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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. március 25 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak:  Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely – képviselők  

Szűcs Lajos    - polgármester 
Dr. Dinai Zoltán  - jegyző 

Meghívottak részéről:  10 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 5 fő képviselő. Darók Sándor és Gerhát Károly képviselők jelezték, 
hogy más elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni az ülésen. 

A képviselőtestület 5 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

1.Napirend 
 Beszámoló a település tűz elleni védekezéséről, műszaki mentésről, és a tűzoltóságról, a 

többször módosított 1996. évi XXXI. Tv. 30. § (5) bekezdése alapján 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester szóban 
  Fózer Tibor tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezető – írásban, szóban 
 
Szűcs Lajos: Írásban megkaptuk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a település 
tűz elleni védekezéséről, műszaki mentésről, és a tűzoltóságról szóló 2012. évi beszámoló jelentését.   
Tisztelettel köszöntöm Fózer Tibor tűzoltó alezredes, kirendeltség-vezetőt és Birgés György hadnagy 
tűzoltó parancsnokhelyettest. Átadom a szót a Fózer Tibor kirendeltéség-vezető úrnak.  
Fózer Tibor: Az átszervezés a tűzoltóságot is érintette. 2012. január 1-jével új katasztrófavédelmi 
szervezet kialakulásával létrejött a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Jászberényi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság.  A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 
szóló 1996. évi XXXI. törvény tartalmazza, hogy az önkormányzat részére a hivatásos tűzoltóságnak 
be kell számolni az éves munkáról. A múlt évben történt átszervezés során egységes 
katasztrófavédelmi állami szervezet jött létre több lépcsőben. A legnagyobb változás 2012. április 1-
étől történt. Addig tűzoltó-parancsnok voltam, és az átszervezés után április 1-től katasztrófavédelmi 
kirendeltség-vezetőnek neveztek ki. A szervezetünkben két helyi szervezet van, a jászságban közel 
azonos működési és illetékességi területen dolgozik. A tűzoltó parancsnoki teendőket Szabó Szabolcs 
Gábor tűzoltó főhadnagy tölti be, de távolléti elfoglaltsága miatt nem tud ma itt lenni és helyettes 
Birgés György tűzoltó parancsnok-helyettes van jelen. A tűzoltóság mellett a katasztrófavédelemi 
kirendeltséghez tartozik még a polgári védelem. Mindezek mellett még az iparbiztonsággal is 
foglalkozunk, de ez Jászboldogháza települést nem érinti. A Jászberényi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségen Hatósági Osztály működik, amely össze fogja a három szakterületet fogja össze. Széles 
a hatáskörünk, és jogkörünk. Ebből egy terület munkáját emeltük most ki, és a tűzoltóság 2012. évi 
beszámoló jelentését készítettük el. A tűzoltó laktanyában 30 fő a létszámhiányunk, nincs feltöltve a 
létszámkeret, jövő év végéig Jászárokszálláson is tervezünk kialakítani egy Katasztrófavaédelmi törzs 
keretén belül egységet, ahová 30 főt tervezünk. A múlt év első negyed év végén március, áprilisban (6 
hét) nagy volt az aszály, és ebben az időszakban volt a legmagasabb a vonulás, majd augusztus 
hónapban is, utána szeptembertől felére csökkent a vonulások száma, így azt mondható, hogy annyi 
volt, mint az előző évek átlaga. 2012. évben a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon 
összesen 686 vonulási esemény történt, és 212 esetben avatkoztak be a Jászkisér és Jászárokszállási 
Önkormányzati Tűzoltó-parancsnoksága. A beszámolóban szerepel még az a rövidítés, hogy LTP: 
Létesítményi Tűzoltóparancsnokság, mely az Electrolux Kft-nél működik. Az ÖTE kifejezés az 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek rövidítését jelenti.  Egyik legaktívabb egyesület a Jászboldogházai 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az elmúlt évtizedben sikerült újra alakítani, és az óta töretlenül halad 
előre. A településen 26 káreset volt, abból 20 esetben vonult az egyesület. 1 lakás tűz volt, 22 
szabadtérben, mező és erdőtűz 9 esetben, egyéb 13 db, és 3 gázszivárgás volt, abból legveszélyesebb a 
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gázfogadónál történt. Köszönjük az egyesület egész éves segítségét, mert sok segítséget kapunk tőlük. 
A közgyűlésen majd részt veszünk.  

