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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2014. április 30-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    - polgármester 
Dr. Dinai Zoltán  - jegyző  

Meghívottak részéről:  4 fő 

 

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: 

36/2014.(IV. 30.) Képviselőtestületi Határozat 
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta, hogy a mai ülésen a 

meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalja. 

Határidő: 2014. április 30.      
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
1.Napirend 
Beszámoló a községi önkormányzat és intézményeinek 2013. évi költségvetésének teljesítéséről és 
előterjesztés a zárszámadási rendelet elfogadására 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Elnézést kérek azért, hogy az önkormányzat és intézményeinek 2013. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló rendkívüli ülésen került napirendre, de a jogszabály 
szerint 2014. április 30-ig meg kell tárgyalnia a Képviselőtestületnek, és a soros ülés a munkaterv 
szerint 2014. május 19-ére van tervezve, az előző soros ülésre még nem tudtuk elkészíteni, így is 
hétvégeken is dolgoztak vele a pénzügyes dolgozók. Ez évtől új programmal dolgoznak, és a 
programot is sokszor módosítják. Munkaidőben lassan halad, mert túlterhelt a rendszer, ezért 
munkaidő után és hétvégén tudnak hatékonyan dolgozni vele. Ez mellett köszönettel tartozunk a 
dolgozóknak, hogy ilyen nehéz körülmények között, munkaidőn túl, hétvégeken dolgoznak. A 
közférában lévő alacsony fizetésekért el kell várnunk, hogy túlórában teljesítsenek, és bent töltsék a 
szabadidejüket a hivatalban.  
Dr. Pap Béla: És sajnos nemcsak ezen a területen van ilyen gond, a mezőgazdaságban is ez a helyzet, a 
falugazdászok is ilyen körülmények között dolgoznak.  
 
