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Készült: 2022. november 30-án Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében szereplő, soros nyílt ülésén 14.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi
u. 27. alatti emeleti tanácskozó termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs alpolgármester, Fajka Gábor, Kobela Margit, Szendrei Péter, Szűcs
Gergely, Vámosi Norbert képviselők,

Koczáné dr. Fehérváry Mária - polgármester

Kiss Csaba -jegyző

Meghívott vendégek:6 Fő

Koczáné dr. Fehérvárv Mária polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai soros ülésen a Képviselő
testület tagjait és vendégeinket. Külön köszöntöm Fazekas-Füzesi Nóra r. őrsparancsnok asszonyt, Nagy
Mariannát a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat intézményvezetőjét, Szöllősi Péter a Tiszamenti
Regionális Vízművek Zn. Jászberényi üzemmérnökség vezetőjét és Baranyi Bélánét a Mesevár Ovoda
és Bölcsőde vezetőjét.
A Képviselőtestület tagjaiból, mely 7 fő, 6 fő jelen van. Kobela Margit képviselő jelezte, hogy később
tud bekapcsolódni az ülés napirendjébe. Á Képviselő-testületi ülés határozatképes és megnyitom. A mai
soron kívüli ülésre a meghívót megküldtük a képviselők részére. A képviselők jelezték, hogy a meghívót
és az ahhoz kapcsolódó előterjesztéseket, anyagokat megkapták. Javaslom, hogy a Képviselőtestület a
mai ülésen a meghívóban lévő napirendet tárgyalja meg, és javaslom a nyílt ülés végére felvenni még
az „Előterjesztés a települési támogatásról szóló 9 2021. (VI. 3.) Onkormányzati rendelet módosítására”
napirendet.

Van-e a napirendekhez kapcsolódóan valakinek más javaslata, kérdése vagy bejelentése?

Más javaslat nem hangzott el.

Koczáné dr. Fehérvárv Mária polgármester: Kérem, hogy szavazzunk.

Á képviselőtestület 6 Fő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

116 2022. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a mai soros
Képviselőtestületi ülésen Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester javaslata alapján a meghivóban
közölt napirendet tárgyalja meg, és a nyílt ülés végére egy napirendet még felvesz a Képviselőtestület:

Előterjesztés a települési támogatásról szóló 9 2021. (VI. 3.) Önkormányzati rendelet módosítására.

Határidő: 2022. november 30.
Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester
Ertesül: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester: Itt van körünkben Fazekas-Füzesi Nóra jászladányi
rendőrőrs parancsnok Ásszony, aki kéne, hogyjelezzük ha volna a rendőrség felé kérdése vagy kérése
a Képviselőtestületnek.
Kérdés nem hangzott el. Átadom a szót részére.
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Fazekas-Füzesi Nóra: Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselők! Tisztelt Vendégek! Most
nem hangzott el kérdés, de tisztelettel kérek továbbra is mindenkit, hogy ha bármilyen kérés, probléma
volna a településen, ami a rendőrséghez tartozik, azt kérem, hogy keressenek ésjelezzék Felém, mert az
a cél, hogy minden településen a megfelelő rendet és közbiztonságot továbbra is megtartsuk. A helyi
körzeti megbízott már egy jó ideje egészségi okok miatt nem tudott szolgálatot teljesíteni a községben.
Mindez idő alatt telefonon tartotta a kapcsolatot a településsel, a helyi polgárőrséggel, és segítette
munkájukat. Reményeink szerint az újév elején Újra munkába tud állni, és a korábbi személyes kontaktus
meg tud valósulni. Nagyon köszönöm a település, az önkormányzat, a polgárőrség támogatását.
Remélem, hogy a jövő évben kialakulhatnak közös szolgálatok a helyi polgárőrséggel és az
együttműködés ezzel mégjavulni tud. Kérem, hogy kéréseikkel keressenek továbbra is bizalommal.
Koczáné dr. Fehérváry Mária: Köszönöm szépen! Ha szükséges, akkor a település közbiztonsága
érdekében kérni fogjuk a rendőrség segítségét.
Fazekas-Füzesi Nóra: Köszönöm szépen! További jó munkát Kívánok a Képviselő-testületnek!

Fazekas-Füzesi Nóra a Jászladányi Rendőrőrs parancsnoka elment az ülésről.

1. Napirend
Tájékoztatás a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat tevékenységéről
Előadó: Nagy Marianna a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat mb. intézményvezetője