Az elmúlt évben sok jogszabályváltozás történt. A napokban megtörtént a polgármesterek és a jegyzők 
szakirányú felkészítése, majd egyre több feladat hárul a referensekre is. Kérem, ha a településen olyan 
helyzet alakulna ki, amely nagyobb területet érint, legyen az víz, gáz vagy elektromos áram és rövid 
időn belül a szolgáltató nem tudja helyreállítani, akkor forduljanak kirendeltségünkhöz, telefonon a 
nap 24 órájában elérhető vagyok, és megtesszük az intézkedéseket a lakosság mielőbbi ellátása 
érdekében.  

  Az elmúlt év közepétől a vonulási műveletirányítást nem a Jászberényi központ végzi, hanem a 
Szolnok adja ki a riasztást.  

Köszönöm szépen a meghallgatást.  

Szűcs Lajos: Köszönetemet fejezem ki az elmúlt évben történt intézkedésekért, minden alkalommal 
gyorsan, hatékonyan történtek a beavatkozások. Rossz tapasztalatom nincs. Ezt elmondhatom a helyi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület munkájáról is, hatékonyan fellépnek a munkájuk során. A településünk 
legnagyobb hátránya a megközelíthetősége. Kérem Önöket, hogy minden lehetséges fórumon hívják 
fel a figyelmet arra, hogy Jászboldogháza települést csak rossz utakon lehet megközelíteni. Van olyan 
út, amelynek felújítására van ígéret, de a két másik utat nem érinti a felújítás, és ez a településünknek 
nagyon nagy probléma. Ígérjük, hogy ha segítségre szorulunk, akkor szívesen fordulunk önökhöz a 
jövőben is. Köszönöm a tájékoztatót a szóbeli kiegészítéssel együtt elfogadásra javaslom a 
beszámolót. 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2013.(III. 25.) Képviselőtestületi Határozat 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi beszámolójáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megvitatta, és elfogadja a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. évi beszámoló jelentését. 
  

A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a 2012. évben elvégzett jó munkájukért. 
 

A jövőben további sok sikert kívánnak a településért dolgozó szerveknek és személyeknek. 

Határidő: 2013. március 30. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság – Fózer Tibor alezredes, kirendeltség-vezető 

Fózer Tibor és Birgés György urak elmentek az ülésről. 

2.Napirend 
 Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről (Kapcsolódik bűnmegelőzési, polgárőrség 

működéséről tájékoztató, beszámoló szabálysértési tevékenységéről) 1994. évi 
XXXIV.tv.8.(4) bekezdése alapján 

 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester szóban 
  dr. Körei-Nagy József r. alezredes mb. kapitányságvezető – írásban, szóban 
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Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm Körei-Nagy József rendőr alezredes urat, megbízott 
kapitányságvezetőt, és Kerekes Dániel rendőr őrmestert, a településen szolgáló körzeti megbízottat. 
Köszönöm, hogy személyesen tiszteletét tette a Kapitány Úr. Több éven keresztül szeptemberben 
került napirendre a beszámoló, és a rendőrség kérte, hogy a jövőben év elején kerüljön erre sor. 
Megkaptuk írásban a település bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési helyzetéről szóló tájékoztatót. 
Fél év telt el az előző beszámoló óta, de az egész 2012. évről szól. Átadom a szót a Rendőrkapitány 
Úrnak.  

