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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. február 17.-én Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében
szereplő, soros nyílt ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti
földszinti tanácskozó termében.
Jelen vannak:, Darók Sándor, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, dr. Pap Béla, Szűcs
Gergely – képviselők
Szűcs Lajos
Dr. Dinai Zoltán

- polgármester
- jegyző

Meghívottak részéről: 2 fő
A polgármester köszönti a jelenlévőket. A Képviselőtestület összesen 7 főből áll, jelen van 7 fő az
ülésen.
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet
tárgyalja.
12/2014.(II.17.) 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 17.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
1.Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Utolsó soros Képviselőtestületi ülés óta, amely még decemberben volt, sor került a már
hagyománnyá vált önkormányzati karácsonyi vacsora, és a Polgárőrség által megrendezett Szilveszteri
bál megrendezésére.
- Az enyhe tél miatt a hó eltakarítási munkák nem okoztak gondot. A tél folyamán két helyen
folyamatosan fával fűtünk, a polgármesteri hivatalban és az orvosi rendelőben. Ez nagy költség
megtakarítást jelent az önkormányzatnak, mert a gázfogyasztás sokkal kevesebb.
- Folyik az egészségház felújításának előkészítése.
- Sajnos az iskola épületei vannak a legrosszabb állapotban, nagy szükség volna a fűtési rendszer
felújítására. Itt a legnagyobb az energiaveszteség.
- A Tornacsarnok felújítására beadásra került a pályázat a Magyar Államkincstárhoz.
- Egyeztettünk a civil szervezetekkel és az intézményvezet őkkel az idei rendezvényekkel
kapcsolatosan. Kértem mindenkit arra, hogy egy napon csak egy rendezvény, program legyen, hogy
egymás munkáját ezzel ne akadályozzuk, hogy ugyanarra a napra szervezünk több programot.
- Az Óvodai Intézményfenntartó Társulásnál Jászalsószentgyörgyön volt egy egyeztet ő megbeszélés,
ahol két napirend volt. 1. A 2014. évi költségvetés megtárgyalása. 2. Az óvodavezető következő 5
évre történő kinevezése. Az óvoda vezetésére 1 pályázat volt, aki a bölcsöde és az óvoda vezetését is
el tudja látni.
- Ebben az évben február elején volt egy kis fennakadás a január havi bérek kifizetésénél, mert kés őbb
lett utalva, mint az eddig megszokott volt. Nem voltunk fizetésképtelenek, csak nem szerettünk volna
azzá lenni. Február 6-án lett utalva a bér a dolgozóknak, amikor reggel megkaptunk egy nagyobb
összeget a Munkaügyi Központtól. Nem volt késő, de eddigi gyakorlat szerint 1-3-ig megkapták a
dolgozók a bért. Jelenleg kb. 30 fő dolgozónk van a közmunkaprogramban. A március havi
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bérkifizetésnél is lehetséges, hogy egy pár napot késik az utalás, mert az ez évi I. féléves adók
befizetése március 15-ig esedékes.
- Tóth József helyi lakosú MÁV dolgozóval voltunk Abonyban, ahol olyan bontott betonelemeket (2
m x 2 m-es) néztünk meg, amelyet a MÁV híd és aluljáró felújításnál kibontott, és már nem használ.
Ezek teljesen ép, egészséges betonelemek. Folyik a kezdeményezés, hogy a MÁV –tól ingyenesen
megkaphatja-e az önkormányzat. Az értékük kb. 10 millió forint. Több helyen is fel tudnánk használni
ezeket a betonelemeket. A felújított Tápiói híd sokkal biztonságosabbá válna, ha a gát és a híd közötti
szakaszt – meder részt - ki tudnánk rakni ezekkel a betonelemekkel. Így a mederben a víz átfolyása
biztosítva lenne. Ha megkapnánk térítésmentesen a betonelemeket, akkor a rakodás és a szállítási
költséget az önkormányzatnak kell majd vállalnia.
- A múlt héten megkapta a Polgárőrség azt a kisbusz beszerzésére vonatkozó (bruttó 100 %,
12.700.000,-Ft) támogató határozatot, melynek nagyon örültünk. Utófinanszírozásos a pályázat, ezért
hitel felvételére lesz szükség, hogy meg tudjuk vásárolni. 17 éves a Toyota Haice, ezért nagy szükség
van már a cserére.
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekr ől, és tett intézkedésekről.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
13/2014.(II.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: 2014. február 17.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
2.Napirend
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Az előző rendkívüli ülésen elhangzottak alapján átdolgozásra került a rendelet – tervezet.
6.176 eFt. kiegészítő támogatás került betervezésre. Ennyi a hiány a költségvetésben. A jogszabályban
előírt kötelező feladatok ellátásához 6.176 eFt-tal több pénzre van szükség. Év közben erre az összegre
pályáznunk kell majd. Egy olyan van, ami nem a kötelező feladatok közé tartozik, majd év közben a
