
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2011. augusztus 22-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli 
ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely – 
képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Fehérváry Mária - jegyző 

A lakosság részéről: 1 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 6 fő képviselő, Kobela Margit képviselő jelezte, hogy nem tud részt 
venni az ülésen.  

A képviselőtestület 6 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

1.Napirend 
Előterjesztés a Jászberény-Portelek közigazgatási területről, az oktatási társulás jászboldogházi 
tagintézménybe bejáró gyermekek szállításának biztosítására a 2011/2012-es tanévre 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 

 
Szűcs Lajos: Az általános iskolába bejáró gyermekek szállítására vonatkozóan egy ajánlat érkezett, 
mely ajánlat az anyag részét képezi. 4 éve Gömöri Gábor végzi a gyermekek szállítását. A feladatot jól 
ellátja. Az üzemanyag áremelkedés miatt ajánlatát emelte. 250 Ft/km+Áfa árajánlatot tett, mely összeg 
magában foglalja a téli időszakban a busz által érintett út megtisztítását. Javaslom Gömöri Gábor 
egyéni vállalkozó árajánlatának elfogadását. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2011. (VIII.22.) számú Képviselőtestületi határozat 
Az általános iskolába bejáró tanulók szállításáról 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászberény-Portelek 
közigazgatási területéről az oktatási társulás jászboldogházi tagintézménybe bejáró gyermekek 

szállításának biztosítására beérkezett árajánlatot, és az alábbi döntést hozta: 

A Képviselőtestület, mint közreműködő, a tagintézményt fenntartó önkormányzat részéről javasoljuk 
Gömöri Gábor, (Jászboldogháza, Rákóczi u. 13.) vállalkozóval történő szerződés megkötését a 

Jászboldogházára bejáró gyermekek szállításának elvégzésével történő megbízására vonatkozóan 

250,- Ft+áfa/km költséggel 2011. szeptember 1.-től, tanítási napokon. 
Az összeg magában foglalja a téli időszakban a busz által érintett út megtisztítását.  

(hó eltakarítás) 
 

A megbízás 2011/2012. tanév végi időtartamig szól. 

Gömöri Gábor a szállítással kapcsolatos szerződést az Intézményfenntartó Oktatási Társulás 
gesztorával, Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával kösse meg. 

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

dr. Fehérváry Mária - jegyző 
Fajka Jánosné – tagintézményvezető 

Gömöri Gábor – egyéni vállalkozó 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 13. 
Községi Önkormányzat Jászalsószengyörgy – Szarvák Imre polgármester 

- dr. Kovács Kornél jegyző 



 
2.Napirend 

Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2010. (IV. 28.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előadó: dr. Fehérváry Mária jegyző 
 

Szűcs Lajos: Felkérem a Jegyzőnőt, hogy a napirend előterjesztését tegye meg.  
dr.Fehérváry Mária: Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes szociális, gyermekvédelmi, 
családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. 
évi CLXXI. törvény 2011. szeptember 1-jei hatállyal módosította a helyi lakásfenntartási támogatásra 
vonatkozó szabályokat, ezért szükséges az önkormányzati rendelet módosítása. 
A jogszabály módosítás értelmében a háztartásban az egy fogyasztási egységre számított havi 
jövedelemhatárt úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 250 %-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági feltételként nem 
írhat elő, a korábbi 210 % helyett. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet 
tárgyalja meg és a módosítást fogadja el. 
Szűcs Lajos: A gyakorlatban nálunk nem fordult elő még ilyen kérelem, de mivel a jogszabályváltozás 
miatt szükség van a módosításra, ezért javaslom az elfogadását. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
8/2011. (VIII. 22.) számú Képviselőtestületi Rendelet 
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2010.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3.Napirend 
 Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: A napokban sor került a folyószámlahitel szerződés aláírására. Augusztus 15-én 
Szolnokon az OTP Bank Nyrt.-nél tárgyaltam, mert eddig a 18.000.000,- Ft-os folyószámlahitel 
szerződésben szerepelt 3,5 millió forintos munkabérhitel is, de ettől az évtől a folyószámlahitelben 
nem szerepel. Önkormányzati munkabérhitel nyújtásához külön hitelszerződés megkötésére van 
szükség, és ehhez szükséges a Képviselőtestület döntése. Javaslom, hogy a munkabérekkel 
kapcsolatos fizetési kötelezettségünk teljesítéséhez, a munkabérhitel biztosításához kössük meg a 
szerződést a bankkal.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
92/2011. (VIII.22.) számú Képviselőtestületi határozat 
Munkabérhitel igénybevételéről 
 