Körei – Nagy József: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Kedves Vendégek! A 
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény meghatározza, hogy a rendőrkapitány személyesen 
vagy az általa megbízott képviselő útján évente köteles beszámolni a rendőrkapitányság illetékességi 
területén működő települési önkormányzat képviselőtestületének, a település közbiztonságának 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A 
beszámolót, amikor elkészítettem, megküldtem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitány 
Úrnak jóváhagyásra, majd kipostázásra került az önkormányzat részére. A Képviselők az ülést 
megelőző napokban kézhez kaphatták, ezért nem szeretném felolvasni az anyagot. A kapitányság több, 
mint 4000 ügyszámmal dolgozik. A településen elkövetett alacsonyszámú bűncselekmény 
elfogadhatónak számít, de ha a másik oldalát nézzük, aki sértett, vagy áldozattá vált, annak tragédia. 
Éppen ezért erről beszélni kell. Hiába kevés az elkövetett bűncselekmény száma, mégis az előző 
évekhez képest enyhe növekedést mutat. 2010. évben 31, 2011. évben 30, és 2012. évben 38 
bűncselekmény került regisztrálásra. Az emelkedést magyarázhatja, hogy megváltozott a regisztráció, 
és 1 táskalopás korábban egy bűncselekménynek számított, most ha volt benne többféle irat, akkor az 
annyi bűnesetnek számít ahány irat volt a táskában. Belügyminiszter Úr elvárása, hogy minden 
településnek legyen gazdája, aki a körzeti megbízott. Örülök, hogy Kerekes Dániel került 
Jászboldogházára, aki rátermett fiatalember, és nagyon megfelel a feladatra. A körzeti megbízott jó 
kapcsolatot alakított ki, és együttműködik a helyi polgárőrséggel. A Jászságban ezen a településen 
működik az egyik legjobb, ha nem a legjobb polgárőrség. Sok segítséget nyújt a kiépített térfigyelő 
kamerarendszer, mely mindenképpen csökkentő tényezőnek számít. A településen bűzöző családok 
nem ismertek. Átutazó bűnelkövetőkről van szó, akik elkövették a lopásokat, amit csökkenteni kell.  
2013. évre fő feladatunk, a polgárőrséggel együtt feltérképezni azokat a személyeket, akik nem 
helyben lakók. Meg kell nézni, hogy hol jönnek be a településre, merre járnak, és hogyan távoznak 
innen. További célunk, hogy még több rendőrrel több óraszámot tudjunk a településen tölteni.  

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolómat vitassák meg, nyilvánítsanak véleményt, 
az elvégzett munkánkról, tegyenek kezdeményező lépéseket a további együttműködés eredményessége 
és a lakosság biztonságérzetének javítása érdekében és fogadják el a beszámolómat. Várom a 
kérdéseket. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

Szűcs Lajos: Örömmel tájékoztatom a Rendőr Kapitányságvezető Urat, hogy az elmúlt évtizedekben 
mindig jó kapcsolata volt az önkormányzatnak is és a polgárőrségnek is a rendőrséggel. Főként a 
rendőrség munkájának köszönhető, hogy ilyen jó a közbiztonság a településen. Másfél éve Kerekes 
Dániel a település körzeti megbízottja, nagyon rátermett, hatékony munkát végez. Folyamatosan 
együttműködik a polgárőrséggel. Mindent megteszünk, hogy az együttműködést segítsük. Közös 
érdekünk a közbiztonság megtartása, illetve javítása. Rendőrség segítségét szeretném kérni a 
különböző rendezvények megtartása idején. Motoros Találkozó idején sokan látogatják a települést, és 
nem egyszerű a gépjárművek parkoltatása, biztonságos közlekedése. Ekkor előfordulnak 
bűncselekmények, pld. autófeltörések, lopások. Ezt egyeztetjük majd a körzeti megbízottal, és kérném 
szíves segítségüket. Összegezve: a rendőrség múlt évben végzett munkájával elégedettek vagyunk. 

Dr. Pap Béla: Tisztelt Kapitány Úr! A rendszerváltozás után, 1996. ért véget a kárpótlás, földkiosztás, 
és erdőterületek kerültek magántulajdonba. 1996. óta minden rendőrségi beszámolón elmondom, hogy 
lopják a rendőrt. A település közigazgatási határában lévő 100 ha erdő majdnem az összes eltűnt, 
ellopták, kivágták. Nem a tulajdonosok, hanem a szomszédos városból jártak át. Az erdő tulajdonosok 
minden segítséget megadtak a rendőrségnek, hogy tegyenek valamit. (Helyi polgárőrség segítsége, 
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terepjáró gépjárművet, üzemanyagot adtunk.) Megőrizni a határt nem a rendőrség dolga lenne. 1 ha 
erdő telepítése 2,5 millió forint. Több tíz utánfutót hoztak be a polgárőrök a körzeti megbízott 
segítségével. Meg szeretném köszönni, hogy az utóbbi időben ebben intézkedések történtek.  

Kis létszámú Kft. vagyunk. Nem tartózkodtunk az irodában, és a múlt héten a Jászberényi 
Rendőrkapitányságról hívtak 4-5 alkalommal telefonon. Üzenetrögzítős a telefonunk, rögzítette a 
hívást. Visszahívtam a rendőrséget, de nem tudták megmondani, hogy ki keresett. Annyit kérnék, ha 
keresnek, névvel együtt hagyjanak üzenetet, és akkor vissza tudom hívni. Köszönöm szépen. 

