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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. február 4 -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
Dr. Dinai Zoltán

- polgármester
- jegyző

Az ülés határozatképes, jelen van 6 fő képviselő, Darók Sándor képviselő nem jelezte távolmaradási
szándékát, az ülésen nincs jelen.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja.
1.Napirend
Megállapodás tervezet előterjesztése a közös önkormányzati hivatal létrehozására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 85. §-a és 146.
§. Értelmében a 2000 fő lakosságszámot el nem érő települések önkormányzatainak közös
önkormányzati hivatalt kell létrehozniuk 2013. január 1-ét követő 60 napon belül. Jásztelek és
Jászboldogháza képviselő-testületei már kinyilvánították szándékukat közös önkormányzati hivatal
alakítására. Több alkalommal tartottunk megbeszéléseket, közös egyeztetéseket ezzel kapcsolatosan.
A szándéknyilatkozatok meghozatala során a Képviselő-testület már részletesen megismerhette a
közös hivatal alakítására vonatkozó jogszabályi előírásokat, a megalakítás szükségszerűségét, ezt
részletesen tartalmazza az írásos előterjesztés. A közös egyeztetések alapján készült el a közös
önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás tervezet. Az Országgyűlési Képviselőknek
is jeleztem már, hogy hiába határozza meg a jogszabály a közös hivatal elismert létszámát 8,5 főben
akkor, amikor az ellátandó feladatok nem csökkentek, vagy csak nagyon minimális mértékben, és
nincs kinek átadni azt. Lesznek majd változások a feladatok ellátásában a két hivatalban, de az
előzetes kalkulációk alapján úgy látjuk, hogy az 5 – 5 fő, plusz 1 fő jegyző, munkájára szükség van.
Összesen 11 főben javasoljuk meghatározni a közös önkormányzati hivatal létszámát. Az eddigiekhez
képest a létszám mindkét hivatalban 1 fővel csökken. A központi finanszírozás csak a bérekre, és
járulékaira elegendő, a dologi kiadásokra nem marad. Esetünkben 5 millió forint a dologi kiadás,
ennyit kell hozzátenni a finanszírozáshoz a hivatal működtetésére. A közös hivatal költségvetésében
sem szerepel csak a személyi foglalkoztatás kiadása, a dologi kiadást, mindkét önkormányzat külön
finanszírozza majd. Csak a szükséges feladatok végzése kerül a közös önkormányzati hivatal
feladatellátásába. A tulajdonjog és a dologi kiadás – rezsi is – marad az önkormányzatnál. 2013.
március 1-től látjuk megvalósíthatónak a közös önkormányzati hivatal létrehozását. Ehhez az
előterjesztést tartalmazó három határozat elfogadását javaslom elfogadni.
Dr. Dinai Zoltán: Arra törekedtünk, hogy olyan hosszú távú együttműködést dolgozzunk ki, amely
mindkét település részére megfelel. Mindkét önkormányzat fizeti a saját dologi kiadásait. Év végén
eldönti majd a két képviselőtestület, hogy mire használja fel, vagy felhasználja –e vagy átviszi a
következő évre az esetlegesen megmaradt összeget. Úgy gondolom, hogy az együttműködés során
nem fog felmerülni majd vitás kérdés, mert a megállapodás – tervezet kidolgozásakor erre
törekedtünk. Jásztelek önkormányzata is partnerként szeretne együttműködni. Az ellátandó feladatokat
aktualizálni kell. Nem kell utazni egy ügyintézőnek sem, de lehet, hogy be kell majd segíteni, de az
ügyek begyűjtése után, esetleg az ügyiratok vándorolnak majd.
Gerhát Károly: Úgy látom, hogy részünkről megfelelő, és első lépésként biztosan megállja a helyét.
Polgármester úr említette, hogy a finanszírozás mértéke nem fedezi a közös hivatal működését, holott
azt mondták, hogy minden meg lesz oldva. Én ezen már nem lepődöm meg. Nem is tudunk mondani
