptak. Ez nagyon nagy falat egy 
önkormányzatnak, de megoldási lehetőség, és követendő példa lehet.  
Kobela Margit: A 2 pályázat beadási határideje között 2 hét van? 
Szűcs Lajos: Március elején hirdetik meg, és folyamatosan lehet benyújtani. Arra számítani lehet, 
hogy első körben kiosztják a támogatásra rendelkezésre álló keretet.  
Ha konkrétumokkal, bővebb információkkal, anyagokkal rendelkezünk, akkor össze fogom hívni a 
Képviselőtestületet, és újra tárgyaljuk.  
Joó-Kovács Balázs: Körül kell járni ezeket a lehetőségeket. Az iskola, az oktatás nagyon fontos, 
rengeteg időt eltöltenek ott, sok ember tartozik oda, ezért nem mindegy hogy milyen 
komfortfokozatban. Nem mindegy az sem, hogy milyen gazdaságosan működtethető az intézmény. 
Szavaztunk az ivóvízminőség-javító programról. Ott különböző gépészeti felújításra is sor kerül majd, 
de csak 20 % hálózat felújításra. Meg kell nézni, hogy vissza csatlakoztatható-e abba a rendszerbe a 
már kiszivattyúzott víz, hogy ne kelljen még egyszer visszapumpálni, mert így költségmegtakarítással 
járhatna.  
Szűcs Lajos: A fűtési rendszeren keresztül ment vizet kezelni kell, utána lehet az ivóvízrendszerbe 
betáplálni. Ha megvizsgáltatjuk ennek a lehetőségét, és ajánlatot kérünk erre, akkor természetesen az 
ivóvízminőség-javító program tervével egyeztetni kell, és meg kell nézni, hogy hogyan lehet a kettőt 
összekapcsolni.  
A 38 fokos vizünk összetevőit tekintve ivóvíznek megfelelő, csak emiatt nincs használva, mert nincs 
gáztalanító. A metángáz miatt a lakosság részére nem adható, gáztalanító berendezést kellene 
beszerezni. Ennek beszerzése szerepel az ivóvízminőség-javító programban.  
Az a probléma, hogy nem tudunk egy pályázatban gondolkodni, mert a nyílászárók cseréje mindennél 
fontosabb, nem hagyhatjuk el. 
Darók Sándor: A múlt héten részt vettem Szolnokon a Tiszaligetben az Új Széchenyi Tervvel 
kapcsolatos tájékoztatón, ahol azt mondta az Államtitkár Úr, hogy egy lehetőség van. Most kell 
pályázni, mert ha kiürül a keret, akkor nincs tovább. Ez igaz. Önkormányzatoknak nincs más 
lehetőségük, nincs más pályázati kiírás. 
Szűcs Lajos: Meglehetne ezt a pályázatot íratni fele összegből is, de ha nincs ösztönözve, nincs 
sikerdíj, nem lobbizik értünk a cég, akkor esélytelen benyújtani.  
Dr. Pap Béla: Én végig éltem a tanyarombolást, pedig a szülőhelyemen mozi, tv, biliárd, népdalkör, 8 
osztályos iskola volt. Ott kellett hagyni. Németországban voltunk 2005-ben Joó-Kovács Balázs és 
Gömöri Béla képviselőkkel. Ott láttuk, hogy a településen mindössze egy posta felvevőhely van, ahol 
összegyűjtik a levelet, kérelmeket és elviszik máshova. 1 fő dolgozik ott, aki ellátja ezt a munkát, 
takarít, felveszi a telefont stb. Ez lesz itt Boldogházán is. Ha ez lesz, akkor nem lesz helyben már 
önálló iskola sem. Ha így lesz, és kihal a 60 éven felüli korosztály, akkor itt ember sem marad. Ha ez 
lesz a jövő, akkor kinek csináljuk a felújítást? 
Nagyon csinálni kellene, mert akihez majd csatolnak bennünket, az már nem újít fel itt 
Jászboldogházán semmit. 
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Szűcs Lajos: Ezeken a kérdéseken én is sokat elgondolkodtam már, de az elhangzott véleménnyel nem 
értek teljesen egyet. Amennyiben most elkezdjük a fejlesztés befagyasztását, akkor biztosan ide 
fogunk jutni. Ezek a kérdések akkor is foglalkoztattak, amikor a strand felújításában kellett döntenünk. 
Amit 4 év alatt meg tudunk csinálni, az itt marad. Lehet, hogy nem mindig önkormányzati tulajdonú 
lesz, és nem mindig az önkormányzat fogja működtetni.  Azért nem látom esélytelennek a falu sorsát, 
mert a környező, szomszédos települések társadalmi összetétele különböző, és vannak rosszabb 
helyzetben lévő települések is, még a nagyobb települések között is. Nagyon sokan vagyunk olyanok, 
akik itt szeretnénk leélni az életünket. Bízunk abban, hogy ehhez legalább a szükséges feltételek 
biztosítva lesznek. Ha abban gondolkodunk, hogy minél olcsóbb országot működtessünk, akkor ez 
nem lehet a cél, mert a szolgáltatás biztosítása ezen a szinten nem gazdaságos.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2011.(II. 09.) Képviselőtestületi Határozat 
Coodwill-Consulting Kft. megbízásáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a Coodwill-Consulting Kft-t 2 éves 
időtartamra pályázatok elkészítésével bízza meg. 

