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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2014. március 24-én Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében  
szereplő, soros nyílt ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti 
földszinti tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely – 
képviselők  

Szűcs Lajos    - polgármester 
Dr. Dinai Zoltán  - jegyző  

Meghívottak részéről:  4 fő 

 

A polgármester köszönti a jelenlévőket. A Képviselőtestület összesen 7 főből áll, jelen van 6 fő, Darók 
Sándor bejelentette, hogy betegség miatt 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: 

28/2014.(III.24.) Képviselőtestületi Határozat 
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta, hogy a mai ülésen 

meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalja. 

Határidő: 2014. március 24.      
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: Február 17-i soros Képviselőtestületi ülés óta eltelt időszakban történt eseményekről 
kívánom tájékoztatni a Képviselőtestületet és a jelenlévő vendégeket. Tisztelt Képviselőtestület, 
Kedves Vendégeink!  

- Március 1-én indult az új közmunkaprogram. A közmunkaprogram keretében történő képzések 
megvalósultak, 2014. március 25-én befejeződnek. Májustól új tanfolyam indul, zöldségtermesztő. 
Ebben az évben az előző évektől eltérően, főként a mezőgazdasági termelést, a fóliás, illetve 
szántóföldi zöldségtermesztést támogatja a program. Vissza kellett vennünk önkormányzati 
szántóföldet bérlőktől, hogy a közmunkaprogramban meghatározott feladatokat teljesítsük. A 
közmunkaprogram keretében vetünk zöldséget, burgonyát, palántát, és virágmagokat. A tájháznál 2 
fóliasátor került felállításra. Az egyikben virágot nevelünk, ezzel is szépíteni szeretnénk a települést. A 
másik fóliában paprikát, paradicsomot, és egyéb zöldségeket termelünk. Ősszel energia erdőt 
telepítünk, és még ehhez újabb szántóföld területet vissza kell vennünk a haszonbérlőktől, mert az 
összes külterületi önkormányzati föld haszonbérbe van adva. Erre a programra kaphatunk csak 
támogatást, egyébként nem tudnánk pályázni a közmunkaprogramra.  
- Folyamatosan egyeztettünk a Jászberény Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetével az orvosi 
rendelő kiköltöztetésével kapcsolatosan. A kivitelezővel a vállalkozói szerződés megkötésre került, és 
a munkálatokat 2014. április 1-től kezdik, és augusztus 31-ig tart majd. A háziorvosi rendelés az iskola 
szolgálati lakás részébe helyeződik át ideiglenesen. Itt kisebb felújítást, tisztasági festést kell 
végeznünk. A védőnői szolgálat a nagyiskola iskolaorvosi rendelőjében kap helyet, és a fogászati 
rendelés Jászberényben lesz a Veszely Dentál Bt. rendelőjében. Azokat az ellátásra szoruló betegeket, 
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aki egyéb úton nem tudnak a jászberényi fogászati rendelőbe eljutni, azokat az önkormányzat saját 
járművével a rendelésre beszállítja, majd onnan visszahozza a településre.  
- Folyamatban van a strandfürdőn a Jászboldogházi Településfejlesztési Kft. által elnyert pályázat 
beruházása. (térkő építés, járdaépítés, kerítés felújítás) Ez a munka olyan ütemben folyhat, hogy az az 
ott megrendezésre kerülő rendezvények megtartását nem zavarhatja majd. 
- Támogatói határozatot kapott a Polgárőr Egyesület egy 9 személyes Wolksvagen típusú gépjármű 
beszerzésére. A pályázati támogatás 100 %, 12,6 millió forint.  Az egyesülettel kidolgozzuk az 
együttműködési megállapodást a gépjármű használatával kapcsolatban. 
- A Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szervezésében 2014. március 15-én megrendezésre 
került Tűzoltóbál. 
- A Faluvédő és Szépítő Egyesület az elmúlt pénteken, a Polgárőr Egyesület pedig szombaton 
megtartották az éves közgyűlési ülésüket, melyen személyesen részt vettem. Az egyesületeknek 
köszönetet mondtam a pályázatoknál az önkormányzattal történő együttműködéseikért, mert önállóan 
nem tudnánk ennyi pályázatban részt venni.  
- A ma 10.00 órakor volt Jászapátin a Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által 
megvalósuló „Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt” nyitórendezvénye,  amely pályázat a Széchenyi 
terv keretében az Európai Unió támogatásával megvalósul meg. A rendezvényen ünnepi beszédet 
mondott dr. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 
Szövetségének elnöke, és Pócs János országgyűlési képviselő, Jászapáti város polgármestere, a 
Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás elnöke. A megnyitón Joó-Kovács Balázs 
alpolgármester képviselte a településünket, ahol elmondták, hogy elkezdődik a beruházás 
megvalósítása, a projektben résztvevő vízművek felújítása. 8 településen a beruházás kb. egy évig tart.   
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről. 
Kérem a tájékoztató elfogadását. 
 

