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Készült: 2022. december 14-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
munkatervében szereplő, soros nyílt ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi
u. 27. alatti emeleti tanácskozó termében.

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

Koczáné dr. Fehérváry Mária - polgármester

Kiss Csaba -jegyző

MeEhívott vendé2ek: 2 76

Koczáné dr. Fehérvárv Mária pol2ármester: Tisztelettel köszöntöm a mai soros ülésen a Képviselő
testület tagjait és vendégeinket.
A Képviselőtestület tagjaiból, mely 7 Fő, 6 főjelen van. Kobela Margit képviselő jelezte, hogy nem tud
az ülésen itt lenni. A Képviselő-testületi ülés határozatképes és ezennel megnyitom. A mai soros 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.

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

Más javaslat nem hangzott el.

Koczáné dr. Fehérváry Mária pol2ármester: Kérem, hogy szavazzunk.

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

130 2022. (XII. 14.) 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 meghívóbati
közölt napirendet tárgyalja meg.

Határidő: 2022. december 14.
Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester
Ertesül: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

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

Koezáné dr. Fehérvárv Mária: December 2-án Regio-Kom Társulási ülésen vettem részt Jászapátin.
Ehhez kapcsolódóan érkezett 2 megkeresés, amely a mai ülés 7. napirendi pontjában szerepel, és
döntenie kell a Képviselőtestületnek. A társulási ülésen is ugyanezt tárgyaltak.

- December 6-án mikulás ünnepségek sora volt a településen. Falumikulás is volt, aki járta az
utcákat, boltokat és mindenkit megajándékozott egy-egy szaloncukorral. Ezen kívül az
óvodában és a bölcsödében vettem részt a mikulásünnepségeken. Nagyon jó hangulatban telt az
ünnepség. Utána a 0-3 éves gyermekeknek volt az ünnepség a sportcsarnokban. Nagyon jól
sikerült. Az összes gyermek labdázott, játszottak, táncoltak. Nagyon jól érezték magukat. Akik
nem tudtak ott lenni, azoknak kijutattuk a csomagot.
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- December 8-án a Csillagvirág Énekkar látogatott cl az Iskola 1. osztályába. A program az EFOP
pályázatból valósulhatott meg. Karácsonyi énekekkel és hangszer bemutatóval készült az
Enekkar. Utána a gyermekek is meglepték őket egy kis műsorral és karácsonyi képeslapokkal.

- December 10-én a művelődési házban az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület tartotta karácsonyi
ünnepségét. Koncsikné Orczi Andrea tanítónő irányításával 3 gyermek verset mondott. Az
iskola tanulói karácsonyi rajzokat, képeslapokat készítettek ajándékba a nyugdíjasoknak, mely
kiosztásra került a részükre.

December iI-én megtartottuk a 3. adventi ünnepséget a Sportcsarnokban, ahol a Jászsági Néptánc
Együttes tagjai táncokat mutattak be, a Zagyva Banda élőzene kíséretével. Majd közös tánc következett.
Ez is nagyon jól sikerült rendezvény volt. Utána a 3. adventi gyertyát gyújtottuk meg a Községháza előtt
Szűcs Gergelyné a Faluvédő —és Szépitő Egyesület elnöke mondta el ünnepi köszöntőjét.
Tájékoztatásul szeretném elmondani, hogy a 2022. december 17-én megrendezésre kerülő
Falukarácsony rendezvény helyszíne a rossz idő előrejelzés miatt a Művelődési Házban kerül majd
megtartásra. Mindenkit várunk szeretettel.
Tóth Pál iskola intézményvezetője tájékoztatott, hogy fel kell mérni az iskolában, hogy a 3 hetes téli
szünet alatt ki az a gyermek, aki az ügyelet alatt szeretne menni. Iskolakonyhán is szünet lesz 3 hétig.
Szeretnénk ezzel az intézkedéssel rezsi díjat csökkenteni. Ha igény lesz rá az ügyelet alatt, hogy a
gyermek szeretne jönni iskolába, akkor az étkeztetésről is gondoskodnunk kell.
Az iskolában van olyan kezdeményezés, hogy a tanórák kezdete 8,15 órakor legyen. A felmérés folyik
a szülők és a szülői munkaközösség, tantestület körében ez ügyben. Ha elfogadásra kerül, akkor a téli
szünet után már így kezdődne mindennap a tanítási óra. A Jánoshidai busz 7.55-kor érkezik és kevés az
idő arra, hogy a gyermekek előkészüljenek az órára, valamint a benzinár növekedése miatt a bejáró
tanárok kérelmezték, hogy inkább a vonatközlekedést vállalnák, és a vonat 8.00-ra érkezik a
vasútállomásra. Vannak vonattal bejáró gyermekek is, akiknek a későbbi óra kezdés felelne meg. Ezt
tájékoztatásul kívántam elmondani. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?

