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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. február 12 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén
17.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében.
Jelen vannak: Darók Sándor, 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 7 fő képviselő.

A képviselőtestület 7 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja.
Szűcs Lajos: A napirendek előtt tisztelettel köszöntöm Dr. Dobos Róbertet a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal hivatalvezetőjét, aki eljött az ülésre, mivel minden
járási önkormányzatnál szeretne megismerni a képviselőtestületet, és szeretne bemutatkozni.
Hivatalvezető Úr kérte, hogy a jövőben is küldjünk részére Képviselőtestületi ülésekre meghívót, mert
ha ideje engedi, akkor szívesen eljön, ezzel is segítve a munkánkat.
Polgármester úr átadja a szót a Dr. Dobos Róbert hivatalvezető Úr részére.
Dr. Dobos Róbert: Köszöntöm a Polgármestert, Jegyző urat, a Képviselőtestületet és a tisztelt
jelenlévőket. Köszönöm Polgármester úrnak, hogy a kezdeményezésemre lehetővé tette, hogy
bemutatkozzam, és bemutassam a Járási Hivatal eddigi egy hónap során végzett munkáját.
A közigazgatási intézmények rendszerének megváltoztatásáról döntött nemrég a kabinet, melynek
értelmében a jövőben egy sor ügymenet nem az önkormányzatok és a jegyzők hatáskörébe fognak
tartozni, hanem az újonnan felállított járásokhoz. A járás nem ismeretlen a magyar közigazgatásban,
hiszen több évtizeden keresztül működtek. A járások kialakításánál a döntéshozók igyekeztek főként a
vidéki emberek életét megkönnyíteni úgy, hogy rengeteg elintézendő dolgukat januártól egy helyen és
sokkal gyorsabban tudják majd végrehajtani.
2013. január 1-től alakult meg a Jászberényi Járási Hivatal. A Jászberényi Járási Hivatal székhelye:
Jászberény. A jászberényi járáshoz tartozó települések: Jászágó, Jászárokszállás, Jászberény,
Jászboldogháza, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászjákóhalma, Jásztelek, Pusztamonostor.
A Jászberény Járási Hivatal szakigazgatási szervei: Járási gyámhivatal, Járási hivatal állategészségügyi és élelmiszerellenőrző szakigazgatási szerve, Járási Földhivatal, Járási hivatal
munkaügyi kirendeltsége, Járási népegészségügyi intézet. A Járási Hivatalnak két állandó
kirendeltsége van: Jászfényszarun és Jászárokszálláson. Mindegyik szakigazgatási szervnek van
vezetője, aki ellátja a szakmai irányításukat, én pedig a munkáltatói jogköröket, és egyéb funkcionális
feladatokat gyakorlom. Jászberényi Járásnál összesen 119 fő van foglalkoztatva, ez a második
legnagyobb járás a megyében. Ebből a törzshivatal létszáma 54 fő. A településeken ügysegéd segíti a
hivatal munkáját, Ők gyűjtik be a kérelmeket, és továbbítják a Járási Hivatal felé. A Jászberényi
járásban a jászfényszarui és jászárokszállási kirendeltség mellett Pusztamonostoron és Jászjákóhalmán
állandó ügysegéd, Jásztelken, Jászfelsőszentgyörgyön, Jászágón és Jászboldogházán ideiglenes
ügysegéd látja el az államigazgatási feladatokat.
Jászboldogházán január hónapban péntekenként volt ügyfélfogadása az ügysegédnek 8,00 – 12,00
óráig. Polgármester úr jelezte felém, hogy a pénteki nap kevés. Szívesen tettem eleget a kérésének,
ennek megfelelően a jövőben szerdai napon jár ki, és tart ügyfélfogadást az ügysegéd, 8,00 – 16,00
óráig. Jászboldogházán Antalné Bozsó Csillát kereshetik. Az ügysegédnél az alábbi ügyek intézhetők:
időskorúak járadéka, ápolási díj - közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú) és az egészségügyi szolgálatra való jogosultsággal kapcsolatos kérelmek. Az ügysegéd feladata, hogy a lakosságot semmiféle
hátrány ne érje, hogy nem helyben intézhető el a feladat, hanem a járási hivatalnál.
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Nagyon szükségesnek tartom a személyes kontaktust a településekkel. Ezért köszönöm, hogy
megkaptam a lehetőséget, hogy a Képviselőtestületi üléseken jelen lehetek. Itt kaphatok véleményeket,
segítséget a munkánkhoz, mert a polgármester, és a képviselők ismerik a lakosság kérését,