 
  
Jászboldogháza Község Önkormányzata alkalmanként maximum 4.000.000.-Ft, azaz Négymillió 
forint összegű munkabérhitel igénybevételét határozta el a személyi juttatások finanszírozása 
érdekében.   

A hitel végső lejárata:  2012. május 15. 
Jászboldogháza Község Önkormányzata az alkalmanként folyósított hitelt legkésőbb a folyósítástól 
számított 35. napon az OTP Bank Nyrt. részére visszafizeti.  
 
 



A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alkalmanként igénybe vehető munkabérhitel összegét a 
személyi juttatások éves tervezett összegének egy havi mértéke, továbbá a várható következő havi 
állami normatív hozzájárulás összege korlátozza. 
 
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének időtartama alatt a hitelt 
és járulékait, a fejlesztési kiadásokat megelőzően, a költségvetés összeállításakor betervezi és 
jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank 
Nyrt. javára engedményezi az állami normatív hozzájárulásokat, az átengedett adóbevételeket, a helyi 
adóbevételeket és a további egyéb saját bevételeket (továbbiakban: önkormányzati bevételek) a hitel 
és járulékai erejéig. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az önkormányzati bevételeket az OTP Bank Nyrt. a 
Jászboldogháza Község Önkormányzatával megkötött Munkabérhitel- és Folyószámla-hitelkeret 
szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon 
és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.  
 

Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

dr. Fehérváry Mária jegyző 
Kövér Zoltánné gazdálkodási főelőadó 

OTP Bank Nyrt. 5000 Szolnok, Szapáry u. 31. 
 
  
Szűcs Lajos polgármester tájékoztatta a Tisztelt Képviselőtestületet az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program IV. tengely – LEADER pályázati kiírással kapcsolatos lehetőségekről. (A 
táblázat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szűcs Lajos: A pályázatokat még ebben az évben be kell nyújtani, amennyiben pályázni kívánunk 
szeptember hónapban dönteni kell. Folynak az egyeztetések a civil szervezetekkel a tervezett 
beruházásokkal kapcsolatosan.  
 
Az önkormányzat 2010-ben a Művelődési Ház felújítására 46.862.124,- Ft pályázati támogatásban 
részesült.  A felújításra még nem került sor, ezért javaslom, hogy kérjünk 1 év haladékot a 
megvalósulásához.  
Darók Sándor: Ha most nem használjuk fel ezt az összeget, soha többé nem lesz ilyen lehetőségünk. 
Nem javaslom, hogy halasszuk el a Művelődési Ház felújítását. 
Szűcs Lajos: Ezzel kapcsolatosan is tárgyaltam Szolnokon az OTP Bank Nyrt-nél, és a bank nem ad 
hitelt. Nem tudjuk az önerőt kifizetni.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
93/2011. (VIII.22.) számú Képviselőtestületi határozat 
Művelődési Ház felújítására elnyert támogatás felhasználásáról 
 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 2009. október 15. napján benyújtott 2074231968 
azonosítószámon nyilvántartott IKSZT pályázaton az önkormányzat 46.862.124,- Ft támogatást nyert 
el a Művelődési Ház felújítására. 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a támogatás felhasználásával kapcsolatosan 
az alábbi döntést hozta: 



 
Az önkormányzat nyújtson be 1 év halasztási kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalhoz az elnyert támogatás felhasználásával kapcsolatban.  
 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Pap Béla – pályázatíró 