Szendrei Péter: Azzal szeretném kiegészíteni, hogy több bejárós kolléga szeretne autó helyett
vonatközlekedésre váltani. Ha első órája van, akkor a vonat beérkezése miatt csúszást eredményezne
rendszeresen. Ezért kérték a 8,15 órai kezdést, hogy mindenki beétjen. A 15 percet úgy tudjuk behozni,
két szünet 5 perccel rövidebb lesz és az utolsó óra 5 perccel hosszabb lesz, és az ötödik óra S perccel
lesz hosszabb, illetve a hatodik órának 13.30 órakor lesz vége. Nem szeretnénk elveszíteni a
Jászberényből, illetve Szolnokról bejáró kollégákat. Nincs pedagógus utánpótlás.

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Köszönöm szépen! Több hozzászólás nem volt. Kérem, hogy szavazzunk.

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

131/2022. (XII. 14.) 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. december 14.
Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester
Ertesül: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Kiss Csaba jegyző

2. napirend
Beszámoló a 2022. évi fejlesztésekről, pályázatokról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Az írásbeli beszámoló kiküldésre került. Azzal kívánom kiegészíteni, hogy a Jász
Látogatóközpont építése kapcsán a műszaki átadás és a kulcsok átadása és az eszközök berendezése is megtörtént.
Még egy két hiányosság (bútor, asztal) van, amit meg kell vásárolnunk, bogy teljes egészében rendben legyen.



Marketing munkálatok vannak még, amit cl kell végezni. Terveink szerint 2023. január végén Ic tudiuk majd zárni
a projektet.
Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény? Hozzászólás nem hangzott el. Kérem, hogy szavazzunk.

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

132/2022. (XII. 14.) Képviselő-testületi határozat
A 2022. évi fejlesztésekről, pályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a 2022. évi
fejlesztésekről, pályázatokról szóló beszámolót.

Határidő: 2022. december 14.
Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester
Ertesül: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Kiss Csaba jegyző

3. napirend
Beszámoló a Közmunkaprogram 2022. évben elvégzett feladatairól
Előadó: Joó-Kovács Balázs alpolgármester

Koczáné dr. Fehérváry Mária: Az írásos beszámoló kiküldésre került a Képviselő-testület tagjai részére.
Atadom a szót az Alpolgármester Úr részére.
Joó-Kovács Balázs: Nagyon fontos, hogy azoknak az embereknek, akik valamilyen mentális vagy egyéb
problémával küzdenek, azoknak tudjuk itt helyben munkát adni. Az önkormányzat megfelelő
támogatásban részesül a program lebonyolításához. A program során nagyon sok munkát cl tudunk
végezni, és a támogatásból minden olyan eszközt, anyagot meg tudunk vásárolni, ami a program végzése
során nélkülözhetetlen. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Szűcs Ger2ely: Annyi észrevételem van, hogy a beszámolóban van egy-két dátum, amely javítást
igényel. 2021 helyett helyesen 2022. év.
Joó-Kovács Balázs: A tartalmát tekintve rendben van, de a dátumot kijavítjuk. Köszönöm szépen!
Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Köszönöm szépen. Több hozzászólás nem hangzott el. Kérem, hogy
szavazzunk.