Joó-Kovács Balázs: Kiegészíteni kívánom az erdőlopással kapcsolatos felvetést. Több csoport van 
Újszászon, akik életvitelszerűen lopnak, és abból élnek. Régebbi rendőr múltamból és most is 
tapasztalatom, hogy az ottani rendőr kollégáknak a legkisebb hajlandóságunk sincs az 
együttműködéshez. Egy hídon tudnak átjárni. Ezen lehetne javítani. 

A polgárőrség részéről a rendőrséggel, körzeti megbízottal az együttműködés napi szintű. Kölcsönös 
az egymás keresése, az együttműködésre való hajlam. Továbbra is szeretnénk együttműködni. A 
lopások, és a betöréses lopások növekedése a településre érkezőkkel arányban van. A strandfürdőn 
nyáron 10000 vendég megfordul. 2500 fő volt a Motoros Találkozón. A Hagyományok Hétvégéje 
rendezvényen 1500 fő vendég volt. Civil nap is volt. Ezért nem tartom magasnak a bűncselekmények 
számát.  

A polgárőrség részéről jövőben is szeretnénk segíteni a körzeti megbízott munkáját. A polgárőrség a 
múlt évben LEADER pályázaton nyert 3 robogót. Az egyiket szeretnénk átadni használatra a körzeti 
megbízottnak, a teljes költségek átvállalásával (szervizelés, üzemelés, biztosítási díj) és havi szinten 
10 liter üzemanyagot tudunk hozzá biztosítani., ami 4-500 km-re elegendő. Szeretnénk kérni, ha ezt a 
kilométert a külterületen használná fel, olyan helyeken, ahol gépkocsival nem lehet közlekedni, csak 
gyalogos út van. Pld. vasúti vonal mellett. Kábel lopások megelőzése érdekében. Nem szeretnénk, 
hogy ha ezzel a felajánlással a körzeti megbízott gépkocsi átalánydíja csökkenne. Köszönöm szépen. 

Szűcs Lajos polgármester az elhangzott hozzászólásokat, és az önkormányzat további támogatását is 
megerősítette.   

Körei – Nagy József: Köszönöm a támogatásukat, továbbítom a Főkapitány Úr felé. Minden település 
részére eljuttattam az elérhetőségeim adatait, hogy minél hamarabb elérjenek a települések a 
kéréseikkel kapcsolatosan. A civil szervezetek által biztosított és rendezett rendezvények alkalmával 
kérnék jelzést az időpontról, és a rendezvények idején megerősített szolgálattal biztosítjuk a rendőri 
jelenlétet. Köszönöm szépen. 

Szűcs Lajos: Köszönöm a tájékoztatót és a szóbeli kiegészítést, elfogadásra javaslom a 
beszámolót. 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

19/2013.(III. 25.) Képviselőtestületi Határozat 
A település közbiztonsági helyzetéről 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megvitatta Jászboldogháza település 
bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési helyzetéről a 2012. 01.01-2012. 12.31 közötti időszakának 

helyzetéről szóló beszámolót. 
A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a Rendőrségnek a 2012. évben elvégzett jó munkájáért. 

 
Az önkormányzat az anyagi lehetőségeihez mérten a későbbiekben is támogatja  

 a helyi körzeti megbízott munkáját.  
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A jövőben további jó munkát, sok sikert kívánnak a település közbiztonságának javításáért 
fáradozó szerveknek és személyeknek. 

Határidő: 2013. március 30. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Jászberényi Rendőrkapitányság – 5100 Jászberény, Hatvani u. 1.  

A rendőrség képviselői elmentek az ülésről. 