Szűcs Lajos: Az elkészült anyagban látszik, hogy megváltoztak a táblázatok formái, tartalmai, de nem 
lett egyszerűbb, sem átláthatóbb. Pozitív, hogy a 2013. évet pénzmaradvánnyal zártuk, de fizetési 
kötelezettségeink is áthúzódtak a 2014. évre. (Pld. A közmunkaprogramnál előleg utalása.) A 
finanszírozás átalakítása miatt az önkormányzatok életében a tavalyi év próba év volt. 2012-2013. 
években vettek el tőlünk intézményeket. (A vízmű és az iskola, hivatal működtetését.) A működés 
finanszírozásához évközben több alkalommal kaptunk kiegészítő támogatást. Ha ez nem lett volna, 
akkor a központi finanszírozás nem lett volna elegendő a működéshez. Így nem voltak likviditási 
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gondjaink, fizetési problémáink, de nagyon oda kellett figyelnünk a gazdálkodásra. A tavalyi év próba 
év volt a közös önkormányzati hivatal működtetésében is. 2013-ban önkormányzatunk kapta meg a 
finanszírozást, és úgy utaltuk tovább Jásztelek Önkormányzata részére, mert csak március 1-t ől került 
sor a közös önkormányzati hivatal felállítására. Ez évtől már a Jászteleki Közös Önkormányzati 
Hivatal kapja meg a finanszírozást. A finanszírozás jó esetben is csak a béreket és a járulékokat fedezi. 
A rezsi költséget külön hozzá kell tennünk. Pozitívum, hogy a hivatal felújításával takarékoskodni 
tudunk a fenntartási költségen. Önerőből vásároltunk egy vegyes tüzelésű kazánt a hivatalba, de ez a 
400.000,- Ft. az elő télen megtérült. A hivatalnál az idén 100 % pályázati támogatással megvalósul a 
napelem beruházás, mely majd a hivatal teljes villamos energiával való ellátását biztosítja. Ez újabb 
rezsicsökkenést jelent majd, és a hivatal költségeihez az önkormányzatnak kevesebbel kell 
hozzájárulni.  
Dr. Dinai Zoltán: 2013. évben a közös hivatal működtetéséhez 500.000,- Ft – 500.000,- Ft-tal kellett a 
két önkormányzatnak hozzájárulni. Ebben az évben a finanszírozási összegek módosultak, és 
előreláthatólag plusszal tudunk zárni majd.  
Dr. Pap Béla: Ha nincs megtakarítás, akkor miért volt szükség a közös hivatalok létrehozására? Ezért 
nem értek azzal egyet, hogy elveszik tőlünk az intézményeket.  
Szűcs Lajos: Nem tapasztalunk megtakarítást egyik átvett intézmény működtetésénél sem. A 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. még a mai napig nem fizette ki a megállapodásban rögzített 
összeget az átvett szerszámokért. A probléma itt marad, helyben kell megoldani. A Strand kutakat is 
átakarták venni, ezt semmiképpen nem támogatnám. 
Dr. Pap Béla: Azért nem kellett volna átadni, vegyék inkább el. A falu soha nem kapja vissza.  
Darók Sándor: Nem volt más lehetőségünk, oda kellett adni. 
Szűcs Lajos: Az utóbbi években egyik legnagyobb feladatunk a közfoglalkoztatás szervezése. Egyre 
nagyobb és nehezebb feltételekhez van kötve a közfoglalkoztatás. De ennek ellenére örülnünk kell 
ennek, mert régebben még ennyi sem volt, és ez az önkormányzatnak is és az itt élő embereknek is 
nagy segítséget jelent. A közfoglalkoztatás ebben az évben is nagyban érinti majd az önkormányzat 
költségvetését.  
A strand üzemeltetésével kapcsolatosan állandó jelleggel dolgozunk, mert nagyon nehéz 3 hónap alatt 
gazdaságosan működtetni. A közmunkaprogram nélkül itt sem tudnánk gazdaságosan működni.  
Pályázati pénz nélkül nem tudunk fejleszteni. Kemping területének fejlesztésére, és 
gyermektáboroztatásra adtunk be pályázatokat. A strand felújítása óta a vendégforgalom 
megduplázódott, 12 ezer fő volt, de a működési költsége is jóval magasabb. 
Az óvodát közösen működtetjük Jászalsószentgyörgy Önkormányzattal. Az óvodában 2 csoport 
működik, melyhez 4 óvónőt, 2 dajkát foglalkoztatunk. 3 óvónőre kapunk finanszírozást. A 
finanszírozásnál a jogszabály nem különböztet meg egy pályakezdő óvónőt, vagy nyugdíj előtt lévőt. 
A dolgozóink nyugdíj előtt állnak már, vagy nem sok idejük van a nyugdíjig. A normatívát pedig 
pályakezdőkre kapunk. 2 fő részére 30 éves jubileumi jutalmat kell kifizetni.  
Darók Sándor: Minek van szükség akkor társulásra? 
Szűcs Lajos: A jogszabályok szerint, ha önálló óvodát szeretnénk működtetni, akkor 1 fővel több 
óvónőt kellene foglalkoztatnunk. Éves szinten most 500.000,- Ft-ot (könyvelési feladatok ellátásához) 
kell hozzátennünk a működtetéshez. A társulás pályázatok benyújtásánál is jó pontot jelent.  
Az iskola működtetésével kapcsolatosan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
rendeződtek a viszonyok, mert átvették az iskola működésének kiadásaival kapcsolatos összes 
feladatot. A működtetést vették át, a tulajdonos az önkormányzat maradt. A felújításra az 
önkormányzat tud pályázni. Önerőt nekünk kell fizetni, és a megtakarítás rezsiben pedig a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnál jelentkezik. Ez ügyben folynak egyeztetések, és keressük a jó 
megoldást, mert nem tudják gazdaságosan működtetni az iskolát. Nyáron saját forrásból végzik a 
mosdók burkolatainak felújítását. Kértem, hogy a falba régi csövek ne maradjanak, ezért az 
önkormányzat munkával segíti a felújítást. A szociális helyiségek bontási munkáit, és a csövek (víz, 
szennyvíz) cseréjét a mi dolgozóink végzik, hogy teljes felújításban részesülhessenek a szociális 
helyiségek.  
Dr. Pap Béla: Kit terhel a felelősség, ha a tornatermen lévő ablak kiesik, mert olyan rossz állapotban 
van? 
Szűcs Lajos: Az intézmény át van adva üzemeltetésre, így a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központot. A problémákat elmondtam részükre. Folyamatosan foglalkozunk ezzel. Figyeljük a 
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pályázati kiírásokat, és közösen próbálunk megoldást keresni. Egyre kevesebb a lehetőség, mert az 
Unió-s pályázati kiírásra még várnunk kell. Ebben az évben nem várható, hogy lesz pályázati kiírás, 
majd kb. 1 év múlva. LEADER pályázatra sokkal kevesebb pénz keretet adnak, a pályázatok 
központosítva lesznek. Az Uniós pénzek felosztásához a feladatokba bevonták a megyei 
önkormányzatokat is. Ebben az év van elég feladatunk, hogy az elnyert pályázatokat megvalósítsuk. 
Ennyiben kívántam kiegészíteni az írásbeli anyagot. Van-e kérdés, hozzászólás? 
Dr. Pap Béla: Mi arra a biztosíték, hogy a közös hivatal pénzét Jásztelek Önkormányzata nem 
használja fel, pld. csőd esetén? 
Dr. Dinai Zoltán: Jásztelek Önkormányzatának 40 milliós áthozatala van a 2013. évről, másrészt a 
Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatalnak külön számlája van, külön van könyvelve. A két 
önkormányzat, jászteleki és a jászboldogházi önkormányzat hozta létre a hivatalt, mint külön 
intézményt. A gazdálkodás külön folyik. A közös hivatal számlájához én diszponálok, ilyen nem 
fordulhat elő, akkor sem, ha a jászteleki önkormányzat csődbe menne.  
Szűcs Lajos: Az önkormányzat inkasszóját nem terhelhetik rá a közös hivatalra, mert teljesen külön 
számlán van.   
 