 
Szűcs Lajos:  Jászalsószentgyörgy Önkormányzata által törzskönyvi nyilvántartás céljából benyújtott 
Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
alapító okirata hiányos, ezért hiánypótlásra hívta fel az önkormányzatot a Magyar Államkincstár. Ezért 
van szükség az alapító okirat módosítására.  
Dr. Fehérváry Mária: A felhívás technikai jellegű hiányosságokat állapít meg, ezért szükséges az 
okirat újbóli módosítása. A határozati javaslatban kiemelésre kerültek az eltérések.  
Szűcs Lajos Javaslom, hogy fogadja el a Tisztelt Képviselőtestület az alapító okirat módosítását.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
94/2011. (VIII.22.) számú Képviselőtestületi határozat 
A Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
alapító okiratának módosításáról 

 
1.) Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Lippay Lajos Alsó-jászsági 
Óvodai, Iskolai és alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirat módosítását. A Képviselő-
testület 2011. szeptember 1-jei hatállyal az alábbi módosításokat hajtja végre: 

 
- Az alapító okirat kiegészül az alábbi ponttal: 

 Az intézmény rövidített neve: Lippay Lajos Közoktatási Intézmény 
 

- Az alapító okirat „Az intézmény telephelyei” pontja rendelkezési az alábbiakkal egészülnek ki: 
2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 7., 832 hrsz. 
2767 Tápiógyörgye, Petőfi Sándor u. 12., 1145 hrsz. 

 2767 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály u. 5., 378 hrsz.    
 
- Az alapító okirat „Tagintézményei” pontját hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi új 
rendelkezéseket lépteti: 
„Tagintézményei:: 
 -  Mátyás Király Általános Iskolai Tagintézmény 
 Jászboldogháza, Kossuth Lajos út 1. 
 -  Cifrapalota Óvodai Tagintézmény 
 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. 
 -  Mesevár Óvodai Tagintézmény 
 Jászboldogháza, Petőfi Sándor út 2. 
 - Kazinczy Ferenc Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény  
 Tápiógyörgye, Szent István tér 7. 
 - Kastélykert Óvodai Tagintézmény 
 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály u. 5.” 
 
- Az alapító okirat „Alaptevékenység szakfeladatrend szerint” pontjának  a „sajátos nevelési igényű 
gyermek” fogalmát meghatározó rendelkezéseit: 
 851 012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása  
 „a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető  tartós 
és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek... 



 ….a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
 vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek...” ezennel hatályon kívül 
 helyezi és helyébe az alábbi új rendelkezéseket lépteti: 
 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő 
 gyermekek....” 
 
- Az alapító okirat „Alaptevékenység szakfeladatrend szerint” pontjának  a „sajátos nevelési igényű 
tanuló” fogalmát meghatározó rendelkezéseit: 
851 012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4. 
évfolyamon 
851 022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8. 
évfolyamon 
„a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességgel küzdő tanulók... 
…a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességgel küzdő gyermekek...” ezennel hatályon kívül helyezi és a rendelkezések 
helyébe az alábbi új rendelkezéseket lépteti: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók....” 
  
- Az alapító okirat „Alaptevékenység szakfeladatrend szerint” pontjának alábbi rendelkezéseit „852 
032 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, szín- és bábművészeti ágban” ezennel 
hatályon kívül helyezi és a rendelkezések helyébe az alábbi új rendelkezéseket lépteti:  
„852031-1 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
Zeneművészeti ág   Fúvós és billentyűs tanszak 
852032-1 Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, szín-és bábművészeti 
ágban 

Képző-és iparművészeti ág 
Grafikai tanszak 

     Festészet tanszak 
     Szobrászat tanszak 
 
- Az alapító okirat „Alaptevékenység szakfeladatrend szerint”  tevékenységek az alábbiakkal egészül 
ki: 
 „682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 
 890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos gondolkodásának fejlesztését 
 segítő programok 
 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység” 
 
- Az alapító okirat „az intézmény alapítói” az alábbiakkal egészül ki: 
 „Jászboldogháza Községi Önkormányzat 
  5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27. 
 
 Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.” 
  
- Az alapító okirat „Az intézmény fenntartói” pontja az alábbiakkal egészül ki:  
 „Tápiógyörgye Községi Önkormányzat  
 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.” 
 