A képviselőtestület 6 képviselő szavazatából 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

29/2014.(III.24.) 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. március 24. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

2.Napirend 
Beszámoló a település közbiztonságának 2013. évi helyzetéről, a közbiztonság javítására tett 
intézkedésekről 
Előadó: Dr. Körei-Nagy József r. alezredes mb. kapitányságvezető 

Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Köszöntöm az ülésen megjelent Dr. Körei-Nagy József r. alezredes mb. jászberényi 
kapitányságvezetőt és Kerekes Dániel körzeti megbízottat. A település közbiztonságának 2013. évi 
helyzetéről szóló beszámolót írásban megkaptuk. Kívánják-e szóban kiegészíteni? 
Dr. Körei-Nagy József: Tisztelt Polgármester, Tisztelt Képviselőtestület! Az Országos Rendőr-
főkapitánysági szempontrendszer szerint készítettük el a beszámolót. A beszámoló tartalmának címszó 
meghatározása az ország bármely településén ugyanaz. Mindezek alapján nagyobb betekintést ad a 
rendőrség munkájába, de az adott településre vonatkozó adatait is tartalmazza. 2013. évben csökkent a 
regisztrált bűncselekmények száma Jászboldogházán. 2013. évtől felemelték a szabálysértés felső 
határát, de ez a csökkenés nem magyarázható ezzel, mert a tavalyi évben a szabálysértések száma is 
csökkent. Az adatok tartalmaznak a kiemelt bűncselekményeknél egy zsarolás elkövetését is, de az 
még 2012. évre vezethető vissza. Mivel eredményes volt a bűncselekmény felderítése, így még 
áthúzódott a nyomozás a múlt évre. A statisztikai adatokban 2013. évben jelenik meg.  
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Negatív visszajelzést nem kaptam a településen végzett rendőri feladatok ellátásával kapcsolatosan. 
Személyesen is elégedett vagyok a körzeti megbízott munkájával. Köszönöm az önkormányzatnak az 
együttműködését a rendőrség irányában tett támogatásért. A településen az egyik legjobb Polgárőrség 
működik, jó kategóriába sorolható technikai háttérrel. A közös munka eredménye is az alacsonyabb 
bűncselekmények száma.  Kérem, hogy vitassa meg a Képviselőtestület a beszámolót. A kérdésekre 
szívesen válaszolunk, és várom döntésüket. Köszönöm szépen. 
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítést. Van – e kérdés, hozzászólás, vélemény? 
Dr. Pap Béla: Tisztelt Kapitány Úr! Tisztelt Képviselőtestület és Vendégeink! A beszámolót 
elfogadásra javaslom.  
24 éve már minden alkalommal hozzászólok a boldogháza határában lévő erdő, falopásokkal 
kapcsolatosan. Most már nem lopják, hanem ellopták az erdőt. Ez nem a rendőrség, a polgárőrség és a 
gazdák együttműködésén múlik már, mert ezzel nem volt baj eddig sem. Az új földtörvény kötelezi 
majd a gazdákat az új erőtelepítésre, amely nagyon sokba fog kerülni. Valamit tenni kell, mert eddig 
sem a rendőrök, sem a polgárőrök, sem a gazdák nem tudták megoldani. Pócs János Országgyűlési 
Képviselő úrnak elmondtam, és azt a választ kaptam, hogy nem a politika dolga megoldani.  
A másik nagy problémánk, hogy a település Csíkosi és Tápiói részén, Újszász határában nem lehet 