A Coodwill-Consulting Kft. az önkormányzat oktatási intézményeinek fűtéskorszerűsítésére és 
energia-megtakarítására vonatkozó tanulmányt mutassa be a Képviselőtestületi ülésen, becsült 

költségekkel. Tegyenek javaslatot a fűtéskorszerűsítésének a megvalósítására, vizsgálva az épületek 
felújítását és külön a geotermikus energia kihasználását is. 

 
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2011. február 09. 

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

Dr. Fehérváry Mária - jegyző 
Coodwill-Consulting Kft. - Budapest 

 
Szűcs Lajos: „Minta projektek - Környezettudatos közlekedés” című pályázati lehetőség nyílt meg, 
mely kerékpártárolók építését, zuhanyzók, öltözők, mosdók felújítását támogatja. 95 %-os támogatás 
igényelhető, 5 % önerő szükséges a pályázat megvalósításához. A tornacsarnok szociális blokkjának a 
felújítását, és az iskola udvarán kerékpártároló építését lehetne megcélozni. 4-5 millió Ft-os beruházás 
esetén kb. 500.000,- Ft önerőt igényelne. Sokkal egyszerűbbek a feltételek, ha nem az önkormányzat a 
pályázó, hanem civil szervezet, mondjuk „A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány” pályázna.  
Megvizsgáljuk, hogy tudunk-e a pályázaton indulni, amennyiben igen, akkor kidolgozzuk, és 
Képviselőtestület elé fogom hozni döntésre. 
 
Szűcs Lajos: Dobos Krisztián körzeti megbízott Jászberényből járt ki a településre, de március 15-től 
áthelyezését kérte, helyben szeretne dolgozni. Tudomásom szerint március 16-tól új körzeti megbízott 
kerül kinevezésre Jászboldogházára, Chappan Ákos személyében. Szegeden a közlekedési rendészeten 
dolgozik, és áthelyezését kérte, mert szeretne Jászboldogházára jönni. Elvált, szeretne itt lakni, ezért 
kérte hogy biztosítsunk részére szolgálati lakást. Az orvosi rendelő szolgálati lakását tudtam neki 
megmutatni, másik üres lakásunk nincs. Nem is volt ellene kifogása. Az volt a kérése, hogy mivel 
egyedül költözne, ezért egy szobára, fürdőszobára, konyhára, és wc helyiségre lenne szüksége. A fűtés 
átalakítására lesz szükség, mert a többi helyiséget le kell zárnunk. Mivel nem mérhető a gázfogyasztás, 
a nyár folyamán itt is, és az iskolában lévő szolgálati lakásban is szükségesnek tartom cirkó 
felszerelését, mert egyik épületet sem fűthetjük hétvégén, ünnepnapokon, azért hogy a lakások fűtve 
legyenek. Chappan Ákos kérte, hogy a Képviselőtestület adjon részére lakhatási, vagy bérleti díj 
támogatást.  
Kobela Margit: A gyógyszertári lakást szántuk a rendőr szolgálati lakásnak. A bérlőnek meddig 
érvényes a bérleti szerződése?  
Szűcs Lajos: 2010. augusztus 1-től adtuk ki 1 év időtartamra.  