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

133/2022. (XII. 14.) Képviselő-testületi határozat
A Közmunkaprogram 2022. évben elvégzett feladatairól szóló beszámoló elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a Közmunkaprogram
2022. évben elvégzett feladatairól szóló beszámolót.

Határidő: 2022. december 14.
Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester
Értesül: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Kiss Csaba jegyző
Joó-Kovács Balázs alpolgármester

4. napirend
Beszámoló az önkormányzat 2022. évi adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése
érdekében tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról.
Előadó: Kiss Csaba jegyző



Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Átadom a szót a Jegyző Úr részére.
Kiss Csaba: Irásban a beszámoló elkészült. A számok mutatják a teljesítést. Itt van az ülésen
Farkasné Szabó Mária ügyintéző, aki egész évben végrehajtotta a munkálatokat. Ha kérdés van,
akkor szívesen válaszolunk. Van-e kérdés, vélemény?
Szendrei Péter: Sikerült behajtani a kintlévőségeket?
Farkasné Szabó Mária: Ahol nem fIzették be felszólítás ellenére sem, ott letiltást kellett eszközölni.
A helyi Takarékbankba történtek az eddigi beflzetések. A Takarékbank bezárása miatt el kell
gondolkodnunk, hogy jövő évben hogyan tovább? A Takarékbusz lebonyolítja-e majd ezt a
forgalmat? Ez még kérdéses. Postai befizetésnél minden egyes csekk után fizetnünk kell, csak Úgy
tudjuk lekönyvelni.
Faika Gábor: Véleményem szerint a Takarékbusz megoldja a jövőben is.
Kiss Csaba: Fel kell hívni rá a figyelmet, és arra kell törekedni, hogy elektronikusan utalják el.
Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Nem kaptam még semmi féle tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a
Takarékbusz mikor, milyen időpontokban fog jönni. Amennyiben kapok választ, azonnal
közhíreljük a lakosság felé is.
Van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás? Több hozzászólás nem volt. Javaslom, hogy a
beszámolót fogadjuk el. Kérem, hogy szavazzunk.

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

134.12022. (XII. 14.) Képviselő-testületi határozat
Jászboldogháza Községi Onkormányzat 2022. évi adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek
teljesítése érdekében ten intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2022.
évi adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében tett intézkedésekről, és az
adóbevételek felhasználásáról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

Az Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2022. évi adóügyi tevékenységéről,
az adóbevételek teljesítése érdekében ten intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról szóló
beszámolót.

Felelős: Kiss Csaba jegyző
Ertesül: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester
Kiss Csaba jegyző
Irattár

5. napirend
Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. évi munkatervéről
Előadó: Kiss Csaba

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Átadom a szót a Jegyző Úr részére.
Kiss Csaba: A jogszabály és az SZMSZ alapján elkészítettem a 2023. évi munkatervet, melyet a
Képviselő-testületnek az éves utolsó ülésen kell elfogadnia. A legszükségesebb napirendi pontokat
terveztük be. Ha szükséges, akkor rendkívüli ülést kell összehívni. Változás még, hogy a
Kormányhivatal felhívására a munkatervben szerepel pontosan az ülés napja, ideje. Az időpontokat
próbáltuk a határidőkhöz igazítani.
Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Terveztünk egy közmeghallgatást is 2023. november 29-re. Ez nem jól
ment ki az írásos tervezetben. Kérem szépen ezt javítani. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Hozzászólás nem hangzott el. A javítással teszem fel szavazásra. Kérem, aki a javítással együtt el tudja
fogadni a 2023. évi munkatervet, az szavazzon.
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A képviselőtestület 6 fő Képvi~előhől 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

5 2022. XII. 14. számú Ké viselő-testületi határozat:
A képviselőtestület 2023. évi munkatervének megállapításáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Jászboldogháza Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2014.(ll.05.)önkormányzati
rendelet 23.~-a alapján az e határozat mellékletének megfelelően határozza meg a képviselőtestület
2023. évi munkatervét. (A rnunkaterv ajegyzőkönyvhöz csatolva.)

Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária Polgármester
Erről értesülnek:
1. Koczáné dr. Fehérváry Mária Polgármester, Helyben
2. Kiss Csabajegyző, Helyben
3. Képviselőtestület tagjai, Helyben
4. Polgármesteri Hivatal dolgozói, Helyben,
5. Beszámolási kötelezettek, Helyben

6. napirend
Előterjesztés a Beszerzési Szabályzat megtárgyalására
Előadó: Kiss Csaba jegyző

Koczáné dr. Fehérváry Mária: Átadom a szót a Jegyző úr részére.
Kiss Csaba: Ebben az évben elkészült az összes szabályzat. A jogszabályi előírások alapján Beszerzési
Szabályzatra is szükség van, melyet a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. A szabályzat tartalmazza
mindazon előírásokat, amelyet a beszerzések során alkalmazni szükséges.
Koczáné di. Fehérváry Mária: Van-e kérdés, észrevétel, vélemény, hozzászólás? Több hozzászólás nem
volt. Javaslom, hogy a beszámolót fogadjuk el. Kérem, hogy szavazzunk.

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

136/2022. (XII. 14.) Képviselő-testületi határozat
Jászboldogháza Községi Onkormányzata és szervei Beszerzési Szabályzatának elfogadásáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Jászboldogháza
Onkormányzata és szerveire vonatkozó Beszerzési Szabályzatáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta
Jászboldogháza Onkormányzata és szerveire vonatkozó Beszerzési Szabályzatát.

Határidő: Azonnal
Felelős: Kiss Csaba jegyző

Ertesül: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester
Kiss Csaba jegyző
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7 n~pircnd
Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás KEOP-2.3.0 2F 09-2010
0007 azonosítószámú projektje keretében 0125 27. hrsz-ú, természetben Jászboldogháza
külterületén található ingatlanon megvalósult beruházás során keletkezett vagyon térítés nélküli
tulajdonba vételére
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: A Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megküldte az
írásbeli tájékoztató anyagokat és a határozati javaslatot. Van-e kérdés, észrevétel, más javaslat? Más
javaslat nem hangzott el. Javaslom, hogy fogadjuk el a kiküldött határozati javaslat alapján a REGIO
KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás KEOP-2.3.0 2F 09-2010-0007 azonosító számú
projektje keretében 0125 27 hrsz-ú, természetben Jászboldogháza külterületén található ingatlanon
megvalósult beruházás során keletkezett vagyon térítés nélküli tulajdonba vételét. Kérem, hogy
szavazzunk.

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

Jászboldoúáza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2022. (XII.14.) sz. határozata
a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás KEOP-2.3.0/2F109-2010-0007 azonosító
számú projektje keretében 0125/27 hrsz-ú, természetben Jászboldogháza külterületén található
ingatlanon megvalósult beruházás során keletkezett vagyon térítés nélküli tulajdonba vételéről

1. Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. *-ában meghatározott
jogkörében eljárva dönt arról, hogy Jászboldogháza Községi Onkormányzat (a továbbiakban:
Onkormányzat) a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás (székhely: 5130 Jászapáti,
Dr, Szlovencsák Imre u. 2., adószám: 15576732-2-16, képviseli: Farkas Ferenc elnök) (a továbbiakban:
Társulás) által a KEOP-2.3.0 2F 09-2010-0007 azonosítószámú projekt keretében az Onkormányzat
tulajdonát képező Jászboldogháza 0125 27 hrsz-ú, természetben Jászboldogháza külterületén található,
kivett szemétlerakó telep megnevezésű ingatlanon megvalósított beruházás során keletkezett vagyont
2023. január 1. fordulónappal a Társulástól térítés nélkül tulajdonába átveszi.