olyan Kormányt, amelynek szavahihetőségében bízhatnánk. Ez előtt sem, meg ezután sem. Csak
ígéreteket hallhatunk, hogy így majd jobb lesz. Mindent eladnak. Pld.: Energia ágazat privatizálása.
Mindent eladtak, és nem folyik vissza semmi. Vagy például itt volt a magánnyugdíj-pénztár tagságba
való kötelező beléptetés. Nem tudom, hogy kinek a szavának higgyek! Nagyot csalódtam az
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országban, a politikában. 20 éve már így van. Most elhitetik velünk, hogy ez így jó lesz, majd eltelik
egy pár év, és vissza minden, mert nem lett jó. Hol a fejlődés? Mi a pozitívuma az egésznek? Nekem
ezek az aggályaim vannak, mert nyilvánvaló, hogy amit meg kell oldanunk, azt mindig próbáljuk
megoldani valahogyan.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Javaslom a megállapodás – tervezet elfogadását.
A Képviselőtestület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2013.(II. 04.) Képviselőtestületi Határozat
Jásztelki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás jóváhagyása
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászteleki Közös Önkormányzati
Hivatal létrehozására Jászteleki Községi Önkormányzat Képviselő-testületével kötött, a jelen határozat
mellékletét képező megállapodást jóváhagyja.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert, hogy a megállapodást Jászboldogháza
Község Önkormányzata nevében aláírja.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Jásztelek Községi Önkormányzat – Tóth Nóra polgármester
Szűcs Lajos: A megállapodás – tervezet elfogadását követően javaslom az Alapító Okirat tervezetének elfogadását.
A Képviselőtestület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2013.(II. 04.) Képviselőtestületi Határozat
Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászteleki Községi Önkormányzat
Képviselőtestületével közösen megalapítandó Jásztelki Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű
költségvetési szerv e határozat melléklete szerinti Alapító Okiratát elfogadja.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert, hogy az Alapító Okiratot
Jászboldogháza Község Önkormányzata nevében aláírja.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Jásztelek Községi Önkormányzat – Tóth Nóra polgármester
Magyar Államkincstár Szolnok
Szűcs Lajos: A Képviselőtestület döntött a Jásztelki Közös Önkormányzati Hivatal megalapításáról
2013. március 1-től, ezért javaslom 2013. február 28-ával a Jászboldogházai Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának a megszüntetését.
A Képviselőtestület 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2013.(II. 04.) Képviselőtestületi Határozat
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának megszűntetéséről
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Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászteleki Községi Önkormányzat
Képviselőtestületével közösen megalapítandó Jásztelki Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű
költségvetési szerv megalapítására tekintettel elhatározza a Jászboldogházai Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala elnevezésű költségvetési szerve 2013. február 28-ával történő megszüntetését.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert, hogy az e határozat melléklete szerinti
Megszüntető Okiratot aláírja.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Jásztelek Községi Önkormányzat – Tóth Nóra polgármester
Magyar Államkincstár Szolnok
2.Napirend
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2011. (XI. 28.) Képviselőtestületi