3.Napirend 
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 

 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester szóban 
 
Szűcs Lajos: Megvásárlásra került az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről a mini kotrógép. A 
használatára, tárolására és a működési költségek biztosítására megkötöttük a megállapodást az 
egyesülettel.  
- Megkezdődött az óvoda felújítása. Belügyminisztérium által kiírt pályázat, és a közfoglalkoztatás 
keretében az önkormányzat is részt vehet a beruházás megvalósításában. Ezért vannak olyan munkák, 
amelyet így végzünk el.  
Csökkentett pályázati összeget közösen nyertük Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával. A 
pályázatból felújításra kerülnek a szociális helyiségek, víz – szennyvízvezetékek, csempék, 
padlólapok, szaniterek, csapok, stb., és az összes nyílászárók cseréjére kerül sor, és kívülről 8 cm 
hőszigetelést kap az épület. A felújítás az óvoda működését nem zavarhatja, ezért szakaszokban 
történik a munka elvégzése, és hétvégén is dolgoznak, hogy zavarás nélkül el tudják végezni a 
munkálatokat.  
- A téli közmunkaprogram 14 fővel, március 1-én elkezdődött, és június 30-ig tart, majd novemberben, 
decemberben folytatódik, összesen 6 hónap lesz. Április 2-tól újabb 35 főt veszünk fel az 
önkormányzathoz az utak, járdák karbantartására. Ugyancsak áprilistól a Közép- Tisza Vidéki Vízügyi 
Igazgatóság 10 főt közfoglalkoztatottat alkalmaz a jászboldogházai külterületi csapadékvíz elvezető 
rendszer tisztántartására. 
- Négy hete dolgozunk, de már az utolsó fázis munkálatai folynak az iskola átadásához szükséges (4 
épületben lévő) ingóleltár elkészítésén, mely a vagyonhasználati és vagyonkezelési szerződés 
mellékletét képezi majd. Vannak önkormányzati, közös pályázatból származó és alapítvány tulajdonát 
képező ingóságok, melyeket külön-külön fel kell venni a leltárívre.  Lesznek olyan szolgáltatási díjak, 
amelyet majd a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számláz majd vissza az önkormányzatnak. 
- Hetente 2-3 alkalommal veszek részt a Jászsági Többcélú Társulás, és bizottsági ülésein a társulás 
megszűnésével, és új kisebb társulások létrehozásával kapcsolatosan, hogy az eddig társulásban 
ellátott feladatok továbbra is el legyenek látva. A Támogató Szolgálatnak Jászberény Önkormányzata 
lesz a gesztora. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnak Jászladány Önkormányzata lesz a 
gesztora. Az óvodai feladatok ellátása még kérdéses, mert Jánoshida Önkormányzata visszalépett a 
gesztori teendők felvállalásától, mert nem vállalták a jogszabály által biztosított feltételekkel. A mi 
Mesevár óvodánk maradt Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával közös társulásban.  
- Megkaptuk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivataltól a Belügyminisztériumi 
állásfoglalást, hogy 2013. áprilistól Jászboldogháza beiskolázási körzete: Jászberény-Portelek 
településrész – utcáival együtt felsorolva - és környező tanyáira vonatkozik. Azért van ennek nagy 
jelentősége, mert az új köznevelési törvény szerint az iskolabuszos szállításra csak akkor jár 
normatíva, ha a gyerekek a kötelező beiskolázási körzetbe járnak. Szeptembertől ugyanígy ide 
járhatnak a porteleki gyermekek iskolába, és a normatívát is megkaphatja a buszos szállításhoz a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Szeptemberben az iskolában meg lesz a gyermeklétszám, és 
így maradhat a felső tagozat, ugyan úgy működik tovább az iskola, mint eddig. Ezúton is köszönetet 
mondok Dr. Szabó Tamás polgármesternek, Dr. Dobos Róbertnek, és Birinyi János Jászberényi 
Tankerület igazgatójának, hogy támogatták kérésünket. 
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- A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. képviselője megkeresett, hogy újra át kell gondolni a 
megkötött megállapodást. A jelenleg folyamatban lévő ivóvízminőség-javító program pályázatban 
Jászboldogháza Önkormányzata is benne van, 8 jászsági településsel együtt, Jászapáti gesztorságával. 
A tervező a jelenleg üzemelő 3 kútra terveztek új technológiát. Vizsgáljuk a lehetőségeinket, mert ha 
arra a két kútra is elvégezzük a felújítást, amelyik a Strandfürdő medencéit látja el, akkor ivóvíz 
szolgáltatási kötelezettségünk is van. A pályázatból úgy lehet a két kutat fejleszteni, ha ivóvizet is 
biztosítunk, de arra mi nem kapunk üzemeltetési engedélyt, csak a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt. Ha nem kerülnek felújításra a kutak, akkor a strand működtetéséhez sem kapunk engedélyt, mert 
nem felelnek meg a törvényi előírásoknak. A jelenlegi működési engedélyünkben egyedi határértékek 
kerültek megállapításra, mert nem tudnánk megfelelni. A használtvíz kibocsátási értékek nem felelnek 
meg, amelyet a belvízelvezető csatornába engedünk. Ezért vizsgáljuk a lehetőségeket, hogy hogyan 
tudnánk mégis felújítani a kutakat. A technológiai fejlesztésre nagy szükség van. Saját önerőből nem 
tudjuk felújítani. Olyan megállapodás kidolgozására törekszünk a Tiszamenti Regionális Vízművek 
Zrt-vel, hogy a strand működtetéséhez szükséges vizet önköltségi áron átadja az önkormányzatnak. A 
strand ellátását biztosító két kutat így át kell adni a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-nek, mert a 
pályázat megvalósulása után 5 évig abból a kutakból biztosítani kell az ivóvízellátást is a lakosságnak. 
- A Vízműnél a 57/460-060 telefon száma megszűnt, mert a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
nem vette át, majd az iskolakonyhára kerül áthelyezésre, hogy fővonalat kapjanak. Kértem a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t, hogy tájékoztassák a lakosságot, hogy készítsenek egy 
tájékoztatót a lakosság részére, hogy hogyan lehet elérni a vízművet. Jelenleg a vízmű kapujára van 
kiírva a telefonos elérési lehetőség.  
- Az elmúlt időszakban részt vettek a civil szervezetek közgyűlésein, melyen egyeztetjük az ez évi 
terveket, programokat. Örülök, hogy az összes civil szervezet aktívan, tevékenyen dolgozik.  
- Mai ülésen tárgyalnunk kell a Könyvtár további működtetéséről. 
- Februárban már döntöttünk a 2013. évi Jász-Nagykun - Szolnok Megyei Parlagfű - Mentesítési 
Alaphoz történő csatlakozásról. A pályázatot március 29-ig kell benyújtani.  
- A településünkön magasan van a belvízszínt. Ezért több ingatlanon be kellett avatkoznunk a belvíz 
levezetésébe, mert több ingatlantulajdonos betömte. Így sor került a csatorna bejárására, és ahol 
szükséges volt kitakarítottuk. Ahol nincs szorgalmi jog bejegyezve a telekre, ott sokat kell küzdenünk, 
hogy el tudjuk végezni a csatorna tisztántartását. Úgy tudunk műanyag csatornacsövet beépíteni a 
lakosok ingatlanára, ha az ingatlantulajdonos együttműködik az önkormányzattal, és aláírja erről szóló 
megállapodást, hogy a csatorna karbantartását folyamatosan el tudjuk végezni. 

Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és tett 
intézkedésekről. Van – e kérdés, hozzászólás, vélemény? 

 
A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
20/2013.(III. 25.) Képviselőtestületi 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. március 25. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
4.Napirend 
 Előterjesztés a 2013. évi Közbeszerzési Terv elfogadására 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester írásban, szóban 
 
Szűcs Lajos: Az önkormányzatnak erre az évre nincs olyan beruházás tervezve, amelyhez 
közbeszerzési eljárást kellene lefolytatni. Elnyert pályázattal nem rendelkezünk. A nemleges tervet is 
el kell készíteni. Kérem, hogy így fogadja el a Tisztelt Képviselőtestület! 
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A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2013.(III. 25.) Képviselőtestületi Határozat 
2013. évi Közbeszerzési terv elfogadásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja, hogy a Jászboldogházi 
Községi Önkormányzat 2013. évre közbeszerzési eljárást nem tervez. A mellékelt táblázat nemleges.  
 

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

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Közbeszerzések Tanácsa 1024 Budapest, Margit krt. 85. 

 
5.Napirend 
 Előterjesztés közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadására 

Előadó: Szűcs Lajos polgármester  –  szóban 
 Dr. Dinai Zoltán jegyző szóban, írásban 

 
Szűcs Lajos: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvény 2012. január 1-én lépett hatályba, mely 
szerint az önkormányzatnak közép – és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készíteni. 
Dr. Dinai Zoltán: Az Önkormányzat törvényi kötelezettségével összhangban készítettük elő a 
Vagyongazdálkodási terv tervezetét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezetet vitassa 
meg és fogadja el. 
Szűcs Lajos: Javaslom a tervezet elfogadását.  
 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2013.(III. 25.) Képviselőtestületi Határozat 
Jászboldogháza közép és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról 

 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta, és elfogadta a határozat 
mellékletét képező Jászboldogháza közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet. 