2. A Képviselő-testület megbízza a Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármestert, hogy a Társulással
közreműködve készítse elő a I. Pont szerinti térítés nélküli átadás-átvételről szóló megállapodást.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Koczáné dr. Fehérváry Mária Polgármestert az 1. pontban
meghatározott térítés nélküli átvétellel kapcsolatos megállapodás, és a kapcsolódó jognyilatkozatok
Onkormányzat képviseletében történő aláírására.

Határidő: 2022. december31.
Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester (az aláírás vonatkozásában)
Erről értesül:
1. REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászapáti;
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok;
3. Képviselő-testület valamennyi tagja helyben;
4. Irattár helyben.

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: A Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás megküldte az írásbeli
tájékoztató anyagokat, a meghatalmazást és a haszonbérleti szerződés tervezetet. Van-e kérdés, észrevétel, más
javaslat? Másjavaslat nem hangzott el. Javaslom, hogy fogadjuk el a megküldött írásbeli anyagok alapján. Kérem,
hogy szavazzunk.
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A képvkelőte’tület 6 fő Képvkelőhől 6 igen r.zavazattal fl7 alábbi határozatot hoztw

Jászboldogháza Közsé2i Önkormányzat Képviselő-testületének 138 2022. (XII.14.) sz. határozata
a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősség’! Társaság
meghatalmazása a (székhely: 5141 Jásztelek, külterület 090 2 hrsz.,) haszonbérleti szerződés
megkötésére

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat
hozzájárul az alábbi haszonbérleti szerződés megkötéséhez, és felhatalmazza Koczáné dr. Fehérváry
Mária polgármestert, hogy az önkormányzat nevében járjon el az ügyben és a meghatalmazást írja alá:

„Alulírott, Jászboldogháza Község Önkormányzata (5144 Jászboldogháza, Rákóczi utca 27., képviseli:
Koczáné Dr. Fehérváry Mária polgármester) jelen okirat aláírásával meghatalmazom a REGIO-KOM
Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 5141
Jásztelek, külterület 090 2 hrsz., Cg.: 16-09-006070 képviseli: Hajdú László Sándor ügyvezető), mint
a Jásztelek külterület 090/2 hrsz. alatt felvett 21 ha 4837 m- területű, 0.00 AK kataszteri tiszta
jövedelmű ‘a’ kivett szemétlerakó telep (0. min.o.), 4 ha 2937 m2 területű, 0.00 AK kataszteri tiszta
jövedelmű’b’ kivett védősáv (0. min.o.), 12 ha 0780 in2 területű, 115.16 AK kataszteritisztajövedelmű
‘c’ legelő (2., 3. és 4. min.o.), valamint I ha 2974 m2 területű, 0.00 AK kataszteri tisztajővedelmű d
kivett beruházási terület (0. min.o.) ingatlan-nyilvántartásbeli megjelölésű, mindösszesen 39 ha 1528
m2 területű, 115.16 AK kataszteri tiszta jövedelmű külterületi ingatlan vonatkozásában azzal, hogy az
AGRICOLA-JASZ Növénytermelési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal a fenti
ingatlanból 12 ha 0780 m2 területű, 115.16 AK kataszteri tisztajövedelmű’c’ legelő (2., 3. és 4. min.o.)
ingatlan-nyilvántartásbeli megjelölésű területre haszonbérleti szerződést kössön nevemben és
képviseletemben, mint - tulajdonosi jogok gyakorlója - a szerződés hatósági jóváhagyásától számított 5
év határozott időtartamra, 30.000,- Ft/ha/év haszonbérleti díj ellenében.”

Határidő: 2022. december 31.
Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester
Erről értesül:
1. REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászapáti;
3. Képviselő-testület valamennyi tagja helyben;
4. Irattár helyben.

