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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. június 17.-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 
órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak:  Darók Sándor, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely – képviselők  

Szűcs Lajos    - polgármester 
Dr. Dinai Zoltán  - jegyző 

Meghívottak részéről:  8 fő 

Az ülés határozatképes, 7 tagú Képviselőtestületből jelen van 5 fő képviselő, Joó – Kovács Balázs 
jelezte távolmaradását.  

A képviselőtestület 5 főből 5 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

44/2013.(VI.17.) Képviselőtestületi Határozat 
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta, hogy a meghívóban kiadott 

napirendi pontot tárgyalja.  

Határidő: 2013. június 17. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
Napirend előtt: 

Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója 
       Előadó: Gugi Lajosné HVB elnöke 

 
Gugi Lajosné: Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület, tisztelt Megjelentek! Mint ahogy 
az Mindannyiunk számára ismeretes, Gerhát Károly települési képviselő, a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnöke, a Képviselő-testület 2013. április 29-i soros ülésén, 2013. 
április 30-i hatállyal lemondott képviselői, valamint Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnöki tisztségéről. 
 
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI 
törvény 2.§ d. pontja szerint az önkormányzati képviselő megbízatása lemondással 
megszűnik. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. 
évi L. törvény 21.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján, ha az egyéni listáról megválasztott 
képviselő helye üresedik meg, akkor helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.  
A Helyi Választási Bizottság 2013. május 23-án tartott ülést, melyen határozat formájában 
megállapította Gerhát Károly képviselő úr lemondásának tényét 2013. április 30-i hatállyal. 
A Helyi Választási Bizottság ülésén a bizottság tagjai megvizsgálták a 2010. október 3. 
napján kelt egyéni listás képviselő választás eredményéről készült jegyzőkönyv adatait, és 
egyhangúan megállapították, hogy a következő legtöbb szavazatot elért jelölt 295 szavazattal 
Menyhárt Ernő. 
 
Menyhárt Ernő írásban nyilatkozott arról, hogy Jászboldogháza Községi Önkormányzatának 
Képviselő-testületében vállalja a képviselői feladatok ellátását. 
Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság egyhangúan megállapította, hogy a 
megüresedett egyéni listás képviselői helyre Menyhárt Ernő lép. 
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Ezt követően a Helyi Választási Bizottság megbízott azzal, hogy a választási eljárásról szóló 
1997. évi C. törvény 104/A. § (2) bekezdés i./ pontjában kapott felhatalmazás alapján, a mai 
képviselőtestületi ülésen Menyhárt Ernő részére a képviselői megbízólevelet adjam ki a 
képviselő úr eskütételét követően.  
 
b./ Települési képviselő eskütétele: 
 
Menyhárt Ernő esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá.  
Eskü kivevő: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos polgármester: eskütételre kéri fel Menyhárt Ernőt. Tájékoztatja az eskütétel előtt 
a képviselő urat, hogy az eskü szövegét előolvassa, kéri, hogy mondja utána. Tájékoztatja az 
esküt tevőt, hogy az „én” után a saját nevét mondja, majd az eskü végén saját meggyőződése 
szerint az „Isten engem úgy segéljen” mondattal zárul az eskütétel. Megkéri a jelenlévőket, 
hogy az eskü idejére szíveskedjenek felállni. 
 
„Én /Menyhárt Ernő/ becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a 
képviselői tisztségemből eredő feladataimat Jászboldogháza fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!” 
 
Eskütételt követően Gugi Lajosné a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízólevelet 
Menyhárt Ernő képviselőnek, egyben jó munkát kíván! 
 
c./ A Képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztása 
         
Szűcs Lajos: Gerhát Károly képviselő 2013. április 30. hatállyal történő lemondása miatt 
javaslom Menyhárt Ernő képviselőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének, külsős 
tagnak Fajka Jánosnét a Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola tagintézmény-
vezetőjét javaslom.  Kérem Menyhárt Ernőt és Fajka Jánosnét nyilatkozzanak, hogy vállalják–
e a jelölést. 
 
Menyhárt Ernő és Fajka Jánosné úgy nyilatkozott, hogy vállalják a Szociális és Egészségügyi 
Bizottságban betöltendő tisztséget.  
 
A Képviselőtestület részéről más javaslat nem volt, így a polgármester szavazásra kérte a 
testület tagjait. 
 

A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
45/2013.(VI.17.) Képviselőtestületi Határozat 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjairól 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság elnökének megválasztotta Menyhárt Ernő képviselőt, és külsős tagjának Fajka 
Jánosnét. 
 

Határidő: 2013. június 17. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
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Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai 

 
 
A képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását követően a 
képviselő-testület előtt - a polgármesterre irányadó szöveggel - esküt vagy fogadalmat tesz, és 
erről okmányt ír alá.  
Eskü kivevő: Szűcs Lajos polgármester 
  
Eskü szövege:„Én Fajka Jánosné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjaként a tisztségemből eredő 
feladataimat Jászboldogháza település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint.) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 

A polgármester jó munkát kívánt az új tagoknak. 
Menyhárt Ernő elfoglalta helyét a képviselői asztalnál. 

 
Polgármester Úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a továbbiakban Menyhárt Ernő már szavazhat az 
ülésen.  
 
1.Napirend 
 Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos:  

- A Mátyás Király Általános Iskolában 2013. június 5-én ballagási ünnepségen voltam, a 
2012/2013. tanévzáró június 21-én lesz. Véget ért egy nevelési és oktatási tanév. Az óvodában 
már korábban, június 2-án megtartották a ballagást, ahol Jegyző úr is jelen volt. Az oktatási és 
nevelési intézményeink az egész év során zökkenőmentesen működtek. A Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére az iskola átadása sok plusz feladatot adott az iskolában is, 
és a hivatalban is. Az átszervezéssel együtt nézve is, jó évet zárt mindkét intézmény. 
Sajnálatos, hogy már nem egy irányítás alá tartozik mindkét intézmény.  

- A Mesevár Óvoda tagintézmény-vezetőjével, és az iskolakonyha intézmény-vezetőjével 
egyeztetve, hasonlóan az elmúlt évek nyári működésükkel kapcsolatosan, valamennyi szünet 
lesz, hogy a szabadságokat ki tudják venni a dolgozók.  Az óvoda egy hónapra bezár, az 
iskolakonyhán 2 hetes leállásra lehet majd számítani a nyár folyamán. A nyári napközi 
megvalósításához kértem az iskola vezetését, és a gyermekjóléti szolgálat munkatársát, hogy 
az eddigi években kialakult módon, a lakossági igényekhez mérten szervezzék meg. Erre 
semmilyen finanszírozást nem kapunk, de ha igény lesz a nyári napközire, és megszervezésre 
kerül, akkor az önkormányzat támogatásával, és szülői hozzájárulással lehet majd 
megvalósítani.  