 29 

Javaslom, hogy adjuk ki a részére az orvosi lakás egy részét, és adjunk részére 50 %-os bérleti díj 
kedvezményt 2011. december 31-ig.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2011.(II. 09.) Képviselőtestületi Határozat 
Az orvosi rendelőben lévő szolgálati lakás bérletéről 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta Chappan Ákos kmb. rendőr 
önkormányzati szolgálati lakás bérlésére vonatkozó szóbeli kérelmét, és az alábbi döntést hozta. 
 
A Képviselőtestület Chappan Ákos részére 2011. március 16-tól 2011. december 31-ig bérbe adja az 
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 21. szám alatt lévő önkormányzati szolgálati lakás egy részét, 1 
konyha, 1 szoba, 1 fürdőszoba, WC helyiségeit, mely összesen 50 m2. 
 A 10/2006.(XII.28.) számú Képviselőtestületi Rendelet 8. §-a alapján 200,- Ft/m2 a meghatározott 
bérleti díj, azaz erre a lakásra vonatkozóan 10.000,- Ft,hó. A bérlő részére az önkormányzat 2011. 
december 31-ig 50 % bérleti díjkedvezményt ad, amit azután felül kell vizsgálni.  
Így a bérlőnek összesen 5.000,- Ft/hó bérleti díjat kell fizetnie a Polgármesteri Hivatal pénztárába. A 
rezsi (villany, gáz) díjat a bérlő fizeti meg.  
 
A helyiségekben az önkormányzat a tisztasági festést elvégzi. A bérlő az ingatlant a bérleti idő 
leteltével az átvett állapotban adja vissza az önkormányzat részére. 

 
A Képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá. 

 
Határidő: 2011. március 15. 

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

Dr. Fehérváry Mária - jegyző 
Chappan Ákos rendőr -  körzeti megbízott 

 
Szűcs Lajos: Február 3-án megalakult a Boldogházi Amatőr Kamarakórus. Kérték, hogy a 
Képviselőtestület egy határozattal fogadja el hivatalosan a megalakulásukat. Továbbá természetbeni 
juttatásokkal - úgy, mint fénymásolás, nyugdíjas klub helyiségének a biztosítása, fűtése a próbákhoz, 
és az utazásuk biztosítása (Toyota gépjárművel), esetleg egyszerű egyenruha beszerzése - támogassuk 
a kórust.  Ennek ellenében kérhetjük, hogy a település rendezvényein vegyenek részt és lépjenek fel.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2011.(II. 09.) Képviselőtestületi Határozat 
A Boldogházi Amatőr Kamarakórus megalakulásáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a Boldogházi Amatőr Kamarakórus 
megalakulását tudomásul veszi.  
Az önkormányzat a kórus tevékenységét kották fénymásolásával, a próbákhoz a nyugdíjas klub 
helyiségének biztosításával (télen fűtéssel), és esetleges felkérés esetén az utazásukhoz gépjármű 
biztosításával, egyszerű egyenruha beszerzésével támogatja.  
Ennek ellenében a Képviselőtestület kéri, hogy a település rendezvényein a kórus vegyen részt, és 
műsorukkal lépjenek fel. 
 