 
 

Határidő: 2013. április 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
 

6.Napirend 
 Előterjesztés a településen lévő utcanevek átnevezésére 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester szóban 
 
Szűcs Lajos: Az érintett utca lakói a megadott határidőig javaslatot tettek az utca elnevezésével 
kapcsolatosan. A Zalka Máté utca elnevezésére a lakók többsége (25 fő) a „Szellő” utca elnevezést 
javasolta. Javaslom, hogy fogadjuk el az ingatlantulajdonosok javaslatát.  
 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2013.(III. 25.) Képviselőtestületi Határozat  
A közterületek elnevezésének megváltoztatásának elfogadásáról - Zalka Máté utca  
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Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló a 2011. 
évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában alapján Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatkörében biztosított jogkörében eljárva, a 2012. évi CLXVII. törvény 
4.§ alapján kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza 2013. április 15-től: 
 
A 271 hrsz-ú, Zalka Máté utca elnevezés megszüntetésre kerül, az új utca név Szellő utca elnevezésre 
módosul. 
 

Határidő: 2013. április 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Zalka Máté utca ingatlantulajdonosai 

JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
Jászberény Járási Földhivatal – Jászberény 

JNSZ Megyei Kormányhivatal Jászberény Járási Hivatal – Okmányiroda 
Szolgáltatók 

 
 
Szűcs Lajos: Az Úttörő utca elnevezésére két javaslat érkezett: „Tavasz” és „Szent Vendel utca”. 
Dr. Pap Béla: A „Szent Vendel” elnevezést tartsuk meg. Még lehet, hogy a jövőben szükség lesz rá. 
Szűcs Lajos: Elfogadom. Javaslom, hogy a „Tavasz” utca elnevezést fogadjuk el, mivel szóban is több 
érintett utcalakó támogatta.  
 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2013.(III. 25.) Képviselőtestületi Határozat 
A közterületek elnevezésének megváltoztatásának elfogadásáról - Úttörő utca átnevezéséről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló a 2011. 
évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában alapján Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatkörében biztosított jogkörében eljárva, a 2012. évi CLXVII. törvény 
4.§ alapján kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza 2013. április 15-től: 
 
A 229 hrsz-ú, Úttörő utca elnevezés megszüntetésre kerül, az új utca név Tavasz utca elnevezésre 
módosul. 

Határidő: 2013. április 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Úttörő utca ingatlantulajdonosai 

JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
Jászberény Járási Földhivatal – Jászberény 

JNSZ Megyei Kormányhivatal Jászberény Járási Hivatal – Okmányiroda 
Szolgáltatók 

 
7.Napirend 
 Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester – szóban 
 
Szűcs Lajos: Februárban már döntöttünk a 2013. évi Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Parlagfű - 
Mentesítési Alaphoz történő csatlakozásról. A pályázatot március 29-ig kell benyújtani. Pályázati cél 
rendezvények, előadások, kiadványok, védőfelszerelések, kis értékű eszközök, hajtó- és kenőanyag 
beszerzése. Teljes költség 497.860,- Ft. Ebből prevenciós anyag szerkesztésére, nyomtatására 50.000,- 
Ft, kis értékű eszközök beszerzésére 367.860,- Ft, és Hajtó-és kenőanyag vásárlásra 80.000,- Ft. A 



 31 

pályázat benyújtásához a teljes költség 5 %-át kell önerőként az önkormányzatnak biztosítani. 
Javaslom, hogy biztosítsuk a pályázat benyújtásához a 24.893,- Ft. önerőt.  
 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2013.(III. 25.) Képviselőtestületi Határozat 
JNSZM Parlagfű – Mentesítési Alap pályázat benyújtásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Jász- 
Nagykun- Szolnok Megyei Parlagfű – Mentesítési Alapra a pályázatot benyújtja, melyhez az 5 % 
önerőt biztosítja. 
A pályázat várható teljes költségvetése 497.860,- Ft., melyből a támogatás (95 %) 472.967,- Ft., önerő: 
24.893,- Ft. 
Az önerő az önkormányzat vezetett bankszámláján rendelkezésre áll.  
 

