1
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. február 3.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében
nem szereplő, rendkívüli nyílt ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27.
alatti földszinti tanácskozó termében.
Jelen vannak:, Darók Sándor, Joó-Kovács Balázs, Menyhárt Ernő, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely –
képviselők
Szűcs Lajos
Dr. Dinai Zoltán

- polgármester
- jegyző

Meghívottak részéről: 5 fő
A polgármester köszönti a jelenlévőket. A Képviselőtestület összesen 7 főből áll.
7 tagból jelen van 6 fő, Kobela Margit képviselő jelezte, hogy más elfoglaltsága miatt nem vesz részt
az ülésen.
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet
tárgyalja.
1/2014.(II.03.) Képviselőtestületi Határozat
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta, hogy a mai ülésen
meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalja.
Határidő: 2014. február 3.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
1.Napirend
Előterjesztés az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző
Szűcs Lajos: A tavalyi évben már több alkalommal foglalkoztunk az első lakáshoz jutók támogatásról
szóló rendelet átdolgozásán. Ezt szeretnék hatályon kívül helyezni. Ezért teljesen új rendelet tervezetet
készített a Jegyző úr. Javaslom, hogy ne csak a lakáshoz jutást támogassuk, hanem a támogatást
kössük gyermekvállaláshoz. A két támogatás kapcsolódjon egymáshoz. Kamatmentes kölcsönt lehetne
igénybe venni építéskor vagy lakásvásárláskor 40 éves korig, de mindez gyermekvállaláshoz – 10 év
alatti gyermek - lenne kötve, és aki gyermeket vállal, annak Gyermekenként 250.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatás lenne adható, de összesen legfeljebb 500.000,- Ft. A képviselőtestületre ez ne
legyen kötelező, csak adható támogatás, minden alkalommal a Képviselőtestület bírálja el a beérkezett
kérelmeket. Minden évben az önkormányzat a lehetőségeihez mérten betervez erre a célra a
költségvetésben egy keretet, amely abban az évben támogatásra fordítható. Ha az éves keret kiürül,
akkor a kérelmező a következő évben igényelheti a támogatást. A visszafizetésre biztosítékként
kérnünk kell, 5 évre jelzálog jogot jegyeztetünk be az ingatlanra, addig vagy visszafizeti a támogatott,
vagy teljesíti a rendelet – tervezetben lévő feltételeket a gyermekvállalással kapcsolatosan.
Van-e ehhez kapcsolódóan kérdés hozzászólás?
Menyhárt Ernő: A rendelet – tervezetben kizáró oknak számít, aki a Ptk. szerinti közeli
hozzátartozótól vásárol lakást, illetve lakóházat. Ez teljesen kizáró ok, vagy mérlegelhet a
Képviselőtestület, és dönthet másképpen is?
Szűcs Lajos: A 4. §. (2) bekezdéssel javaslom kiegészíteni: „ A Képviselőtestület, különös méltánylást
érdemlő esetben, írásbeli kérelemre felmentést adhat az (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok alól.”
Dr. Pap Béla: Ha nem itt jár iskolába a gyerek?
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Dr. Dinai Zoltán: Azt nem határozhatjuk meg, hogy hová járjon a gyermek iskolába, de döntési
lehetősége mindig van a Képviselőtestületnek, mert a támogatás csak adható.
Joó-Kovács Balázs: Alkalmazható-e ez a szabály, ha a helyi fiatalok kérik a támogatást, és vállalnak
pld. 2 gyereket:
Szűcs Lajos: A fiatal párok nagy része részesült első lakáshoz jutók vissza nem térítendő
támogatásában.
Dr. Dinai Zoltán: A támogatás minden kérelmező esetében csak adható, így mérlegelhet a
Képviselőtestület.