kukoricát termeszteni, mert ellopják. A gazdáknak be kell tartani a vetésforgót, kukoricát is vetni kell. 
Illetéktelenek rámennek a földre traktorral, lovas kocsival, autóval és elviszik, letarolják. Valamit 
tenni kell, mert ez nem lesz így jó. Az erdőt már ellopták, de az, hogy nem lehet arra a részre már 
kukoricát vetni. Találni kell valami megoldást. Köszönöm szépen.   
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, hozzászólás? 
Joó-Kovács Balázs: A Polgárőrség részéről szeretnék hozzászólni. Olvasva a beszámolót 
megelégedettséggel töltött el, jó, napi szintű az együttműködés, bármivel mehetünk, mindig kapunk 
segítséget, akár Jászsági szinten, akár helyben, úgy gondolom, hogy ezt az eredmények mutatják. Ezt 
értem minden jogszabályi változtatások mellett is. Hogyan állunk mi a Jászságban? 
Dr. Körei-Nagy József:  A Rendőrkapitányság egészét nézve 2012-ben több, mint 4200 
bűncselekmény volt.  Tavaly több mint 1200 visszaesés volt. Ez egy új szemléletnek köszönhető, de 
benne van egy feszítettebb munkatempó is, és sikerült bűnözői csoportokat is felszámolni.  
Jászboldogháza a kevésbé fertőzött települések közé tartozik. 16 településen csökkent a 
bűncselekmények száma. 2 településen van növekedés. Minden településnek megvannak a szerkezeti 
problémái. Az a település nehezebb helyzetbe van, ahol elnéptelenedik, és megszaporodnak az üres 
ingatlanok.  
Nem a rendőrség, és nem a polgárőrség felelőssége a mezőgazdasági külterületi földek megóvása, 
biztonsága. Akkor lehet megakadályozni, ha tettenérés van, mert csak az lehet eredményes. Nem 
beazonosítható az ellopott fa. A falopást és a terménylopást mai társadalmi helyzetben 
megakadályozni nem lehet. Külterületek védését, őrzését nem tudjuk megígérni.  
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Köszönetemet fejezem ki az önkormányzat részéről a Jászberényi 
Rendőrkapitányságnak, és a körzeti megbízott úrnak az elmúlt évben végzett együttműködő 
munkájukért. A lehetőségeikhez képest segítik, támogatják a településünket. Örülök, hogy az 
eredmények is javulnak, és látszik a munkájuk gyümölcse az eredményekben is. Köszönöm a 
beszámoló elkészítését és előterjesztését. Köszönöm, hogy eljöttek és a kérdéseket is megválaszolták. 
A beszámoló elfogadását javaslom.  
 

A képviselőtestület 6 képviselő szavazatából 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

30/2014.(III.24.) Képviselőtestületi Határozat 
A település közbiztonsági helyzetéről 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megvitatta a Jászberényi 
Rendőrkapitányság Jászboldogháza település bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési helyzetéről 

szóló 2013. évi beszámoló jelentését. 
A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a Rendőrségnek a 2013. évben elvégzett jó munkájáért. 

 
Az önkormányzat az anyagi lehetőségeihez mérten a későbbiekben is támogatja a rendőrséget, és  

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

Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

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

 
Megérkezett az ülésre Fózer Tibor tű.alezredes és Szabó Szabolcs tű. százados. 