rendelkeznek az információkkal, visszajelzést tehetnek felém. Azon leszünk, hogy minél jobban
ellássuk a feladatunkat. Eddig valamennyi település részéről nagyon harmonikus kapcsolatot,
segítőkészséget tapasztaltam. Köszönöm a Jegyző urak és a Polgármester úr, a Képviselőtestület eddig
tett segítségét, hogy az átállást segítették, hogy zökkenőmentesen történjen a változás.
Magamról: 1978-ban születettem Jászberényben. Anyai és apai ágról is törzsgyökeres Jászsági
családban Jászárokszálláson nevelkedtem. Oda jártam általános, majd gimnáziumi iskolába, jelenleg is
ott lakom. 2003-ban a Miskolci Egyetemen jogászként doktoráltam. Szakmai pályafutásomat 2000ben Jászárokszállás Város Polgármesteri Hivatalában hatósági ügyintézőként kezdetem dolgozni, majd
2004-ben a Hatósági és Szervezeti Iroda vezetőjévé nevezték ki. 2006-ban Vámosgyörk jegyzőjévé
választottak, emellett 2011-től pedig Jászberény aljegyzőjeként is dolgoztam. Ezen idők alatt sok
tapasztalatot szereztem, mert ugyanazokat az államigazgatási feladatokat láttam el, amelyek ma is a
Járási Hivatal hatáskörébe tartoznak.
Köszönöm, hogy meghallgattak. A közös munka érdekében keressenek, bármikor állok a
rendelkezésükre, várom a kérdéseket és javaslatokat.
Dr. Pap Béla: Nem ide tartozik, de ha tud, akkor kérem, hogy segítsen. Jászboldogháza településen
2013. január 1-től gyakorlatilag nincs falugazdász. 1-2 alkalommal, fél-fél napot volt csak
ügyfélfogadás. A településen sok az őstermelő. A lakosok nem tudnak hová fordulni. Szükség volna
az őstermelői igazolványok megújítására, gázolaj támogatás ügyintézéséhez, stb.
Kobela Margit: Ez valóban nagyon hiányzik. Komoly probléma a településen. Ha volt ügyfélfogadás,
akkor is volt olyan személy, aki itt állt egész nap, és nem került sorra. Az én irodám együtt van a
falugazdásszal, folyamatosan keresik. Csak azt látjuk, hogy ki kerül az ajtóra az írás, hogy „nem lesz
ügyfélfogadás”. Nem tudunk mit mondani a lakosoknak, hogy mikor lesz legközelebb falugazdász.
Dr. Dobos Róbert: Jogszabály változása miatt 2013. január 1-től a falugazdászok átszervezése folyik.
Ez csak átmeneti probléma. A napokban a szakmai értekezleten szó volt többek között erről is. Ez
napirenden lévő téma, hamarosan lesz falugazdász Jászboldogházán, a kérést továbbítom.
Polgármester megköszönte Dr. Dobos Róbert bemutatkozását, és a munkájához a továbbiakban is sok
sikert, jó munkát kívánt.
1.Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Almérő (áram) fogyasztásmérő készülékek felszerelésére került sor az iskolánál lévő
iskolakonyhán és a vízműnél, mert az iskola és a vízmű intézményeket 2013. január 1-től nem az
önkormányzat működteti.
- A fénymásológép 8 db számítógéppel együtt, és a telefonkészülékek lízingszerződése ez
évben lejárt, ezután minimális maradványértékeken kerülnek az önkormányzat tulajdonába.
Mivel az eszközök megfelelően működnek, így a cseréjükre nincs szükség, ezeket szeretnénk
tovább használni.
- A Boldogházi Hírek helyi újság további kiadásával kapcsolatosan tartottunk szerkesztői
megbeszélést, melyen Konkoly Béláné, Zrupkó Ferencné, Gerhát Károly, Papp Izabella és Én
vettem részt. Kértem, hogy a jövőben is hasonlóképpen végezzük az újság szerkesztését, mely
változatlan formában, tartalommal és változatlan áron kerüljön kiadásra. Ezúton is köszönöm
a szerkesztőknek az elmúlt időszakban végzett munkáját.
- A Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel volt megbeszélésünk a pályázaton elnyert
mini kotrógép megvásárlása ügyében, a megállapodással kapcsolatosan. A megállapodás az
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egyesület és az önkormányzat között egyeztetésre és aláírásra került. A héten le is szállította a
cég a gépet, mely az önkormányzatnál került elhelyezésre.
Január 27-én részt vettem az „Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesületének tisztújító
közgyűlésén. Elnök: Fózer Tibor, alelnök: Berkó Sándor, titkár: Orczi Imréné,
gazdaságvezető: Kőhidi Györgyné, ellenőrző bizottság elnöke: Neisz Józsefné, bizottsági
tagok: Muhari Ferencné, Matók Dezsőné.