Határidő: 2011. február 09. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Muhariné Szőke Bernadett - kórusvezető 
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Szűcs Lajos: A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnál történt személyi 
változásokról már beszámoltam. Az új tisztségviselők kérték a Társulási Megállapodásban rögzített 
szabályok módosítását. Ezeket ügyvédek dolgozták át. Két ügyvédi iroda dolgozott a társulási 
megállapodás módosításán. A társulás január 21-én tárgyalta, és elfogadta a Társulási Megállapodást. 
Szükséges még mind a 33 település hozzájárulása, és kérik az önkormányzat részéről történő 
jóváhagyását, elfogadását. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2011.(II. 09.) Képviselőtestületi Határozat 
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a Társulási Tanács 2011. január 21. napján 
hozott 1/2011.(I.21.) számú határozatával jóváhagyott tartalommal – a mellékelt írásbeli előterjesztés 
szerint – elfogadja és jóváhagyja.  
 
Az Önkormányzat felhatalmazza Dr. Knorr János ügyvéd Irodáját (5100 Jászberény, Dózsa Gy. út 31.) 
az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Területi Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti 
törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtásra, és az eljárásban jogi képviselet 
ellátására. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató 
Társulás részére. 
 
 

Határidő: 2011. február 20. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
 REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás  

 
 

Szűcs Lajos: Vis maior pályázatot kell beadnunk a belvízvédekezés – Vezér, Rét, és Lőtér utcában 
történt szivattyúzás költségeinek támogatására. Ehhez szükség van Képviselőtestületi döntésre.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2011. (II.9.) számú Képviselőtestületi határozat 
Vis maior igény benyújtásáról 
 
A Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy a vis 
maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt 
szükségessé váló intézkedés. 
Helyei:  Vezér u. 8/a.  66/20.hrsz. 
  Vezér u.  140. hrsz. 
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  Rét u.   762. hrsz. 
  Lőtér u.   255. hrsz. 
 
A káresemény forrásösszetétele: 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 39.092,-Ft     30% 
Biztosító kártérítése 0,-Ft 

Egyéb forrás 0,-Ft 
Vis maior igény 91.216,-Ft. (70%) 
Források összesen 130.308,-Ft. 
 
- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 130.308,-Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. 
- A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek az 
Önkormányzat tulajdonát képezik. 
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 
- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget nem igényelt. 
 
-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. 
A testület a saját forrás összegét a 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.9.) számú Költségvetési 
Rendeletében biztosítja, az önkormányzati utak, hidak üzemeltetése, fenntartása 522110 szakfeladaton 
belül. 
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 

Határidő: 2011. február 25. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Magyar Államkincstár 5000 Szolnok, Liget u. 6. 

 
Szűcs Lajos: A Jászsági Többcélú Társulás működéséről, intézmények költségvetéséről szóló anyagot 
tájékoztatásul adtam ki. 205 fő alkalmazottal működik a közös oktatási társulás intézménye. A társulás 
költségvetése 1 milliárd forint, ennek 70 %-át az oktatás teszi ki.  
Nem került másolásra az összes táblázat, de ha az anyaggal kapcsolatosan valakinek bármilyen 
kérdése van, keressen engem vagy a Jegyzőnőt.  
 
Van-e valakinek kérdése, vagy közérdekű bejelentése? 
 
Gerhát Károly: Az újság is leközölte, hogy a mentőállomás megépül. Történt ebben előrelépés? 
Szűcs Lajos: Az Országos Mentőszolgálat döntést hozott, hogy melyik településeken akar 
mentőállomást építeni. Szolnok megyében 2 településen épül majd mentőállomás. Jelenleg a tervezés 
van folyamatban, építési engedélyt akarnak kérni az épületre. Napi kapcsolatban voltunk a 
tervezőirodával, adategyeztetések folytak. Uniós pályázati pénzből épülne meg a mentőállomás. Arra 
vonatkozó információm nincs, hogy a pályázat milyen szakaszban van.  
 
A jászberényi Erzsébet Kórház Igazgatóját hallottam a napokban nyilatkozni, hogy a kórházi ellátás is 
átszervezés alatt áll, és az orvosi ellátásra vonatkozó megyehatárokat is meg akarják szüntetni. A 
mentőállomás megépítésével kapcsolatosan is volt olyanról szó, hogy nemcsak Jász-Nagykun- 
Szolnok Megyei, hanem Pest megyei településeket is el kell majd látnia.  
 
Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta. 
 

kmft. 

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