 
3.Napirend 
Beszámoló a település tűz elleni védekezéséről, műszaki mentésről, és a tűzoltóságról – Jászberényi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség? Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évben végzett 
munkájáról 
Előadó: Fózer Tibor tű.alezredes kirendeltség-vezető, Szabó Szabolcs Gábor tű. főhadnagy, 
tű.parancsnok 

Szűcs Lajos polgármester 
 

Szűcs Lajos: Köszöntöm Fózer Tibor tű.alezredes és Szabó Szabolcs tű. főhadnagyot. Nagyon 
részletes beszámolót megkaptuk a különböző területeken végzett 2013. évi munkájukról. Kívánják-e 
kiegészíteni? 
Fózer Tibor: Időközben Szabó Szabolcs tű. főhadnagy 2014. március 15-i nemzeti ünnep alkalmával 
századossá léptett elő. A rendőrséggel egy minisztériumhoz tartozunk, ezét a beszámolónk felépítése, 
hasonló. Ma a Tűzoltóparancsnokság szakmai munkájáról szeretnénk bővebben számot adni. 
Jászboldogházán kiemelt veszélyes üzem nincs. Kiemelt, nagymennyiségű veszélyes anyag tárolása 
sincs. Az év folyamán a településen lévő nagyobb cégeknél, mezőgazdasági vállalkozóknál 
megjelentünk. A veszélyes anyagok, növényvédő szerek, műtrágyák tárolási helyét felmértük. Aratási 
szemlét elvégeztük. A Hatósági Osztály tartozik még hozzánk. 2013. évtől Jásztelek településsel közös 
Önkormányzati Hivatal működik. Ezen időszakban túl sok hatósági feladat nem volt. Elvégeztük, 
illetve folyamatban van a kockázat helyszínek felmérése. Ez olyan elhanyagolt szabad területek 
felmérése, amely szabadtéri tüzek keletkezése kockázati lehetőségét jelenti. Gyepterületek, nádasok 
gondozottságát bel - és külterületen. Ezeket a területeket a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
bevonásával szeretnénk felmérni, és olyan térképet - hozzáférésünk van a Földhivatali adatbázishoz - 
elkészíteni, hogy aszályos esztendőben tudjuk használni, és az ingatlantulajdonosok figyelmét 
felhívni. Átadom a szót a Parancsnok úrnak.  
Szabó Szabolcs: 2012. évben 26 vonulás volt. Műszaki mentés 2, és 24 tűzeset. Akkor a szabadtéri 
tűzeset volt nagyon sok, a száraz időjárás miatt. 2013. évben jelentősen lecsökkent: tűzeset 4, műszaki 
mentés 3, összesen 7 kivonulás volt. Ebben az évben március 24-ig 3 tűzesetnél voltunk. Ezekhez az 
eseményekhez minden esetben a jászberényi tűzoltók vonultak. A Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület szintén kivonult a káreseményekhez: 2012-ben 7 esethez 2013-ban 4 esethez 2014-ben 2 
esetben vonultak. A 3. esetnél nem voltak jelen, mert műszaki vizsgára készítették fel a járművet, és 
nem voltak riaszthatók. Nagyobb fokozatú riasztási esemény nem volt a településen. A legkisebb, I. 
fokozatú riasztás volt, maximum vízszállítást igényelt. A helyi egyesülettel ápoljuk a kapcsolatot, és jó 
a kapcsolatunk. Negyedévente megnézzük, ellenőrizzük a felszereléseket, és az egyesületi tagok 
képzettségét, orvosi vizsgálatát, a dokumentációkat, adatokat, ezzel is segítve munkájukat. Nem került 
sor még olyan intézkedésre, amely problémát jelentett volna az egyesületnek. A Belügyminisztérium 
Országos Tűzoltó Főigazgatósága minden évben ír ki pályázatot, és a jászboldogházi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület minden évben indul a pályázaton, melyen szakfelszereléseket, képzésekre nyertek 
támogatást, valamint átadásra került egy rádiót is, mely nagyban megkönnyíti a kommunikációt a 
hivatásos egységekkel a káresetek felszámolásánál. Szervezzük az Önkéntes tűzoltó versenyt, melyen 
a helyi település egyesülete is részt vesz. Valamint az egyesületnek volt egy kérése, hogy szeretnének 
részt venni egy ifjúsági versenyen, amely Jászberényben lesz. Reméljük sikerül össze toborozni a 
csapatot, és fel tudnak majd készülni. Ennyivel kívántam kiegészíteni az írásbeli beszámolót.  
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Szűcs Lajos: Köszönöm szépen a szóbeli kiegészítéseket. Már a rendőrségi beszámolónál is 
említhettem volna, hogy mindkét egyesület működését illetően jogszabályváltozás történt, mely a 
Polgárőrséget és a Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működését érintette. Szigorították a 
működési feltételeiket. Szigorúbb elbírálás alapján végezhetik a munkájukat, nagyobb követelmény 
került meghatározásra, mint az előző években volt. Örülök, hogy próbálnak felzárkózni, pályázni, 
minél több eszközt beszerezni a munkájukhoz. Továbbképzéseken, tanfolyamokon vesznek részt, hogy 
megfeleljenek az új követelményeknek, de azt is látom, hogy vannak olyan személyek, akik 