Az óvoda pályázati forrásból történő felújításával kapcsolatosan folyamatosan egyeztetünk
Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával. Az óvoda intézményi társulásban működik tovább.
Közösen nyertük el a pályázatot. Folyamatban van a közbeszerzés kiírása. Június 30-ig kell
elvégezni a felújítást.
Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület pályázata részben sikeres elbírálást kapott, melyet a
strand mellett tó, sétány és kalandpark (játszótér) kialakítására adtak be. Nem kapta meg az
egyesület a teljes összegű támogatást, ezért fellebbeztek a határozat ellen. Az MVH nem
ismerte el, hogy közhasznú a szervezet. Ha elfogadják, akkor 100 % támogatásban részesülhet
a pályázat, majd tárgyalnunk kell az egyesülettel a terület 5 éves használatával kapcsolatosan.
Várjuk a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás pályázati forrásból
megvalósuló felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációjával kapcsolatos munkálatok
elkezdését a településen. A csapadékos téli időjárás miatt nem kezdődhetett el a munka, mert
ahol már megkezdték a munkálatokat, ott is állnak a gépek. A területet decemberben átvették,
februárra ígérték a beruházási idő kezdetét.
Január 29-én egyeztető megbeszélésen vettünk részt Pócs János és Dr. Szabó Tamás
Országgyűlési Képviselőkkel az ez évi költségvetés tervezésével kapcsolatban. Erről szóló
tájékoztató a Képviselőtestület részére ülés előtt kiosztásra került.
A múlt héten került sor a Jászsági Többcélú Társulás bizottsági és társulási üléseire, ahol az a
döntés született, hogy 2013. június 30.-ával a Jászsági Többcélú Társulás megszűnik. A
feladatok további ellátásával kapcsolatban a 3. napirendi pontban tárgyalunk.
A 2013. évi közmunkaprogramokról ma délelőtt volt a tájékoztató a Jászberényi Munkaügyi
Központban. A benyújtott igények olyan mértékűek voltak, hogy országos szinten háromszor
átdolgozásra került a start munkaprogram, amelyben a Jászság is részt vesz. A tervezési
adatoknál átcsoportosításra került a belvizes és a közutas projektünk. Ezeket nem startmunka
mintaprogramnak nevezik, hanem szociális jellegű kistérségi startmunka programnak. A
belvizes projektnél a tervezhető költség 15 millió forintról 6 millióra csökkent, a közutas
projektnél 23,5 millió forintról 8 millió forintra csökkent az összeg. Összesen 24 millió forint
áll a rendelkezésünkre, hogy mindkét programot megvalósítsuk. A két programban kötelezve
vagyunk 35 fő foglalkoztatására, 6 órában 5 hónapon keresztül. Itt nagyon lecsökkent a bér
jellegű kiadásokon kívül a dologi kiadás is. A dologi kiadás lehet munkaruha, védőfelreszelés,
80 %-ban szakképzetlenként foglalkoztathatunk személyeket, 20 %-ban foglalkoztathatunk
szakképzett személyeket.
A kistérségi startmunka mintaprogramban a téli és egyéb értékteremtő projektbe 14 fő
foglalkoztatására vagyunk kötelezettek 6 hónapon keresztül. Itt lehetőség van napi 8 órás
munkavégzésre. A téli projektbe szerepel a Polgármesteri Hivatal két szociális helyiségének a
teljes felújítása (vízvezeték cseréje burkolással). Márciusban tudjuk kezdeni a téli
munkaprogramot, 4 hónapot tavasszal, 2 hónapot pedig az évvégén november, és december
hónapokban, két részben tudjuk megvalósítani.
Értékteremtő munka végzéséhez szükség van cementre, sóderre, aszfaltot kell vásárolni, hogy
tudjunk a településen járdát, utat építeni.
Kérem a Képviselőtestület segítségét, abban hogy a lakosok jöjjenek dolgozni közmunkába,
mert nem biztos, hogy ilyen alacsony bérért (nettó 37.000,- Ft) be tudjuk tölteni a
közmunkahelyeket, vállalják majd a közmunkát, hogy a programot meg tudjuk valósítani.
A múlt héten, és a héten is folyamatban volt a szociális tűzifa kiosztása. A Szociális és
Egészségügyi Bizottság bírálta el a kérelmeket a rendeletünk alapján. 100 mázsa fa került
eddig kiszállításra. Egy kevés tartalék van, azok részére, akik még a napokban adták be
kérelmüket.
A Gyermekétkeztetési Alapítvány támogatásával tavaly elnyert élelmiszer csomag adomány
második részét, 5 raklap élelmiszert (lisztet, kakaós kekszet és tésztát) most vehettünk át.

