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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében   
nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, 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:  3 fő 

A polgármester köszönti a jelenlévőket.   

A Képviselőtestület összesen 7 főből áll, jelen van 6 fő, Darók Sándor képviselő jelezte, hogy más 
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni 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: 

60/2014.(VI.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. május 28.      
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
1.Napirend 
Beszámoló a Vízmű 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Kedves Vendégek! Köszöntöm Kocza Imrét a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. képviselőjét. A beszámolót a Képviselők megkapták. Kívánja – e szóban 
kiegészíteni? 
Kocza Imre: Köszönöm, nem. 
Szűcs Lajos: A beszámoló tartalmazza, hogy a szolgáltatott ivóvíz mennyisége nagymértékben 
csökkent. A másik meglepő, hogy nagyon nagy költséggel üzemelteti a cég azt a vízművet. A 
bevételek elmaradnak a kiadások mellett. Több, mint 5 millió forint hiánnyal, veszteségesen 
üzemeltette 2013. évben a cég az ivóvízellátást. Évről évre folyamatosan az lesz a cég szemlélete, 
hogy ne legyen veszteséges a működtetés. A vízdíjak megállapításában az önkormányzatnak már nincs 
beleszólása. A beszámoló alapján ez majd vízdíj áremeléshez vezethet. Ezt nagyon szomorúan vesszük 
tudomásul. Az önkormányzat takarékosan tudta üzemeltetni a vízművet. Központi irányítás általános 
költségeként 3.351 eFt., szennyvízbírságként 1.633 eFt. szerepel a táblázatban. Ilyen sorok a mi 
költségvetésünkben nem szerepeltek. 2013-ban a cég nálunk végzett tevékenysége nagyon döcögősen 
indult, főleg az adminisztrációs feladatokban. Most már kiegyensúlyozottabb. Szennyvízbírságot miért 
könyvelték rá Jászboldogházára? A cég működését, és a beszámolót nem tudom elfogadni.  Ezt akkor 
is tudtuk, amikor átadtuk a működtetést, de most már a számokból is láthatjuk. A jogszabályi 
kötelezettségünknek tettünk eleget, amikor átadtuk a vízmű üzemeltetését.  
Van-e vélemény, hozzászólás? 
Dr. Pap Béla: Én akkor is elmondtam, hogy ne szavazza meg a Képviselőtestület a vízmű 
működtetésének az átadását. Ragaszkodjuk hozzá foggal, körömmel! Vegyék el! Tudtuk akkor is, 
hogy majd ez így alakul.  
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Kocza Imre: Tisztelettel köszöntöm Képviselőtestület tagjait! 1992-ben vált ki Jászboldogháza a Víz-
és Csatornamű üzemeltetéséből, akkortól az önkormányzat üzemeltette a vízművet.  A jászsági 
polgármesterek kiszámolták, hogy a vízművet önállóan, helyben üzemeltetni sokkal gazdaságosabb. 
Attól kezdve minden település önállóan kezdett el üzemeltetni. Amikor meghozták a víziközmű 
törvényt, már tudni lehetett, hogy mi lesz ennek a következménye. Abban az időben is a központi 
irányítással járó költségek beépültek a kistelepülések működtetésébe. Most is meg vannak azok a 
közös költségek, amit a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. működtetéséből szét kell osztani. Ennek 
túl nagy jelentőséget nem lehet tulajdonítani. A szennyvízbírság nem Jászboldogházára vonatkozik. 
Inkább a tényleges működési adatoknak van jelentősége. Annak, hogy mennyi volt az értékesített víz. 
A vízdíj beszedésének aránya nagyon jónak mondható. Sajnos a víziközművek üzemeltetésébe egyre 
kevesebb beleszólása lesz az önkormányzatnak. Ez központi döntés. 
Szűcs Lajos: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. részére nem adtuk át a két kutat. Ragaszkodunk 
ehhez, mert ez üzemelteti a strandot. A II. Ivóvízminőség-javító programban részt veszünk. 
Hamarosan elkészül a felújítás, de már nem az önkormányzat üzemelteti. Az önkormányzat 
beruházásában, társulásban valósul meg a felújítás, melyet majd koordinálnunk kell, de már semmi 
köze az önkormányzatnak hozzá, viszont mindenkinek érdeke, hogy minél jobb műszaki tartalommal 
valósuljon meg a beruházás. Szükség volna arra, hogy egy új kút is elkészüljön, mert nincs tartalék 
kút.  
Kocza Imre: Az ivóvízminőség-javító program megvalósításával kapcsolatosan folynak az 
egyeztetések, át kell tanulmányozni a tervet, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatok alapján 
jó technológiát hozzanak mind a programban lévő 8 településre. Szerettem volna, ha megvalósult 
volna a projektben átcsoportosítással egy új kutat fúratni, amely most sajnos nem sikerült, de 
próbálkozni kell, mert ha azzal az egy kúttal valami probléma merülne fel, akkor a vízellátás nem lesz 
megoldott. Ha ez most nem valósulhat meg, akkor a következő 15 éves fejlesztési tervben elöl fog 
elhelyezkedni. A jelenlegi beruházás alkalmával a technológia erre a kútra lesz kiépítve, ezért majd 
hasonló vízminőségű kutat kell majd fúrni. Elképzelhető, hogy helyigényre lesz szükség, mert 
ugyanarra a rétegre nem lehet másik kutat fúrni. A strand sarkában valahol biztosan találunk megfelel ő 
helyet, és önkormányzati területen megoldható lesz. Ha megvalósul a beruházás, akkor automatizálva 
lesz a vízmű, ezzel biztonságosabbá válik majd.   
Szűcs Lajos: A következő 5 évben a szennyvízhálózatot, víztisztítót is ki kell építeni, ami szintén 
lehet, hogy az önkormányzat beruházásában valósul majd meg, de azt is a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. üzemelteti majd.  
Kobela Margit: A vizet ki lehet kapcsolni? Kell-e ettől félni? 
Kocza Imre: Nem kell ilyentől tartani. Csökkentett vízfogyasztást biztosító berendezést lehet 
felszerelni, de ez senkinek nem az érdekeltsége. A politika sem abban az irányban halad, hogy árat 
emeljenek. Most rezsicsökkentésről szóltak a döntések. Inkább az Uniós források megpályázása miatt 
kellett átvenni a településektől a vízműveket, így nagyobb lehetőség nyílik a pályázni. 
Szűcs Lajos: Köszönöm a tájékoztatást. Nem tudok egyetérteni vele. Kérem a Képviselőtestületet, 
hogy szavazzunk.  
 

