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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2014. március .13-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében 
nem szereplő, renkívüli 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    - polgármester 
Dr. Dinai Zoltán  - jegyző  

 

A polgármester köszönti a jelenlévőket. A Képviselőtestület összesen 7 főből áll, jelen van 6 fő, 
Kobela Margit bejelentette, hogy nem tud részt venni az ülésen. 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

 A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet 
tárgyalja, és az alábbi határozatot hozta: 

25/2014.(III.13.) 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 
Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2014.(II.05.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző  
 
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző úrnak.  
Dr. Dinai Zoltán:  A Képviselőtestület nemrégiben fogadta el az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 2/2014.( II.05.) önkormányzati rendeletét. A rendelet megalkotását követ ően 
kerültek átdolgozásra az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő szakfeladatok, az új 
szabályozás szerinti kormányzati funkciókká. Ahhoz, hogy a törzskönyvi nyilvántartásba átvezetésre 
kerülhessenek a szakfeladatok, kormányzati funkciókká, szükséges, hogy a kormányzati funkciók az 
szervezeti és működési szabályzatban is feltüntetésre kerüljenek. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseivel való 
összhang biztosítása érdekében szükséges az szervezeti és működési szabályzatnak a jegyző 
helyettesítésére vonatkozó szabályainak a kiegészítése. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képvisel ő-
testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és a rendelet-tervezetet fogadja el. 

Szűcs Lajos: Javaslom a rendelet-tervezet elfogadását. 

 
A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

 
4/2014. (III.14.) Önkormányzati Rendelet  
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 2/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  
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2.Napirend 
 Előterjesztés a „Jászboldogházi egészségház épületének felújítása” közbeszerzési eljárásban döntés 

meghozatalára 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester   Dr. Dinai Zoltán – Bíráló Bizottság elnöke  
 
Szűcs Lajos: Az „Egészségház fejlesztése Jászboldogházán” című projekt megvalósítása közbeszerzési 
eljárást a Sansz Bt. Jászberény végzi. Átadom a szót a jegyző úrnak, a bírálóbizottság elnökének.   
Dr. Dinai Zoltán:  Az eljárást megindító felhívást 3 cégnek küldtük meg. 2 db ajánlat érkezett. A Pócs 
és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.. Jászberény, és a Jászmetál 2000 Kft. Fémipari 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Jászjákóhalma székhelyű cégektől. Az ajánlatok bontására március 
7-én került sor. Mindkét céget hiánypótlásra kellett felszólítani. A hiánypótlásnak határid őig eleget 
tettek, és a bírálóbizottság március 12-én ülésezett. Mindkét ajánlattevő érvényes ajánlatot tett. Az 
eljárást megindító felhívás rendelkezései szerint a közbeszerzési eljárásban ajánlatkér ő a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve szerint bírálja el az érvényes ajánlatokat. A A Pócs és 
Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. nettó árajánlata 30.772.419,- Ft +áfa, a Jászmetál 
2000 Kft. Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. nettó árajánlata 28.999.263,- Ft +áfa. A bizottság 
nyertesnek a Jászmetál 2000 Kft. Fémipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t javasolja, mert a 
legalacsonyabb összegű ajánlatot tették.  
Szűcs Lajos: Március végére tervezzük a rendelő kiürítését. A védőnői szolgálat az általános iskola 
orvosi szobájában, a háziorvosi ellátás a kisiskola végében lévő szolgálati lakásban, a fogorvosi ellátás 
a Veszely Dentál Bt. Jászberényi rendelőjében kerülne elhelyezésre. Az önkormányzat vállalná, hogy 
a z ellátásra szoruló betegeket, aki egyéb úton nem tud a jászberényi fogászati rendelőbe eljutni, az 
önkormányzat saját járművével a rendelésre beszállítaná, és onnan visszaszállítanánk a településre. Ezt 
a Jászberényi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet munkatársaival már egyeztettük.  A 
felújítási munkák 2014. április 1-t követően kezdődnének, és augusztus végére befejeződnének. 
 Javaslom, hogy a bizottság ajánlatát fogadja el a Képviselőtestület. 
 