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat Nagy Mariaima mb.
intézményvezető Asszony, akit azért hívtunk meg az ülésre, hogy tájékoztatást nyújtson a Jászsági
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat munkájáról.
Naay Marianna: 2019. január I-én kezdte működését a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat.
Működtető a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Jászladány. Az Intézményben 3 Fő dolgozik, egy
intézményvezető és 2 szociális munkás, terápiás munkás, ha szükséges keresünk mentális szakembert.
Az én szakterületem az addiktológia. Az intézmény feladata a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű
ellátása, mely magába foglalja a prevenciós, ártalomcsökkentő és kezelésben juttató tevékenységet.
Amiben segíteni tudunk: információnyújtás, tanácsadás telefonon vagy személyesen’ Segítségnyújtás
szociális ügyek intézésében. Egyéni esetkezelés, kríziskezelés. Drog prevenciós programok ismertetése
az iskolákban. Igény szerint önsegítő csoportok alakítása, kezelésbe juttatás önkéntes alapon’
Biztonságosabb szórakozási lehetőség biztosítása fiatalok részére.
Az ellátásba kerülés névtelenül és önkéntesen történik, a szolgáltatások ingyenesen vehetők igénybe’
Korosztályi és lakóhelyi megkötés nincs. A TB kártya sem feltétel. Nem elvárás a szermentes állapot,
együttműködési megállapodás kötése sem szükséges. Az ellátási terület: Jászság 10 települése. Szoros
együttműködésben vagyunk a felsőjászsági Kábítószer Egyeztető Fórum munkatársaival. Szoros
együttműködésben vagyunk még a Jászberényi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési referensével. Iskolák
felső tagozatosainak, középiskolásoknak közösen megelőzési, elsősorban drog prevenciós előadásokat
tartunk. Diákok megismerhetik ezt az ellátó rendszert.
A Gyermekjóléti Szolgálattal közösen végezzük a munkánkat. Ezen a településen nagyonjól működik
a Gyermekjóléti Szolgálat. Együtt dolgozva, együtt mozogva járunk, látogatunk családokat, járunk
iskolákba, építünk ki kapcsolatokat’ Közelebb tartjuk magunkhoz azokat a családokat, ahol érintettség
(szenvedélybetegség) van jelen. Nem csak drog, lehet az alkohol, játékszenvedély, szorongás vagy
gátlások leküzdése témakörökben. Az igényekhez mérve próbálunk mindig segíteni. Iskolákban
ismeretterjesztő előadásokon próbálunk kötetlenebb előadásokat mindent érintő témákban rendezni’ PId’
energia ital veszélye, stb. A pandémia után több alkohol problémával küzdő emberrel találkoztunk, akik
segítséget kértek.
Jelzés esetén minden esetben a Gyermekjóléti Szakszolgálat munkatársával keressük Fel a segítségre
szoruló személyt. Felmérjük a helyzetet, hogy mi a baj, mi lehet a megoldás, és hogyan tudnánk segíteni.
Ha elfogadják a segítséget, attól kezdve rajtunk múlik, hogy hogyan és mikor találkozunk újra. Az
ellátórendszert használva voltam a védőnővel együtt látogatáson. A látogatás során figyelünk, játszunk
a gyermekekkel. Felméijük az elakadást, gátlást, szorongást, hogy ne csak egy szakember lássa, hanem
többen mérjük fel az adott helyzetet. Altalában mindig nagyon jó kapcsolat alakul ki az ellátott és
köztünk. Ez nagyonjó, mert mindig bizalommal fordulhatnak felénk, mi segítünk. Minél több szociális
háló van a településen, annál inkább megtarthatóbb lehet. Nálunk minden diszkréten történik, anonim,
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adunk az ügynek egy számot, ás azzal dolgozunk. Jelenleg itt a településen három családnál vagyunk
Jelen és dolgozunk. A hatóságokkal a szükséges egyeztetéseket elvégezzük. Nem gond az, ha valaki más
településen lakik, és máshová jár iskolába, vagy ha máshol dolgozik ás itt él a településen. Mobil
szolgáltatást nyújtunk, nem vagyunk röghöz kötöttek. Ha jövünk, akkor aktívan, motiváltan dolgozunk.
Felmérjük a lehetőségeket. Iskolákba 6-7-8 osztályosok körében a közlekedési, egészségi ismeretek
tájékoztatása révén kitérünk a problémákra és annak megoldásaira.
Egyre több az igény a szakosított ellátásra un. elvonókúrára, ami az országban kezd kiépülni. Ha már le
szokik valaki a szerről, akkor nagyon nehéz újra kezdeni az életet, nehéz elhelyezkedni. Ekkor segítünk
munkát keresni. Járunk rendezvényekre, ahol meg tudnak bennünket találni. Köszönjük, ha meghívnak
bennünket rendezvényeikre, ahová beilleszthetők vagyunk, megyünk. Minden rendezvényre készülünk,
szemléltetjük munkánkat. Kérjük, hogy forduljanak hozzánk bizalommal. Köszönöm szépen! Van-e
kérdés?
Szendrei Péter: Köszönöm szépen az ismertetőt! Köszönöm, bogy a Képviselő társaim is hallhatták,
hogy milyen hasznos és fontos munkát végeznek a Jászságban. Nagyon vártam ezt a napot, hogy itt a
településen is köztudatban legyen, hogy a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat van, és
munkatársaik dolgoznak a környező településen és Jelen vannak településünkön is. Jászboldogháza
tekintetében mennyire van esélye annak, hogy szükség lesz a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
segítségére?
Nawv Marianna: A jelenlegi rendőrség, szociális, egészségügyi ellátó rendszer már nem okozna
nehézséget, mert már ismerős. Első lépésben meg kellene ismerni a lakosságot, amelyet az iskolával
kezdenénk, majd az óvoda. Tapasztalataim alapján kijelenthetem, hogy egy plusz szociális háló mindig
jól jöhet, az csak segítheti a település ellátását.
Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Köszönöm szépen a tájékoztatást! Jászsági Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálathoz való csatlakozás lehetőségéhez megkeressük a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
Elnök Asszonyát és kérünk ajánlatot, hogy Jászboldogháza település hogyan csatlakozhatna a
tevékenység igénybevételéhez.

Nagy Marianna mb. intézményvezető Asszony elment az ülésről.

2. Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről szóló tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét
képezi, melyet a Polgármester Asszony elmondott az ülésen és az alábbiakkal egészítette ki:

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: A bank automata a településen marad. A Takarékbank busz a Piactéren
előre láthatólag heti egy-két alkalommal rendelkezésre áll az ügyfelek részére. Erről tájékoztatott
bennünket a bank munkatársa. A pontos információ esetén tájékoztatjuk erről a lakosságot is.

- November 18-án a Jászsági Onkormányzatok Szövetségének ülésén vettem részt, ahol Pócs
János Képviselő Ur tájékoztatta a polgármestereket az előttünk álló időszak nehézségeiről.

- November20 -án a Templom került kivilágításra. Az UNICEF kék fények a gyermekek jogaiért
alkalomból. Három éve Jászboldogházát az a megtiszteltetés érte, hogy megkapta a
„Gyerekbarát település” címet. A díjjal elismerték a község hosszú évek óta tartó munkáját,
amelyet a helyi önkormányzat, a gyermekekkel foglalkozó intézmények, a civil szervezetek, és
a község civil lakosságának az összefogásával a gyermekekért tettek.
Jászboldogháza idén ismét csatlakozott az UNICEF globális felhívásához, hogy öltöztessük kék
fénybe az épületeinket. Idén az 1930-ban épült Szent Család Római Katolikus Templom
épületét világítjuk meg a gyermekek jogaiért. Azért a templom került kivilágításra, mert a helyi
egyházközösség nagy figyelmet fordít a gyerekek lelki nevelésére. Köszönjük szépen Soós
Tamás plébános, esperes atyának, hogy támogatását adta ehhez és, hogy az Adventi hétvégéken
is kivilágításra kerülhet a templomunk.