A képviselőtestület a beszámolót 6 képviselő szavazatából, 4 nem, 2 tartózkodó szavazattal nem 
fogadta el, és az alábbi határozatot hozta: 

61/2014.(VI.30.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t  
A Vízmű 2013. évi üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalásáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a 2013. január 1-től 
Jászboldogházán nyújtott Viziközmű szolgáltatással kapcsolatos észrevételekről, valamint az elmúlt 

időszak üzemeltetési, működtetési és karbantartási tapasztalatairól szóló beszámolót. 
 

A Képviselőtestület a beszámolót nem fogadta el. 
 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
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Erről értesül:  1./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth L. út 5. – Hajdú 
Gábor vezérigazgató 

2./ Szűcs Lajos polgármester 
3./ Dr. Dinai Zoltán jegyző 

4./ Irattár 
- é r t e s ü l n e k. 

 
Szúcs Lajos: Köszönöm szépen Kocza Imrének, hogy elfogadta a meghívásunkat, és Vezérigazgató 
helyett képviselte a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-t. Kérem a jövőben is segítségedet és 
támogatásodat, hogy a településünk vízellátása minél zökkenő mentesebben működjön.  
 

Kocza Imre elment az ülésről. 
2.Napirend 
Beszámoló a 2013. évi KSZR tevékenységről 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Szeretettel köszöntöm körünkben Lászlóné Nagy Ilonát, a Verseghy Ferenc Könyvtár és 
Közművelődési Intézmény igazgatónőjét. Önkormányzatunk egy éve tagja a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszernek.  Kérem Igazgatónőt, hogy mondja el a rendszerrel kapcsolatos tapasztalatait. 
Lászlóné Nagy Ilona: Tisztelt Képviselőtestület! A Polgármester Úr is mondta, hogy egy éve végezzük 
a településen a szolgáltatást, és szeretnénk, ha továbbra is ezt a munkát a településen megelégedéssel 
végezhetnénk. A rendszer mindenki számára új volt, mivel most került bevezetésre. Országos 
jogszabály alapján megyei szinten kaptunk közel 40 millió forintot arra, hogy a kistelepülések 
könyvtári ellátását javítsuk. Helyben, ha az önkormányzat biztosítja az épületet, üzemelteti a 
könyvtárat, fűtést, világítást biztosít, és a könyvtáros munkabérét vállalja, akkor ennek a rendszernek a 
keretében először könyvet, folyóiratot, később számítógépet. Mindezt pályázati pénzből. Úgy 
terveztük, hogy mindez a helyi igényekre megalapozva történjen. Felmértük, hogy milyen 
folyóiratokra van szükség. A könyvrendelés igénylése is helyben történik. Az elmúlt évben közel 600,- 
eFt.értékű könyvet biztosítottunk az Önök könyvtára részére, és 12 folyóiratra fizetett elő a 
könyvtáros. Ez az év a tanulás éve volt, ezért több alkalommal tartottunk továbbképzést a könyvtáros 
részére. Köszönjük, hogy biztosították a könyvtáros részére, hogy részt tudjon venni a képzéseken. A 
jogszabályok szerint évente 4 közösségi programra kellene pénzt fordítani ebből a keretből. A 
településen ennél több alkalom is volt, mint 4.  A helyi könyvtáros önállóan is szervezett programokat. 