- Az általános iskolai beiratkozás alkalmával 12 gyermek kérte felvételét. 1 Portelekről, és 
Jánoshidáról nem jött gyermek. Ez a létszám nagyon alacsony. Ennek több oka is lehet, de 
legfőbbképpen az átszerveződéseknek köszönhető, mert sokan nem látják azt, hogy mennyire 
van biztosítva továbbra az iskola működtetése. Az elmúlt hónapokban mindent megtettünk 
azért, hogy az iskola minél stabilabb lábakon álljon, működhessen tovább a jövőben úgy, 
ahogy most működik. Pld. Portelek beiskolázási körzet ide csatolása, illetve a Volán Zrt.-vel 
történt egyeztetések is sikerre vezettek a Jánoshidáról bejáró iskolások szállításával 
kapcsolatosan, mely maradt az eddigiek szerint.  Mind a Volán Zrt. közreműködésével, mind 
Portelekről (iskolabusszal) vállalkozóval történt megállapodás alapján a gyermekek szállítása 
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megoldott lesz a továbbiakban is. Az iskolabusz finanszírozásához a normatívát szeptembertől 
megkapja majd a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászapáti Tankerülete. Az elmúlt 
fél évben nagyon sokat, és folyamatosan egyeztettünk az iskola jövőjével kapcsolatosan az 
Országgyűlési Képviselőinkkel, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetőjével. 
Már biztos, hogy ha ilyen vagy hasonló létszámot tud tartani az oktatási intézmény, akkor 
biztosítva lesz, hogy működhet a 8 osztály Jászboldogházán. A jogszabály szerint, ha a 
létszámot nem tudjuk tartani, akkor akár az alsóban osztály összevonásokra, vagy akár a felső 
tagozat utaztatására is sor kerülhet. Fontos, hogy Portelek és Jánoshida felől folyamatos 
maradjon az utánpótlás gyermek az iskolába, hogy a tanulói létszám biztosítva legyen, annak 
érdekében, hogy megmaradhasson helyben a 8 osztály. A statisztikai adatok alapján a 
következő két évben a mostaninál magasabb első osztály létszámra lehet majd számítani. 
Örülünk annak, hogy jelenleg Tápiógyörgye iskolájával együtt vizsgálják a létszámadatokat, 
mert így javítja a tanulói átlag létszámot.  

- A tavasz kezdetén Vígh Miklós jászfényszarui kertésztől kaptunk 500 tő virágpalántát 
ajándékba. Ezúton is nagyon köszönjük, mert ilyen jellegű kiadások nincsenek tervezve az 
önkormányzat költségvetésébe. Ezzel tudtuk szépíteni, virágosítani a települést.  

- A strandfürdő kemping és az együtt épített strand foci pálya műszaki átadása május végén 
megtörtént. Még mindig folyamatban van a működési engedély megszerzése. Az engedélyhez 
szükséges a használatbavételi eljárás lefolytatása, addig nem kaphatunk működési engedélyt. 
A beruházáshoz a Jász Takarékszövetkezettől vettünk fel beruházás megelőlegező hitelt. A 
pályázat elszámolását be nyújtottuk a Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal felé. Meg kell 
várnunk, hogy ellenőrizzék, és a beruházást átvegyék, az után kaphatjuk meg a pályázati 
támogatást.  

- A Strandfürdő működése 2013. június 1-től, nem problémamentesen, de beindult. A 
gépházban kellett kisebb, nagyobb javításokat alkalmazni. Javításra és karbantartásra szorult a 
vegyszeradagoló berendezés, a villamossági vezérlés, és a szivattyúkat is csapágyazni kellett. 
A felújításokra szükség volt, amit saját magunk el tudtunk végezni, a szükséges alkatrészek 
beszerzésével, azt megcsináltunk, illetve volt olyan munka, amit külsős szakemberrel kellett 
elvégeztetni, annak érdekében, hogy  a nyáron folyamatosan lehessen működtetni a strandot. 
Iskolai szervezés által történt táborok vannak bejelentkezve a nyárra, de érezzük a csökkenést, 
mert visszaesett a megkeresések száma. A munkahelyeken csökkent a cafatéria, csökkentek az 
üdülési támogatások, így a gyermekek táborozását is nehezebben finanszírozzák a szülők.  

- Június elején problémát okozott a strandon a büfé üzemeltetése. A vállalkozó, aki a múlt 
nyáron üzemeltette saját konténerben, úgy nyilatkozott, hogy kinyitja a büfét. Ez idáig nem 
történt meg. Június 14-én azt mondta, hogy itt hagyja a konténert, keressünk vállalkozót, aki 
majd üzemelteti, mert nem jön. Most kapott egy nagyobb lehetőséget, megpályázta, és 
elnyerte egy másik strandbüfé üzemeltetését. Az elmúlt évben mindenki meg volt elégedve az 
büfé ellátással, ezért számítottunk rá, mert az előtte lévő két évben sokkal több probléma volt. 
Megkerestünk több vállalkozót, hogy vállalja el nyáron a büfé üzemeltetését. Többen nem 
vállalták, mert rövid idő van az engedélyek, és a felszerelések beszerzésére. Bízunk benne, 
hogy minél hamarabb találunk üzemeltetőt. 

- Az elmúlt hetekben a Jászsági Többcélú Társulásnak, és a Jászsági Ivóvízminőség-javító 
Társulásnak valamint a Regio-Kom Kft-nek voltak folyamatosan ülései.  

- A Jászsági Többcélú Társulás 2013. június 30-val megszűnik. Erről, és az átszervezésről 
folynak az egyeztetések. A társulás megszűnésével kapcsolatosan a vagyonmegosztásról jövő 
héten rendkívüli ülésen kell majd dönteni a Képviselőtestületnek. A záró ülés június 28-án 
lesz. 

