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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: 2012. augusztus 27-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli 
ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely – 
képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
Dr. Kovács Kornél - jegyző 

Lakosság részéről: 1 fő 

 

Az ülés határozatképes, jelen van 6 fő képviselő, Darók Sándor képviselő más elfoglaltsága miatt nem 
jelent meg az ülésen. 

 
 

A Képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet tárgyalja, melyet egyhangú szavazattal 
elfogadott. 

 
1.Napirend 

Előterjesztés E-ON áramvásárlási ajánlatának a megtárgyalására 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 

 
Szűcs Lajos: Az Enerin Kft. ajánlatában áramvásárlásra vonatkozó ajánlat nem szerepel, csak az a 
beruházás, ami tartalmazza a közvilágításnál az erőléti ellenállások cseréjét, és az éjszakai világítás 
fényerő csökkentését, amely majd 8 év alatti megtérülést jelentene az önkormányzatnak. Nem 
javaslom, hogy ilyen irányban mozduljunk el. Az árajánlat megkérésekor az volt a célunk, hogy 
áramot vásároljuk, és nem a közvilágítás korszerűsítése. 
Ezért megkerestem az E-ON-t, hogy az önkormányzatot érintő összes intézményeire és a 
közvilágításra vonatkozóan áramvásárlásra, és a közvilágítás üzemeltetésére adjon ajánlatot. A 
közvilágítás üzemeltetésére még nem kaptuk meg az ajánlatot. Az E-ON ajánlatában a 
közintézmények vonatkozásában az idei áraknál minimális eltérés van, viszont a közvilágításnál az 
átlag 40 Ft-os ár helyett 16,50 Ft-ot ajánlott meg. A szerződés határozatlan idejű. Jobb volna-e, ha 
határozott idejű volna? A fizetési határidőnek 12 naptári napot határoznak meg. Javaslom, hogy kérjük 
az eddigi 30 napos fizetési határidőt.  
dr. Kovács Kornél: A szerződés határozatlan időtartamú Fordulónapos szerződés, és a Fordulónapra 
30 napos felmondási idővel lehet felmondani. Ez alapján fel lehet mondani a szerződést, és így lehet 
határozatlan idejű. 
Szűcs Lajos: Az említett módosítással javaslom, hogy fogadjuk el az E-ON ajánlatát. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
59/2012.(VIII. 27.) Önkormányzati Határozat 
E-ON Energiaszolgáltató Kft. áramvásárlási ajánlatának megtárgyalásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta az E-ON 
Energiaszolgáltató Kft. (Székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.) az önkormányzat 
közintézményeire és közvilágításra vonatkozó, 2012. augusztus 13-án kelt ajánlatait.  
 
A Képviselőtestület az alábbi módosítással fogadja el az ajánlatot:  
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A számlák összegét a kiállítástól számított 12 naptári napon belüli kiegyenlítés helyett 30 napos 
fizetési határidő megállapítását kéri. 
 
A Képviselőtestület az adásvételi szerződésben történt fenti módosítást követően felkéri Szűcs Lajos 
polgármestert a szerződés aláírására. 

   
  Határidő: Azonnal 
  Felelős: Szűcs Lajos  polgármester 

       Értesül: Szűcs Lajos polgármester 
dr. Kovács Kornél – jegyző 

Kövér Zoltánné – pénzügyi ügyintéző 
E.ON Energiaszolgáltató Kft. 9002 Győr, Pf.: 205 

 
Szűcs Lajos: Fényerőcsökkentéssel járó beruházás megvalósítását nem javaslom. Kérem a 
Képviselőtestület döntését az Enerin Kft. által adott ajánlattal kapcsolatosan. 
Kobela Margit: Később elő lehet venni az ajánlatot. 
Szűcs Lajos: Igen, de most úgy látom, hogy a meglévő közvilágítás a település biztonsága érdekében 
szükséges. 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
60/2012.(VIII. 27.) Önkormányzati Határozat 
A település közvilágításával kapcsolatos szerződés-tervezet megtárgyalásáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta az ENERIN Közvilágítási 
Kft. által a település közvilágításával kapcsolatos szerződés – tervezetet, és az alábbi döntést hozta: 
 
A Képviselőtestület nem fogadja el az ajánlatot. 
 

  Határidő: Azonnal 
  Felelős: Szűcs Lajos  polgármester 
  Értesül: Szűcs Lajos  polgármester 

dr. Kovács Kornél – jegyző 
ENERIN Közvilágítási Kft - Ludányiné Gréczi Katalin 

 
2. Napirend 
 Egyebek 

Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 

Szűcs Lajos: Egy árajánlat érkezett a bejáró gyermekek busszal történő szállításával kapcsolatosan. A 
vállalkozó már több éve jól végzi ezt a feladatot. Fogadjuk el az árajánlatot. 4 hónapra javaslom a 
szerződés megkötését a 2013. január 1-től várható változások miatt. Jászalsószentgyörgy 
Önkormányzatának javasoljuk, hogy kösse meg a vállalkozóval a szolgáltatási szerződését. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
61/2012.(VIII. 27.) Önkormányzati 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: 
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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 

280,- Ft+áfa/km költséggel 2012. szeptember 1.-től, tanítási napokon. 
Az összeg magában foglalja a téli időszakban a busz által érintett út megtisztítását.  

(hó eltakarítás) 
 

A megbízás 2012. december 31. időtartamig szól. 