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

26 /2014.(III.13.) Képviselőtestületi Határozat 
„Egészségház fejlesztése Jászboldogházán” közbeszerzési eljárásra beérkezett pályázatok elbírálásáról  
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a községi önkormányzat tulajdonát 
képező egészségház felújításának kivitelezésére az „Egészségház fejlesztése Jászboldogházán” című 
közbeszerzési ajánlatok elbírálásával kapcsolatosan az alábbi döntést hozta  
 
Az „Egészségház fejlesztése Jászboldogházán” megjelölésű Kbt. 122/A. § szerinti hirdetmény 
közzététele nélküli eljárás eredményes volt.  
A benyújtott ajánlatok száma: 2 db. 
Ebből érvényes ajánlat: 2 db 
 
Az értékelés alapján a nyertes ajánlattevő neve: Jászmetál 2000 Kft. Fémipari Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.  
Székhely címe: 5121 Jászjákóhalma, Fő út 107. 
Ár (nettó): 28.999.263,- Ft. 
 
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy a fenti nyertes pályázóval a beruházásra 
vonatkozó szerződést kösse meg, továbbá intézkedjen az összegzés jelen döntésnek megfelelő 
előkészítéséről és megküldéséről, továbbá az eljárás eredményéről szóló hirdetmény feladásáról és a 
költségek viseléséről. 
 

Határidő: 2014. március 18. ill. jogszabályi előírások szerint 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  
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Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi ügyintéző 

Pályázó 
 
3.Napirend 
Előterjesztés a Jászboldogháza község radiátorgyár előtti közpark és gyár területen belüli zöldterület 
területi védelmének megtárgyalására 
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző 
 
Szűcs Lajos: Az Alurad Invest Kft. azzal a kérelemmel fordult a tisztelt képviselő testülethez, hogy a 
volt jászboldogházai gyárterületen belüli állatkert parkjának kertépítészeti eszközökkel történ ő 
helyreállításához és az emlékpark kialakításához beadandó pályázatuk eredményessége érdekében az 
egykori állatkert és környezetét (a gyár előtti közpark és a gyár területen belüli zöldterület) 
önkormányzati rendelettel helyi területi védelem alá helyezze. 
A helyi védelemhez a megalapozó vizsgálatot és a rendelet-tervezetet Kiszelovics Ildikó 
településtervező készítette, háromoldalú megállapodás keretében, melynek költségviselője az Alurad 
Invest Kft volt. A park a település meghatározó ipari üzemének színfoltja, mely egyúttal a település 
egyik jellegzetes zöldfelülete, melynek kertészeti, zöldfelületi értékén túl meghatározó a 
kultúrtörténeti a helyi identitási értéke. Ezen zöldfelületi együttes egyúttal emlékhelye annak az 1970-
es években meglévő szellemiségnek és összetartozásnak, mely a radiátorgyáron keresztül hatást 
gyakorolt a településre. Jegyző úr kívánja-e kiegészíteni az anyagot? Van-e kérdés, hozzászólás?  
Joó-Kovács Balázs: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavaédelmi Igazgatóság Jászberényi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége felmérte a település belterületén, közterületen lév ő veszélyes fákat, 
és a vasút mellett lévő, gyár területén lévő fákat is veszélyesnek ítélték meg. Ha védetté lesz 
nyilvánítva a park, akkor a fák kivágását hogyan érinti? 
Dr. Dinai Zoltán: Magán területen vannak a fák, nem közterületen. A fák kivágása előtt a hatóságokkal 
egyeztetni kell, engedélyt kell kérni.  
Módosítani javaslom a rendelet – tervezetet a 13 § (2) bekezdésénél: „A tábla elhelyezéséről, 
karbantartásáról, pótlásáról – külön eljárás nélkül – a tulajdonos gondoskodik.” 
Szűcs Lajos: Azok a fák már nagyon megnőttek, a vasút mellett elhúzódó magasfeszültségű vezeték 
miatt nem kerültek kivágásra. 
Az elhangzott módosítással együtt a park és a gyáron belüli zöldfelület helyi területi védelem alá 
helyezését javaslom, és a rendelet-tervezetet kérem, hogy fogadja el a Képviselőtestület. 
 

A képviselőtestület 6 fő jelenlévő Képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

 
5/2014. (III.14.) Önkormányzati Rendelet  
A Jászboldogháza közpark és zöldfelület helyi védelméről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)  

 
 

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)       (Dr. Dinai Zoltán)                     
      polgármester                       jegyző 