Arra törekszünk, hogy a programok is a helyi igények alapján valósuljon meg. Ezt részünkre a 
könyvtáros jelzi, és közösen történik a lebonyolítása. Úgy látjuk, hogy az új rendszerhez a település 
vezetősége, lakossága, és a könyvtáros is jól állt hozzá. Számítógépen beindult a kapcsolat a két 
könyvtár között. Az idén is várhatóan 600,- eFt értékű könyvet, és 170.000,- Ft értékben programot 
tudunk megvalósítani a könyvtár számára. Az eszközbeszerzés keretében 1 db számítógépet közös 
megegyezéssel biztosítunk ebben az évben. 38 településen készítettünk egy felmérést, ahol egyáltalán 
nem volt számítógép, ott a tavalyi évben kaptak, ahol már volt, oda ebben az évben tudunk adni. A 
vásárolt könyvek, eszközök mind a megyei könyvtár tulajdonában vannak, mivel a pénzzel mi 
számolunk el, de ezek a könyvek itt maradnak, helyben használatosak, és a helyi könyvtár állományát 
gyarapítják. Szeretnénk, ha továbbra is maradna a könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerbe, 
és szeretnénk, ha elégedettek lennének a munkánkkal. Kérem, ha bármilyen észrevételük vagy, 
javaslatuk van, most vagy a későbbiekben, akkor jelezzék felém, mert közös a célunk, hogy jó 
könyvtári ellátás legyen, és az itt élők szórakozásához, tanulásához tegyünk hozzá egy kicsit. 
Köszönöm szépen, hogy biztosították a lehetőséget, és meghívtak az ülésre.  
Szűcs Lajos: Köszönöm a szóbeli kiegészítést, melyben tájékoztatást hallhattunk a Könyvtárellátási 
Szolgáltató Rendszer működéséről. Az elmúlt években az önkormányzat szinte csak a 
legszükségesebb kiadást nyújtotta a könyvtár részére. A munkabér és járulékok megfizetésén felül 
nem volt több pénzügyi kerete az önkormányzatnak. Nagyon jó dolognak tartjuk, hogy elindult ez az 
új rendszer, és örülünk, hogy részt veszünk benne. Ez egy év alatt valósult meg.  Szolgáltatási 
színvonal javítását másképp az önkormányzat nem tudta volna megvalósítani. Régen nem volt ilyen 
szolgáltatás, mint amely most igénybe vehető a településen. Jelentős rezsi kiadással járó eredmény 
volt, amikor úgy döntöttünk, hogy az iskola épületébe költöztetjük a könyvtárat, és összevontan 
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kívánjuk működtetni az iskolai könyvtárral. A jövőben is így szeretnénk ezt folytatni. Ezt az iskola is 
támogatja. Ha megvizsgáljuk a könyvtár működését, a működési kiadásoknak a felét a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren keresztül kaptuk, a másik felét az önkormányzat teszi hozzá. 
A működést ebben a formában tudjuk leghatékonyabban megtenni. Az a célunk, hogy folyamatosan 
fejlesszünk (épületet, berendezés, bútor, számítógép) a könyvtárat, hogy minél jobb körülményeket 
teremtsünk, de örülünk, hogy a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeren belüli való részt vételben egy 
év alatt ennyi mindent sikerült megvalósítani, és külön jó dolognak tartom, hogy kisebb 
rendezvényekhez, programokhoz is kapunk támogatást. Javaslom, hogy fogadjuk el a 2013. évi KSZR 
tevékenységről szóló tájékoztatót.  
 
