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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. május 19-én Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében
szereplő soros 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
Dr. Dinai Zoltán

- polgármester
- jegyző

Meghívottak részéről:

3 fő
A polgármester köszönti a jelenlévőket.

A Képviselőtestület összesen 7 főből áll, jelen van 6 fő, Darók Sándor nincs jelen 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:
41/2014.(V.19.) 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. május 19.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
1.Napirend
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester – szóban
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Kedves Vendégeink!Utolsó soros képviselő-testületi ülésünk
2014. március 24-én volt, és az azóta eltelt időszakban az alábbi eseményekről, intézkedésekről
kívánok beszámolni.
- Az orvosi rendelő épületének kiköltöztetése 2014. március 31-ig megtörtént. Április 1-t ől a
három alapszolgáltatás, a háziorvosi rendelés, fogorvosi rendelés és a véd őnői szolgálat
ellátása mind másik ideiglenes helyen működik 2014. augusztus 31-ig, amíg az egészségház
felújítása tart.
- Évekkel ezelőtt elhangzott ígéretünknek eleget téve folyamatban van Juhász Józsefné helyi
cukortorta készítő részére pályázati támogatás útján népviseleti ruha készíttetése, mert
munkájával a jászság rendezvényein községünket képviseli.
- Március 29-én, itt a polgármesteri hivatalban részt vettem az Elszármazottak Baráti
Társaságának Egyesülete által megtartott közgyűlésen. Ebben az évben tervezi az egyesület
csíkosi iskola helyére emlékkövet állítani. Jelenleg az emlékk ő helyének az egyeztetése folyik,
felavatását ősszel tervezik.
- Az önkormányzat részére csatlakoztunk egy kormányzati közbeszerzési programhoz. Ebben a
programban versenyeztetik a mobilszolgáltatókat, és a közigazgatásban részt vev ők részére
nagyon kedvezményesen ajánlanak szolgáltatást. 10 db sim kártyát igényeltünk, mellyel
egymás között ingyen beszélhetünk. Ezzel a kártyafeltöltést szeretnék kiváltani, és
megtakarítást elérni.
- Április 25-én polgári védelmi gyakorlatra került sor.
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Április 30-án több dolgozónak letelt a közfoglalkoztatási szerződése. Jelenleg 2 programban 8
és 12, összesen 20 fő közfoglalkoztatott van, és 25 fő 4 hónapos mezőgazdasági kertészeti
(elméleti és gyakorlati) továbbképzésben vesz részt, a Türr István Képz ő és Kutató Intézettel
történt megállapodás alapján, pályázati támogatás keretében.
- Május 6-án a redemptió emléknapján Nagy Albert Jászkapitánnyal Jászberényben
díszünnepségen és koszorúzáson vettünk részt.
- Május 10-én Jász Bálon vettem részt, melyet ebben az évben Jászfényszarun rendeztek.
- A Polgárőr Egyesület pályázati támogatásból megvalósította a kamerarendszer felújítását.
Benyújtották az elszámolást.
A Polgárőr Egyesület által szintén 100 %-os pályázati támogatásból (12.700.000,- Ft.)
folyamatban egy 9 személyes volkswagen típusú mikrobusz beszerzése. Jelenleg a
közbeszerzési eljárás folyik.
- A Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület 10 mFt 100 %-os támogatást nyert a
strand melletti területen tó kialakítására.
- A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány szintén pályázati támogatást nyert el a strandfürd ő
kemping területére 3 db téglából épülő ikerház (36 férőhely) építéséhez.
- Május 9-10-11-én a strandfürdő területén a Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület sikeres
motoros találkozót rendezett.
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekr ől.
A képviselőtestület 6 képviselő szavazatából 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2014.(V. 19.) 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. május 19.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
2.Napirend
Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző
Kobela Margit Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója
Szűcs Lajos: Van-e az írásbeli beszámolóhoz szóbeli kiegészítés, vélemény?
Kobela Margit: Az előző éves beszámolótól annyiban különbözik, hogy a 2007. évben létrehozott