Szűcs Lajos: Az elhangzott javasolt kiegészítéssel javaslom a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
1/2014. (II.05.) Önkormányzati rendelet
Az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.Napirend
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: A mai napon nem tudjuk elfogadni a rendelet-tervezetet, mert amióta elkészült a
költségvetési anyag, a betervezett összegen felül gyermekétkezési feladatokra kaptunk még 4,5 millió
forintot, ami nem szerepel a költségvetésben, valamint Jászalsószentgyörgy Önkormányzatától is most
kaptuk meg az óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2014. évi várható bevételei és
kiadásaival kapcsolatos összesítést. A hozzájárulás, amelyet az önkormányzatnak kell még fizetni
8082,-eFt. Az óvoda működésével kapcsolatos költségvetés közös tárgyalásra Jászalsószentgyörgyön
az önkormányzatnál 5-én kerül majd sor. Kérdés, hogy mindezek figyelembevételével majd mennyi
kiegészítő támogatást tervezhetünk majd a 2014. évi költségvetésbe. Az elhangzottak miatt nem
javaslom elfogadni a rendelet-tervezetet. 2008. január 1. óta illetményalap emelés nem volt. A
közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek annyit változott a bérük, amennyit az igénybe vett
adókedvezmények, családi adókedvezmény, az egykulcsos adó változás körülményei miatt tudtak
érvényesíteni. Ez van, akinek jó, és van, akinek nem. Nagyon sok olyan 15-20 év munkaviszonnyal
rendelkező dolgozónk van, akinek a fizetését a minimálbérre ki kellett egészíteni.
Darók Sándor: A cafatériát nem lehet emelni?
Szűcs Lajos: Az önkormányzat közalkalmazotti dolgozóinak betervezésre került a cafatéria juttatás,
amely adható, bruttó 200.000,- Ft., nettó 147.000,- Ft. Ez a maximum, ami adható.
Darók Sándor: A civil szervezetek közül Faluvédő- és Szépítő Egyesület dolgozik a legtöbbet. Nem
kaphatnak több támogatást?
Szűcs Lajos: A Faluvédő-és Szépítő Egyesület a településen megvalósuló munkáihoz a pénzbeli
támogatáson felül minden évben részesül még anyagban átadott támogatásban. (térk ő, faanyag, és
egyéb anyagok)
Joó-Kovács Balázs: A 0-3 éves gyermekek mikulás csomag támogatására összesen 25.000,- Ft van
tervezve, javaslom ezt az összeget 60.000,- Ft-ra emelni.
Szűcs Lajos: A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület tagdíja 2014. évben 25 eFt., ennél több,
50 eFt van betervezve, a fennmaradó összeget áttehetjük a 0-3 évesek támogatására.
Javaslom, hogy az elhangzottak alapján kerüljön átdolgozásra a költségvetés rendelet – tervezete, és a
következő soros ülésen tárgyaljuk újra.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2014.(II.03.) Képviselőtestületi Határozat
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
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Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete első olvasatra megtárgyalta az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet - tervezetet, és úgy döntött, hogy az elhangzott
szóbeli kiegészítésekkel együtt kerüljön átdolgozásra, és a következő soros ülésen újra tárgyalja majd.
Határidő: 2014. február 17.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi előadó
3.Napirend
Előterjesztés a 2014. évi közbeszerzési terv megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Egy elnyert olyan projekttel rendelkezünk eddig, mely beruházást ebben az évben kell
megvalósítani, és közbeszerzési eljárást kell bonyolítani. A 2014. évi közbeszerzési terv tervezetében
ezt szerepeltettük. A projekt címe „Egészségház fejlesztése Jászboldogházán”. Javaslom, hogy fogadja
el a Képviselőtestület.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2014.(II.03.) Képviselőtestületi Határozat
Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta az önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési tervét.
Határidő: 2014. február 15.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi előadó
4.Napirend
Előterjesztés Közbeszerzési szakértő kiválasztására – az Egészségház felújításához
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Az „Egészségház fejlesztése Jászboldogházán” című elnyert projektünk kapcsán
árajánlatot kértünk olyan cégektől a közbeszerzés lebonyolításának megbízására, akik ezzel
foglalkoznak. A közbeszerzés teljes körű lebonyolítására a következő árajánlatok érkeztek:
1. Sansz Projekt Iroda Tanácsadó és Szolgáltató Bt. Jászberény: 250.000,- Ft +Áfa.
2. Jászapáti Gazdaságfejlesztési Kft. Jászapáti: 300.000,- Ft + Áfa.
3. Öko-Globusz Kft. Jászberény: 280.000,- Ft. + Áfa.