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

 
7/2014. (V.05.) Önkormányzati Rendelet 
A 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
2.Napirend 
Előterjesztés a temetőről és a temetkezésről szóló 4/2010. (IV.28.) Önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó: Dr. Dinai Zoltán - jegyző 
 
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző Úr részére.  
Dr. Dinai Zoltán: A Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással fordult 
a Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez. A törvényességi felhívásban 
megállapította, hogy az önkormányzatnak a temetőről és temetkezésről szóló 4/2010. (IV. 28.) 
önkormányzati rendelete jogszabálysértő és felszólította a Képviselő-testületet a törvényességi felhívás 
alapján elkészítettük a rendelet-módosítás tervezetét. A rendelet-módosítás tervezetét az 
előterjesztéshez csatoltuk. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy vitassa meg és fogadja el. 
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? 
Dr. Pap Béla: A rendeletmódosítással kapcsolatosan nincs kérdésem, de szeretném kérni, ha lehet, 
hogy a temetőben lévő hulladéktárolókat gyakrabban ürítsék ki, mert a temető nagyon szép és 
rendezett, de a leszedett koszorúk, elszáradt virágok csúfítják a temető rendjét. 
Szűcs Lajos: Az észrevétellel egyetértek, és a jövőben több figyelmet fordítunk majd rá. A hulladék 
válogatásra kerül, és saját járművel szállítjuk a jászteleki hulladéktárolóba. Sűrűbben kell a szállításról 
gondoskodni.  
 

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

 
8/2014. (V.05.) Önkormányzati Rendelet 
A temetőről és a temetkezésről szóló 4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3.Napirend 
Előterjesztés Jászboldogháza községért kitüntető díj és Jászboldogháza díszpolgári cím 
adományozására 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
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Szűcs Lajos: 2014. május 31-én kerül megtartásra a Civil Nap a Strandfürdő területén. Akarunk-e 
„Jászboldogháza Községért” és „Jászboldogháza Díszpolgára” díjat adni? 
Szűcs Gergely: „Jászboldogháza Községért” kitüntetést javaslom, hogy adjunk.  
Dr. Pap Béla: Kérjünk javaslatokat a civil szervezetektől, intézményvezetőktől, és a következő ülésen 
megtárgyaljuk, hogy hány főt szeretnénk kitüntetésben részesíteni.  
Joó-Kovács Balázs: Ha a testvértelepülés delegációja ellátogat hozzánk a Civil Napon, akkor Pálfi 
Dénest megtisztelnénk azzal, ha „Jászboldogháza Díszpolgára” díjat adnánk részére. Javaslom, hogy 
támogassa a Képviselőtestület. 
Dr. Dinai Zoltán: A Képviselőtestület hatáskörébe tartozik a kitüntetések, díjak adományozása. Nem 
kell most eldönteni, hogy hány fő kapja. Kérjük be a javaslatokat, és azok alapján dönt majd a 
Képviselőtestület, hogy hány főt részesít kitüntetésben. 
Szűcs Lajos: Kérjük meg az intézményvezetőket és civil szervezeteket, hogy javaslataikat 2014. május 
16-ig adják be a Polgármesteri Hivatalba, és a következő soros ülésen döntünk majd.  
 

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

37/2014.(IV. 30.) Képviselőtestületi Határozat 
Kitüntető díjak adományozásáról 

 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 2014. május 31-én 

megrendezendő Civil Napon „Jászboldogháza Községért” kitüntető díjat kíván adományozni.  

A Képviselőtestület felkéri az önkormányzat intézményvezetőit és a civil szervezeteket, hogy a 
javaslatokat 2014. május 16-án 16.00 óráig nyújtsák be a Polgármesteri Hivatalba.   

 

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

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Önkormányzat Intézményvezetői - helyben 

Civil szervezetek – helyben 
Önkormányzati Képviselők - helyben 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 