Jászsági Többcélú Társulás 2013. június 30-val megszűnt. 2013. július 1-től a Jászsági Többcélú
Társulás megszűnését követően az intézmény fenntartója a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás.
Jászboldogháza a Jászladányi III. számú szakmai központ irányítása alá tartozik. A viszonyokat
vizsgálva, helyben a működésben változás nem történt.
Szűcs Lajos: Örülök, hogy sikerült a Jászsági Többcélú Társulás megszűnésével egy olyan újabb
társulást létrehozni, amely 11 települést, és annak közigazgatását ellátja, mert ezt a feladatot
valamilyen formában, mint önkormányzati kötelező feladat, el kell végezni. A társulás nem sok
előnnyel jár, ha a finanszírozást nézzük, de a működtetéshez segítséget kapunk a társulástól. A
normatív finanszírozás kevés, ezért az önkormányzatoknak ki kell egészíteni. A településen kevés a
problémás eset, de azt látjuk, hogy a feladatellátásra szükség van, és bízunk benne, hogy a jöv őben is
hasonló feltételekkel tudjuk működtetni. Javaslom a beszámoló elfogadását.
A képviselőtestület 6 képviselő szavazatából 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2014.(V. 19.) Képviselőtestületi Határozat
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Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról szóló 2013. évi átfogó
értékelésről
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a település gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadta.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
JNSZM Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala – Szolnok
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - Jászladány
3.Napirend
Beszámoló a településen lévő házi segítségnyújtás 2013. évi feladatainak ellátásról
Előadó: Krejcsirik Judit vezető gondozó – Gondoskodó Figyelem Oktatási – Szociális Szolgáltató
Központ
Szűcs Lajos: Üdvözlöm körünkben Krejcsirik Judit vezető gondozót, aki a Gondoskodó Figyelem
Oktatási Szociális Szolgáltató Központ Kelet-magyarországi Humán Szolgáltató Központ Szolnoki
Telephelyéről jött, hogy a telephely által biztosított szociális alapellátás, házi segítségnyújtásról
beszámoljon.
Krejcsirik Judit: A Gondoskodó Figyelem Oktatási Szociális Szolgáltató Központ Keletmagyarországi Humán Szolgáltató Központ központja Nyíregyházán van. A Szolnoki telephely által
biztosított szociális alapellátás a házi segítségnyújtás a szociális törvény 63. § szerint. Ellátotti terület:
Szolnoki, Jászberényi, Törökszentmiklósi és Tiszafüredi kistérség. Az összes ellátotti létszám: 572 f ő,
ebből Jászboldogházán 46 fő. 2013. május 1-től végzünk Házi segítségnyújtási szolgáltatást a
településen. Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azokról az id őskorú személyekről, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, vagy
pszichiátriai, fogyatékos, vagy szenvedélybeteg, illetve azokról, akik egészségi állapotuk miatt
rászorulnak segítségre, vagy azokról, akik a rehabilitációt követ ően a saját lakókörnyezetükbe történő
visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek. Jászboldogháza is olyan település, ahol egyre több
az egyedülálló idős ember, akiknek a hozzátartozójuk távol él, nem a községben. Ezért a mi
munkánkra is egyre nagyobb szükség van. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a 70 éven felüli
idősek 38 %-a egyedül él, és az idős betegek kétharmada nem tudja ellátni az őt körülvevő
házimunkát, és szüksége van a házi segítségnyújtásra. A mindennapi munka középpontjában a
gondozásra, ápolásra szoruló emberek fizikai szükségleteiknek ellátása áll. A gondozás során a
legfontosabb tevékenységek és az igénybevétel gyakorisága szerint a bevásárlás, gyógyszer felíratás,
kiváltása, tisztálkodás, étel előkészítés, vagy szükség esetén orvoshoz kísérés, takarítás, mentális
gondozás, hivatalos ügyek intézése. Az ellátott egészségi és mentális állapota határozza meg a lakáson
belül és kívül végzendő tevékenységeket.
Jászboldogházán 2013. évben 4 fő főállású szakképzett gondozó végezte a munkát, és mellettük 3 fő
társadalmi gondozó segítette a munkájukat. A településen dolgozók munkájával elégedettek vagyunk,
panasz nem volt. A működéshez a jogszabály által biztosított normatív támogatást rendben