Kérdés vélemény, hozzászólás nem volt.  
 

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

 
62/2014.(VI.30.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t  
A 2013. évi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a 2013. évi 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tevékenységéről szóló tájékoztatót, és elfogadta. 

Határidő: 2014. június 30.      
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 

Erről értesül:  1./ Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 5000 Szolnok, Kossuth 
tér 2. – Lászlóné Nagy Ilona igazgató 

2./ Szűcs Lajos polgármester 
3./ Dr. Dinai Zoltán jegyző 

4./ Irattár 
- é r t e s ü l n e k. 

 
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen Igazgatónőnek, hogy elfogadta a meghívást, és eljött a mai 
Képviselőtestületi ülésre.  Köszönöm az együttműködést, és a jövőben is kérem szíves támogatásukat.  
 

Lászlóné Nagy Ilona igazgatónő elment az ülésről. 
 
3.Napirend 
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadására 
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző 
 
Szűcs Lajos: Az előterjesztést a képviselők megkapták. Átadom a szót a Jegyző úrnak.  
Dr. Dinai Zoltán: A jogszabályok alapján az önkormányzatoknak kötelezettsége a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás megszervezése és az erre 
vonatkozó rendelet megalkotása. A tervezetet 2013. évben elkészítettük és megküldtük 
véleményezésre a jogosult szervezeteknek. Ezzel kapcsolatosan vélemény hivatalunkhoz nem érkezett. 
Az önkormányzat önhibáján kívül a rendelet elfogadása tekintetében mulasztásos törvénysértés 
állapotába került, szükségessé vált a rendelet elfogadása. Tekintettel arra, hogy a megkeresett 
hatóságok ellenvéleményt hivatalunkhoz nem küldtek, így a rendelet elfogadásának nincs akadálya. A 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes 
elhelyezését a Lázár és neje Kft. látta el eddig is. A szolgáltatás végzéséhez a Kft-től kértünk 
árajánlatot. Ennek alapján kérem a Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet vitassa meg, és 
fogadja el.  
Szűcs Lajos: A háztartási szennyvíz begyűjtési díjára az alábbi javaslatot teszem: A közszolgáltatás 
alapdíja: 2000,- Ft+áfa/m3., összegyűjtött szennyvíz ürítési díja:  342,- Ft+áfa/m3.,útdíj: 96,5,- 
Ft + áfa /m3., közszolgáltatás díja összesen: 2438,5 Ft + áfa/m3.  
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Van-e kérdés, vélemény? 
Kobela Margit: Menyire szabott ez a díj? 
Dr. Dinai Zoltán: A Lázár és neje Kft.-nek van jogosultsága, hatósági engedélye a településről 
elszállítani a szennyvizet. A szolgáltatással kapcsolatosan a vállalkozónak vannak különböző kötelező 
kiadásai, amit minden alkalommal ki kell fizetnie. Ebből tud kalkulálni, és árajánlatot adni.   
Szűcs Lajos: A szennyvíztelepek magas összegért fogadják be a szennyvizet, amiért a vállalkozónak is 
fizetnie kell. Más vállalkozónak, illetve cégnek nincs is engedélye arra, hogy Jászboldogházáról 
elhordja a szennyvizet. Nem tudunk mást javasolni. Javaslom, hogy a rendelet-tervezetet, és az 
árajánlatot fogadja el a Képviselőtestület.  
 