8. napirend
Előterjesztés a TRV Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. között a 2022. évi közszolgáltatási
tevékenység végzése érdekében felmerült költségei és ráfordításai közszolgáltatási tevékenységből
származó bevételeivel nem fedezett működési költségei és ráfordításai flnanszírozására vonatkozó
támogatási szerződés 2. számú módosításának megkötéséről és a TRV Zrt. 2022. évi vezérigazgatói
teljesítménykövetelményei meghatározásáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Koczáné dr. Fehérváry Mária: Az írásos anyagot megkapták a képviselők. A szavazólapokat e-mailben kapjuk
meg.
Kiss Csaba: A Tiszanienti Regionális Vízművek Zrt. több alkalommal kéri szavazatunkat, és a szavazást 8 napon
belül kell megtenni. Nem mindig van arra lehetőség, bogy ezek ügyében Képviselő-testületi ülést hívjunk össze.
Javaslom, hogy ezekhez adjon a Képviselő-testület hozzájárulást és felhatalmazást, hogy a Polgármester Asszony
döntsön és szavazatát küldje meg a Tiszamenti Regionális Vízművek Zn. részére.
Koczáné dr. Fehérváry Mária: Van-e kérdés, észrevétel, vélemény? Egyet ért-e a Képviselő-testület az
elhangzottakkal? Kérdés nem hangzott el. Kérem, hogy szavazzunk.

A képviselőtestület 6 fő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Jószholdo&házu Közsó~’i Önkormányzat Képviselő testületének 139 2022. (XII. 11.) sz. határozata
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. szavazáshoz meghatalmazás

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását és felhatalmazást ad
Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármesternek, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által
megküldött vélemény kérések ügyében, melyhez kérik az önkormányzat elektronikus formában történő
szavazását, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Közgyűlésén hozott ügyekben döntsön és
szavazzon.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester
Erről értesül:

1. Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester
2. Kiss Csaba jegyző
3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

9. napirend

Egyebek
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: A zárt ülés előtt kérem, ha valakinek van bejelentése, akkor most tegye
meg.

Szendrei Péter: 1. Az iskola udvarán van két tölgyfa. Abból az egyik nagyon nagy és idős fa. Szeretném,
ha helyi védelem alatt állna a nagy tölgyfa. Kérném, hogy ajövőben mérjük fel, hogy van-e a településen
még olyan fa, amit helyi védelem alá kellene helyezni. Természeti értéke a településnek. Ezekre a fákra
nagyon vigyáznunk kell a településen, mert az élővilág számára nagyon fontos élőhelynek tartom. Ehhez
kérek segítséget, hogy ez megvalósulhasson.
2. Többen kérdezték, hogy az év végi önkormányzati vacsora meg lesz-e tartva? Terveztünk-e ilyet?
3. Ketten jelezték felém, hogy már két szombaton nappal világított a közvilágítási lámpa.

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Beszéltünk róla. Év végén a kiadásaink is nagyon magasak. A pályázati
projekt zárásokra is sok a kiadás most. (pld. Jász Látogatókőzpont 9 millió forint kiadás, amelyet Afa
revízió során visszakapunk.) Valamint november és december hónapban nagyon sok program van. 3
hetes téli szünet lesz. Tervezzük, de annyi változás lenne, hogyjövő évjanuár hónapban tartanánk meg,
és „Uj évi” vacsora lenne.
Telefonon többen jelezték részünkre, hogy a település egy részén, Kossuth, Dózsa György, Petőfi,
Virág, Tompa Mihály, Vasút utcákban világít a közvilágítási lámpa, de nem jöttek ki megjavítani.
Levélben jeleztem az E-ON Zrt. részére, hogy már több alkalommal szombati napon világított a
közvilágítási lámpa. Másnap reggel áll helyre az újra lekapcsolásnál. Kértem, hogy vizsgálják ki, mert
már 4-5 nap plusz költséggel járt, és javítsák meg. Ha kapok választ a levélre, akkor tudok választ adni
a kérdésre.
Van-e még bejelentés, kérés?