megkapjuk.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Örülök, hogy a feladatellátást a múlt évtől biztosítani tudjuk a
lakosok részére. A beszámolóból is láthatjuk, hogy a házi segítségnyújtásra igény van. Javaslom a
beszámoló elfogadását.
A képviselőtestület 6 képviselő szavazatából 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
44/2014.(V. 19.) Képviselőtestületi Határozat
A településen lévő házi segítségnyújtás 2013. évi feladatainak ellátásról
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Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a településen lévő házi
segítségnyújtás 2013. évi feladatainak ellátásáról szóló szakmai beszámolót.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Gondoskodó Figyelem Oktatási – Szociális Szolgáltató Központ - Nyíregyháza
4.Napirend
Beszámoló az önkormányzat belső ellenőrzési feladatának 2013. évi ellátásáról
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző úrnak.
Dr. Dinai Zoltán: Az önkormányzat részére az előző években a belső ellenőrzési feladatot a Jászsági
Többcélú Társulás látta el, és megbízott belső ellenőr végezte az ellenőrzést. 2013. évben évközben,
június 30-val a Jászsági Többcélú Társulás megszűnt. Azután megállapodtunk az eddig ellenőrzéseket
végző ellenőrrel, aki már a tavalyi évben nem tudott munkát végezni. Emiatt a 2013. évi
ellenőrzésekre is 2014. évben fog sor kerülni. A korábbi évekhez hasonlóan a múlt évben is
folyamatosan voltak külső szervek részéről ellenőrzések. Ezekről készítettem egy összefoglaló
jelentést. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy vitassa meg és fogadja el a beszámolót.
Szűcs Lajos: Javaslom a beszámoló elfogadását.
A képviselőtestület 6 képviselő szavazatából 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2014.(V. 19.) Képviselőtestületi Határozat
Az önkormányzat 2013. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról és a külső szervek által végzett
ellenőrzésekről szóló jelentés elfogadásáról
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete az Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési
tervének végrehajtásáról és a külső szervek által végzett ellenőrzésekről szóló jelentést
megtárgyalta és elfogadja.
Megállapította, hogy a Képviselőtestület által meghatározott ellenőrzési ütemterv végrehajtásra
került. Az ellenőrzött területeken a feltárt hiányosságok súlya alapján felel ősségre vonás nem
történt, a vizsgálatok szándékosságot nem állapítottak meg.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Dinai Zoltán – jegyző
Illyésné Nagy Terézia belső ellenőr, Szolnok
Intézmények – ellenőrzésben résztvevők – helyben
5.Napirend
Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, csoportok szakmai és pénzügyi beszámolója a 2013.
évről
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester
Szűcs Lajos: Az Önkormányzat által támogatott egyesületektől, alapítványtól beérkeztek a 2013. évi
pénzügyi beszámolók. A Sportegyesület beszámolója nem készült el. Kérem Jegyző úr intézkedését,
hogy hívja fel az egyesület elnökének figyelmét a beszámoló beadására.
Dr. Pap Béla: Köszönjük meg a civil szervezeteknek az eddig végzett munkájukat.
Szűcs Lajos: Javaslom a civil szervezetek 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának
elfogadását.

44

A képviselőtestület 6 képviselő szavazatából 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2014.(V. 19.) Képviselőtestületi Határozat
Az Önkormányzat által támogatott szervezetek, csoportok szakmai és pénzügyi beszámoló
elfogadásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az
Önkormányzat által támogatott civil szervezetek 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
Az Önkormányzat köszönetét fejezi ki a településen működő civil szervezetek munkájáért, mellyel
hozzájárulnak a település komfortosabbá tételéhez.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi előadó
Dr. Dinai Zoltán - jegyző
A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány
Polgárőr Egyesület
„Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Faluvédő és Szépítő Egyesület
Sportegyesület
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