- November 24-én a Jászladány-Tiszasüly közötti útszakasz egy részének útfelújítás átadásán
vettem részt.
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- A Faluvédő-és Szépítő Egyesület tagjai elkészítették a Községháza előtt a nagy adventi
koszorút, mely készítésében részt vettem. Advent első vasárnapján részt vettem a szentmisén és
ezt követően Soós Tamás plébános, esperes Úr megszentelte a község adventi koszorúját.
Délután 16 órától pedig nagyon hangulatos ünnepség keretében került meggyújtásra az első
gyertya itt a Községháza előtt felállított adventi koszorún.

- A Boldogházai Vadásztársaság elnöke dr. Agotai Ede elnök Úr tájékoztatott arról, hogy a
Képviselőtestület által is támogatott fásítási programot befejezték. Köszönöm szépen Szűcs
Gergely és Vámosi Norbert Képviselő uraknak, hogy közreműködtek a program
megvalósításában, és vállalták a főldtulajdonosokkal az egyeztetést.

- Eszes Zoltán és felesége támogatásával a „Boldogházi Gyermekekért Alapítvány” egy
deffibrilátort tudott vásárolni. Az ünnepélyes átadásán vettem részt november 28-án délután,
ahol a jelenlévő pedagógusok és az óvoda, a hivatal munkatársaiból is részt vettek ezen az
átadón. A mentős kollégák bemutatták az Új műszer használatát.

- November 29-én Biatorbágyon a „Legszebb Konyhakertek” díjátadó ünnepségen vettem részt
a program zsűri tagjaival együtt, és azokkal a helyi lakosokkal együtt, akik beneveztek és részt
vettek a programban. A programban részt vettek is oklevéllel, dicsérettel térhettek haza. A
program 2022. évben nagyon népszerű volt. Tájékoztatok mindenkit, hogy 2023. évben is
neveztünk, hogy szeretnénk részt venni a meghirdetett „Legszebb Konyhakertek” programban.
Várjuk majd ajelentkezőket!

- Ma délelőtt Szolnokon a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál voltunk a Jász Látogatóközpont
támogatás lezárásával kapcsolatosan. Reméljük, hogy ezt a projektet is pénzügyileg is minél
hamarabb le tudjuk majd zárni.

- Szeptember hónapban pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérimhoz a helyi
önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatására. A helyi iparűzési adó visszatizetésére
9.121.180,- Ft-ot, egészségügyi feladatellátáshoz kapcsolódó tartozáshoz 172.930,- Ft-ot kap az
önkormányzat. Ennél sokkal több lejárt és kifizetetlen számlára nyújtottunk be támogatási
kérelmet, azonban az elbírálás alapján az elhangzottakat támogatták. Ennek a támogatásnak is
nagyon örülünk. Köszönjük szépen!

- Ennyiben kívántam tájékoztatást adni a két ülés között történt eseményekről, tett
intézkedésekről. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?

Szűcs Ger2ely: Lehet-e bővebb tájékoztatást kérni az óvodabővítés és tűzoltószertár bővítéssel
kapcsolatosan tett egyeztetésről?

Koczáné dr. Fehérváry Mária: A Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Elnöke azért keresett meg,
mert van az egyesületnek egy elnyert pályázata, amit a tűzoltószertár bővítésére nyertek el. A
pályázat benyújtása óta rendkívül megemelkedtek az építőanyagok árai. A kivitelezést saját maga
szerette volna megoldani az egyesület. Elnök Ur folyamatosan egyeztet a támogató szervezettel,
mert az év végén lejár a határidő, és a megvalósuláshoz határidő hosszabbítást szeretnének kérni. Itt
az építési engedélyhez szükséges dokumentumok kerültek egyeztetésre.

Az óvoda bővítésével kapcsolatosan sok helyszín felmerült. (Konténer, meglévő épület, új építés,
felújítás, tetőtér.) Minden lehetséges megoldás szóba jött. Nagyon szigorú szabályai vannak annak,
hogy milyen feltételekkel bővíthető, alakítható ki óvodai csoportszobának. Mi az amit ha nincs
pályázat - önerőből, rövid időn belül megtudunk valósítani? Uj épületre pályázat nélkül esély nincs.
A tervezővel, és az óvoda intézményvezetőjével egyeztetve legreálisabbnak a kisiskola végében
lévő szolgálati lakásból tudnánk kialakítani egy csoportszobát. Ez még elképzelés. Keressük a
legkivitelezhetőbb megoldást. El kellett valahol kezdeni az együtt gondolkodást. Szívesen fogadjuk
az ötleteket.

Vámosi Norbert: Az ebédlő fölötti rész kialakításának mi a feltétele?

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: A legegyszerűbb az lenne, de ott vannak elkötelezettségeink, és a
lépcső miatt sem túl szerencsés választás, valamint nincsenek ott mosdók.