13
Február 13-án kerül kiosztásra a rászoruló családoknak, egyedül élőknek, összesen 200 fő
(család) részére. A pályázat pontosan meghatározza a támogatásban részesülők körét.
- A Képviselőtestületnek címezve kaptam egy színes újságot, és egy köszönő oklevelet a
Yakuzák Sportegyesület Jászboldogházi tagjaitól, a karate tábor megrendezéséhez nyújtott
támogatásért. A színes újság bemutatja az egyesület múlt évben végzett munkáját, illetve a
támogatásból vásárolt sporteszközöket. Köszönjük szépen.
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és tett
intézkedésekről. Van – e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Dr. Dobos Róbert elment az ülésről.
Gerhát Károly: Nem szerencsés a közmunkaprogram összegének csökkentése. Pipa lesz a
foglalkoztatottságban. Nem látom annyira borúsnak a helyzetet, mert kimutatták, hogy 40,- eFtból meg lehet élni. Pénz pedig van, mert azt is hallottuk, hogy lesz csodálatos új stadionunk, 3 új
múzeum épül, stb. Pénz van, csak az a kérdés, hogy milyen módon történik az elosztása. Kaptunk
is, meg nem is.
Kobela Margit: A közmunkaprogramoknak nem az a célja, hogy valakinek ez legyen az élet célja!
A távoli terv az volna, hogy a közmunkások egy idő múlva vissza igazodjanak a munka világába.
Hátha ezek után jobban ösztönzi az embereket, és keresnek majd munkalehetőséget, ha keveslik a
közmunka által adott bért.
Szűcs Lajos: Kérdés, hogy be tudjuk-e majd tölteni a létszámot, mert ha nem, akkor nem kapjuk
meg a támogatást. Össze fogok hívni egy egyeztető megbeszélést, ahol tájékoztatást kaphatnak az
ez évi közmunkaprogrammal kapcsolatosan.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2013.(II. 12.) Önkormányzati Határozat
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt
eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Határidő: 2013. február 12.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester

2.Napirend
Előterjesztés az Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi pénzügyi tervének és
kötelező előirányzatainak megállapításáról, a költségvetésről szóló rendelet megalkotásáról
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A tegnapi napon kaptam meg Pócs János Jász-Nagykun-Szolnok megye 9.
választókeretének Országgyűlési Képviselőjének levelét. A levél tartalmazza, hogy a kormányzat kéri
a polgármestereket, hogy a meghatározott sarokszámok jegyében készítsék el a 2013. évi
költségvetést, működési hiány nélkül. A kormányzat tisztában van azzal, hogy minden település más
és más adottságokkal rendelkezik, és van olyan település, aki a kötelező feladatokat a megadott
normatív támogatásból nem tudja nullára kihozni. A tálca kérése, hogy ezek az önkormányzatok a
Belügyminisztériumnak küldjék el a sarokszámokat. A tálca az át fogja tekinteni, és annak jegyében
ahol igazolódik a kötelező feladatok és a normatív támogatás aránytalansága, ki fogja dolgozni a
megoldást, a kompenzáláshoz. A megoldási javaslatnak a tárgyalása a kompenzáció mérlegelése azon
tényleges adat birtokában lehetséges, amikor a belügyminisztérium összesíti a hiányt, ami a
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meghatározott működési létszám és kötelező feladatok, valamint a normatív támogatások
különbözetéből adódik.
Ez azt jelenti, hogy semmilyen segítséget nem kap az önkormányzat a költségvetési hiányhoz
fedezésére. A tavalyi szinten elkészített költségvetésben 4,5 millió forint hiánya van a költségvetés
tervezetnek.
A mai naptól további 30 nap áll a rendelkezésünkre, hogy az önkormányzat költségvetését
összeállítsuk, és elfogadjuk. A kiadott tervezetben szerepel a közalkalmazottak cafatéria juttatása, és a
cilvil szervezetek támogatása az eddigi szinten. Kérdés, hogy a támogatásokat, melyek nem
kötelezőek, megvonjuk-e teljes egészében?
Kókai Györgyi: Szerepel a költségvetésben 6,5 millió forint visszatérítendő támogatás, melyet a civil
szervezetek részére nyújtott az önkormányzat a pályázatuk megvalósításához.
80 %-ban készült el a költségvetés, hiányoznak a táblázatok és a szöveges indoklás. A működési
hiányt előző évi pénzmaradvánnyal tudjuk pótolni.
Pap Béla: Nézzük meg úgy a költségvetést, hogy csak azt tervezzük be, ami adható.
Szűcs Lajos: Ha elvesszük az eddig megkapott támogatásokat, akkor megszorítás lesz. Jelenleg nem
tudjuk, hogy a Magyar Államkincstár hogyan értékeli, ha a támogatást meghagyjuk. Az önkormányzat
a tartalékából ki tudja egészíteni a költségvetést, de az majd az idén elfogy, és mi lesz akkor utána?
Nem fedezi a központi finanszírozás a kötelező feladatok ellátását, csak egy részét.
Pap Béla: Elvégezteti a Kormány velünk a megszorításokat, mert majd el kell bocsátanunk a dolgozót,
nem tudunk üzemanyagot vásárolni, stb.
Javaslom, hogy halasszuk el a végleges elfogadást, és a költségvetés – tervezet kerüljön átdolgozásra.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2013.(II. 12.) Önkormányzati Határozat
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalásáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta az Önkormányzat és
költségvetési szervei 2013. évi pénzügyi tervének és kötelező előirányzatainak megállapításáról, a
költségvetésről szóló rendelet - tervezetet, de nem fogadja el, és 30 napon belül újra napirendre
tűzi.
Határidő: 2013. március 12.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán - polgármester
Kókai Györgyi – pénzügyi főelőadó
3.Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: 2013. január 1-én hatályba lépett az új hulladékgazdálkodási törvény, mely szerint a
képviselőtestület hulladékgazdálkodással kapcsolatos díjmegállapító hatásköre megszűnt, így a helyi
rendeletből törölni kell. A kiadott írásbeli előterjesztés alapján javaslom, hogy fogadjuk el a rendelettervezetet.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
3/2013. (II.18.) Önkormányzati Rendelet
A helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló
6/2001. (V.3) Önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
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Szűcs Lajos: A Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa elfogadta, hogy 2013. június 30.
napjával kimondja a Jászsági Többcélú Társulás megszüntetését és javasolja az erre vonatkozó