- Végre elkezdődött, és folyamatban van a hulladéklerakó rekultivációs munkája a településen. 
10 évet vártunk rá. Ennek nagyon örülünk, mert így szép lesz a környezet. Nem lesz ezzel 
minden megoldva a hulladék elhelyezés terén. 2011-ben módosítani kellett a hulladékszállítási 
szerződésünket.  25 kis település önkormányzataival közösen létrehoztunk egy Kft. Célunk 
volt a hulladékszállítással kapcsolatos feladatot kézben tartsuk, mert a hulladékszállítási díjat a 
lakosság sokallja. Az országban azon települések közé tartozunk, ahol legalacsonyabb a 
hulladékszállítási díj mértéke. Az elmúlt hetekben elég rossz hangulatban tárgyaltunk a Regio-
Kom Társulási üléseken. 17 Dél - Hevesi település ki akar válni a társulásból. 33 település 
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hozta létre a társulást, és közös hulladéklerakóval, és közös feladatellátással rendelkezünk. Dél 
– Hevesi önkormányzatoknál magas számban vannak kisebbségek. Magas a hulladékszállítási 
díjat nem fizetők aránya. Kötelező a lakosságnak igénybe venni a hulladékszállítási 
szolgáltatást. Amennyiben a lakos nem fizet, akkor az önkormányzatnak ki kell fizetnie a 
szolgáltató felé.  A Jegyző adók módjára behajtatja a lakosoktól, ha tudja. Nálunk még nem 
olyan magas számban van hátralék. Sajnos vannak olyan települések, ahol 50-80 % egyáltalán 
nem fizet a lakos hulladékszállítási díjat, és az önkormányzatok már ez miatt mennek csődbe.  
Sok a probléma a fizetési morállal. Helyez-e ki a lakos szemetet, ha igen, akkor mennyit? 33 
településen minden háztartásnak azonos mértékű díjat kell fizetni. A hulladékszállítási díj 110 
literes kukára van megállapítva. A megállapított díjtól nem térhetnek el az önkormányzatok. 
Ha kedvezményt állapítanak meg, azt az önkormányzatnak be kell fizetni a szolgáltató felé. 
(Pld. egyedülálló, szociálisan rászorultak részére megállapított 40 % kedvezmény 
Jászboldogházán.) Erre fedezet nincs. A fizetőképesség egyre rosszabb, ezzel nő a probléma 
nagysága, mert a 33 település közös cégének 25 millió forint kintlévősége van. Hogy lesz 
behajtva? Ha az önkormányzatoknak ki kell fizetni, akkor kérdés, hogy milyen arányban? 1 
éve már ilyen viták hangoznak el az üléseken. A közösen létrehozott kft. két éve nem kapott 
engedélyt a hulladékszállításra. Bízunk benne, hogy az önkormányzatok nem kapnak azért 
bírságot, hogy a közös cégünk nem kapta meg a hulladékszállításhoz szükséges engedélyeket. 
A Közép-Tisza Vidéki Természet és Környezetvédelmi Felügyelőségtől kaptunk ezzel 
kapcsolatosan felszólítást, melyet továbbítottunk Dr. Szabó Tamás a Regio-Kom Társulás 
elnöke, a helyettes Pócs János részére, hogy segítsenek és foglalkozzanak a probléma 
megoldásával, mert minden önkormányzatot érint. A választ megküldtük a hatóság felé. 

- Más egyéb elfoglaltságom miatt több alkalommal a társulási üléseken Joó-Kovács Balázs 
alpolgármester volt jelen, mert nagyon eseménydús hónapokon vagyunk túl.  

- A Csillagvirág Kórus másfél éve alakult, és azzal a kéréssel fordultak felém, hogy keressünk 
részükre új karvezetőt, mert lemondott a vezetőjük. Nem kívánják abbahagyni az éneklést. 
Pályázati támogatásból fellépő ruhákat vásároltunk részükre, és segítettük a rendezvényeken 
történő fellépéseiket. Találtunk részükre karvezetőt, aki nyugdíjas, és Jászberényből jár ki a 
próbákra. Így fellépnek majd szombaton a XIX. Jász Világtalálkozón Jászberényben, és a 
Strandfürdőn június 29-én megtartandó Civil Napon. Azon dolgozunk, és szervezzük, hogy 
önkormányzati támogatással  a nyár folyamán Erdélybe kiutazhassanak és fellépni.  

- Az Ezüstkor Nyugdíjasok Egyesület és a Faluvédő és Szépítő Egyesület augusztus 20-ára a 
tájház udvarára kemence építéséhez kérte az önkormányzat segítségét. Elkezdtük a 
munkálatokat.  

- Nagy örömünkre szolgál, hogy a ROP 3121 jelű út 11.582-20.003 kilométerszelvény közti 
Újszilvás-Tápiógyörgye-Jánoshida ÉA-29-362 (2/19) útfelújítási munkáit 2013. június 12.-én 
megkezdte a kivitelező, a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Kft. Részt vettem a Magyar Közút 
Zrt. által szervezett műszaki, és a munkaterület átadáson. Az utak felújításának projektindító 
nyitóeseményére Jászboldogházán a Polgármesteri Hivatalban 2013. június 7-én került sor, 
ünnepélyes keretek között. Hegmenné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
vagyonpolitikáért felelős államtitkára és Pócs János országgyűlési képviselő indította el a 
beruházást. Kértem a Magyar Közút Zrt-től, hogy tartassák be a fővállalkozóval, hogy úgy 
építse meg az utat, ahogyan az a tervben szerepel. Már több alkalommal egyeztettünk a 
kivitelezővel a munkálatok során. (pld. földtárolásban, fakivágásban,) Az út 6 m széles lesz, 
1,5 m lesz az útpadka, és a külterületen széles, mély árkokat alakítanak majd ki. Az út mellett 
minimum 300 db fát kell kivágni. A munkálatok idején fél pályás útlezárások lesznek. Ha a 
Képviselőtestület részéről valaki szeretne részt venni a bejáráson a beruházóval és a 
kivitelezővel, mely június 26-án 9,00 órakor lesz, tisztelettel várom.  

- A mai napon reggel 8.00 órakor nyílt meg a LEADER pályázat beadási lehetőség a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felé. Pályázatot adtunk be az újonnan létrehozott 
Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. nevében, a strandra pályáztunk napelemre, kerítés és 
járdaépítésre. Összesen 10 millió forint pályázati támogatást igényeltünk. 1 pályázatot a 
Jászboldogházai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 2 pályázatot a Polgárőr Egyesület, és 1 
pályázatot a Jászboldogházi Ifjúságért Egyesület adott be.  
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- A civil szervezetekkel együttműködve készülünk a Strandfürdőn 2013. június 29-én 
megrendezésre kerülő Civil Napra. Több alkalommal egyeztettük a teendőket, és a 
programokat. Meghívást küldtünk az Erdélyi testvértelepülésre, hogy töltsék az ünnepséget, és 
egy pár napot a településen, választ még nem jött.   

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

 
 
Hozzászólás nem volt. 
 