Szűcs Lajos: Nem hangzott el, hogy miért van szükség az óvoda csoport bővítésére? Most mennyi a
létszám? Előreláthatóan a jövőben mennyi gyermeklétszám várható? Mennyi lesz a gyermeklétszám
alakulása? Hány gyermeket nem tud ellátni jelenleg az óvoda? Hány fő gyermekről beszélünk? 2
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csoportban lehet most 60 fó. Ez egy pár évig tartó magasabb létszámú hullám. Engedélyt kell kérni a
hatoságoktól a 30 tó/csoport tullepesenek engedélyezésére.
Baranvi Béláné: Most maximumon van a létszám. Ugy tudjuk most ellátni az óvodát, hogy sok szülő
kivárja a szeptembert, és majd csak attól az időtől jár a gyermek óvodába.
Koczáné dr. Fehérváry Mária: Aki 2023. februárban betölti a 3 évet, annak a szülőnek azt kell mondani,
hogy csak szeptember 1-tő! tudjuk felvenni. A szülő menne vissza dolgozni, ezért a családok életét ez a
helyzet nagyon megnehezíti. Ha megoldás történne, akkor a bölcsőde leterheltségét is csökkentené, mert
2,5 éves kortól átmehetnének az óvodába. Most a bölcsődébe is várólista van. Jelenleg a 0-3 éves
gyermekek száma 73 fő. E? most egy magasabb születési hullám. Nem lesz mindig ennyi gyermek.
Ezért olyan megoldást kell találni, ami megoldja a helyzetet, de nem okoz olyan nagy terhet.
Vámosi Norbert: Az iskolakőteles gyermekek milyen esetben maradhatnak továbbra is óvodába?
Kérheti a szülő, hogy maradjon?
Baranvi Béláné: Igen kérheti a szülő, hogy maradjon, de meg kell indokolni és szakemberek
Pedagógiai Szakszolgálat - döntenek róla. Nem a szülő és nem az óvoda dönti el.
Szűcs Laios: A 73 fő magas szám. Javaslom, hogy az óvoda tetőtér beépítésére pályázzon az
önkormányzat. Ez kb. százmillió Forint, és két év a megvalósítás. Vagy a meglévő étkező tetőtérben kell
kialakítani egy csoportszobát. A Pályázatkezelőtől hozzájárulási engedélyt kell kérni a kialakításra. Ott
csak mosdókat kell kialakítani’
Faika Gábor: Szeretnék kimutatást kérni a jelenlegi és a várható óvodai létszámról.
Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Rendben van. Köszönöm az együtt gondolkodást. Későbbi ülésen még
vissza fogunk térni az óvodacsoport bővítés megtárgyalására. Van még kérdés, hozzászólás vélemény?
Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 Fő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

117/2022. (Xl. 30.) Képviselő-testületi határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt
eseményekről, és a tett intézkedésekről szóló tájékoztatót.

Határidő: 2022. november 30.
Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester
Ertesül: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

3. Napirend
Előterjesztés a 2023. évi Közfoglalkoztatási programban való részvételre
Előadó: Joó-Kovács Balázs alpolgármester
Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Koczáné dr. Fehérváry Mária; Az előző évekhez hasonlóan, ebben az évben is Joó-Kovács Balázs
alpolgármester Úr vett részt a jövő évi közfoglalkoztatási program megtervezésében, amit több
alkalommal az ügyintézővel is egyeztettünk. November 30. a beadási határidő. A létszám maradhat 20
fő, szociális programban 14 fő, mezőgazdasági programban 6 fő. került betervezésre. Csökkent a
támogatás, de nem a személyi, hanem a dologi kiadásnál. A szükséges kiadásokat beterveztük. Változás
volt még a korábbi évekhez képest, hogy nem lehetett bővíteni a korábbi művelésbe bevont területet.
Egy csere történt, amely Ugyanannyi terület.

Joó-Kovács Balázs alpolgármester: Megterveztük ajövő évi közfoglalkoztatási programot. Szociális út
javítás, karbantartás, és mezőgazdasági program. Mezőgazdasági programban terveztünk kukorica
vetést. Két fólia, mely 250 m2 területű. Az egyikbe paprika, a másik fóliába paradicsom lesz termesztve.
Csökkent a dologi támogatás annyival, ameniiyivel múlt évben megemelték a közfoglalkoztatottak
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személyi bérét. Létszámot emelni nem lehetett. A részletes terv azért nem kerüli kiküldésre, meri mai
nap volt a beadási határidó. Van-e kérdés, hozzászólás?
Vámosi Norbert: Megkaphatjuk majd az idei tervet?
Koczáné dr. Fehérváry Mária: A közfoglalkoziatással kapcsolatos beszámoló a következő ülésen,
december 14-én kerül megtárgyalásra.
Vámosi Norbert: Köszönöm szépen!
Koczáné dr. Fehérváry Mária: Van-e még kérdés, hozzászólás? Kérdés nem hangzott el. Javaslom a
2023-2024. évi közfoglalkoztatási program elfogadását. Kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 Fő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

118/2022. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat
2023-2024. évi közfoglalkoztatási program

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI.
törvény alapján a munkaképes lakosság munkához juttatása, az álláskeresők foglalkoztatásának
elősegítése érdekében a Járási siartmunka mintaprogram keretében
2022 16/1602/0012 kérelemazonosító számon szereplő mezőgazdasági programot, valamint a
2022 16 1602 001] kérelemazonosító számon szereplő szociális közfoglalkoztatási programokat
támogatja.

Program időtartama: 2023 .03.01 .-2024.02.29.
Szociális program létszáma: 14 Fő
Mezőgazdasági program létszáma: 6 fő

Határidő: 2022. november 30.

Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Erről értesülnek: 1.) Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester
2.) Kiss Csaba jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai - helyben
4.) Iraitár

4. Napirend
Előterjesztés a közterület használatáról szóló 2 2019. (111.12.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előadó: Kiss Csabajegyző

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: A rendelet - tervezetet megkaptuk. Át adom a szót a Jegyző úrnak.
Kiss Csaba ieayző: Az előző 2004-es rendelet nem lett hatályon kívül helyezve a 2 2019. (111.12.) évi
önkormányzati rendelet alkotásakor, ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy az elkészített rendelet-
tervezet alapján döntsön a 2004. évi rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Koczáné dr. Fehérváry Mária: Van-e még kérdés, hozzászólás? Kérdés nem hangzott el. Javaslom a
rendeletmódositás elfogadását. Kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

11/2022. (XII. 1.) Önkormányzati rendelet
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A kozterulet használatáról szóló 2/2019. (111.12.) onkormányzati rendeletmódosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

5. Napirend
Előterjesztés a temetőről és temetkezésről szóló 4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet
módosítására