rendelet módosítására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Az önkormányzat szűkös anyagi lehetőségei, a jogszabályban meghatározott szociális
feladatai ellátásához biztosított normatív állami hozzájárulás mértékének csökkenése és az
önkormányzat jelenlegi igen nehéz pénzügyi helyzete miatt elkerülhetetlenné vált az önkormányzat
szociális segélyezési rendszerének felülvizsgálata. Önkormányzatunk nem tudja tovább biztosítani pld.
a méltányossági ápolási díjat (jelenleg 6 fő kapja), méltányossági közgyógyellátás (jelenleg 1 fő kapja)
temetési segélyt, és az átmeneti segélyt. A szociális ügyintéző vizsgálja annak lehetőségét, hogy
valamilyen más ellátásban részesüljenek azok, akik már erre a szociális ellátásra már nem lesznek
jogosultak, és amennyiben semmilyen más ellátásra nem lesznek jogosultak, azokat kérem, hogy
regisztrálják magukat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában, és
akkor közmunka programban részt tudnak majd venni. Előreláthatólag 2013. március 1-től indult a
közmunka program. A 3 programban 40 főt tudunk majd foglalkoztatni.
Kobela Margit: Nagyon rosszul hangzik, de nem olyan rossz azért a helyzet. Reméljük lesz megoldás
a helyzetükre.
Szűcs Lajos: Lesz, aki semmilyen más támogatást nem kap majd, de nem tudunk jelenleg mást
ajánlani. Javaslom a szociális rendelet ápolási díjra és temetési segélyre vonatkozó részének 2013.
március 1-től történő hatályon kívül helyezését.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
1/2013.(II. 04.) Képviselőtestületi Rendelet
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 12/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.Napirend
Előterjesztés az Ön kormányzat 2013. évi költségvetés tervezetének megállapítására (a
költségvetés tárgyalásának 1. fordulója)
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Kókai Györgyi köztisztviselő, gazdálkodási főmunkatárs benyújtotta kérelmét az
áthelyezésére vonatkozóan. Jelenleg besegít a költségvetés előkészítéseibe, mert neki van aláírási
jogosultsága is. Ennek oka, nemcsak a közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos
létszámcsökkentés, hanem az is, hogy mi a bértábla szerinti bért tudjuk a dolgozóinknak biztosítani.
Aki ezzel nincs megelégedve, és talál máshol olyan munkahelyet, ahol jobban megfizetik, azt nem
tudjuk itt tartani. Ezt tájékoztatásképpen kívántam elmondani. Köszönjük a munkáját, hogy továbbra
is segíti a feladat ellátását.
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2013. február 15-i határidőig kell beterjesztenie a polgármesternek a Képviselőtestület elé az
önkormányzat 2013. évi költségvetését. A mai napon első körben tárgyaljuk. Jelenleg a tavalyi szinten
terveztük a költségvetést, de most úgy látom, hogy a nem kötelező feladatok ellátásával kapcsolatos
költségeket ki kell húznunk a költségvetésből. A közös önkormányzati hivatal létrehozásához 5 millió
forintot kell hozzátennie az önkormányzatnak a dologi kiadások finanszírozására.
Polgármester úr átadja a szót Kókai Györgyi részére. Kókai Györgyi pénzügyi főmunkatárs részletesen
felolvassa kisebb kiegészítésekkel, magyarázatokkal a 2013. évi információ szakfeladatonkénti
kiadások és bevételek előirányzatának tervezetét.
Kókai Györgyi: A közös hivatal létrehozásával kapcsolatos megállapodás alapján a polgármesteri
hivatal személyi kiadásait 1/3-ra csökkentem a költségvetés előirányzatában. Vannak olyan elemek,
amelyek kikerültek a polgármesteri hivatal kiadásai közül, és beépítésre kerültek a községi