megtorpantak, felmerült bennük, hogy akarják-e még ezt a munkát végezni? Túlzottnak tartom a 
jogszabályi változtatásokat, kötelezettségeket, amit el kellett vállalniuk az egyesületeknek, de bízok 
benne, hogy a jövőben is sikeresen tudnak működni. Ilyen kis településnek nagyon nagy jelentősége 
van, hogy mennyire gyorsan tudnak reagálni különböző helyzetekre.  
Az önkormányzatnál Joó-Kovács Balázs alpolgármester az egyik közbiztonsági referens. Napi, heti 
szinten nagyon sok katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatot – gyakorlat, képzés, adatkérések - 
kapunk. Nem tudom megítélni, hogy erre szükség van –e, vagy így kell-e ezt végrehajtani. Úgy 
kaptunk feladatot, hogy mellé nem kaptuk meg a finanszírozási támogatást.  
Látjuk, és a beszámolóból is kiderül, hogy a Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek nagyon sok, 
összetett feladata van. Köszönettel tartozunk a munkájukért, és azt kérem, hogy a jövőben is 
hasonlóképpen működjenek velünk együtt. Ha baj van, tapasztalhatjuk, hogy van kihez fordulni, és 
minden segítséget megkapunk. Van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóhoz? 
Joó-Kovács Balázs: A polgári védelemmel kapcsolatosan sok a munka, de a Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség részéről megkapunk hozzá minden szakmai segítséget. Gondosan előkészített anyagot 
kapunk. Köszönjük szépen. 
Kobela Margit: A gyerekek versenyre való felkészítéséhez nem találtunk anyagot. Ehhez kérnénk 
segítséget, hogy hogyan juthatunk hozzá. 
Szabó Szabolcs: A Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről Baranyi Béla keresett meg a 
gyerekek versenyre való felkészítésével kapcsolatosan. Adtunk részére egy könyvet, amely segít a 
felkészítésben.  
Dr. Pap Béla: Jászberényből vonulás szempontjából közelebb lenne az Imrédi utat választani, mint a 
32 főútvonal felé megközelíteni a települést, de az Imrédi út szinte járhatatlan. Nem tudnának valamit 
tenni az útfelújítás érdekében? 
Fózer Tibor: Sajnos nem tudunk az útfelújítás érdekében segíteni, ez nem tartozik a feladataink közé. 
Az integráció a katasztrófavédelemben 2 éve történt, négyszer szerveztek át bennünket. Mindenki új 
munkakörbe került. A kinevezéseknél figyelembe vették a személy előéletét. A katasztrófavédelmi 
vetélkedő is megújult. 3. alkalommal tartjuk az idén az új féle ifjúsági katasztrófavédelmi vetélked őt.  
Azért végezzük az ifjúsági vetélkedőket, mert 10-20-30 év múlva is kellenek rendőrök, tűzoltók, stb. 
Így szeretnénk megszerettetni az ifjúsággal ezt az életpályát. Jelenleg nincs anyagunk a vetélked őhöz, 
azt várjuk, hogy a Közszolgálati Egyetem adjon ki ismeretterjesztő anyagot. Ha rendelkezünk a 
felkészítéshez szükséges anyaggal, szívesen segítünk.  
A Jászberényi Katasztrófavédelmi kirendeltségen 2 fő foglalkozik a polgári védelmi feladatok 
végzésével. Azokat a segédanyagokat, ismereteket, képzéseket koordináljuk, felügyeljük, amely a   
katasztrófavédelmi referensek munkájához szükségesek. Azt szeretnénk, hogy ne csak papíron, bezárt 
páncélszekrényben őrizzük az anyagokat, hanem azok a tervek, anyagok mindig aktualizálva 
legyenek. Jászboldogháza nem a veszélyeztetett települések közé tartozik., de volt már széls őséges 
meleg vagy hideg időjárás, belvíz, szélvihar, stb. Ettől függetlenül fel kell mindenre készülni. 
Elkészíteni hozzá a terveket. 
A jogszabályváltozás miatt, már sokkal szigorúbbak vagyunk a civil egyesületek szakmai munkájának  
illetően. Ezért van megállapodásunk az Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. Az egyesület a II. 
riaszthatósági kategóriába tartozik. Az I. kategóriába tartozók, azok akik nagyon jól felszereltek, szinte 
megegyeznek az államival, a II. kategóriába azok tartoznak, akiknél kisebb felszerelési hiányosságok 
vannak, a II. kategóriába azok tartoznak, akiknél nincs gépjármű fecskendőjük, és a IV. kategóriába 
tartoznak a hagyományőrző egyesületek, akiknek felszerelésünk nincs.  Köszönöm szépen a szót. 
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Nem a jogszabályi változások, a feltételek szigorodása okozzák a 
problémát. Az önkormányzatnak az okoz legtöbb gondot, hogy hogyan tudjuk ezeket a jó szándékokat 
támogatni. Az önkormányzat költségvetésében nem kötelező feladatként szerepel a civil szervezetek 
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támogatása. Tudjuk, hogy jó célt szolgálnak, szükség van rá, és ha tehetnénk még  több támogatást 
adnánk. Javaslom a beszámoló elfogadását.  