 

A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

46/2013.(VI.17.) 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. június 17. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
2.Napirend 
 Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
 Előadó Dr. Dinai Zoltán jegyző, 
  Kobela Margit JTT Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója 
 
Szűcs Lajos: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásával kapcsolatos 
megbeszélés 2013. március – án volt, az érintett szakemberek részvételével, melyen az 
önkormányzatot és a polgárőrséget Joó-Kovács Balázs alpolgármester úr képviselte. Szépen elkészített 
beszámolót kaptunk. A környező településekhez képest mi jó helyzetben vagyunk, alacsonyabb a 
problémák száma.  Van-e kérdés, vagy hozzászólás, esetleg szóbeli kiegészítés? 
Dr. Dinai Zoltán: A beszámoló nagyon szépen elkészített, alapos, és mindenre kiterjedő. Azzal a 
véleménnyel kívánom csak kiegészíteni, mint a két település jegyzője, hogy addig nincs probléma, 
még a gyermekek részére helyben megoldott az iskola. Ha ingázni kell, akkor már nagy a kísértés a 
gyerekek részéről, és könnyebben csavaroghatnak, vagy olyan dolgokat csinálnak, ami most nem jut 
az eszükbe sem. Jásztelken sok az ingázó iskoláskorú gyermek, helyen már 32 fő tanuló van. kb. 70 
gyermek érintett a csellengésben, nagyon magas az órai mulasztásuk, és sokkal több a problémás 
gyermek. Addig jó még gyermekeink helyben járhatnak iskolába, mert addig nem érik külső 
befolyásolások, nyomon követhetőek, és könnyebben meg tudjuk óvni őket a rossz cselekedetektől. 
Helyben tudjuk hol, és mivel tölti a napját a gyerek. Az, hogy helyben járhassanak iskolába a 
gyermekek nem csak a település érdeke, hanem főként a gyermekeké. Ezért mindent meg kell tenni, 
hogy a jövőben is így maradjon. Köszönöm szépen. 
Dr. Pap Béla: Szépen elkészített anyagot kaptunk. 
Szűcs Lajos: Mindenkinek köszönettel tartozunk munkájukért, azoknak, akik a gyerekekkel 
kapcsolatban vannak, hogy ilyen jó helyzetben vagyunk Jászboldogházán. A mindennapokban látjuk, 
hogy nagyon sokat kell dolgozni, még a kicsi esetekkel is azért, hogy ezt így megőrizzük. Köszönjük a 
munkájukat. Szeretném megköszönni Kobela Margitnak a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársának a 
munkáját, hogy a gyermekek részére rendezvényeket szervez, és részt vesz benne, valamint segíti a 
civil szervezeteket a programok megvalósításában. Ilyen maximális együttműködéssel lehet csak jó 
eredményeket elérni. Ezúton is kérem mindenkitől, hogy ezt folytassuk továbbra is együtt. Javaslom, 
hogy fogadja el a Képviselőtestület a 2012. évre vonatkozó értékelést. 
 

A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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47/2013.(VI. 17.) Képviselőtestületi Határozat 
A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2012. 
évi átfogó értékelésről 
 
 

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 

 
(A beszámoló a határozat mellékletét képezi.) 

 
Határidő: Azonnal. 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
JNSZM Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala - Szolnok 

JTT Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálata 
 
 

3.Napirend 
Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére igazgatói pályázat 
véleményezésére 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 

Szűcs Lajos: Nem látom, hogy olcsóbbá tették volna az oktatási rendszert. A törvényben 
meghatározott döntés alapján nem választhattunk, az iskola működtetését át kellett adnunk a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére. Úgy tapasztalom, hogy Jászsági szinten az iskolák 
jelenlegi működése alatt több a pedagógus, az iskolatitkár, a vezető, mint az  önkormányzati 
működtetés alatt volt. A Jászboldogházi Mátyás Király Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
igazgatói álláshely kiírására 1 db pályázat érkezett. Két iskola vezetését érinti, a Jászboldogházai és a 
Tápiógyörgyei. Ilonka Zoltán Jászberényi lakos, aki 3 éve, és jelenleg is a Tápiógyörgyei általános 
iskola igazgatója, nyújtotta be az igazgatói állás betöltésére a pályázatot.  
(A polgármester a pályázatot felolvasta. A pályázat tartalmazza, hogy a pályázó hozzájárult a pályázat 
nyilvánosságra hozatalához.) Javaslom, hogy támogassuk Ilonka Zoltán pályázatát, és Jó munkát 
kívánunk a részére! 
  

A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2013.(VI. 17.) Önkormányzati Határozat 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére igazgatói pályázat véleményezéséről 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte a Jászboldogházi Mátyás 
Király Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői állásának betöltésére érkezett 1 db 
pályázatot, melyet 

Ilonka Zoltán 
(Született: Jászberény, 1955. augusztus 28.) 

 
 Jászberényi lakos nyújtott be.  
 
A Képviselőtestület a pályázattal egyetért, és támogatja.   
 

  Határidő: Azonnal. 
  Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
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       Értesül: Szűcs Lajos polgármester 
Dr. Dinai Zoltán – jegyző 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Jászapáti 
 

4.Napirend 
Előterjesztés a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásnak módosítására. 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 

 
Szűcs Lajos: Jogszabály rendelkezése értelmében a társulási megállapodásokat 2013. június 30-ig kell 
felülvizsgálni. Ennek eleget téve a 2009. augusztus 25-én létrehozott Jászsági Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítására teszek javaslatot a határozat minta 
alapján, mely tartalmazza az aktuális, szükségessé vált változásokat. Javaslom, hogy fogadja el a 
Képviselő-testület. 
 

A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

49/2013. (VI.17.) számú Képviselő-testületi határozat  
A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 
 

1.) Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő- testülete 2013. július 1-jétől 
továbbra is fenn kívánja tartani a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulást, mint jogi személyiségű társulást. 

 
2.) Jászboldogháza Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Jászsági 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának alábbi 
módosításait elfogadja: 

 
1./ Az Általános Rendelkezések az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
 
„ Az Mötv. 146.§ (1) bekezdése alapján e törvény hatálybalépése előtt kötött 
önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják 
és e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését 
követő hat hónapon belül. Jelen társulási megállapodás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalása ezek figyelembevételével történt.” 
 
2./ Az Általános Rendelkezések között a társulás tagjainak neve, székhelye, 
képviselője alpont az alábbiak szerint módosul: 
 
„Jászladány Község Önkormányzata képviselője: Drávucz Katalin polgármester.” 
 