önkormányzat előirányzatai közé. (Pld. dologi: ügyvédi díj, vagyonbiztosítás, személyi kiadás:
polgármester, alpolgármester, képviselőtestület tiszteletdíja). A támogatások, átadott pénzeszközökre
is a múlt évi szintet terveztem. A civil szervezetek támogatása nem kötelező feladat, de ha nem tudja
támogatni az önkormányzat őket, akkor milyen forrásból működnek majd?
Szűcs Lajos: A helyi civil szervezetek támogatását húzzuk ki, mert átadott pénzeszközként nem
szerepelhet a költségvetésben. a költségvetést nem lehet mínuszosra tervezni.
Kókai Györgyi: Az élelmezésnél szerepel a konyha, ide tervezni kellett gázdíjat, áramdíjat és vízdíjat.
Eddig az oktatási társulásnál szerepelt, de a konyha le lett választva, és külön almérők kerültek
felszerelésre. Eddig a vízért nem kellett fizetnünk, ez évtől átvette a vízművet a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt., ezért ezt is be kell tervezni.
A települési vízellátási tevékenységnél még szerepel a három fő közalkalmazott december havi
illetménye, és egyéb juttatásai. A bevételeknél szerepel a TELENOR bérleti díja, valamint a
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. meg kívánja vásárolni a vízműnél lévő kis értékű szerszámokat,
ennek értéke is ide kerül betervezésre.
Szűcs Lajos: A TELENOR megkeresett, hogy a víztorony tetején lévő erősítő bérleti idejét 3 évvel
hosszabbítaná meg, és most ez évben 4 év bérleti díjat fizetne meg. Jelen szerződése 2015-ig szólt
volna. Az ajánlat aláírásra került, mely alapján 2018-ig meghosszabbodik a bérleti szerződés, és így ez
évben előre 4 évre fizet majd bérleti díjat.
Kókai Györgyi: Rendszeres és eseti pénzbeni ellátással: Bursa támogatást megszavazta a
Képviselőtestület. Köztemetés már volt egy, és még egyet beterveztem.
Az ápolási díj és a temetési segély ellátásokra vonatkozó rész 2013. március 1-től ki kerül a szociális
rendeletből, ezért csak annyi kerül betervezésre, amit addig kell kifizetni.
A fejlesztési kiadásoknál már volt egy első lakáshoz jutók támogatási döntés. Itt szerepelnek a jelenleg
megkezdett fejlesztések kiadásainál: a strand focipálya, a strand kemping II. részlet. A bevételeknél
szerepel a strand focipálya pályázati rész, és a strand kemping pályázati rész.
Szűcs Lajos: Cafatériát eddig kapták a köztisztviselők is, és a közalkalmazottak is, de csak a
köztisztviselőknek kötelező adni. Az elmúlt években ezért mindig harcoltam, hogy mindenki kapja
meg. A közalkalmazottaknak nem kötelező adni, ezért vegyük ki az előirányzat tervezetéből. 16 fő
közalkalmazottnak nem kötelező a cafatéria, kb. 3 millió forint. A temető fenntartása nem gazdaságos.
Ki lehetne adni a működtetését, vagy a térítési díjakat kellene felemelnünk, mert 1,5 millió forint
veszteséget hoz, de a lakosokkal kellene megfizettetnünk. Temetőnél magas a hulladékszállítási díj,
amit fizetnünk kell. 260 m3-t fizet évesen az önkormányzat. Ebből a temető 228 m3.
Dr. Dinai Zoltán: A temetőnél lehet évközben szolgáltatási díjat emelni. Meg kell vizsgálni ennek a
lehetőségét. Utána fogok nézni a környező településeken a szolgáltatási áraknak.
Dr. Pap Béla: Első körben vegyünk ki mindent, ami nem kötelező feladat, majd meglátjuk, hogy
hogyan alakul akkor a költségvetés.
Szűcs Lajos: A díjemelést nem javaslom, mert a lakosok felének gondot okoz a hozzátartozó
eltemetése is.
Kobela Margit: Mi van a Képviselők tiszteletdíjával? Első lakáshoz jutók támogatása sem kötelező?
Szűcs Lajos: 2010. évben, az alakuló ülésen lemondott a Képviselőtestület a tiszteletdíjról. Ha a civil
szervezetek részére szeretné adni a Képviselőtestület a tiszteletdíjat, akkor a járulékot minden