költségvetés módosításánál szeretnénk megtárgyalni, hogy az óvoda dolgozóinak, de legalább egy
részüknek próbáljunk cafateria támogatást biztosítani. Legalább a 3 legalacsonyabb fizetés ű
dolgozónak adnék cafateria támogatást, mert ők kimaradtak a tavalyi béremelésből., ugyan úgy mint
bármelyik önkormányzati dolgozó. A pedagógusok és az óvónők elég szép fizetésemelést kaptak
szeptemberben. Ennek nagyon örülünk, de ezzel óriási különbségek alakultak ki a béreknél. Van, aki
bruttó 100 eFt fizetésemelést kapott, és van olyan is, aki semmit. Én ezzel nem értek egyet, ezért
szeretném valahogyan kicsit kompenzálni ezt a helyzetet, mert az óvoda dolgozói már nem
önkormányzati alkalmazottak. Jászalsószentgyörgy önkormányzata nem ad cafateriát a dolgozóknak.
Most 500-600 eFt összeget szeretnék javasolni, elkülöníteni a részükre.
Megvizsgáltuk annak lehetőségét is, hogy mi lenne, ha a temető fenntartását kiadnánk bérbe. Sajnos ez
a lakosoknak nagyban megemelné a temetési költséget. Ezért ezt nem javaslom.
Javaslom, hogy fogadja el a Képviselőtestület a rendelet-tervezetet. Van-e kérdés, hozzászólás?
Átadom a szót.
Sósné Baráth Erika óvoda tagintézmény-vezetője: Tisztelt Képviselőtestület! Szeretném megköszönni,
hogy a tavalyi évben a cafateriát (500 eFt) az óvoda dolgozói megkapták. Ígéretet kaptunk, hogy az
idén is megkapjuk. Sajnálattal hallom, hogy ez most itt megkérd őjeleződött. Reagálnék arra, hogy a
pedagógusok milyen nagy fizetésemelést kaptak. Nálunk itt bruttó 40-50 eFt-tal növekedett a
fizetésünk. A kategóriák szerint van egy gyakornok, egy pedagógus I. és egy pedagógus II. fokozat.
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Minden pedagógust az óvodában pedagógus I. fokozatba soroltak be. Nem vették figyelembe a
pedagógus szakvizsgát, és egyéb plussz végzettségeket. Most azok jártak rosszul, akiknek magasabb
végzettségük volt. Nagyon meg kell érte dolgoznunk, hogy újra magasabb fokozatú kategóriába
kerüljünk. A településen dolgozunk, a gyerekeket itt neveljük, oktatjuk, és a társulás óta úgy érezzük,
hogy sehol nincs helyünk. Ez furcsa. Ott azt mondják, hogy nem adnak cafateriát, ide meg már nem
tartozunk. Csak ide tartozunk, mert az önkormányzat a fenntartónk. Én bízom a Polgármester úr és a
Képviselőtestület kedvező döntésében. Bízom benne, hogy a közalkalmazottaknak is lesz majd
béremelés, mert most alacsony a bérük, és nagyon nagy szükség van arra, hogy megkapják a cafateriát,
nagyon megérdemelnék. Fura volna, ha 3 személy kap, 3 személy nem. Itt az önkormányzatnál, vagy
bárhol máshol is ugyanúgy megkapja az is, akinek magasabb a fizetése. Köszönöm szépen.
Szűcs Lajos: A közalkalmazottaknak a cafateriai támogatás nem kötelező feladatként szerepel a
költségvetésbe. Ha nem tudjuk kigazdálkodni, akkor ezen tudunk csökkenteni. Amennyiben látjuk,
hogy megkapjuk a kiegészítő támogatást, akkor javasolni fogom a kifizetést. Ha nem kapjuk meg a
támogatást, akkor 6 millió forint hiányunk lesz. A cafateriát, és a civil szervezeteknek a támogatást
elkülönítenénk, és a kifizetésükhöz Képviselőtestületi határozati döntés kell, hasonlóan a tavalyi
évhez.
Szeretném felkérni az óvoda tagintézmény- vezetőjét, hogy a kapott pedagógusi béremeléssel
kapcsolatosan egyeztessünk az ülés szünetében.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
3/2014. (II.18.) Önkormányzati Rendelet
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3.Napirend
Előterjesztés Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztására
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úrnak.
Dr. Dinai Zoltán: A köztársasági elnök 2014. április 6-ára tűzte ki az országgyűlési képviselők 2013.
évi választását. A választási eljárásról szóló 2013. évi törvény értelmében a szavazatszámláló bizottság
három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képvisel ő-testülete az
országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti
huszadik napon választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezet ője tesz előterjesztést. A
szavazatszámláló bizottság tagjaira és a póttagokra a javaslatot el őzetes egyeztetés után teszem meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait és póttagjait
elfogadni szíveskedjenek.
Szűcs Lajos: Javaslom a bizottság tagjaira tett javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
14/2014.(II.17.) Képviselőtestületi Határozat
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról
Jászboldogháza község Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. Törvény 24. § (1) bekezdése alapján Jászboldogháza településen működő szavazatszámláló
bizottság tagjává, póttagjává választja az alábbi személyeket:
001. Szavazókör:

Községháza
Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.

Tagjai: Kövér Zoltánné

Jászboldogháza, Széchenyi u. 12.
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Ménkű Judit
Berkó-Fejes Györgyi
002. Szavazókör:

Jászboldogháza, Szellő u. 25.
Jászboldogháza, József Attila u. 23.

Művelődési Háza
Jászboldogháza, Rákóczi u. 9.

Tagjai: Szappanos Anikó
Dr. Velkei Szabolcs
Csinger Rozália

Jászboldogháza, Tompa M. u. 11.
Jászboldogháza, Bocskai u. 13.
Jászboldogháza, Bocskai u. 56.

Póttagok:
Kisádám Péter
Kohári Tiborné
Bán Zoltánné
Papp Gyula

Jászboldogháza, Virág u. 20.
Jászboldogháza, Rákóczi u. 63.
Jászboldogháza, Hunyadi J. u. 8/A.
Jászboldogháza, Deák F. u. 33.

Felelős: Dr. Dinai Zoltán - jegyző
Határidő: 2014. március
Értesül: Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Szavazatszámláló bizottság tagjai, póttagjai - helyben
4.Napirend
Előterjesztés a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötendő Haszonkölcsön szerződés
megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: A településen családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásához a
hivatalban lévő helyiség használatához továbbra is javaslom, hogy járuljon hozzá a Képviselőtestület,
és a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötendő Haszonkölcsön szerződés tervezetet
fogadjuk el.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
15/2014.(II.17.) Képviselőtestületi Határozat
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti
jóváhagyásásáról