Előadó: Kiss Csaba jegyző

Koczáné dr. Fehérváry Mária: Elkezdtük a temetőben lévő régi, elbontott síremlékek felszámolását.
Szeretnénk kialakítani egy jó gyakorlatot, hogy aki a síremléket legyártja, illetve a tulajdonos
kötelessége, bogy annak az elszállításáról, elhelyezéséről gondoskodjanak. Továbbá nem az
önkormányzat feladata. Temetőgondnok volt régebben, most nines, de szeretnénk, hogy legyen és az O
ellenőrzése alatt működhessen előzetes bejelentéssel. A sírhely megváltás emelését nem javaslom. A
villanyáram és a hűtőkamra használat emelését javaslom a megemelkedett rezsi díjakra tekintettel.
Kiss Csaba ie2vző: A Polgármester Asszony által elmondottak alapján elkészítettem a temetőről és
temetkezésről szóló 42010. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét. Vannak még a
rendelet tervezetben technikai módosítások pld. Ugyrendi Bizottság, függelékre való hivatkozás, amely
már nincs. 3 napon belüli elszállítás helyett azonnali elszállítás került a rendelet-tervezetbe. Mindezek
megsértése esetén a lakos bírsággal sújtható. A díjakra vonatkozóan a Polgármester Asszony más
javaslatot tett, mint a tervezet. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg.
Szűcs Ger~elv: Eddig működött a villanyhasználat befizetése? Hogyan fog most ez működni a
gyakorlatban?
Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Eddig nem működött a fizetés. De most be kell jelenteni és munkavégzés
után fizetni kell. Temetőgondokra szükség van, aki ezt ellenőrizheti.
Van-e még kérdés, hozzászólás? Javaslom a rendeletmódosítás elfogadását úgy, hogy az általam javasolt
díjakat fogadja el a Képviselő-testület. Kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

12/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete
A temető és temetkezésről Szóló 4/2010. (111.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. Napirend
Előterjesztés a 2023. évi belsőellenőrzési terv elfogadására
Előadó: Kiss Csaba jegyző

Koczáné dr. Fehérváry Mária: A belső ellenőrzési tervezetet megkaptuk. Átadom a szót a Jegyző úr
részére.
Kiss Csaba ieayző: Külső szakértővel, Illyésné Nagy Teréz!a belső ellenőrzési vezetővel készítettük el
a belső ellenőrzési tervet. A Magyar Allamkincstár és az Allami Számvevőszék is folyamatosan kéri
számon az önkormányzatokat, sok szabályzat van, amelyeknek meg kell felelni. Ezért jó, ha a belső
ellenőr is megvizsgálja a kockázati tényezőket, és ezek alapján dönt az ellenőrzésről. Az önkormányzat
saját tulajdonú gépjárműveinek használata, munkába járás gépjármű használata, belföldi kiküldetések
elszámolása régen volt ellenőrizve. Ezért erre helyeződött a 2023. évi ellenőrzés célja. Kérem a
Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg és fogadja el a tervet.
Koczáné dr. Fehérváry Mária Köszönöm szépen! Van-e kérdés, hozzászólás? Javaslom a 2023. évi belső
ellenőrzési terv elfogadását. Kérem, hogy szavazzunk.
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A képviselőtestület 6 fő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

119/2022. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat
A képviselőtestület 2023. évi belső ellenőrzési tervének megállapításáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az e határozat mellékletének megfelelően
határozza meg a képviselőtestület 2023. évi belső ellenőrzési tervét:

Az önkormányzat saját tulajdonú gépjárműveinek használata, munkába járás gépjármű használata,
belföldi kiküldetések elszámolása.

Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária Polgármester

Erről értesülnek:
1. Koczáné dr. Fehérvári Mária Polgármester, Helyben
2. Kiss Csabajegyző, Helyben
3. lllyésné Nagy Terézia belső ellenőrzési vezető
4. Irattár

7. Napirend
Beszámoló a Strandfbrdő 2022. évi működéséről
Előadó: Karkus Kitti és Szöllősi Péter
Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Koczáné dr. Fehérváry Mária pol2ármester: Jelen van Karkus Kitti, aki ebben a szezonban a strandfürdő
és a Kemping ügyeit össze fogta és elvégezte az előforduló feladatokat. Itt van körünkben Szöllősi Péter,
akinek szakmai irányításának segítségével végezte Karkus Kitti a munkáját. Ezúton köszönöm szépen
mindkettőjük munkáját. Köszönöm, hogy elkészítették a beszámolót. Átadom a szót.
Szöllősi Péter: Tisztelettel köszöntök mindenkit. Á beszámolót nem kívánom kiegészíteni. Á beszámoló
részletesen tartalmazza a bevételt és a kiadásokat és a látogatók számát. A jövő évi szezon
megnyitásához két nagy problémára szeretném felhívni a figyelmet.

- BUFE ellátás.
Az idei évben nagyon sok problémánk volt a büfé ellátással. Á Jász Trede KR. üzemeltette a büfét. Á
vállalkozó nem is akarta vállalni. Azután elvállalta, de a nyitva tartással nagyon sok probléma volt.
Sokat beszélgettünk vele, de már az utolsó héten nem is volt büfé. Á konténer az önkormányzat
tulajdona, ami nem volt elég, mert kellett egy előkészítő és egy raktár, és hozta a saját konténerét is.
Most ezt felajánlotta megvételre, de nem éltünk a vásárlással, mert szét volt rohadva. Azóta már
szétszedték tűzifának és elvitték. Most van egy fél konténer, amelyen van egy nagy lyuk, ami az
összeépítésből keletkezett. Arusításra nem alkalmas. Jelenleg nines büfés, de helyünk sines, berendezés
sincs. Büfé nélkül a strandfürdőt nem érdemes működtetni. Eddig is kevés volt, amit árult, mert
hamburger, sültkrumpli, palacsinta és chips, csokoládé volt csak kapható. De a semminél több volt! Ha
ez sem lesz, akkor nem lesznek fürdőző vendégek.