A képviselőtestület 6 képviselő szavazatából, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

9/2014.(VII. 02.) Önkormányzati rendelet 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
Szűcs Lajos: Az elmúlt egy évben, különböző felmérések, adatgyűjtések alkalmával, és amikor projekt 
ötleteket kértek be, hogy mikre szeretnénk pályázni, több felé jeleztem, és kértem, hogy mi, a 2000 fő 
alatti települések is pályázhassunk szennyvízcsatorna beruházás megvalósítására. Valamint kértem, 
hogy ne maximalizálják a támogatás felső határát 400 millió forintban. Az már látszik, hogy a 
következő 6 évben meg kell valósítani a szennyvíz beruházást. A környező településeken már 
mindenhol van szennyvíz csatorna. Nincs olyan település, amelyhez csatlakozni tudnánk.  Az előző 4 
évben is sokszor elővettük, és megvizsgáltuk, hogy hogyan tudnánk pályázni. Sajnos a támogatás felső 
határa 400 millió forint volt. Az Elvi vízjogi engedély alapján 800 millió forint – Egy milliárd között 
van a becsült értéke a településen a teljes csatornahálózat és az önálló víztisztító kiépítésének.   Eddig 
90 % támogatást adtak volna, csak 400 millió forintban maximalizálták.  A beruházás 
megvalósításához sok önerőt kellett volna vállalni. Nem tud sem az önkormányzat, sem a lakosság 
elegendő önerőt hozzátenni, mert eladósodtunk volna.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4.Napirend 
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Főosztályának Jászboldogháza település hivatalos honlapjával kapcsolatos törvényességi felhívás 
megtárgyalására 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Megkérem a Jegyző urat, hogy szóban röviden egészítse ki az előterjesztést. 
Dr. Dinai Zoltán: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Főosztálya 2014. évi ellenőrzési munkaterve alapján ellenőrzést folytatott a megyei települési 
önkormányzatok hivatalos honlapján történő közzétételi kötelezettség teljesítéséről. Az előterjesztés 
mellé csatolt törvényességi felhívás tételesen tartalmazza mindazt, amit az önkormányzat honlapján 
közzé kell tenni. A honlapra a tartalmak feltöltése folyamatos munkát igényelnek. A kért adatok, 
szerződések, folyamatosan felkerülnek majd a honlapra, a követelményeknek megfelelően. Kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a felhívást tárgyalja meg. 
Szűcs Lajos: Ezzel a hivatali létszámmal nagyon sok olyan dolog van, amire nem jut idő. 
Folyamatosan ilyen munkát végezni, naprakészen, ezekre nincs kapacitásunk. Jogosan mondják azt a 
dolgozók, hogy mindent munkaidőben nem tudnak elvégezni, bent kell maradni úgy, hogy azért nem 
kapnak plusz juttatást. Kérem, hogy szavazzunk.  
 

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

 
63/2014.(VI.30.) számú Képviselő-testületi h a t á r o z a t  
 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JNB/06/00544/2014. számú törvényességi 
felhívásáról 
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Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal JNB/06/00544/2014. számú törvényességi felhívását megtárgyalta és azzal 
kapcsolatban az alábbi megállapításokat teszi. 
 