Képviselőtestületi határozat meghozatalát a tagönkormányzatainak. Javaslom, hogy az első számú
határozati javaslatot fogadja el a Képviselőtestület.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2013.(II. 12.) Önkormányzati Határozat
A Jászsági Többcélú Társulás 2013. június 30. napjával történő megszüntetéséről
1. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX
törvény 88.§ (2) bekezdése alapján minősített többséggel elfogadja a Jászsági Többcélú
Társulás megszüntetését 2013. június 30. napjával.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Szűcs Lajos polgármestert a Társulás megszüntetésével
kapcsolatos egyeztetések, tárgyalások lefolytatására, a döntés végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2013. június 30.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek:
1. Jászsági Többcélú Társulás, Jászberény
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
3. Szűcs Lajos – polgármester
4. Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Szűcs Lajos: Megegyezés történt az eddig társulásban ellátott feladatok további ellátásával
kapcsolatban. Három különböző társulásban történik majd a feladatok elvégzése. Önálló titkárságot a
kormány nem engedi, így valamelyik önkormányzatnak, aki ezt vállalja, a saját hivatali dolgozóival
végeztetheti el ezt a feladatot, illetve a feladattal járó adminisztrációs munkát. A további feladatellátást
mutatja a 7. oldalon lévő 1. sz. melléklet. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatot nem
vállalta egy önkormányzat sem, Jászberény saját területén viszi tovább. Önkormányzati hozzájárulás
fizetését nem vállalja senki, így a többi településen megszűnik. A belső ellenőrzéssel, és a
területfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat is minden önkormányzat maga végzi. A titkársággal
kapcsolatos feladatok teljesen megszűnnek. A Jászsági Többcélú Társulásnak 160 millió forint (7-8
évben) felhalmozott vagyona van. A vagyon legtöbb része az önkormányzatoknál leltárban lévő,
pályázaton elnyert tárgyak. (gépjárművek, vagy nálunk ilyen az iskolában lévő a digitális tábla.) Nem
tudjuk, hogyan kerül ez rendezésre. Ezekből nem sok felszabaduló pénzeszköz lesz, de ami lesz, az
kell a dolgozók végkielégítésekre. Ha ez az összeg nem lesz elég, akkor a tagönkormányzatoknak kell
kiegészíteni.
Az óvodai nevelést csak feltételesen fogadjuk el, mert Jászalsószentgyörgy Önkormányzatának
Képviselőtestülete 2013. február 15-én tárgyalja az óvodai intézményi társulással kapcsolatos ellátás
további működését. Szeretnénk mi is és Jászalsószentgyörgy Önkormányzata is a továbbiakban is
együttműködtetni az óvodát, mert pályázatok szempontjából előnyösebb a két településes társulás.
Amely önkormányzat nem önállóan működteti az óvodát, annak lehetősége van a Jánoshidai
társuláshoz csatlakozni. A Támogató Szolgálat működtetéséhez elegendő a normatíva, nem kell
kiegészítenie az önkormányzatnak. Valószínű, hogy Jászberény Város Önkormányzata lesz majd a
gesztor. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat lehet, hogy kettéválik, és Jászberény önállóan
vállalja a feladatelvégzését, és a többi fennmaradó önkormányzat gesztora pedig Jászladány
Önkormányzata lesz. A belső ellenőrzést (nincs normatíva) és a könyvtári feladatot önállóan kell
ellátni. Javaslom a 2012. december 21-én meghozott szándéknyilatkozat megerősítését az elhangzott
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változtatásokkal történő elfogadását, mert társulásban még mindig alacsonyabb költségből tudjuk
ellátni a feladatot, mint ha önállóan látná el az önkormányzat.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2013.(II. 12.) Önkormányzati Határozat
A Jászsági Többcélú Társulás 2013. évi további működéséről
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megerősíti a 116/2012.(XII. 21.) számú
Önkormányzati Határozatát az alábbi változtatással: A belső ellenőrzési feladatokat nem a Jászsági
Többcélú Társulás keretében kívánjuk ellátni, valamint az óvodai nevelés ellátását azzal a feltétellel
adjuk át, hogy a Jászalsószentgyörgyi Önkormányzattal jelenleg is intézményi társulásban ellátott
feladattal kapcsolatban a Jászalsószentgyörgyi Önkormányzat 2013. február 15-ig meghozza döntését
a további együttműködésről.
2013.06.30-ig
Oktatás és nevelés
- azon belül:

óvodai nevelés

2013.07.01-től
x (fenti feltétellel)

Szociális és gyermekjóléti ellátás
- azon belül: támogató szolgáltatás
gyermekjóléti szolgáltatás
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

x
x
x

Belső ellenőrzés

nem

x
x
x

Egyéb:
Könyvtári feladatok ellátása

nem

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Szűcs Lajos polgármestert a további egyeztetések,
tárgyalások lefolytatására, a döntés végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Erről értesülnek:
5. Jászsági Többcélú Társulás, Jászberény
6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
7. Szűcs Lajos – polgármester
8. Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Szűcs Lajos: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárságának
közleménye alapján az önkormányzatoknak február 15-ig kell döntenie, hogy a járóbeteg szakellátásokat – a településünkön a fogorvosi ellátást érinti – saját maga az önkormányzat működteti
–e tovább, vagy átadja az államnak. Az állam 2013. május 1-jén veszi át az önkormányzatoktól a
járóbeteg – szakellátási feladatokat, melyek ellátásáról attól a naptól kezdve az állam köteles
gondoskodni.
Dr. Dinai Zoltán: A törvény lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzatok dönthetnek úgy, hogy
továbbra is vállalják a feladatellátást. Ha a testület nem dönt, akkor automatikusan átkerül az állam
részére.
Szűcs Lajos: 2005. évben a járóbeteg-szakellátási feladatok ellátására hosszú távú egészségügyi
szolgáltatási szerződést kötöttük a Veszely Dentál Bt.-vel. Nem javaslom a fogászati ellátás
feladatellátásának átadását az államnak.
Kobela Margit: Rendben van, vállaljuk továbbra is a feladat ellátását. Van-e arra lehetőség, hogy
másik fogorvos lássa el a betegeket, mert nagyon sok a lakossági panasz.
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Darók Sándor: Ezt én is megerősítem.
Szűcs Lajos: Írásban tájékoztatom a Veszely Dentál Bt. ügyvezetőjét a panaszokról, és kérem
segítségét.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2013.(II. 12.) Önkormányzati Határozat
A fogorvosi járóbeteg-szakellátási feladat ellátásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárságának a járóbeteg-szakellátások állam általi
átvételével kapcsolatos feladatokról szóló közleményét, és az alábbiak szerint döntött.
Jászboldogháza Község Önkormányzata 2013. április 30. napja után is folytatni kívánja a fogorvosi
járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását.
A fogorvosi járóbeteg-szakellátási feladatokat 2013. április 30. napját követően is a hatályban lévő,
Veszely Dentál Bt. –vel (5000 Szolnok, Dózsa Gy. út 20.) megkötött polgári jogi szerződések
alapján, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban kívánja ellátni.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert, hogy tájékoztassa a Balog Zoltán
Miniszter Urat a fenti döntésről.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Értesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szűcs Lajos: KEOP pályázat benyújtására van lehetőség a Polgármesteri Hivatal és műhely részére –
villamos energia ellátásához - napelemes rendszer kiépítéséhez. A pályázati kiírás feltételeinek csak a
hivatal és a műhely felel meg, mert az önkormányzat többi intézményét is megvizsgáltuk. A
konyhánál és az étkezőnél nem tudjuk bizonyítani a megtakarítást, mert az iskolához tartozott, nincs
mérhető adatunk. Az óvodánál kicsi a fogyasztás, ezért nem támogatható. A strandnál a gépház
működtetéséhez azért nem pályázhatunk, mert a gépházban nincs villamos fűtés. Akkor
pályázhatnánk, ha villamosárammal fűtenénk a vizet.
A beruházás teljes költsége: bruttó 6.310.884,- A pályázat 85 % támogatást ad. 15 % önerő. A
pályázat megvalósulása esetén 20 % költségmegtakarítást jelent majd az önkormányzatnak. A
GoodWill Consulting Kft. készíti a pályázatot. Javaslom, hogy adjuk be KEOP támogatásra a
pályázatot.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
15/2013.(II. 12.) Önkormányzati Határozat
KEOP-4.10.0/A pályázat benyújtásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött a Polgármesteri Hivatal és a
Műhely részére napelemes rendszer telepítése című pályázat benyújtásáról.
A pályázat megvalósítás helye: 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.
Helyrajzi száma: ¼ hrsz.
A projekt megnevezése: Napelemes rendszer telepítése Jászboldogháza Polgármesteri Hivatalára.
Pályázat azonosító száma: KEOP-2012-4.10.0/A.
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A beruházás teljes költsége: bruttó 6.310.884,- Ft., azaz Hatmillió-háromszáztízezernyolcszásznyolcvannégy forint.
A beruházás bekerülési költsége: 6.310.884,- Ft., azaz Hatmillió-háromszáztízezernyolcszásznyolcvannégy forint.
A beruházási saját erő (önerő) összege banki hitel: bruttó 946.633,- Ft., azaz
Kilencszáznegyvenhatezer-hatszázharminchárom forint.
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege (85 %): bruttó 5.364.251,- Ft., azaz Ötmillióháromszázhatvannégyezer-kettőszázötvenegy forint.
A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a pályázat aláírására.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Értesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
GoodWill Consulting Kft. (1162 Budapest, Timúr u. 74.)
Szűcs Lajos: TÁMOP Egészségmegőrző Programok támogatására 2012. évben nyújtottunk be
pályázatot. A pályázat nem nyert, tartalék listára került a pályázatunk. 1800 település pályázott, és 41
önkormányzat nyert. 400 millió forint került kiosztásra.
Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta.

kmft.

(Szűcs Lajos)
polgármester

(Dr. Dinai Zoltán)
jegyző