A három árajánlat közül javaslom, hogy a Sansz Projekt Iroda Tanácsadó és Szolgáltató Bt-t bízzuk
meg a feladattal.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2014.(II.03.) Képviselőtestületi Határozat
Közbeszerzési szakértő kiválasztásáról
Jászboldogháza Községi Önkormányzat árajánlatot kért az „Egészségház fejlesztése Jászboldogházán”
projekt kapcsán közbeszerzés lebonyolításával kapcsolatosan. 3 db árajánlat érkezett.
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a
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SANSZ PROJEKT IRODA Bt. – t
5100 Jászberény, Blénessy János u. 24/F.
250.000,- Ft + Áfa árajánlatát fogadja el, és bízza meg a beruházás közbeszerzés feladatainak
ellátásával.
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy a szerződést írja alá.
Határidő: 2014. február 3.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi előadó
5.Napirend
Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotására
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző úrnak.
Dr. Dinai Zoltán: Az előző évben történt változások (pld. Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal
létrehozása), és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
foglalt jogszabályváltozások szükségessé tették az Önkormányzat Szervezeti és M űködési
Szabályzatának 4/2007. (IV.) Önkormányzati rendeletének teljes egészében történ ő átdolgozását.
Ezzel kapcsolatosan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Főosztálya 2013. november 20-i levelében törvényességi felhívást tett a Képvisel őtestület részére.
Ezért most teljesen új rendelet-tervezetet készítettünk a jelenleg érvényes jogszabályoknak
megfelelően. A 2007. évi szabályzatot hatályon kívül kell helyezni.
Kérem a tisztelt
Képviselőtestületet, hogy vitassa meg, és fogadja el a rendelet – tervezetet.
Szűcs Lajos: A civil szervezetek közül húzzuk ki a Helyi Vöröskereszt Szervezetet. A tervezetben az
önkormányzati címer használati kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe van helyezve. Eddig a
döntés a Képviselőtestület hatáskörében volt. Javaslom, hogy maradjon a Képviselőtestület
hatáskörében. Javaslom, hogy az elhangzottak javításával fogadjuk el a rendelet – tervezetet.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
2/2014. (II.05.) Önkormányzati rendelet
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6.Napirend
Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Az utóbbi két évben pályáztunk a Megyei Parlagfű – mentesítési Alapra. Mindkét évben
nyertünk el támogatást, melyből fűnyírót, sövényvágót és egyéb kis értékű eszközöket vásároltunk. A
Megyei Parlagfű-mentesítési Alapot minden évben a Megyei Önkormányzat és a csatlakozó települési
önkormányzatok lakosságszám arányában (10,- Ft/fő) befizetett pénzügyi hozzájárulása hozza létre,
amelyből pályázat útján az alaphoz csatlakozott önkormányzatok települései részesülhetnek
támogatásban. Most is lehet pályázni 2014. március 20-ig parlagf ű-irtásra, és a település lakosainak
bevonásával parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos egy vagy több napos rendezvények/akciók, el őadások
szervezésére, és tájékoztató kiadványok készítésére, védőfelszerelések és kis értékű eszközök
beszerzésére. Javaslom, hogy csatlakozzunk az idén is, és adjuk be a pályázatot.
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A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2014.(II.03.) Képviselőtestületi Határozat
A 2014. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz történő csatlakozásról
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy pályázatot szeretne
beadni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett a megyében megvalósuló
parlagfű-mentesítési tevékenységek (rendezvény/akció szervezése, eszközbeszerzés) támogatására, és
csatlakozni kíván a 2014. évi Megyei Parlagfű-mentesítési Alaphoz. Az önkormányzat vállalja a
lakosságszám arányában, 10,- Ft/lakos mértékben (KSH 2012. évi lakosságszám adata alapján: 1711
fő) megfizetését.