- Az alapító okirat „Az intézmény felügyeleti szerve” pontja az alábbiakkal egészül ki:  
 „Jászboldogháza Községi Önkormányzat 
  5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27. 
 



 Tápiógyörgye Községi Önkormányzat 
 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.” 
 
- Az alapító okirat 
„Típus szerinti besorolása:  
- A tevékenységek jellege alapján: közszolgáltató 
- Fajtája: közintézmény” ezennel hatályon kívül helyezi. 
 
- Az alapító okirat „Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:” szövegrészt ezennel hatályon kívül 
helyezi és az alábbi új szövegrészt lépteti hatályba: „Gazdálkodási jogköre:” 
 
- Az alapító okirat „Engedélyezett férőhelyek száma” pontja és az „Engedélyezett évfolyamok és 
csoportok száma” ezennel hatályon kívül helyezi és az alábbi új rendelkezést lépteti hatályba:  
„Az intézmény évfolyamainak, csoportjainak száma, felvehető maximális gyermek-, ill. tanulólétszám, 
tagozat, művészeti ágak, tanszakok megnevezése településenként, tagintézményenként:  
 
Jászalsószentgyörgy 
Lippay Lajos Alsó-jászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: 
Évfolyamainak száma:   8 évfolyam 
Tanulócsoportjainak száma:   16 
Napközis csoportjainak száma:  1 
Iskolaotthonos tanulócsoportok száma:  6 
Felvehető maximális tanulólétszám:  392 fő 
Alapfokú művészetoktatás:   200 fő 
Művészeti ág:  Képző-és iparművészeti ág 
Tanszakok:  grafika, festészet 
 
Cifrapalota Óvodai Tagintézmény: 
Foglalkoztató csoportjainak száma:  6 csoport  
Felvehető maximális gyermeklétszám:  150 fő 
 
Bölcsődei Intézményegység:  
Csoportjainak száma:     1 csoport 
Felvehető maximális gyermeklétszám:  működési engedély alapján 
 
Jászboldogháza 
Mátyás Király Általános Iskolai Tagintézmény: 
Évfolyamainak száma:     8 évfolyam 
Tanulócsoportjainak száma:   8 
Napközis csoportjainak száma:  2 
Felvehető maximális tanulólétszám:  224 fő 
 
Mesevár Óvodai Tagintézmény: 
Foglalkoztató csoportjainak száma:  2 csoport  
Felvehető maximális gyermeklétszám:  50 fő 
 
Tápiógyörgye 
Kazinczy Ferenc Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény 
Évfolyamainak száma:   8 évfolyam 
Tanulócsoportjainak száma:   15 
Napközis csoportjainak száma:  3 
Felvehető maximális tanulólétszám:  380 fő 
Alapfokú művészetoktatás:   100 fő 
Művészeti ág:  komolyzene 
Tanszakok:  fúvós és billentyűs 



 
Kastélykert Óvodai Tagintézmény: 
Foglalkoztató csoportjainak száma:  6 csoport  
Felvehető maximális gyermeklétszám:  150 fő 
 
- Az alapító okirat  „Az intézmény működési köre” pontjának rendelkezéseit „Jászalsószentgyörgy és 
Jászboldogháza közigazgatási területe” hatályon kívül helyezi és helyükbe az alábbi új 
rendelkezéseket lépteti hatályba: 

„Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza és Tápiógyörgye közigazgatási területe” 
 

- Az alapító okirat  „Az intézmény feladatának ellátását szolgáló vagyon” pontjának rendelkezéseit az 
alábbiakkal egészíti ki: 

2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 7., 832 hrsz. 
2767 Tápiógyörgye, Petőfi Sándor u. 12., 1145 hrsz. 
2767 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály u. 5., 378 hrsz.   

 
2.) A Képviselő-testület a fentiek alapján a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően 
elfogadja az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
 
3.) A Képviselő-testület által elfogadott alapító okiratot és az alapító okiratot módosító KT határozatot 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/I. § bekezdésében és az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet 10.§ szerint meg kell küldeni a székhely 
szerinti illetékes Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatósága Törzskönyvi 
Nyilvántartó részére. 
 