- A másik nagy probléma: 2010. évi felújítás óta a ftirdő gépészete nem került felújításra. A
vegyszer adagolók cseréjére szükség van! Az automata berendezésre szükség van! Gépészek
váltják egymást, mindig más van. Ennyiben kívántam kiegészíteni a beszámolót. Van-e kérdés?

Faika Gábor: Á gépház felújítása mennyibe kerülne? Lehet így működtetni továbbra is?
Szöllősi Péter: Egy éve a vegyszeradagolók felújítására 3,5 millió Ft. bruttó árajánlatot kaptam. Most
nem kértem még ajánlatot. A két beülős medence 2016-ban új gépészetet kapott. Á nagymedence és a
kismedence gépészetének teljes felújítására, cseréjére szükség van, mert heggeszteni nem lehetséges.
Lehet így működtetni, de mielőbb szükséges a csere. Nagyon sok többletköltséggel jár ésjobb nem lesz.
Egy csomó vízmintára lehet szükség, mely nagyon drága.
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Faika Gábor: Szeretnék kérni egy költségvetést, hogy mi mibe kerülne nagyságrendileg,
összehasonlításképpen.
Szöllősi Péter: Kérek Új árajánlatot.
Vámosi Norbert: Mi a helyszíni karbantartás 241 eFt.?
Szöllősi Péter: Evente egyszer kell elvégezni. A vegyszeradagolókat kalibrálja be. 3 vegyszeradagoló
van. 3 klór és 3 ph szonda. Az alapkarbantartás díja bruttó 98 eFt., ehbczjön a karbantartáshoz szükséges
anyagok.

Kobela Margit Képviselő megjött az ülésre.

Vámosi Norbert: Danfer Bt. felülvizsgálat 317 eFt. Milyen felülvizsgálatról szól?
Szöllősi Péter: Kötelező 3 évenként, érintésvédelem és villámvédelemi jegyzőkönyv felülvizsgálatot
végzi.
Vámosi Norbert: Orző-védő szolgáltatás. Mivel volt másabb ez az idei szezon, mint máskor? Szükség
volt-e őrzésre? Mi a tapasztalat? Véleményem szerint ez a három kiadás volt, ami miatt nem olyan jól
zárt a strand, mint az előző években.
Szöllősi Péter: Vannak a hónapban olyan napok, amikor a vendégek többsége olyan környezetbe
szocializálódott, ami nagyon távol áll tőlünk és a viselkedésüket nem tudjuk másképpen fegyelmezni.
Az úszómesterre nem hallgatnak, és nem az a feladata, hogy ezeket a személyeket állandóan
fegyelmezze, mivel a házirendet nem tartják be. Többször kellett a polgárőrség segítségét kérni és több
alkalommal kértünk rendőri intézkedést. Már a strand jó hírét csorbította a kialakult helyzet. Akkor
kértük Alpolgármester Úr segítségét is már. Ki kellett találni valamit. Az Obsitos Védelem Kft.
segítségét kértük a helyzet megoldására. Ezért volt szükség az őrző szolgáltatásra.
Vámosi Norbert: Meg érte e? Volt értelme a kiadásnak? Ha nem, akkor mi Lehet a költséghatékonyabb
megoldás?
Szöllősi Péter: En örülnék a legjobban annak, ha azt tudnám mondani, hogy megérte, de sajnos nem,
mert neki sincs több intézkedési joga, mint egy úszómesternek. Nem tudom a megoldást. Az utcai
ruhában való fürdőzés, ugrálás, a jelenlévő vendégek figyelmen kívül hagyása, a viselkedésük
(verekedések kezdeményezése) azt vonta maga után, hogy a többi vendég elhagyta a medencét és elment
haza. Nem tudom a megoldást.
Vámosi Norbert: A Kemping szinte mindig tele volt. Gratulálok a szervezéshez és a munkához!
Szöllősi Péter: Keresni kell megoldást, mert nagyon sok táborozó volt az idén is. A strand önmagában
kevés. A kemping tudja hozni a bevételt. Az idén azt mondtam, hogy ne emeljünk árat. Ez nagy hiba
volt, emelni kellett volna. A bérek nagyon emelkedtek. A következő szezonban szükség lesz áremelésre.
Minimum 20 %-ot emelni kell, ha nem többet!
Vámosi Norbert: Köszönöm a válaszokat!
Szendrei Péter: Lehetséges-e Fürdőklub formában üzemeltetni a strandot, és a kempinget ugyanúgy
üzemeltetni, mint eddig?
Kiss Csaba: Erre a kérdésre egy jó jogász tud csak megválaszolni.
Fajka Gábor: Először a gépészetet kell rendbe tenni!
Joó-Kovács Balázs: Amikor elindítottuk a strand működését, akkor az volt a reményem, hogy „0”-ra
kihozzuk a strand működését. Az őrző szolgáltatás végzésével a dolgozókat szerettem volna mentesíteni
a konfiiktusoktól, mert több dolgozó jelezte felém, hogy ilyen körülmények miatt nemjönnek dolgozni.
Megfelelő módon nem tudták kezelni a kialakult helyzetet a dolgozók. A dolgozók helyett a biztonsági
őr vállalta fel a konfliktus kezelését, az őket ért atrocitásokat. A probléma nem szűnt meg, de a felém
érkező panaszok jóval kevesebbek voltak. Köszönöm szépen!
Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Köszönjük szépen! Most a beszámolót tárgyaljuk. Ajövő évi működéssel
kapcsolatosan a későbbiekben hívunk össze kötetlen formában egyeztető tárgyalásokat. Van-e még
kérdés, hozzászólás, vélemény? Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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120/2022. (XJ. 30.) Kénviselő-testületi határozat
A Sbaudfüido es Kcinpiiig 2022. évi ‚nűködéséiől szóló beszáiiioló elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a Jászboldogházi
Strandfürdő és Kemping 2022. évi működéséről szóló beszámolót.