A Képviselőtestület felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy az önkormányzatunk 2014. évi
17.110,- Ft, azaz Tizenhétezer-egyszáztíz forint összegű hozzájárulását a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002-00319597-00000017 számú
Parlagfű-mentesítési Alap – egyéb pénzeszközök elkülönítési számlájára utalja el.
Határidő: 2014. március 20.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi előadó
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat – Szolnok, Kossuth L. u. 2.
Szűcs Lajos: Bodor Máté jelenleg is bérlője a gyógyszertári szolgálati lakásnak. A bérleti szerződése
lejárt, de a jövőben is szeretne maradni. 60 %-át használja a lakásnak. Bodor Máté a Jászboldogházi
Sportegyesület elnöke. A településünkön nagyon sokat dolgozik a sportért, a fociért. A környez ő
településeket is elismerik a munkáját. Javaslom, hogy három évre hosszabbítsuk meg a bérleti
szerződését, az eddig megállapított díj szerint.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2014.(II.03.) Képviselőtestületi Határozat
Önkormányzati ingatlan bérbeadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta Bodor Máté Jászberényi
lakos 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 11. számú önkormányzati ingatlan bérlésével kapcsolatos
kérelmét.
A Képviselőtestület az önkormányzati ingatlant Bodor Máté részére 2014. január 1-t ől további 3 év
időtartamra.
A bérleti díjat az önkormányzat költségvetését érintő ár- és díjtételeket tartalmazó 107/2013.(XII.16.)
Képviselőtestületi határozatban foglaltak szerint állapítja meg, azaz 200,- Ft/m2., 60 %-a, mely
11.250,- Ft/hó és rezsi, azaz Tizenegyezer-kettőszázötven forint + rezsi költség.
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy a határozat alapján a bérleti szerz ődést
írja alá.
Határidő: azonnal.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi előadó
Bodor Máté – bérlő
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Szűcs Lajos: Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzatával együtt pályázatot szeretnénk beadni az
óvoda fejlesztésére. A pályázat a csoportszobák és kiszolgáló helyiségeinek burkolat cseréjét, az
épület komplex fűtéskorszerűsítését napkollektor telepítésével együtt és az öltözőszekrények és
asztalok beszerzésére is ad lehetőséget. A beruházás tervezett összes építési és eszközbeszerzési
költsége br. 15.522.793,- Ft. A pályázati támogatás 80 %. Az önerőt az önkormányzatnak kell
biztosítani az ez évi költségvetéséből. Javaslom a pályázat benyújtását.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2014.(II.03.) Képviselőtestületi Határozat
A Mesevár Óvodai tagintézmény fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról a 4/2014. (I.31.) BM
rendelet keretében
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be
Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzatával együtt a 4/2014. (I.31.) BM rendelet keretében a
Mesevár Óvodai tagintézmény fejlesztésére vonatkozóan az alábbi pioritásokat figyelembe véve:
1. Óvodai szobák és kiszolgáló helyiségei burkolat cseréje:
bruttó 5.815.778,- Ft.
2. Óvodai épület komplex fűtéskorszerűsítése és napkollektor telepítése: bruttó 8.723.955,- Ft.
3. Öltözőszekrények és asztalok beszerzése: bruttó 983.060,- Ft.
A beruházás tervezett összes építési és eszközbeszerzési költsége: bruttó 15.522.793,- Ft.
A beruházás önereje: bruttó 3.104.559,- Ft.
A pályázati kiírás alapján a támogatás intenzitása 80 %.