3./ Az Általános Rendelkezések A társuláshoz tartozó települések lakosságszáma 
bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„Jászapáti Város Önkormányzata  9593 fő 
 Pusztamonostor Község Önkormányzata 1674 fő 
 Jászivány Község Önkormányzata  436 fő 
 Jászkisér Város Önkormányzata  5900 fő 
 Alattyán Község Önkormányzata  2117 fő 
 Jánoshida Község Önkormányzata  2705 fő 
 Jászboldogháza Község Önkormányzata 1805 fő 
 Jászladány Község Önkormányzata 6192 fő 
 Összesen     30422 fő” 
 
4./ A II. 2. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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„A Társulás alaptevékenysége szakágazat szerint: 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
360000 Víztermelés,- kezelés,- ellátás 
429100 Vízi létesítmény építése” 
 
5./ A 3.2.1. pont első mondata az alábbiak szerint módosul: 
 
„ A Társulás az Európai Unió Környezet és Energia Operatív Program keretében 
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázatok alapján elnyert támogatásokat használhatja fel 
a támogatási szerződésben meghatározott módon és feltételek szerint.” 
 
6./ A 3.2.4.1. pont első mondata az alábbiak szerint módosul: 
 
„A beruházás a KEOP-1.3.0 támogatási rendszerében biztosított támogatás 
igénybevételével valósulhat meg.” 

 
7./ A 3.2.4.1. pont harmadik mondata az alábbiak szerint módosul: 
 
„Amennyiben a tag önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli 
értesítésében foglalt határidőre az esedékes önerő rendelkezésre bocsátását 
elmulasztják, a Társulás Elnöke a tag önkormányzat költségvetési elszámolási 
számlája ellen a fizetési határidő lejártát követő 15 nap elteltével azonnali 
beszedési megbízás benyújtására jogosult.” 
 
8./ A 3.2.4.1. pont 3. bekezdése teljes egészében törlésre kerül. 
 
9./ A 3.3. pont első mondata az alábbiak szerint módosul: 
 
A Társulás működéséhez szükséges összeget a Társulás tagjai évi 2.- Ft/lakos 
összegben határozzák meg.” 
 
10./ A 4.1 pont második bekezdésének első mondata az alábbiak szerint módosul: 
 
„Valamennyi tag egy személy delegálására jogosult.” 
 
11./ A 4.1.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„ A döntéshozó szerv tagjai, az őket megillető szavazati arány: 
Jászapáti Város Önkormányzata  1 szavazat 
Pusztamonostor Község Önkormányzata 1 szavazat 
Jászivány Község Önkormányzata  1 szavazat 
Jászkisér Város Önkormányzata  1 szavazat 
Alattyán Község Önkormányzata  1 szavazat 
Jánoshida Község Önkormányzata  1 szavazat 
Jászboldogháza Község Önkormányzata 1 szavazat 
Jászladány Község Önkormányzata  1 szavazat 
Összesen:     8 szavazat” 
 
12./ A 4.1.3. pont második bekezdésének első mondata az alábbiak szerint 
módosul: 
„A Társulási Tanács üléseit szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal 
össze kell hívni.” 
13./ A 4.1.4. pont 4. alpontja teljes egészében törlésre kerül. 
14./ A 4.1.5.2. első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
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„- társulásból történő kizárás, 
- költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet alapításáról,  
- a Társulási Tanács hatáskörébe utalt pénzeszközök felhasználása 
- a Társulási Tanács elnökének megválasztása és visszahívása 
- munkaszervezet formájának meghatározása 
- társulási megállapodás módosításának kezdeményezése” 
 
15./ A 4.3.2. pont utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„ A Pénzügyi Bizottság elnöke: Sári Ferenc Pusztamonostor Önkormányzat 
Képviselő- testületének delegáltja 
A Pénzügyi Bizottság tagjai: Tari András Jászivány Önkormányzat Képviselő-
testületének delegáltja és Dalmadi Tiborné Alattyán Önkormányzat Képviselő-
testületének delegáltja. 
 
16./ A Záró rendelkezések harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodása 2013. július 01-jén lép hatályba.” 
 

Határidő: 2013. június 20. 

Felelős: Szűcs Lajos polgármester 

Erről értesül: Szűcs Lajos polgármester 
Dr. Dinai Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai 

Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagjai (képviselőik útján) 
 
5.Napirend 
 Előterjesztés a „Jászboldogháza községért” kitüntető díj adományozására 

Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 

Szűcs Lajos: A falunap helyett idén is Civil szervezetekkel közösen Civil Napot szervezünk 2013. 
június 29-én a Strandfürdőn. Ha úgy dönt a Képviselőtestület, hogy szeretne Jászboldogháza községért 
kitüntető díjat, vagy díszpolgári címet adományozni, akkor az a Civil Napon tartott ünnepség 
alkalmával kerülne átadásra. A plakettek a múlt évben elfogytak, ezért ebben az évben 10 db-ot 
rendeltünk. Kérem a Képviselőtestület véleményét, hogy akar-e ebben az évben kitüntető, illetve 
díszpolgári címet adományozni. Lehet javasolni személyt is, vagy szervezetet. Javaslom, hogy 2 
kitüntető díjat adományozzunk, díszpolgári címre, ha lesz javaslat, akkor a következő ülésen döntsön 
csak róla a Képviselőtestület, hogy szeretne-e adni. Javaslat beadási határideje 2013. június 24. 16.00 
óra. 

A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

50/2013.(VI. 17.) Önkormányzati Határozat 
Kitüntető díjak adományozásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a kitüntető díjak adományozásával 
kapcsolatosan az alábbi döntést hozta: 
 

1.) Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. évben 2 db 
„Jászboldogháza községért” kitüntető díjat adományoz.  

 
2.) A Képviselőtestület a díszpolgári cím adományozásával kapcsolatban a következő ülésen 

dönt, az addig beérkezett javaslatok alapján.  
 



 60 

3.) A Képviselőtestület felkéri Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, hogy az adományozáshoz és a 
jelöléshez szükséges előzetes eljárást folytassa le, a javaslatokat 2013. június 24-én 16,00 
óráig gyűjtse be. 

  Határidő: Azonnal. 
  Felelős: Szűcs Lajos polgármester 

       Értesül: Szűcs Lajos polgármester 
Dr. Dinai Zoltán – jegyző 

Intézményvezetők - helyben 
Önkormányzati Képviselők - helyben 

Civil szervezetek - helyben 
6.Napirend 
 Előterjesztés a civil szervezetek támogatására a pályázataik megvalósításához 

Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 

Szűcs Lajos: A mai napig nem ismertük a pontos adatokat ahhoz, hogy a mai napon benyújtott 
pályázatokhoz pontosan mennyi támogatásra van szükségük a civil szervezeteknek. Az előző évben 
vannak olyan civil szervezetek, amelyek az önkormányzattól kaptak pályázataik megvalósításához 
visszatérítendő támogatást. A pályázatok megvalósultak, a beruházás megtörtént, és van olyan 
pályázat, amelyre már a támogatást is megkapták a civil szervezetek. A Polgárőrség részére a 
térfigyelő rendszer bővítésére benyújtott támogatás még (4.000.000,- Ft.) nem érkezett meg. Azt 
kértem az egyesületektől, hogy még ne fizessék vissza a támogatást, hogy az ez évi pályázataikat is 
meg tudják megvalósítani. Ehhez Képviselőtestületi döntésre van szükség. Még a mai ülésen nem 
tudunk dönteni, mert nem került kidolgozásra a pontos adat. Azt javaslom, hogy a döntést halasszuk el 
egy későbbi Képviselőtestületi ülésre. 
 