 
A képviselőtestület 6 képviselő szavazatából 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
31/2014.(III.24.) Képviselőtestületi Határozat 
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámolójáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megvitatta, és elfogadja a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi beszámoló jelentését. 
  

A Képviselőtestület köszönetét fejezi ki a 2013. évben elvégzett jó munkájukért. 
 

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

Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

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

 
A meghívott vendégek elmentek az ülésről. 

 
4.Napirend 
Előterjesztés a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. LEADER nyertes pályázatához, strandfürdő 
fejlesztéshez hitel felvételére 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Két elnyert projekt kapcsán szüksége van az önkormányzatnak, hogy hitelt vegyen 
igénybe a banktól. Az egyik pályázat az egészségház felújítása, a másik a Jászboldogházi 
Településfejlesztő Kft., - mely 100 %-ban az önkormányzat tulajdonban van- strandfejlesztése. 
Elkészítettük a V-NOVA Kft. Jászberényi céggel az ingatlanforgalmi szakértői véleményt a 
szolgáltatóházra és a gyógyszertár és szolgálati lakásra vonatkozóan. Javaslom, hogy az egészségház 
felújítása és a strandfejlesztési pályázat kapcsán a hitelhez a Szolgáltatóház, és a Gyógyszertár, 
szolgálati lakás önkormányzati ingatlanokat ajánlja fel a Képviselő-testület ingatlanfedezetként a 
Takarékszövetkezet részére. 
 