képviselőnek be kellene fizetni az összeg után. Amennyiben úgy dönt a testület, akkor a 2010-ben
hozott határozatot bármikor meg lehet változtatni. A Jászság önkormányzatai képviselőinek kb. a fele
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lemondott a képviselői tiszteletdíjról. Az Országgyűlési Képviselők elmondták, hogy Ők nem kérik
egyik Képviselőtestülettől sem, hogy mondjanak le a munkájukért járó tiszteletdíjról.
Kókai Györgyi: Ha úgy dönt a képviselőtestület, betervezhetjük a tiszteletdíjat. Megkapja mindenki,
és majd saját maga dönti el, hogy hová teszi. Az első lakáshoz jutók támogatást sem kötelező adni.
Dr. Pap Béla: Nem áll jól anyagilag az önkormányzat, épp most ezért ne változtassunk, már egyszer
eldöntöttük, hogy nem kérjük a tiszteletdíjat.
Szűcs Lajos: Nem tudunk most dönteni, mert nem lehet működési hiánnyal elfogadni a költségvetést.
Január 29-én megbeszélést tartottunk az Országgyűlési Képviselő Urakkal, akik megértették a
polgármesterek jogos aggályait a működési hiány nélkül tervezendő költségvetéssel kapcsolatosan. Ezt
írásban Pócs János Úr eljuttatta Tállai András államtitkár úrnak, a Miniszterelnök úrnak.
Országgyűlési Képviselő úr azt ígérte, hogy még 2013. február 15-e előtt összehívja a
polgármestereket és tájékoztatást ad a tálca álláspontjáról. Javaslom, hogy várjuk meg a választ.
A Képviselőtestület a költségvetés tárgyalásának 1. fordulója alkalmával rendeletet nem hozott.
4.Napirend
Előterjesztés az Idegenforgalmi adó bevezetésére
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Ebben az évben szeretnénk megnyitni a Strandfürdőn épülő kempinget. Jelenleg
Jászboldogháza Község Önkormányzata önkormányzati rendeletével magánszemélyek kommunális
adója, illetve helyi iparűzési adó fizetési kötelezettséget írt elő. Megállapítottuk, hogy idegenforgalmi
adó bevezetése szükséges ahhoz, hogy a jövőben kiegészítse az önkormányzati feladatok ellátását. Az
adótörvény értelmében kommunális adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként
az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát tölt. Megnéztük a környező
településeken lévő adómértékeket, melyek 200-500 Ft között mozognak. Az előterjesztésben 250,- Ft.
szerepel, melyet reálisnak tartok. Ebben az évben a várható adóbevétel 250,- Ft-os adómértékkel
számolva kb. 200.000,- Ft. Javaslom az idegenforgalmi adó bevezetését és a rendelet – tervezet
elfogadását.
Kobela Margit: Egyetértek a javaslattal.
Gerhát Károly: Egyetértek, mert a hasonló településeken is ennyit kérnek a vendégektől.
Dr. Dinai Zoltán: A rendelet-tervezet 4. §-át javítsuk: „A rendelet március 1-én lép hatályba.”, mert a
kemping még addig úgy sem nyílik meg, csak majd később.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
2/2013.(II. 04.) Képviselőtestületi Rendelet
Az idegenforgalmi adóról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Szűcs Lajos: A Képviselőtestület részére kiosztásra került a kemping 2013. díjaira tett javaslat, melyet
Szöllősi Péter strandfürdő-vezető készített. A kemping díjai tartalmazzák a strandbelépő árát is. A már
elfogadott rendelet alapján az idegenforgalmi adó mértéket 250,- Ft-ra történő helyesbítéssel javaslom
az ártáblázat elfogadását.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2013.(II. 04.) Képviselőtestületi Határozat
Kemping díjak meghatározásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak alapján fogadta el a
kemping díjait.
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Kemping belépő: Gyermek (14 év alatti):
Diák/nyugdíjas