A Képviselőtestület a polgármester javaslatára határozatot nem hozott, a későbbiekben dönt majd. 
 
7.Napirend 
 Tájékoztatás a Községi Könyvtár további működtetéséről 

Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 

Szűcs Lajos: Az önkormányzat 2012. decemberében megállapodást kötött a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézettel könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer – ez az új nevük – Lászlóné 
Nagy Ilona igazgatónő írásban tájékoztatott bennünket a rendszer finanszírozásával kapcsolatosan. (A 
levél a Képviselőtestületi anyag, és a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előzőekben hozzájárultunk – 
Képviselőtestületi határozattal -, hogy a Községi Könyvtárunkat töröljék a nyilvános könyvtári 
jegyzékről. Jogszabályváltozás alapján automatikusan törölték könyvtárunkat a jegyzékből. A 
megyében 78 település van, 39 település könyvtára bekerült a KSZR ellátási rendszerébe. Egyik 
oldalról jó, mert már a könyvtárunk kb. 20 folyóirattal rendelkezik. Jó, hogy más célokra is kap 
pénzügyi támogatást a könyvtár. Nem jó, hogy a könyvtáros bérét nem finanszírozzák, nem kapunk rá 
normatívát. Önkormányzatunknak biztosítani kell az infrastruktúrát, és a könyvtáros. Minimális 
normatívát kapunk sport és közművelődési célok finanszírozására, mely nemcsak a könyvtárra 
vonatkozik. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézettől 
1501-5000 fő lakosságszámú település esetén 601.476,- Ft. támogatást kapunk a könyvtári feladat 
ellátásához. 
A könyvtárost 4 órában foglalkoztatjuk, a másik 4 órában az iskolában látja el az iskolatitkári 
teendőket. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kérte, hogy ezt a helyzetet szüntessük meg. 
Több féle lehetőséget kínált a könyvtáros részére. A könyvtáros úgy döntött, hogy 2013. szeptember 
1-től 8 órában végzi az iskolatitkári feladatot Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
foglalkoztatásában. Az iskolakönyvtár ellátását megoldja az iskola, a két könyvtár szétválik, azt a 
munkát nem is a könyvtáros végzi.  
Ettől az időponttól könyvtáros nem lesz. 8 órában nem tudunk könyvtárost foglalkoztatni. Kell – e a 
könyvtárat működtetnünk?  Felkérem a könyvtárost, hogy a nyáron gyűjtse ki az adatokat a könyvtár 
látogatottságával kapcsolatosan, hogy dönteni tudjuk szeptembertől a további működtetésről. 
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Olyan megoldásban gondolkodom, hogy úgy veszünk fel, és bízunk meg arra alkalmas személyt a 
feladatok ellátásával, akit meg tudunk bízni 4 órában a könyvtárosi feladatok elvégzésével, és 4 órában 
a strandfürdő vezetésével, mert a strandfürdő irányítása is évek óta döcögősen működik. Mióta a 
strandot újra megnyitottuk, eltelt 3 szezon nem javult a helyzet a szervezéssel és irányítással 
kapcsolatosan. Ugyanazok a problémák jelentkeznek minden évben. Szükség van rá, hogy egész évben 
4 órában foglalkoztassunk a strandfürdő vezetésére egy személyt. Nem elég a műszaki tudás, 
Menedzselni kell a strandfürdőt. Az eddig elért eredmények, hogy emelkedett a fürdőt látogató 
vendégek száma, nem eredmény, mert minden standon emelkedett, és az a jó strandidőnek köszönhető. 
Kobela Margit: Nem hangzik rosszul, de valószínű, hogy nem ugyanaz a szakmai tudás és képzettség 
kell hozzá.  
Szűcs Lajos: Tudom, hogy furcsa párosítás, de a jelenlegi helyzet ezeket a problémákat hozza, amit 
rövid időn belül, szeptembertől meg kell oldani. Az-az intézmény problémás, amivel nap, mint nap 
foglalkoznom kell, és meg kell oldanom. Terveim között szerepel, többek között azt is szeretném, ha a 
büfét is az önkormányzat tudná üzemeltetni, de nem rendelkezünk kapacitással, hogy máról holnapra 
ezt megoldjuk. Jelenleg megbízással vezeti a strandfürdőt a vízművezető, de ő már nincs az 
önkormányzat alkalmazásában, 2013. január 1-től a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
alkalmazottja. Ha használatba vehetjük a kempinget is, akkor már az adminisztráció is sok lesz, és 
még több lesz a munka. A strand üzemeltetése 3 hónapig egész nap odafigyelést igényel, mert 
veszélyes.  
 
A polgármester határozatra javaslatot nem tett, ezért a Képviselőtestület határozatot nem hozott, a 
későbbiekben dönt majd.  
 
8.Napirend 

Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 10/2004.(IX.29.) Képviselőtestületi rendelet 
módosítására 
Előadó Dr. Dinai Zoltán jegyző 
 