Joó-Kovács Balázs: Jegyző Úr felé lenne kérésem. Év májusában, zárszámadáskor kaptam értesítést a
Jászteleki Polgármester Asszonytól, hogy a Jászteleki Közös Onkormányzati Hivatal számláján
2.000.090,- Ft. maradvány van 2021. évről, amit ebben az évben fel kell használni. Ebből lett
felhasználva a pénzügyes kollégák munkájára egy része. Nincs róla tudomásom, de ha maradt ebből az
összegből, akkorjavaslom, és kérem, hogy a köztisztviselők részére legyen szétosztva. Sokat dolgoztak
még a munkakörükön túlmenően is ebben az évben. Ez ajó kollektíva megérdemel egy kis támogatást.
Köszönöm szépen!

Koczáné dr. Fehérváry Mária: Köszönöm szépen! Van-e még kérdés, bejelentés?
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Vámosi Norbert: A Strand gépészeti felújításához meg lett-e kérve már az árajánlat? Minél hamarabb
tárgyalni kellene ajövő évi strandfUrdő és kemping működésével kapcsolatban, bogy a következő ülésen
tudjuk tárgyalni róla.
A Takarékbank épületével kapcsolatosan történt-e előrelépés? Van-e ára az épületnek? Mikor tudunk
dönteni arról, hogy az önkormányzaté legyen az épület?
Koczáné dr. Fehérváry Mária: Tervezzük, hogy 2023. január hónapban először kötetlen formában
egyeztetünk a strand működésével kapcsolatosan.
A Takarékbank jeleztem levélben érdeklődésünket az ingatlan vásárlásának irányában. Kértem, hogy
jelöljenek meg vételárat, de még nem kaptam választ.

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

7
~

Koczáné dr. Fehérváry Mária Kiss Csaba
polgármester jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKÉTŐL

13/2022.
MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében szereplő soros ülésére

2022. december 14-én, szerdán délután 15,00 órára.
helye: Községháza emeleti tanácskozó terme

Javasolt napirendi pont:

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

2. Beszámoló a 2022. évi fejlesztésekről, pályázatokról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

3. Beszámoló a Közmunkaprogram 2022-ban elvégzett feladatairól
Előadó: Joó-Kovács Balázs alpolgármester írásban

4. Beszámoló az önkormányzat 2022. évi adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében
tett intézkedésekről és az adóbevételek felhasználásáról.
Előadó: Kiss Csabajegyző írásban, szóban

5. Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. évi munkatervéről
Előadó: Kiss Csaba jegyző írásban

6. Előterjesztés a Beszerzési Szabályzat megtárgyalására
Előadó: Kiss Csaba jegyző írásban

7. Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás KEOP-2.3.0 2F 09-
2010-0007 azonosítószámú projektje keretében 0125 27. hrsz-ú, természetben Jászboldogháza
külterületén található ingatlanon megvalósult beruházás során keletkezett vagyon térítés nélküli
tulajdonba vételére
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester írásban

8. Előterjesztés a TRV Zrt. és a Nemzeti Vízművek Zrt. között a 2022. évi közszolgáltatási
tevékenység végzése érdekében felmerült költségei és ráfordításai közszolgáltatási
tevékenységből származó bevételeivel nem fedezett működési költségei és ráfordításai
finanszírozására vonatkozó támogatási szerződés 2. számú módosításának megkötéséről és a
TRV Zrt. 2022. évi vezérigazgatói telj esitménykövetelményei meghatározásáról
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester írásban

9. Egyebek
Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester szóban

Egyéni kérelmek megtárgyalása 0~,bata ~

Jászboldogháza, 2022. december 07. •1~

Koczáné dr. Fehérváry Mária a
. a cipolgarmester ~
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ÖNKORMÁNYLAII KLPVISLLŐILSI ÜLLI
JÁSZBOLDOCHÁZA

JELENLÉTI ÍV
Képviselőtestületi ülés

1. Koczáné őr. Fehérváry Mária

2. Joó-Kovács Balázs

3. Fajka Gábor

4. Kobela Margit

5. Szendrei Péter

6. Szűcs Gergely

7. Vámosi Norbert

8. Kiss Csaba

polgármester

alpolgármester

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

képviselő

jegyző
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Jászboldogháza, 2022. december 14.