A képviselőtestület 6 képviselő szavazatából 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

32/2014.(III. 24.) Képviselőtestületi Határozat 
Ingatlanfedezet felajánlása egészségház felújítása pályázat kapcsán 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete  úgy döntött, hogy a ÉAOP 4.1.2/A-12-
2013-0087 kódszámú egészségház felújítása pályázat kapcsán ingatlan fedezetként a támogatás 
megvalósításához az önkormányzat tulajdonát képező Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 8. szám alatti, 
860/1 hrsz. ingatlant ajánlja fel  fedezetként.  
 

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

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
 Jász-Takarékszövetkezet  - Jászboldogháza 

 
A képviselőtestület 6 képviselő szavazatából 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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33/2014.(III. 24.) Képviselőtestületi Határozat 
Ingatlanfedezet felajánlása a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. Strandfejlesztési pályázatához 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete  úgy döntött, hogy a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal által támogatott 8548681725 azonosító számon nyilvántartott Jászboldogházi 
Strandfürdő fejlesztése pályázat kapcsán ingatlan fedezetként a támogatás megvalósításához az 
önkormányzat tulajdonát képező Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 11. szám alatti, 34 hrsz. ingatlant 
ajánlja fel.  
 

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

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
 Jász-Takarékszövetkezet  - Jászboldogháza 

 
5.Napirend 
Egyebek 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úrnak. 
Dr. Dinai Zoltán: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében szükséges az szmsz-nek a jegyző 
helyettesítésére vonatkozó szabályainak a módosítása. Az alábbiak szerint: „A jegyzői tisztség 
betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatása esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a jegyzői 
feladatokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja által kinevezett 
helyettesítő jegyző látja el.” Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztést a csatolt rendelet-tervezetet fogadja el. 
Szűcs Lajos: Javaslom a rendelet módosítását, és a rendelet – tervezet elfogadását. 
 

A képviselőtestület 6 képviselő szavazatából 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

6/2014. (III. 25.) Önkormányzati Rendelet 
A Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szűcs Lajos: A Rákóczi Szövetség a szomszédos országokban élő magyar fiatalok tanulását és egyéb 
programjait, pályázati lehetőségeit támogatja. Ehhez kérik az önkormányzat anyagi támogatását. Az 
önkormányzat a településen működő civil szervezeteit is nehezen tudja támogatni, az 
önkormányzatnak nincs ilyen célra elkülönített pénze, a támogatást nem tudom javasolni.  
 

A képviselőtestület 6 képviselő szavazatából 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

34/2014.(III. 24.) Képviselőtestületi Határozat 
A Rákóczi Szövetség kérelméről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Rákóczi Szövetség 
(1027 Budapest, Szász Károly u. 1. IV/1.) kérelmét és az alábbi döntést hozta. 

A képviselőtestület az önkormányzat szűkös költségvetése miatt sajnálatos módon nem tudja 
támogatni a szomszédos országokban élő magyar fiatalok tanulását és egyéb programjait, pályázatait.  

Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  
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Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Rákóczi Szövetség - kérelmező 

 
Szűcs Lajos: A „Jászság Egészségéért” Alapítvány alapítói a kuratóriumi ülésen döntöttek az Alapító 
Okiratának módosításáról, mert módosítani szükséges a kórház megnevezését, valamint 
utcanévváltozást jelentettek be, és egyéb kisebb kiegészítésekre tettek javaslatot. Javaslom, hogy a 
kiadott jegyzőkönyv alapján az Alapító Okirat módosítását fogadja el a Képviselőtestület. 

A képviselőtestület 6 képviselő szavazatából 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
35/2014.(III. 24.) Képviselőtestületi Határozat 
„Jászság Egészségéért” Alapítvány Alapító Okirat módosításának elfogadásáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Jászság Egészségéért” Alapítvány 
Alapító Okiratának 2013. szeptember 3-án kelt módosítását jóváhagyja és elfogadja. 
 

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

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
 „Jászság Egészségéért” Alapítvány –  5100 Jászberény, Szelei út 2. 

 
Szűcs Lajos: Más felvetés, információ nincs, így az ülést bezárom. Köszönöm mindenkinek a 
részvételt, további kellemes, szép estét kívánok!   
 
 
 

kmft. 

 

 

 

 

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