Szűcs Lajos:  Át adom a szót a Jegyző úrnak. Van-e kiegészítése az írásbeli előterjesztéshez? 
Dr. Dinai Zoltán: Az előző ülésen elhangzott javaslatok alapján elkészítettem az előterjesztést a 
közterületek használatáról szóló 2004. évi önkormányzati rendelet módosítására. Alkalmi árusítás 
céljára keddi és pénteki napot jelöltem meg a rendelet tervezetben. Elkészítettem határozat formájában 
a közterület használatáról szóló rendelethez a függeléket, mely a díjakat tartalmazza.  Itt csak a 7.) 
alkalmi és mozgóárusítás díját az eddigi 1000,- Ft.-ot 1500,- Ft-ra, és a 9.) alkalmi vásár díját a 
művelődési házban 7.500,- Ft-ról 10.000,- Ft/nap-ra emeltem az előterjesztésben. A többi díjat nem 
változtattam. A rendelet 2013. augusztus 1-től lépne hatályba.  Kérem a rendelet-tervezet megvitatását 
és elfogadását. 
Szűcs Lajos: Lehet más javaslatot tenni, eddig ezek a javaslatok hangzottak el. Helyi árusoktól díjat 
nem szed az önkormányzat. Ők évente helyi iparűzési adót fizetnek. Elhangzott, hogy 2 napot jelölünk 
meg utcai árusításra. Szombaton eddig sem tudtuk beszedni, mert nincs hivatali idő. Van-e más más 
javaslat, vélemény? 
Nincs itt az alpolgármester úr, de javaslatként elhangzott, hogy osszuk meg a teret 5 részre, és azt 
adjuk bérbe napi 1000,- Ft/rész díjért. Alpolgármester úr szorgalmazza a piactér mielőbbi megépítését, 
de jelenleg nincs alkalmas hely a falu központjában. A piac csak a központban valósítható meg, mert 
nem mennek ki a lakosok a faluszélére, ha ott épülne meg.  
Dr. Pap Béla: Nem ezt kell korlátozni. Ettől sokkal nagyobb baj, ha kipakolnak a boltnál a kanyarba, 
Kossuth utcába életveszélyes bekanyarodni. Az árustól nem lehet látni semmit.    
Kobela Margit: Van másik, a Lőtér és Vasút utcánál sem lehet kanyarodni, mert nem belátható a 
bokroktól és a fáktól.  
Szűcs Lajos: Szép dolog a faluszépítés, faültetés, de nagyon meg kell gondolni, hogy hogyan, hová 
tesszük, mert a bokrok, fák nagyra nőnek, és mindkét helyen balesetveszélyes. Meg fogjuk nézni.  
3 naponta szólok személyesen az árusoknak, hogy ne pakoljanak ki a Kossuth utca sarkára, mert 
balesetveszélyes.  
Akarja- e a Képviselőtestület, hogy a közterületi árusítás ideje napokban meghatározva  legyen? 
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A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

51(VI. 17.) Önkormányzati Határozat 
Közterületi árusítás idejének meghatározásáról 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselő-testülete nem kívánja napokban meghatározni a 

közterületi árusítás idejét. 
 

Hatályba lépési határidő: 2013. augusztus 1-től. 
Felelős: Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Értesül: Dr. Dinai Zoltán – jegyző 

Szűcs Lajos – polgármester 
 

Szűcs Lajos: Javaslom, hogy a közterület – használatáról szóló rendelet-tervezetet az előzőekben 
elhangzott döntés szerinti módosítással fogadja el a képviselőtestület. 
 

A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

7/2013. (VI. 20.) Képviselőtestületi Rendelet  
A közterületek használatáról szóló 10/2004. (IX.29.) Képviselőtestületi rendelet módosításáról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Szűcs Lajos: Javaslom, hogy a közterület – használatról szóló rendelet függelék – tervezetet fogadja el 
a képviselőtestület. 
 

A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
52(VI. 17.) Önkormányzati Határozat 
Függelék a közterület-használatról szóló rendelethez 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselő-testülete a közterület-használatról szóló 10/2004. 

(IX. 29.) számú rendelethez az alábbi függeléket adja ki: 
 

1. A közterületbe 10 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti 
védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla (m2-
enkénti díj tényleges felületre vonatkozik:  250,-Ft/m2/hó 

2. Árusítófülke, pavilon: 400,-Ft/m2/hó 
3. Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató: 1.000,-Ft=hó/db 
4. Személygépkocsinként: 3.000,-Ft/hó 

• Teher- és különleges gépjárművek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezésére: 
50,-Ft/m2/hó 

5. Önálló hirdető-berendezések, táblák: 500,-Ft/m2/hó 
• Transzparensek (felülete m2-ben): 50,-Ft/m2/nap 

6. Építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmeléktárolás, állványelhelyezés: 100,-
Ft/m2/hó 

• Önerős magánlakás – építésnél: (sávonkénti időszakosan emelkedő mértékű) 100,-
Ft/m2/hó 

• 30 napon belül: 100,-Ft/m2/hó 
• 6 hónapig: 150,-Ft/m2/hó 
• 6 hónapon túl: 200,-Ft/m2/hó 
• Egyéb esetekben: 200,-Ft/m2/hó 
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7. Alkalmi és mozgóárusítás: 100,-Ft/m2/nap, de minimum 1.500,-Ft/nap 
• Vendéglátó-ipari előkert: 400,-Ft/m2/hó 
• Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése, árukirakodás: 

200,-Ft/m2/hó 
8. Kiállítás: 200,-Ft/m2/nap 
9. Alkalmi vásár: 500,-Ft/m2/nap, Művelődési Ház – 10.000,-Ft/nap 

• Rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvények kivételével (büfé):  
      1-000.Ft/m2/nap 

10. Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes használata: 100,-Ft/m2/nap 
 

Hatályba lépési határidő: 2013. augusztus 1-től. 
Felelős: Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Értesül: Dr. Dinai Zoltán – jegyző 

Szűcs Lajos – polgármester 
Farkasné Szabó Mária – adóigazgatási főelőadó - helyben 

Sasné Szöllősi Anita – gazdálkodási előadó – helyben 
 

9.Napirend 
 Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Előterjesztés a Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatáról. A jelenlegi társulási 
megállapodás az írásos előterjesztésben felsoroltak közül több feltételnek nem felel meg, amelyek 
közül a legfontosabb, hogy jogi személyiségű társulássá átalakulás esetén társulási tanácsot kell 
létrehozni, ugyanis az Mötv. 94. § (1) bekezdése alapján „az önkormányzati társulás döntéshozó 
szerve a társulási tanács.” Ugyanezen szakasz (2) bekezdése úgy rendelkezik: „A társulási tanácsot a 
társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban 
meghatározott számú szavazattal rendelkeznek.”  A javaslatban úgy szerepel, hogy a Társulás 
Társulási Tanácsát a három település polgármesterei és alpolgármesterei alkotják, minden tagot egy 
szavazat illet meg, az elnök pedig a székhely-település polgármestere. A társulási tanács 
munkaszervezeti feladatait a döntések előkészítését, végrehajtás szervezését Jászalsószentgyörgy 
Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja majd el. A Társulási Megállapodás módosítása 
mindezek alapján készült el. Kérem a Képviselő-testület, hogy fogadja el a Társulási Megállapodás 
módosítását, és javaslom, hogy a polgármestert és az alpolgármestert delegálja a Jászalsószentgyörgy, 
Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába.  

 
A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
53/2013.(VI. 17.) Önkormányzati Határozat 
A Jászalószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a határozat mellékletét képező a 
Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Inézményfenntartó Társulás 
Társulási Megállapodást Módosító Okirat és a korábban elfogadott Megállapodással egységes 
szerkezetbe foglalja.  
 