Határidő: 2013. március 29. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Pap Béla – pályázatíró 

Kövér Zoltánné – pénzügyi előadó 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 

 
Szűcs Lajos: A 2013. évi költségvetés előkészítésénél már tájékoztattam a Tisztelt Képviselőtestületet 
arról, hogy levélben megkeresett a Telenor Magyarország Zrt. által megbízott képviselő, és ajánlatot 
tett a cég nevében a vízmű területén lévő torony bérleti szerződés 2017. december 31-ig történő 
meghosszabbításáról, és a 4 éves bérleti díj előre történő kifizetésével kapcsolatosan. Javaslom, hogy 
fogadjuk el az ajánlatot. 
 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2013.(III. 25.) Képviselőtestületi Határozat 
A Telenor Magyarország Zrt. által megküldött Bérleti szerződés - tervezet megtárgyalásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Telenor 
Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2045 Törökbálint, pannon út 1.)  jogelődeivel 
2002 január 29. naptól létrejött és 2015. december 31-ik napig szóló SZ-0064 azonosító számú 
szerződést a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal megújítja, és 2013. 
január 1-től meghatározott időtartamra 2017. december 31-ig bérbe adja az önkormányzat tulajdonát 
képező 664 hrsz. alatti, Jászboldogháza, Alkotmány út alatt található ingatlan meghatározott részét 
Állomás telepítése és üzemeltetése céljára.  
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a SZ-0064/II. számú szerződés 
szövegét elfogadja, mely tartalmazza a 2013 – 2016 évekre vonatkozóan 2 066,- eFt  előre fizetést, és 
a szerződés futamidejének a változtatását, meghosszabbítását. 
 
A Képviselő-testület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a szerződés aláírására.  
 

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

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Kövér Zoltánné – pénzügyi előadó 

SWISS SYSTEM KFT. (1053 Budapest, Veres Pálné u. 40.) – a Telenor Magyarország Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság nevében eljáró meghatalmazott képviselője – Tarján Péter 
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Szűcs Lajos: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és 
Felügyeleti Főosztálya törvényességi felhívással fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez, mely szerint 
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet több 
rendelkezése jogszabálysértő, ezért annak módosítása szükséges. 
Dr. Dinai Zoltán: Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az anyaghoz csatolt levél alapján a 
törvényességi felhívást tárgyalja meg, és a módosító rendeletet fogadja el. A rendelet a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően került átdolgozásra. 
Szűcs Lajos: Javaslom a rendelet – tervezet elfogadását. 
 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 

5/2013.(III. 28.) Képviselőtestületi Rendelet 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2010. (VII. 28.) számú 
Önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szűcs Lajos: Folyamatban van a nyilvános könyvtárak működésének az átszervezése. 2012. 
decemberben megállapodást kötöttünk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és 
Művelődési Intézettel a könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására, hogy a település nyilvános könyvtári 
ellátása érdekében az Önkormányzat a Megyei Könyvtár szolgáltatásait igénybe vehesse. Jelenleg az 
iskolai könyvtárral együtt működik a könyvtárunk. A működéséhez fél állásban (4 órában) 
foglalkoztatunk egy könyvtárost. Így a költségeket a legminimálisabb szinten tartjuk tartani. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztálya 
tájékoztatása szerint azoknak a könyvtáraknak, amelyek igénybe kívánják venni a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszeren keresztül nyújtható kiegészítő támogatást, és a megyei könyvtár 
szolgáltatásait, le kell kerülniük a nyilvános könyvtárak jegyzékéről. Javaslom, hogy járuljon hozzá a 
Képviselőtestület, hogy a továbbiakban a feladatellátást minél magasabb szinten tudjuk végezni. 
 

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2013.(III. 25.) Képviselőtestületi Határozat  
Könyvtár működtetéséről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat 
csatlakozik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet 
kezdeményezéséhez, és a Képviselőtestület hozzájárul az átszervezéséhez, de továbbra is az 
önkormányzat fenntartásában kívánjuk működtetni a könyvtárat. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul a nyilvános könyvtárak jegyzékéről való törléshez.  
 

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

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Pappné Turóczi Henrietta - könyvtáros 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet - Szolnok 
 
Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta. 
 

kmft. 

(Szűcs Lajos)       (Dr. Dinai Zoltán)                     
     polgármester           jegyző 