Határidő: 2022. november 30.
Felelős: Koczáné dr. Fehérvári Mária Polgármester, Helyben
Ertesülnek; Koczáné dr. Fehérvári Mária Polgármester, Helyben
Kiss Csaba jegyző, Helyben
Képviselőtestület tagjai, Helyben
Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. Tóth Regina ügyvezető
Irattár

8. Napirend
Előterjesztés folyószám lahitel kérelem megtárgyalására
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Koczáné dr. Fehérváry Mária; Az idei évre 20 millió forint folyószámlahitel áll az önkormányzat
rendelkezésére. Eddig a mai napig nem kellett felhasználni, de rendelkezésre áll, ha szükség volna rá.
Biztonságot ad az önkormányzatnak, ezért mivel év vége van, el kell indítani ajövő évre a kérelmet.
Felvettem a kapcsolatot a Takarékbank Zrt, munkatársával, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy ajövő
évi konstrukciók alapján 2023. évben 18.500.000,- Ft-ot tudnak biztosítani az önkormányzat részére.
Ezen összeg igényléséhez szeretném a Képviselő-testület hozzájárulását kérni. Van-e kérdés,
hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta;

121/2022. (XI.30.) Számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t
A folyószámlahitel kérelemről

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Takarékbank Zrt-nél vezetett
főszámlához igényelhető hitelkerethez kapcsolódóan2o23. évre vonatkozó hitel kérelem benyújtásáról
döntött a likviditás biztosítása érdekében.

Az igényelt hitelkeret összege: 18.500.000,- Ft, azaz tizennyolcmillió-ötszázezer forint.

A Képviselő-testület felhatalmazza Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármestert, hogy a folyószámla
hitelkeret igénylésével kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a folyószámlahitel
keret biztosítására vonatkozó szerződést aláírja.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Erről értesülnek; l.)Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester
2.) Kiss Csaba jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai - helyben
4.) Palcsó Szilvia pénzügyi munkatárs helyben
5.) Takarékbank Zn.
6.) Irattár



9. Nayh end
Előterjesztés az igazgatási szünet megtárgyalására

Előadó: Kiss Csaba jegyző

Koczáné dr. Fehérváry Mária: Kormányzati szinten kötelező és nagyon sok önkormányzat csatlakozik
hozzá.
Kiss Csaba: 2022. december 22. napjától 2023.január 6. napjáig tart az igazgatási szünet. Ezen idő alatt
a kötelező feladatok ügyeleti formában lesznek biztosítva. A település honlapján és a Községháza
bejárati ajtaján közhírelve lesz. Ennek elfogadásához kérem a Képviselő-testület hozzájárulását.
Koczáné dr. Fehérváry Mária: A lakossági kéréseket ellátjuk, senkinek nem marad a kérése megoldás
nélkül. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Hozzászólás nem volt. Kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

122/2022. (XL30jszámú Képviselő-testületi határozat
Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal igazgatási szünet elrendelésének elfogadásáról

Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, majd elfogadta a Jászteleki
Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó igazgatási szünet időtartamát, mely 2022. december 22.
napjától 2023. január 6. napjáig tart. Ezen Idő alatt a kötelező feladatok ügyeleti formában lesznek
biztosítva.

Határidő: Azonnal
Felelős: Kiss Csaba jegyző

Erről értesülnek: 1. Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester Helyben
2. Kiss Csaba jegyző Helyben
3. Irattár Helyben
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Jászberényi Járási Hivatal; Jászberény, Szabadság tér 16.

10. Napirend
Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodása módosításának

elfogadására

Előadó: Koczáné dr. Febérváry Mária polgármester

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Két okból került sor a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási
Megállapodás módosítására. Az egyik az mi vagyunk, a polgármester személyének változását kell
módosítani, valamint a másik, hogy Alattyán település kilépett a társulásból. Két határozatot kell hozni.
Az egyikkel el kell fogadni a módosítást, a másik határozattal pedig szavazni kell a Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának
jóváhagyásáról.

Először javaslom a Társulási Megállapodás módosításának elfogadását. Van-e kérdés, hozzászólás,
vélemény? Hozzászólás nem hangzott el. Kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

123/2022. (XI. 303 számú Képviselő-testületi határozat



144

A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Őnkonnányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és minősített
többséggel jóváhagyja a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 53 2022.
(XI. 15.) számú határozatával elfogadott Társulási Megállapodás módosítását sz alábbiak
szerint:

1.! A Társulási Me2állapodás „3.A Társulás tagjainak neve’ székhelye.
képviselője~pontjában a

. „Alattyán Község Önkormányzata
Székhelye: 5142 Alattyán, Szent István téri.
képviseli: Huszár Arnold polgármester”

szövegrész hatályát veszti.

2.! A Társulási Me2állapodás „3.A Társulás tagjainak neve, székhelye’
képviselő je”pontjában a

. „Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Székhelye: 5144 ‚Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
képviseli: Szűcs Lajos polgármester”

szövegrész helyébe a
. „Jászboldogháza Községi Onkormányzat

Székhelye: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27.
képviseli: Koczáné Dr. Fehérváry Mária polgármester”

szövegrész kerül.

3.! A Társulási Me2állapodás „11. A Társulási tanács” pontjában az

„A Társulási tanács az önkormányzati társulás döntéshozó szerve, amelyet az
Mötv. 94.~ (2) bek. alapján a társul! önkormányzatok képviselő-testületei által
delegált tagok alkotják, létszáma: 12Jő”

szövegrész helyébe az

„A Társulási tanács az önkormányzati társulás döntéshozó szerve, amelyet az
Mötv. 94.’~’ (2) bek. alapján a társult önkormányzatok képviselő-testületei által
delegált tagok alkotják, létszáma: IlJő”

szövegrész kerül, és az

„A Társulási tanács akkor határozatképes, ha a 12 tag képviselője közül
legalább 7 képviselőjelen van.”

szövegrész helyébe sz

„A Társulási tanács akkor határozatképes, ha all/ag képviselóje közül
legalább 6 képviselőjelen van.”

szövegrész kerül.

4. A Társulási Me2állapodás 1. számú fü22elékében a

„Alattyán Község Önkormányzata 5142 Alattyán, Szent István tér 1. 2.036”

szövegrész hatályát veszti.