1. A törvényességi felhívással egyetért, azonban megállapítja, hogy kifejezetten abból a célból 
került sor az új honlap kialakítására, hogy az Önkormányzat a törvényi kötelezettségeinek is 
eleget tudjon tenni. 

2. Az önkormányzat tovább folytatja a honlap feltöltését, aktualizálását és vállalja, hogy 30 
napon belül a kifogásolt hiányosságok megszűnnek. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a honlap folyamatos feltöltéséről és 
aktualizálásáról gondoskodjanak. 

 
Határidő: 2014. július 10. 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Erről értesül:  1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

2./ Szűcs Lajos polgármester 
3./ Dr. Dinai Zoltán jegyző 

4./ Irattár 
- é r t e s ü l n e k. 

 
5.Napirend 
Egyebek 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Albacomp RI Kft. árajánlatának megtárgyalása, információbiztonsági feladatok kiszervezett ellátására. 
 
Szűcs Lajos: Átadom Jegyző úrnak a szót. 
Dr. Dinai Zoltán: A 2013. évi L. Törvény új kötelezettségeket és feladatokat ró a helyi 
önkormányzatokra, hivatalokra. A hivataloknak is biztosítaniuk kell az elektronikus információs 
rendszerek által kezelt adatok bizalmasságát, sértetlenségét, és rendelkezésre állását, valamint az 
információs rendszerek sértetlenségének és rendelkezésre állásának kockázatokkal arányos védelmét.  
A törvényben előírt végzettséggel, képzettséggel rendelkező személy nincs a közös hivatalnál. Szolnok 
megyében nincs olyan cég, aki ilyen feladatot végez. Albacomp RI Kft.  keresett  meg az ajánlattal, 
akik már több jászsági településsel kötöttek szerződést, és vállalják az elektronikus információs 
rendszer biztonságáért felelős személy feladatainak ellátását. Kértem én is árajánlatot a Jászteleki 
Közös Önkormányzati Hivatal részére az alapszolgáltatások díja szerződéskötéstől 2014. december 
31-ig egyszeri nettó ár: 490.000,- Ft., 2015. január 1-től havi díj: 45.000,- Ft/hó. összegbe kerülne. Ez 
az összeg feleződne meg a két önkormányzat között. A megbízási szerződés tervezete tartalmazza 
mindazokat a feladatokat, amit el kell végezni. Pld.: Először regisztrálni kell a hivatalt. . A regisztrált 
kapcsolattartó a ALBACOMP RI Kft. lenne. Jelenteni kell, hogy biztonsági szempontból milyen 
kategóriás a hivatal. Nagyon sok szabályzatot kell készíteni, melyhez nem értünk. Folyamatosan 
aduitokat kell végezni. Meg kell állapítani a rendszer hibáit, melyet meg kell szüntetni.  Jásztelek 
Önkormányzata vállalja a költség 50 %-át, kérem a Tisztelt Képviselőtestület támogatását, hogy a 
másik 50 % összeg kifizetését vállalja az önkormányzat, hogy a jogszabályi követelményeknek meg 
tudjunk felelni.  

Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Egymás után a két napirend ellentmondásos, mert az előzőekben arról 
tárgyaltunk, hogy minden információt fel kell tenni a honlapra, mert így nem biztosítunk elég 
nyilvánosságot az önkormányzati működésről. Most pedig arról kell döntenünk, hogy az 
információbiztonsággal hogyan védjük az információt. Ez is jogszabályi előírás, és nem csak az a 
probléma, hogy nincs rá személy, vagy idő, aki elvégezze a feladatot, hanem olyan személy sincs, aki 
értene hozzá. 
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Mivel a jogszabályi előírásokat végre kell hajtanunk, így javaslom, hogy bízzuk meg az ALBACOMP 
RI Kft.-t a feladat ellátásával.  
 

A képviselőtestület 6 képviselő szavazatából, 5 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
64/2014.(VI.30.) Képviselőtestületi Határozat 
Információbiztonsági feladatok kiszervezett ellátásáról 

 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja az ALBACOMP RI Kft. 