*

400 Ft/nap
600 Ft/nap

Felnőtt:

800 Ft/nap

4 éves kor alatt ingyenes
*

Érvényes nappali diákigazolvánnyal, illetve érvényes nyugdíjas igazolvánnyal vehető igénybe.

Sátor hely:

Áramdíj:

2 személyes:

300 Ft/nap

4 személyes:

400 Ft/nap

Lakókocsi/lakóautó hely:

1000 Ft/nap

sátor:

300 Ft/nap

Lakókocsi/lakóautó:

700 Ft/nap

Kutyadíj:

300 Ft/nap

Idegenforgalmi adó (18 év felett)

250 Ft/nap (külön rendeletben megállapítva)

Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Kempingvezető
5.Napirend
Előterjesztés a településen lévő Zalka Máté utca és Úttörő utca névváltoztatására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Jegyző úr állásfoglalás miatt megkereste a Magyar Tudományos Akadémiát, mert az a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, mely 2013. január 1-én
hatályba lépett 13. §. (1) bekezdése 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem
viselheti a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy b) olyan kifejezést vagy olyan
szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.
Jászboldogháza településen ilyen lehet a Zalka Máté és az Úttörő utcák.
Dr. Dinai Zoltán: Megkaptuk a Magyar Tudományos Akadémia levelét, mely szerint sem a Zalka
Máté utca, sem az Úttörő utca nem viselheti tovább ezt a nevet.
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy az érintett utcák ingatlantulajdonosai kapjanak tájékoztatást a
névváltozással kapcsolatosan, és kérjük ki az ott élők javaslatát az utca új elnevezésére vonatkozóan.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2013.(II. 04.) Képviselőtestületi Határozat
A településen lévő utcanevek átnevezéséről
A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának MTA BTK-T/1833-11/2012., illetve az MTA BTK-T/1833-8-1/2012. számú szakvéleménye alapján a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) bekezdés a) pontjának - „ A 13. § (1)
bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy
nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy
fenntartásában részt vett” -, a hatálya alá tartozik Jászboldogháza településen a Zalka Máté utca és az
Úttörő utca elnevezése.
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Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az érintett utcák
ingatlantulajdonosai kapjanak tájékoztatást a névváltozásról, és az ingatlantulajdonosok 2013. február
28-ig javaslatot tehetnek az utca elnevezésére.
A javaslatok alapján a Képviselőtestület dönt majd a végleges elnevezésről.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Zalka Máté utca ingatlantulajdonosai
Úttörő utca ingatlantulajdonosai
6.Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Eszes Béla polgármester a múlt év egyik utolsó társulási ülésén kérte az érintett
önkormányzatokat, hogy nyilvánítsanak véleményt a jánoshidai háziorvosi ügyelet esetleges
létszámcsökkentése tárgyában. Ezzel kapcsolatosan most levélben fordult önkormányzatunkhoz. A
tervezett létszámcsökkentési lehetőség a nővér státusz megszüntetését jelentené a jánoshidai
háziorvosi ügyeleten. Ha minden önkormányzat hozzájárul, akkor az ügyelet a jászapáti ügyelet
fióktelephelyeként működne tovább nővér státusz nélkül 1 orvossal és 1 ápolói végzettségű
gépkocsivezetővel. A 2 személlyel működő ügyelet hátránya, hogy az ügyeleti jármű vonulásának
idején a jánoshidai rendelőben nem maradna senki, kizárólag telefonhívással lehetne igényelni az
orvost. A létszámcsökkentés 6 millió forint megtakarítást jelentene az érintett 5 település részére. A 6
millió forint településekre eső visszaosztása létszámarányosan történne.
Az ügyelet jelenleg jól működik, a betegek átjárnak Jánoshidára. A kórházban csak úgy fogadják a
beteget, ha beutalót visz, egyébként elküldik. Úgy látom, hogy szükség van a jánoshidai háziorvosi
ügyeletre, nem javaslom a létszámcsökkentést.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2013.(II. 04.) Képviselőtestületi Határozat
Jánoshidai háziorvosi ügyelet létszámcsökkentésének megtárgyalásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta Jánoshida Községi
Önkormányzat Polgármesterétől, a jánoshidai háziorvosi ügyelet esetleges létszámcsökkentése
tárgyában küldött levelét, és az alábbi véleményt alkotta:
A Képviselőtestület nem ért egyet a jánoshidai háziorvosi ügyelet létszámcsökkentésével, és az a
véleménye, hogy a nővér státusz ne szűnjön meg, és az ügyelet továbbra is 3 fővel működjön.
Határidő: azonnal
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Községi Önkormányzat Jánoshida – Eszes Béla polgármester
Szűcs Lajos: A Rákóczi Szövetség meghatározó szerepet játszik a magyar iskolába történő beiratkozás