A szükséges önerőt, bruttó 3.104.559,- Ft. összeget az önkormányzat saját költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2014. február 13.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi ügyintéző
5054 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzata Szarvák Imre - polgármester
5054 Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzata Dr. Kovács Kornél – jegyző
Szűcs Lajos: Ugyancsak szeretnénk pályázni a Sportcsarnok felújítására. A pályázat keretein belül a
nyílászárók és a padló cseréjét szeretnénk megvalósítani. A fejlesztés energetikai megtakarításokat
eredményezne, mellyel a komplexum gazdaságosabb működtetése várható, valamint biztonságosabb
használhatóságot tenne lehetővé, ezért a program megvalósításának támogatását kérjük a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Jászapáti Tankerület vezetőjétől, Orosz István tankerületi igazgató úrtól.
Az épület nem csupán sport, hanem közösségi célokat is szolgál. A sportcsarnok a településünk
legfontosabb szabadidős színtere egész évben. A felújítása, állagmegőrzése, üzemeltetésének
gazdaságosabbá és biztonságosabbá tétele az érdekünk. A pályázati feltételek ugyanazok, mint az
óvodánál. A beruházás tervezett összes költsége br. 24.992.688,- Ft. Javaslom a pályázat beadását.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2014.(II.03.) Képviselőtestületi Határozat
A Sportcsarnok fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtásáról a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet
keretében
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be
a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet keretében a Sportcsarnok fejlesztésére vonatkozóan az alábbi
piorításokat figyelembe véve:
1. Homlokzati nyílászáróinak cseréje:

bruttó 14.619.695,- Ft.
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2. Meglévő sportpadló cseréje:

bruttó 10.372.992,- Ft.

A beruházás tervezett összes építési és eszközbeszerzési költsége:
bruttó 24.992.688,- Ft.
A beruházás önereje:
bruttó 4.998.538,- Ft.
A pályázati kiírás alapján a támogatás intenzitása 80 %.
A szükséges önerőt, bruttó 4. 998.538,- Ft. összeget az önkormányzat saját költségvetésében biztosítja.
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2013. (III. 12.) Önkormányzati
Rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló melléklete alapján:
1. A civil szervezetek támogatása – Jászboldogházi Sportegyesület támogatása: 1.000.000,- Ft.,
azaz Egymillió forint sportra fordított összeg került meghatározásra. Ez tartalmaz m űködési és
eszközbeszerzéssel kapcsolatos kiadásokat, a sportra és egészséges életmódra nevelés
vonatkozásában.
2. A homokos strand labdarúgó pálya építése 4.236.000,- Ft, mely új létesítmény építése a
labdarúgás népszerűsítése, és biztosítása érdekében, amatőr strandfoci torna szervezésére.
3. A strand kemping építése 12.397.000,- Ft. összegben. Vízi sportokhoz kapcsolódó kiszolgáló
létesítmény építése a több napos sport rendezvények kapcsán.
4. A 2014. évi előzetes költségvetés tervezetből a sport feladatokra 1.000.000,- Ft. azaz
Egymillió forint támogatás kerül betervezésre a Sportegyesület számára.
Határidő: 2014. február 13.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi ügyintéző
Szűcs Lajos: Nem sokban változott, csak átdolgozásra került a Sportfejlesztési koncepció. Tisztelt
Képviselőtestületet! Van-e kérdés az önkormányzat 2014 – 2020 időszakra elkészült Sportfejlesztési
koncepciójához, ha nincs, javaslom, hogy a Képviselőtestület fogadja el.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2014.(II.03.) Képviselőtestületi Határozat
A Sportfejlesztési koncepció elfogadásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta az önkormányzat 2014 –
2020 időszakra készült Sportfejlesztési koncepció tervet.
A Képviselőtestület a Sportfejlesztési koncepciót elfogadja.
Határidő: 2014. február 03.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Fajka Jánosné tagintézmény-vezető – iskola helyben
Bodor Máté – Sportegyesület elnöke
Civil szervezetek referense
Szűcs Lajos: A nyílt ülés végére értünk. Köszönöm a testület tagjainak a munkát! A rendkívüli nyílt
ülést bezárom, és zárt üléssel folytatjuk tovább.
Kmf.
(Szűcs Lajos)
polgármester

(Dr. Dinai Zoltán)
jegyző