(8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) árajánlatát, melyet a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal 
(5141 Jásztelek, Szabadság út 71.) elektronikus információbiztonságért felelős személy feladatainak 

ellátásával kapcsolatos feladatok ellátására tett.  

A feladatot az önkormányzat közösen kívánja ellátni  Jásztelek Község Önkormányzatával, és 
megbízza 

a Polgármesteri Hivatal elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő 
tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtésével és fenntartásával kapcsolatos 

tevékenységek végzésével. 

 Az alapszolgáltatások díja szerződéskötéstől 2014. december 31-ig egyszeri nettó ár: 490.000,- Ft., 
2015. január 1-től havi díj: 45.000,- Ft/hó.  

A szolgáltatás díjának 50 %-át Jászboldogháza Község Önkormányzata vállalja megfizetni.  

A Képviselőtestület felkéri Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, hogy a feladat ellátásával kapcsolatos szükséges 
intézkedést tegye meg.  

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

Dr. Dinai Zoltán jegyző 
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi előadó 

 Irattár 
 

Szűcs Lajos: Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 14-én hozott egy 
olyan döntést, hogy a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretein belül történő kialakításának 
lehetőségét meg kell vizsgálni. 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2014. június 3-án megtartott ülésén hozott határozat alapján 
a Társulási tanács felkérte a települési önkormányzatok Képviselő-testületeit, hogy tárgyalják meg a 
gyermekek átmeneti gondozása működési feltételeinek megteremtési lehetőségeiről szóló tájékoztatót, 
és hozzanak döntést arról, hogy kívánnak-e biztosítani a településükön gyermekek átmeneti 
gondozását társulásos formában. A társulási feladatellátásban résztvevő települések döntése, kívánunk-
e településünkön átmeneti gondozást biztosítani, ha igen, milyen formában, milyen időponttól. Önálló 
működtetés esetén 12 férőhelyre összesen 7,6 mFt önerő kell. Jászberény Város Önkormányzata nem 
kívánja egyedül ezt az összeget finanszírozni, ezért kérték fel a társulást, hogy a 12 település együtt 
hozza létre a gyermekek átmeneti gondozását társulásos formában, és akkor közösen fizetnék az 
önkormányzatok a működéshez szükséges önerőt, mert az állami finanszírozás nem elegendő. A 
településünknek nem kötelező feladat, ezért nem javaslom, hogy részt vegyük a társulásban. 

 
A képviselőtestület 6 képviselő szavazatából, 5 igen, 1 fő tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

65/2014.(VI.30.) Képviselőtestületi Határozat 
Gyermekek átmeneti gondozásának társulási formában történő ellátásának megtárgyalásáról 
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Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Gyermekek átmeneti 
gondozása működési feltételeinek megteremtési lehetőségeiről szóló tájékoztatót.  

A Képviselőtestület úgy döntött, hogy a településünkön gyermekek átmeneti gondozása 
feladatellátásban, társulásos formában az önkormányzat nem kíván részt venni.   

Határidő: 2014. június 30.      

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán - jegyző 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás – Jászladány 

 
Szűcs Lajos: Az orvosi rendelő felújítása folyamatosan zajlik mellyel 2014. augusztus végére kell 
elkészülni. A pályázat nem tartalmazta a rendelőhöz tartozó szolgálati lakás felújítását volt lehetőség 
rá pályázni. A rendelő tetőcseréjénél láthattuk, hogy a tetőszerkezet másik felét is fel kell újítani, mert 
nagyon rossz állapotban van. Nemcsak a tetőfelújítására van szükség, hanem a külső nyílászárók 90 
%-ának a cseréjére is. Ezt a részt teljesen külön kell kezelnünk, és a kivitelezővel külön vállalkozói 
szerződés kötésére van szükség, valamint külön építési naplót kell vezetni az ott végzett munkák 
megvalósításáról. Egy építési engedélyünk van, csak két ütemre van bontva.  A költségvetés alapján a 
felújítás összege bruttó 3.299.385,- Ft.  