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

Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Kovács Kornél - jegyző 
Fajka Jánosné – tagintézményvezető 

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

 
Szűcs Lajos: Pap Béla pályázatíró készített egy kimutatást az elnyert, de még megvalósításra váró 
LEADER pályázatokról. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Faluvédő és Szépítő Egyesület és az 
Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület kis értékű pályázatainak mindösszesen 2,1 millió Ft pályázati 
támogatása, melyet az egyesületeknek kellene megfinanszírozni. Pénz hiányában nem tudták még 
megvalósítani. Az előfinanszírozáshoz az egyesületek csak az önerő megfizetését tudják vállalni, 
viszont az összes támogatás előfinanszírozásához az önkormányzat segítségére lenne szükségük. 
A Tűzoltó Egyesületnek van még egy nagy értékű elnyert pályázata is. Mini kotrógép vásárlásához 
nyertek támogatást. A beruházás 8 millió Forint, melyhez 800.000,- Ft. önerő szükséges. Az önerőt 
tudja vállalni az egyesület? 
Szűcs Gergely egyesület elnöke: Kompletten nem, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek tartalékolni kell 
a működésre is. Az Aranykalász Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Szövetkezet novemberben tud 
dönteni, hogy tud-e segíteni az előfinanszírozásban. 
Szűcs Lajos: Jelenleg az önkormányzat költségvetése – 12.000.000,- Ft körül van. A jelenlegi 
folyószámla hitelkeretünk ez év december 21-ig szól. Nem látjuk még, hogy jövőre mi várható, ezért 
nem tudunk előbbre tervezni. 1-2 héten belül aláírásra kerül a Jász Takarékszövetkezettel a 
strandfürdő pályázatok finanszírozásához igényelt hitelszerződés. Nem látom biztosítva, hogy a 2,1 
millió forint év végére visszakerülne az önkormányzat számlájára.  
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület mini kotró vásárlásához javaslom, hogy támogassuk az egyesületet 
abban, hogy az önerő felét átvállaljuk, olyan szerződés kötésével, hogy az önkormányzat feladataihoz 
a kotró gépet igénybe vehesse, a működési költségeit arányosan átvállalva, nemcsak az üzemanyag 
vásárlást, hanem a karbantartási és egyéb költségeit is.  
dr. Kovács Kornél: Megoldás lehetne, ha a civil szervezetek projekt hitelt vennének fel a 
Takarékszövetkezettől, és annak a kamatához adna támogatást az önkormányzat. 
Joó-Kovács Balázs: A Polgárőrség részéről már érdeklődtem, és a bankok nem adnak hitelt a civil 
szervezeteknek, mert nem rendelkeznek ingatlannal, mely a hitelfedezethez szükséges.   
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy az egyesületeknek a kis értékű projektekhez visszatérítendő támogatást 
biztosítsuk, mert nem tudják megvalósítani a pályázatot, valamint javaslom a nagy értékű projekt 
megvalósításával kapcsolatosan, hogy későbbi ülésen döntsünk majd.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
62/2012.(VIII. 27.) Önkormányzati Határozat 
A Civil szervezetek visszatérítendő támogatásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a: 
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- Faluvédő és Szépítő Egyesület (Székhely: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 9.)  814.548,- Ft., azaz 
Nyolcszáztizennégyezer-ötszáznegyvennyolc forintot,  
 
- Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Székhely: 5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 10.)  
 731-515. Ft., azaz Hétszázharmincegyezer-ötszáztizenöt forintot, 
 
- „Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete (Székhely: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 9.)  
 463.601,- Ft., azaz Négyszázhatvanháromezer-hatszázegy forintot a 
 
kedvezményezettek részére utófinanszírozott pályázat megvalósítása érdekében egyszeri, 
visszafizetendő támogatást biztosít. 
A támogatást a kedvezményezett a pályázati támogatás számlájára való beérkezésétől számított 8 
napon belül hiánytalanul köteles az Önkormányzat felé visszafizetni. Egyebekben a csatolt 
megállapodás feltételei az irányadóak. 
 
A támogatás kizárólag az alábbi pályázatban foglalt kötelezettségek teljesítésére használható fel: 
Támogató: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER (Magyar Vidékfejlesztési Hivatal) 
Célfeladat: Jászsági Civil szervezetek kis értékű projektjeinek támogatása. 
 
A fenti civil szervezetekkel az önkormányzat visszatérítendő támogatásról együttműködést köt. 
 
Amennyiben az egyesület egészben vagy részben a fenti összeget a fenti céltól eltérően használja fel, 
köteles a támogatás teljes összegét haladéktalanul visszafizetni.  
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

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

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Kövér Zoltánné – pénzügyi ügyintéző 
Szűcs Gergelyné – egyesületi elnök 
Szűcs Gergely – egyesület elnöke 

Fózer Tibor – egyesület elnöke 
 
Szűcs Lajos: Az iskola kazánházában 2 üzemképtelen vegyes tüzelésű, használaton kívüli kazán van. 
Legalább az egyik kazánt értékesíteni kellene, és vásárolni helyette egy új kazánt, amelybe az 
önkormányzatnál felgyülemlett fát fel tudnánk használni a tél folyamán tüzelésre.  
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

63/2012.(VIII. 27.) Önkormányzati Határozat 
Vegyes tüzelésű kazán eladásáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete döntött az általános Iskola kazánházában 
lévő (használaton kívüli) vegyes tüzelésű kazán értékesítéséről 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer 
Forint áron, mely összeget az önkormányzat új kazán vásárlásra kívánja fordítani  . 
 

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

dr. Kovács Kornél – jegyző 
Kövér Zoltánné – pénzügyi ügyintéző 
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A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját zárt 
ülés keretében folytatja tovább. 
 
 
 
 

kmft. 

 

 

 

 

     (Szűcs Lajos)       (dr. Kovács Kornél) 
          polgármester       jegyző 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