5. A Társulási Me~ál1apodás 1. számú fü22elékében az
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„A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lakosságszáma: 60.678’

szövegrész helyébe az

„ A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lakosságszáma: 58.642”

szövegrész kerül.

Erről: I. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás székhelyén
2. Képviselő-testület tagjai helyben

érte s ü Inc k .

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Javaslom a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának jóváhagyását. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Hozzászólás nem hangzott el. Kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

124/2022. (XI. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodásának jóváhagyásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását az
előterjesztés szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület felhatalmazza Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására’

Képviselő-testület jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás részére.

A Társulási Megállapodás módosítása a tagönkormányzatok támogató határozataival lép
hatályba.

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Erről: 1. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás székhelyén
2. Képviselő-testület tagjai helyben

értesülnek.

lb Napirend ..

Előterjesztés a települési támogatásról szóló 9 2021. (VI. 3.) Onkorniányzati rendelet
módosítására

Koczáné dr. Fehérváry Mária: A szociális tüzelőt, a szenet nem tudtuk megrendelni. Eddig e-mailben
történt egyeztetés alapján szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy minden képviselő Úgy
jelzett vissza, és szeretnék ehhez megerősítést kérni, hogy a szociális tüzelő pályázaton elnyert
támogatás összegét utaljuk vissza a Magyar Allamkincstár részére és javaslom, hogy helyezzük hatályon
kívül a szociális tüzelő támogatásról szóló rendeletet. E helyett az alábbi megoldást javaslom:
840.000,- Ft lenne az az akác rönkfa, amelyet megrendelnénk a lakosság részére szociális tűzifának
Portelekről. Gömöri Gábor vállalkozó térítésmentesen elfuvarozza az önkormányzat részére a fát, amely
majd kérelemre szét tudnánk osztani a kérelmező lakosok részére. A rönkfa a Strandfbrdőn kerülne
elhelyezésre. Ezúton is köszönöm szépen Gömöri Gábor segítségét és támogatását.
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A települési támogatásról szóló 9 2021. (VI. 3.) Önkormányzati rendelet módosítására van szükség,
mely rendeletbe teljesen bele emeltuk a szocialis tuzelo tamogatas félteteleit, mint termeszetbeni
juttatást lehetne kérelmezni a lakosoknak. Mivel a települési támogatásról szóló rendeletben szerepel,
Igy szociális normatívaként el lehet számolni, és a támogatás lehívható.
Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Joó-Kovács Balázs: Korona akácról van szó. Fűtőértékét tekintve nem rosszabb, mint az akácfa. Ez volt
elérhető.
Koczáné dr. Fehérváry Mária: Amennyiben több kérdés nincs, akkor kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 7 f’őjelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Jászboldo~háza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 125 2022.(XI.30.) sz. határozata:
A szociális tüzelő támogatási összeg visszautalásáról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a szociális tüzelő
támogatásra kapott 1.136.650,- Ft összeget nem kívánja felhasználni, és visszautalja az 1.136.650,- Ft
támogatási összeget és 31.883,- Ft kamatot a Magyar Allamkincstár részére.

Határidő: 2022. december 1.
Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Értesülnek: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester
Kiss Csaba jegyző
Palcsó Szilvia pénzügyi előadó
Magyar Államkincstár
Irattár

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:

13/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
a települési támogatásról szóló 9/2021. (VI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Amennyiben nincs több kérdés a nyílt ülésen, akkor köszönöm szépen, a nyílt ülést bezárom, zárt ülést
rendelek el, és folytatjuk tovább a munkát.

kmf.

~~.

Koczáné dr. Fehérváry Mária Kiss Csaba
polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő—testületének

E L N Ö K É T O L
12/2022.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésére

2022. november 30-án, szerdán délután 14,00 órára.
helye: Küzségháza emeleti tanácskozó terme

Javasolt napirendi Pont:
. Tájékoztatás a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat tevékenységéről

Előadó: Nagy Marianna a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat mb. intézményvezetője - szóban

2. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester írásban, szóban

3. Előterjesztés a 2023. évi Közfoglalkoztatási programban való részvételre
Előadó: Joó-Kovács Balázs alpolgármester írásban, szóban
Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

4. Előterjesztés a közterület használatáról szóló 2/2019. (111.12.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kiss Csaba jegyző írásban, szóban

5. Előterjesztés a temetőről és temetkezésről szóló 4/20 10. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Kiss Csaba jegyző írásban, szóban

6. Előterjesztés a 2023. évi belsőellenőrzési terv elfogadására
Előadó: Kiss Csabajegyző írásban, szóban

7. Beszámoló a Strandfiirdő 2022. évi működéséről
Előadó: Karkus Kitti és Szöllősi Péter írásban
Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester szóban

8. Előterjesztés folyószámlahitel kérelem megtárgyalására
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester szóban

9. Előterjesztés az igazgatási szünet megtárgyalására
Előadó: Kiss Csaba jegyző írásban, szóban

10. Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodása módosításának

elfogadására

Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester írásban, szóban

Zárt ülés:
11. Előterjesztés Bursa Hungarica pályázatok elbírálásáról

Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester írásban, szóban

12. Egyebek
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester írásban, szóban

- Előterjesztés támogatás elfogadásának megtárgyalására
- Egyéni kérelmek megtárgyalása

Jászboldogháza, 2022. november 23.
~ktn~ ~s.

Koczáné dr.



























































































































































ÖNKORMÁLNYZ AT! KtPVISFI ŐTFST( 1 FT
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉTI ÍV
Képviselőtestületi ülés

1. Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester &.t1~~ ~S

2. Joó-Kovács Balázs alpolgármester ~&~4
3. Fajka Gábor képviselő

4. Kobela Margit képviselő

5. Szendrei Péter képviselő

6. Szűcs Gergely képviselő ‚

7. Vámosi Norbert képviselő r

8. Kiss Csaba jegyző

Jászboldogháza, 2022. november 30.