Kérem a Képviselőtestületet, hogy támogassa a szolgálati lakás felújítását. 

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

66/2014.(VI.30.) Képviselőtestületi Határozat 
Az orvosi rendelő szolgálati lakásának felújításáról  

 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött az orvosi rendelő szolgálati 

lakásának felújításáról. A felújítás összege bruttó 3.299.385,- Ft. 

A képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy az intézkedést tegye meg, és bízza meg a 
vállalkozót a szolgálati lakás felújítási munkálatainak elvégzésével, és a vállalkozási szerz ődést írja 

alá.  

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

Dr. Dinai Zoltán jegyző 
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi előadó 

 Irattár 
 

Ezúton meghívom a Tisztelt Képviselőtestületet a következő műszaki bejárásra, a meghívót a 
későbbiekben postázni fogjuk.  

 

Szűcs Lajos: Két éve Képviselőtestületi ülésen tárgyaltunk a közvilágítás korszerűsítéséről, amikor 
jelen volt az ENERIN Zrt. megbízottja is, és Javasolta az éjszakai világítás csökkentett fény 
biztosítását. Ebből megtakarításunk keletkezne, és a megtakarításból lízingelnénk az új berendezést. 
Ezt akkor nem fogadtuk el. A napokban is megkerestek egy újabb az ajánlattal, és bemutatta a 
legmodernebb technológiával történő korszerűsítést. Most nem ilyen technológiát javasol, LED 
lámpákra cserélnék a közvilágítást, és a befektetés 10 év alatt terülne meg.   10 évig ugyan ezt az 
összeget fizetnénk a közvilágításért, mint most. Nem ismerjük a technológiát. Tájékozódásképpen 
több polgármestert is megkérdeztem, ahol ilyenek működnek. Véleményük szerint minden karóra 
kellene világítást szereltetni, mert olyan kis távolságot világít be. Most nálunk minden második 
oszlopon van világítás. Erről tájékoztatatni kívántam a Képviselő-testületet mert döntés esetén a 
beruházással átcsúsznánk másik ciklusba, és azt nem szeretném.  Addig tájékozódnunk kell, hogy 
szükség van – e erre a településen? 
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Más javaslat, vélemény nem hangzott el, a Képviselőtestület nem kívánt döntést hozni. 
 
Szűcs Lajos: Vizsgáljuk azt, hogy a múlt évben létrehozott Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.-nek 
valamilyen feladatot kellene végeznie. Most folyik a Jászboldogházi Településfejleszt ő Kft. pályázati 
strand (kerítés, térkövezés) beruházása. Ahhoz, hogy a Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. pályázni 
tudjon, és úgy kellene működtetnünk, hogy a könyvelésben év végére ne legyen veszteséges, mert 
akkor a következő 2-3 években ki leszünk zárva a pályázatokból. Ezért folyamatos munkát kell, hogy 
végezzen a cég, nyereséget kellene produkálni. Jelenleg nincs alkalmazottja a cégnek. Nincsenek 
eszközeink. Ezért nem vállalkozhat. Az önkormányzattól a karbantartási munkálatokat lehetne átadni, 
de nem szeretnénk azt sem, hogy a dolgozók érdekei sérüljenek e-miatt.  
Ezt tájékoztatásképpen kívántam elmondani, és kérem, ha valakinek véleménye, javaslata van, akkor a 
jövőben tegye meg. Amennyiben valami változás, fejlemény lesz az ügyben, akkor rendkívüli 
Képviselő-testületi ülést hívok össze. 
 
A polgármesteri hivatal tetején elkészült a napelem beruházás. Azt az áram mennyiséget képes a 
berendezés megtermelni, amit a hivatal és a műhely elhasznál. Várjuk az E-on Zrt. engedélyezését, 
hogy használni tudjuk.  Közel hatmillió forintos beruházás, mely 100 %-os támogatottsággal valósult 
meg, mert a pályázat 85 %-ot támogatott, és a Belügyminisztériumtól is elnyertük az öner őhöz 
szükséges támogatást.  
 
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 
 
 