Szolgálattal

kötendő

Haszonkölcsön

szerződés

1. Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és jóváhagyja a
Jászboldogháza Községi Önkormányzat és a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat között
kötendő Haszonkölcsön szerződés tervezetet a jelen határozati javaslat mellékletében foglaltak szerint.
2. A Képviselőtestület meghatalmazza Szűcs Lajos polgármestert, hogy szerződő félként aláírja a
Haszonkölcsön szerződést a Kölcsönadó képviselőjeként.
Határidő: 2014. március 1.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi előadó
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás – Jászladány
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Jászberény
Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal - Szolnok
5.Napirend
Egyebek
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Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Sporttal kapcsolatos pályázathoz szükséges a Képviselőtestület döntése, hogy az
önkormányzat milyen sporttal kapcsolatos feladatot vállal ebben az évben. Az alábbi javaslatot
teszem:
- Jászboldogházi Sportegyesület támogatása
- 4/2014. I. 31. BM. Rendelet alapján sport infrastruktúra fejlesztés keretében Petőfi utcai
Tornacsarnok felújítása (ehhez szükséges önerő biztosítása)
- Strand labdarúgó kupa pálya területének biztosítása.
- Yakuzák SE karate programjainak közvetett támogatása.
- Labdarúgó utánpótlás nevelés közvetett támogatása.
- Egyéb szabadidős és sportprogramok szervezése, támogatása.
Kérem, hogy a Képviselőtestület támogassa az elhangzott javaslatot.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
16/2014. (II. 17.) számú Képviselőtestületi határozat
Sporttal kapcsolatos részletes feladatok és kötelezettségek
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre a következő sporttal
kapcsolatos feladatokat és kötelezettségeket tűzi ki célul:
-

Jászboldogházi Sportegyesület támogatása
4/2014. I. 31. BM. Rendelet alapján sport infrastruktúra fejlesztés keretében Petőfi utcai
Tornacsarnok felújítása (ehhez szükséges önerő biztosítása)
Strand labdarúgó kupa pálya területének biztosítása.
Yakuzák SE karate programjainak közvetett támogatása.
Labdarúgó utánpótlás nevelés közvetett támogatása.
Egyéb szabadidős és sportprogramok szervezése, támogatása.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző

Szűcs Lajos: Az egészségház épületének felújításához közbeszerzési eljárás megindítására van
szükség. A közbeszerzési eljárás 29.033.957,- Ft, mely az Áfát nem tartalmazza. A jogszabály szerint
a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás szerinti közbeszerzési eljárást kívánunk
indítani. A vállalkozónak meg kell finanszíroznia a beruházás költségét, mert a támogatás lehívására
utólag van lehetőség. Javaslom, hogy írjuk ki a közbeszerzési eljárás megindítását.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
17/2014. (II. 17.) számú Képviselőtestületi határozat
Közbeszerzési eljárás megindításáról – A Jászboldogházi egészségház épületének felújítása
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy az „Egészségház
fejlesztése Jászboldogházán” projekt megvalósítása elnevezéssel 2014. 02. 19. napján nemzeti
eljárásrend szerinti, a 122/A.§ szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalás nélküli eljárás
szerinti közbeszerzési eljárást indít.
Az eljárás tárgyát és mennyiségét, ill. a rész ajánlattétel lehet őségét az alábbiakban határozza meg:
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tárgya: 45453100-8 Felújítás. A jászboldogházi egészségház épületének felújítása (I. ütem) a
vonatkozó épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció, gáz engedélyezési tervdokumentáció,
akadálymentesítés engedélyezési terve, tartószerkezeti engedélyezési tervdokumentáció, valamint a
JN-07B/TH/006459-11/2013. ügyiratszámú jogerős építési engedély, árazatlan költségvetés szerint.
A közbeszerzési eljárás becsült értéke: 29.033.957,-Ft nettó összeg, mely tehát az ÁFA összegét nem
tartalmazza.
A Képviselőtestület a felhívás és a dokumentáció szövegét elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Szűcs Lajos: A közbeszerzési eljárás lebonyolításához ad-hoc bíráló bizottságot kell felállítani. A
bizottság tagjainak Tóth Szabolcs műszaki ellenőrt, és Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadót Dr.
Dinai Zoltán jegyzőt a bizottság elnökének javaslom.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
18/2014. (II. 17.) számú Képviselőtestületi határozat
Bíráló Bizottság létrehozásáról - Közbeszerzési eljárás lebonyolításához
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, hogy az „Egészségház
fejlesztése Jászboldogházán” projekt megvalósítása közbeszerzési eljárás lebonyolításához küls ő
személy ill. szervezet bevonása vonatkozásban az alábbi külső személy/szervezet bevonását
engedélyezi, a Bíráló Bizottság tagjaként:
-