A Képviselő-testület meghatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a Társulási Megállapodást Módosító 
Okirat ill. az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai sorából Szűcs Lajos polgármestert 
és Joó-Kovács Balázs alpolgármestert delegálja a Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye 
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsába.  
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Felelős: Szűcs Lajos 

Határidő: 2013. június 30. 
Határozatról Értesül: 1.) Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, Tápiógyörgye 

Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Jászalsószentgyörgy 
2. ) JNSZM Kormányhivatal – Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

3.) Varró István polgármester – Tápiógyörgye 
4.) Szarvák Imre polgármester - Jászalsószentgyörgy 

5.) Szűcs Lajos polgármester 
 

Szűcs Lajos: 2013. június 1-én ki nyitotta kapuját a strand, 15-én vége a tanításnak az iskolában, és 
megkezdődnek az úszótanfolyamok a strandfürdőn. A nyár folyamán a strandfürdőre szervezett 
úszótanfolyamok végzésével kapcsolatosan szeretném, ha döntés lenne, mert az elmúlt években több 
panasz is érkezett ezzel kapcsolatosan. Nem lehet drágább, mint eddig, csak olcsóbb lehet. Szívesen 
támogatom az úszótanfolyamra járó gyermekeket, de nem támogatom az oktatókat, akik 15 eFt-os 
órabérben dolgoznak. Az úszótanfolyam indításával kapcsolatosan két írásbeli kérelem érkezett, hogy 
szeretnének úszás-oktatást végezni a strandon. Javaslom, hogy csak vállalkozóként vagy más szervezet 
által a medencék bérbevételével lehessen úszótanfolyamot végezni, 10.000,- Ft/óra díjért, az 
oktatáshoz szükséges iratok bemutatásával. Az önkormányzat által történő megbízással 5000,- Ft 
óradíjban részesülne az oktató, és a díjat az önkormányzat szedné be, és szervezné meg a tanfolyamot. 
Egyszerre csak egy oktató végezhetne úszásoktatást a strandon, és ugyancsak egyszerre 10 gyermek 
vehetne részt 1 tanfolyamon. Ez a reális, mert akkor tud elegendő figyelmet fordítani egy gyermekre. 
A fürdő kismedencéjét 8.00 órától 10.00 óráig lehetne igénybe venni. 10.00 óra után a 
vendégfürdőzők részére minden esetben át kell adni a kismedencét.  A nagymedencében 
bármilyen időszakban lehessen úszásoktatást tartani a strandfürdő vezetővel egyeztetve, 
amennyiben ezt megállapodásban rögzítetik. Van-e más javaslat, vélemény? 
Menyhárt Ernő: Ha ilyen feltételekkel nem vállalják az úszásoktatást majd az oktatók, akkor van-e 
olyan alkalmas személy, aki vállalja az önkormányzat megbízásában az úszásoktatást? Ha igen, a 
szülőknek megfelel-e majd, vagy majd elhordják Jászberénybe, vagy máshová a gyermekeket? 
Szűcs Lajos: Igen van megfelelő végzettséggel rendelkező személy, aki el tudja látni a feladatot.  
Darók Sándor: Én jónak tartom a javaslatot. 
Dr. Pap Béla: Személy szerint csak ahhoz vinném a gyermekem, akit jó oktatónak tartok.  
Szűcs Lajos: Ha nincs más javaslat, kérem a képviselőtestületet, hogy szavazzon.  
 
 

A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

54/2013.(VI. 17.) Önkormányzati Határozat 
A Strandfürdőn úszótanfolyam végzéséről 
 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a strandfürdőre szervezett 
úszótanfolyam végzésével kapcsolatosan az alábbi döntést hozta: 
 

1. A Strandfürdőn úszótanfolyamot vállalkozóként vagy más szervezet által a medencék 
bérbevételével lehet végezni, melynek díja 10.000,- Ft/óra mindkét medence 
tekintetében. Amennyiben az önkormányzaton kívül más szervezet által veszik 
igénybe, akkor a vállalkozói igazolványt, vagy a szervezet bejegyzéséről szóló 
igazolást, és az oktató képesítésének a másolati példányát csatolni kell a kérelemhez.  

 
2. Az úszótanfolyamot lehet végezni az önkormányzat által történő megbízási 

szerződéssel, melynek során 5.000,- Ft/óra díjazásban részesül az oktató.  Ebben az 
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esetben az úszásoktatásért fizetendő díjat az önkormányzat szedi be, és szervezi a 
tanfolyamot.  

 
3. A megállapodásban rögzített időszakban csak 1 oktató tarthat úszásoktatást a strandon. 

 
4. 1 úszótanfolyamon maximum 10 gyermek vehet részt. 

 
5. Úszásoktatásra a Strandfürdő kismedencéjét 8.00 órától 10.00 óráig lehet igénybe 

venni. 10.00 óra után a vendégfürdőzők részére minden esetben át kell adni a 
kismedencét. 
 A nagymedencében bármilyen időszakban lehet úszásoktatást tartani, amennyiben ezt 
megállapodásban rögzítették.  
 

  Határidő: Azonnal. 
  Felelős: Szűcs Lajos polgármester 

       Értesül: Szűcs Lajos polgármester 
Dr. Dinai Zoltán – jegyző 

Szöllősi Péter – Strandfürdő-vezető 
 
Szűcs Lajos: A Strandfürdőn pályázat keretében megépült strandfoci pálya a strand 
szolgáltatását bővíti. Javaslom, hogy a beruházás keretében megépült strandfoci pályát 
továbbra is térítésmentesen vehessék igénybe a fürdőzők, és ne emeljük ezért a fürdő 
belépődíját.  
 

A képviselőtestület 6 főből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

55/2013.(VI. 17.) Önkormányzati Határozat 
A Strandfürdőn a Strandfoci pálya használatáról  
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete a strandfürdőn 8318272786 
azonosító számú pályázat keretében megépült „Strandfoci pálya” használatával kapcsolatosan 
az alábbi döntést hozta: 
 
Az önkormányzat a megépült strandfoci pálya beruházással a strandfürdő szolgáltatásait 
növelte. A fürdőzők a strandfoci pályát térítésmentesen igénybe vehetik.  

 
A Képviselőtestület a szolgáltatás bővítése után sem kívánja emelni a fürdő belépő díját.  
 

  Határidő: Azonnal. 
  Felelős: Szűcs Lajos polgármester 

       Értesül: Szűcs Lajos polgármester 
Dr. Dinai Zoltán – jegyző 

Szöllősi Péter – Strandfürdővezető 
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi előadó 

 
Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta. 
 

kmft. 

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