támogatásában a Felvidéken. 2012-ben az ösztöndíjakat a Felvidéken 3260 magyar iskolakezdő
részére adták. A múlt évben 233 település önkormányzata támogatta a Szövetség programjait. Azért
fordulnak önkormányzatunkhoz, hogy tevékenységüket, programjaikat támogassuk. Eddig volt olyan
év, amikor támogattuk a programjukat, de most az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére hivatkozva,
nem támogatom a Szövetség kérését.
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2013.(II. 04.) Képviselőtestületi Határozat
A Rákóczi Szövetség kérelméről
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rákóczi Szövetség
(1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV/1.) kérelmét és az alábbi döntést hozta.
A képviselőtestület az önkormányzat szűkös költségvetése miatt sajnálatos módon nem tudja
támogatni a szomszédos országokban élő magyar fiatalok tanulását és egyéb programjait, pályázatait.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Rákóczi Szövetség
Szűcs Lajos: Bolla János jászkapitány 22 évvel ezelőtt alapított Jász Lovas Bandérium Kulturális
Egyesület (taglétszám: 25 fő) alapítója, és első kapitánya arra kéri a jász települések Vezetőit,
Önkormányzati Képviselőit és Lakóit, hogy lehetőségük szerint településük lakossága arányában,
személyenként 20-25 Ft-tal támogassák, segítsék elő a bandérium ruházatának felújítását. 12-16 fő
lovast tudnak kiállítani egy-egy rendezvényre. Ezt a XIX. Jász Világtalálkozóra szeretnék
megvalósítani.
Az önkormányzat nehéz anyagi helyzetére hivatkozva, nem javaslom támogatni a Jászkapitány
kérését.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2013.(II. 04.) Képviselőtestületi Határozat
Bolla János Jászkapitány kérelméről
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bolla János
Jászkapitány (5100 Jászberény, Jókai Mór út 21.) kérelmét. A kérelemben az önkormányzat
támogatását kérte a Jász Lovas Bandérium Kulturális Egyesületet részére a bandérium ruházatának
felújításához.
A képviselőtestület az önkormányzat szűkös költségvetése miatt nem tud eleget tenni a kérésnek.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Bolla János – kérelmező
Szűcs Lajos: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet a 2013. évi JászNagykun-Szolnok Megyei Parlagfű – mentesítési Alap terhére a megyében megvalósuló parlagfűmentesítési tevékenységek (rendezvény/akció szervezése, eszközbeszerzés) támogatására. Pályázni
lehet parlagfű irtásra, a település lakosainak bevonásával parlagfű - mentesítéssel kapcsolatos – egy
vagy több napos – rendezvények/akciók szervezésére, előadások megszervezésére és tájékoztató
kiadványok készítésére, a parlagfű-mentesítéshez szükséges védőfelszerelések és kisértékű eszközök,
valamint üzemanyag, motorolaj beszerzésére. 2013. évi Alaphoz lakosságszám arányában, 10,Ft/lakos mértékben, önkormányzatunknak 15.850,- Ft hozzájárulást kellene fizetni, amennyiben
pályázni kívánunk. A pályázatot 2013. március 29-ig kell beadni.
Már több éve, évente meg van hirdetve ez a pályázat, eddig még nem pályáztunk. 2012. évben 53
önkormányzat csatlakozott. 54 db volt a benyújtott pályázat, 46 pályázatot támogattak összesen
8.411.856,- Ft-tal. Javaslom, hogy csatlakozzunk, és adjuk be a pályázatot.
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A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2013.(II. 04.) Képviselőtestületi Határozat
A 2013. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozásról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 2013. évi JászNagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz, lakosságszám arányában, 10,- Ft/lakos
mértékben (KSH 2011. évi lakosságszám adata alapján).
Az önkormányzat vállalja a 2013. évi 15.850,- Ft. összegű hozzájárulás átutalását (2013. március 29éig) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett 1004500200319597-00000017 számú Parlagfű-mentesítési Alap – egyéb pénzeszközök elkülönítési számlájára.
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a pályázat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Kövér Zoltánné – pénzügyi ügyintéző
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda - Szolnok
Szűcs Lajos: Civil szervezetek 2014-től csak akkor pályázhatnak bármilyen Uniós támogatásra, ha
közhasznú szervezetek lesznek, vagy maradnak. Ezt tájékoztatásképpen kívántam elmondani.
Kobela Margit: Fiatalok kerestek meg azzal, hogy önkéntes munkát szeretnének végezni, mert
szükséges az érettségihez.
Szűcs Lajos: Az önkormányzat regisztráltatta magát, ha kérik, akkor lehet az önkormányzatnál
önkéntes munkát végezni.
Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta.

kmft.

(Szűcs Lajos)
polgármester

(Dr. Dinai Zoltán)
jegyző