Határidõ: 2011. augusztus 23. 
Felelõs: dr. Fehérváry Mária, jegyző 
 
4.) A közoktatási törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II.13.) Kormányrendelet 12/A. § (4)-
(5) bekezdése szerint: 
„(4) A helyi önkormányzat, illetve valamely társulási formája által fenntartott közoktatási intézmény 
alapító okiratát és a törzskönyvi nyilvántartásba vételrõl szóló igazolást a Magyar Államkincstár a 
bejegyzést követõ nyolc napon belül juttatja el a KIR részére. 
(5) A Megyei Kormányhivatal Oktatási Fõosztálya a (3)-(4) bekezdésben meghatározott iratok 
megküldését követő nyolc napon belül felhívja a közoktatási intézmény fenntartóját, hogy a KIR-en 
keresztül, az ott meghatározott módon adja meg a közoktatási intézmény közérdekű és közérdekből 
nyilvános adatait. A közoktatási intézmény közérdekű és közérdekből nyilvános adatait a fenntartó 
megbízásából az intézményvezető is megküldheti. A helyi önkormányzat és annak társulásai által 
fenntartott - a (2) bekezdés b)-d) pontja szerinti - közoktatási feladatot ellátó intézmény nem 
közoktatási feladatát engedélyezõ mûködési engedélyét is az e bekezdés szerinti adatközléskor kell 
megküldeni.” 

 
 
Határidõ: 2011. augusztus 23. 
Felelõs: Szűcs Lajos polgármester 

Tarnai Mihály intézményvezető 
 

4.) Az alapító okirat módosításai - az alapító okirat rendelkezései szerint - 2011. szeptember 1. napján 
lépnek hatályba. 
 
Erről értesülnek: 

1. Szűcs Lajos polgármester, Jászboldogháza 
2. dr. Fehérváry Mária jegyző, Jászboldogháza 



3. dr. Kovács Kornél jegyző, Jászalsószentgyörgy 
4. Szarvák Imre polgármester Jászalsószentgyörgy 
5. Varró István polgármester, Tápiógyörgye 
6. Molnár Anikó jegyző, Tápiógyörgye 
7. Tarnai Mihály, intézmény-vezető  
8. Fajka Jánosné  iskola – tagintézmény-vezető  
9. Szádvári Istvánné óvoda – tagintézmény-vezető 
10. Magyar Államkincstár, Szolnok 
11. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
12. Közoktatási Információs Iroda, Gyõr 
13. Képviselő-testület tagjai Jászboldogháza 

 
Szűcs Lajos: A Demokrácia Központ közreműködésével a Rákóczi Szövetség nevében Dr. Halzl 
József a szövetség elnöke kéréssel fordult az önkormányzatunkhoz. A Szövetség minden évben 
beiratkozási ösztöndíjjal segíti azokat a felvidéki magyar diákokat, akik magyar tannyelvű iskolába 
iratkoznak be Szlovákiában. Ehhez a kezdeményezéshez kérik az önkormányzat támogatását. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
95/2011. (VIII.22.) számú Képviselőtestületi határozat 
Rákóczi Szövetség kérelméről 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a Demokrácia Központ által 
megküldött Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV. em. 1.) kérelmét, és az alábbi 
döntést hozta:  
 
A  Szövetség  „Beíratkozási ösztöndíj programot” hirdetett, amelynek értelmében Szlovákiában a 
magyar iskolába beíratott gyermekeket egyszeri alkalommal 10.000,- Ft-os beiratkozási ösztöndíjban 
részesíti, és ehhez kérte az önkormányzat támogatását. 
Képviselőtestület egyszeri 10.000,- Ft.-tal, azaz Tízezer forinttal támogatja a programot, és felkéri az 
önkormányzat gazdálkodását, hogy a „Felvidéki Oktatási Támogatás” OTP Bank 11705008-20488172 
bankszámlaszámra a fenti összeget utalja át.   
 
 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Kövér Zoltánné – gazdálkodási főelőadó 

Rákóczi Szövetség – Dr. Halzl József elnök - Budapest 
 
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 