Tóth Szabolcs 5100 Jászberény, Rezeda u. 11. műszaki szakértelemmel rendelkező
személy
A bevonandó személyekkel a szerződés megkötésére a Polgármestert felhatalmazza.
-

Dr. Dinai Zoltán jegyző (5100 Jászberény, Gát u. 12.) (elnök)

- Sasné Szöllősi Anita köztisztviselő (5144 Jászboldogháza, Tavasz u. 4.) pénzügyi
szakértelemmel rendelkező személy
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a felhívás hiánypótlása/módosítása esetén a szükséges
intézkedéseket megtegye.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Tóth Szabolcs – Jászberény
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi munkatárs – helyben
Szűcs Lajos: A pályázat megvalósításához három cég részére javaslom megküldeni, felkérni őket, a
közbeszerzési eljárás lebonyolításához az ajánlattételi felhívást: Jászmetál 2000 Kft. Jászjákóhalma,
Pócs és Társa Kft. Jászberény, BAU-ÉP-Centrum Kft. Nagykáta.
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A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
19/2014. (II. 17.) számú Képviselőtestületi határozat
Közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívásról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Egészségház fejlesztése
Jászboldogházán” projekt megvalósítása érdekében a közbeszerzési eljárás lebonyolításához az
eljárásban ajánlattételre felhívandó gazdasági szerepl őket az alábbiakban határozza meg:
Jászmetál 2000 Kft. Székhelye: 5121 Jászjákóhalma, Fő u. 107.
Pócs és Társa Kft. Székhelye: 5100 Jászberény, Bakki József u. 27.
BAU-ÉP-Centrum Kft. Székhelye: 2760 Nagykáta, Bercsényi u. 16.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Jászmetál 2000 Kft. Székhelye: 5121 Jászjákóhalma, Fő u. 107.
Pócs és Társa Kft. Székhelye: 5100 Jászberény, Bakki József u. 27.
BAU-ÉP-Centrum Kft. Székhelye: 2760 Nagykáta, Bercsényi u. 16.
Szűcs Lajos: Dönteni kell azzal kapcsolatosan, hogy az önkormányzat részt kíván-e venni a Jászsági
Kistérségi Helyi Közösség Egyesület 2014-2020. időszakra vonatkozó fejlesztési feladataiban, és a
Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében. Az egyesület foglalkozott eddig is a LEADER pályázatok
előkészítéseivel. Javaslom, hogy fejezzük ki csatlakozási szándékunkat és a jöv őben is vegyen részt az
önkormányzat a munkában.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
20/2014.(II.17.) Képviselőtestületi Határozat
Csatlakozási szándéknyilatkozat 2014-2020. közötti időszakra vonatkozó helyi vidékfejlesztési
munkáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az önkormányzat
csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület 2014-2020.
közötti időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS)
elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének előzetes elismerésében.
Határidő: 2014. február 20.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület - Jászapáti
Szűcs Lajos: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-Főkapitányság vezetője Farkas József rendőr
ezredes, megyei rendőrfőkapitány a Jászberényi Rendőrkapitányság Vezetőjének dr. Körei Nagy
József rendőr alezredest kívánja kinevezni 2014. április 1-i hatállyal. Dr. Körei Nagy József 2013.
március 10-től megbízatással látja el ezt a feladatot. Javaslom, hogy támogassuk a Megyei
Rendőrfőkapitány úr dr. Körei Nagy József rendőr alezredes kinevezésével kapcsolatos javaslatát.
A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2014.(II.17.) Képviselőtestületi Határozat
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A Jászberényi Rendőrkapitány kinevezésével kapcsolatos állásfoglalás
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete egyetért, és elfogadja a Jász-NagykunSzolnok Megyei Rendőr – Főkapitányság vezetőjének, Farkas József rendőr ezredes megyei
rendőrfőkaitány javaslatát dr. Körei Nagy József r. alezredes Jászberényi Rendőrkapitányság
Vezetőjének 2014. április 01-i hatállyal történő kinevezésével kapcsolatosan.
Határidő: 2014. március 10.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-Főkapitányság - 5000 Szolnok, Baross út 39.

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

