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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2010. május 26-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 
órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Fajka János, Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, dr. Pap 
Béla, Szaszkó Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla – képviselők  
Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Fehérváry Mária - jegyző 

A lakosság részéről: 4 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 10 fő képviselő.  

Szűcs Lajos: 2 fő képviselő jelezte, hogy nem tud maradni az ülés végéig, ezért javaslom, hogy a 
napirend fontosságára tekintettel, a 3. napirend megtárgyalásával kezdjük az ülést. A napirend 
megtárgyalásához nem teszek javaslatot zárt ülésre, de ha a képviselők kérik, erre lehetőség van. A 
szavazás a „Jászboldogháza községért” kitüntető díj alapításáról és adományozás rendjéről szóló 
2/1996.(I.30.) Önkormányzati rendelet alapján titkos és írásban történik. 
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja,  
a 3. napirendet az 1. napirendben. 

 

1.Napirend 
Előterjesztés a Jászboldogháza községért kitüntető díj adományozására 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Április 30-án hozott határozatot a Képviselőtestület, hogy ebben az évben 2 db 
Jászboldogháza községért kitüntetést adományoz. A május 10-i rendkívüli képviselőtestületi ülésen 
kérés volt, hogy minél szélesebb körben a lakosságot is tájékoztassuk a díj adományozásáról. Ezért a 
civil szervezetek részére meghatározott május 14-i határidőt, 1 héttel meghosszabbítottuk. A lakosság 
részére május 13-án küldtük ki a szórólapot, és a kitüntetésre a javaslatot május 21-ig lehetett 
benyújtani a jegyző, polgármester és a képviselők felé.  
Az Ügyrendi Bizottság május 19-én tárgyalta a napirendet, még akkor nem volt ismert az összes 
személy, mivel a képviselők még a mai napon is tehetnek javaslatot a kitüntetett személyére. Összesen 
9 főre érkezett javaslat. A javasolt 9 fő között szerepel egy házaspár is. Szervezetre nem került 
javaslattétel.  
Gerhát Károly: Az Ügyrendi Bizottsági ülésen úgy döntöttünk, hogy nem teszünk javaslatot konkrét 
személyre. A bizottság javaslata, hogy a beérkezett javaslatok alapján az összes személy szerepeljen a 
szavazólapon. A képviselőtestület döntsön, hogy a jelöltekből melyik 2 főt tartja alkalmasnak arra, 
hogy a Jászboldogháza községért kitüntetést megkapja. Javasoljuk, hogy titkos szavazás alapján a két 
legtöbb szavazatot kapott jelölt kapja meg a díjat. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell 
ismételni.  
Szűcs Lajos: Javaslat érkezett Kelemen Péter és felesége, Turóczi István Zoltánné, Dr. Jernei Zoltán, 
Fazekas Józsefné, Orczi Imréné, Kispálné Baranyi Aranka, Faragó Józsefné, Bozsó László, és Szécsi 
Pálné személyére, ezért 9 fő szerepel a szavazólapon.  
Menyhárt Ernő: A Kelemen házaspár külön-külön is megérdemelnék a díjat. Először döntsük el, hogy 
egynek minősül, vagy kettőnek.  Összesen 2 díj átadásáról döntöttünk, és ha külön vesszük a 
házaspárt, akkor beszűkíti a lehetőségeket.  Személyesen is javaslom a házaspárt a kitüntetésre.  
Szűcs Lajos: A javaslat a házaspárra érkezett. Elképzelhetőnek tartom, hogy egy díjat kapjanak. Más 
településeken gyakorlat, hogy a házaspár is kaphat kitüntetést, vagy szervezet, és kisebb csoport is. Ez 
a képviselők hatásköre eldönteni.  
Dr Pap Béla: Fazekas Józsefné képviselő szerepel a szavazólapon, ezért érintett. 
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A képviselőtestület 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

51/2010.(V. 26.) Önkormányzati Határozat 
Fazekas Józsefné képviselő szavazásáról 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete megállapította, hogy Fazekas Józsefné 

a napirendben érintett, ugyanis a „Jászboldogháza községért” kitüntető díjra jelölték, és a 
szavazólapon szerepel.  

A Képviselőtestület úgy döntött, hogy Fazekas Józsefné személyes érintettsége ellenére szavazhat. 
 

Határidő: 2010. május 26. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző  
képviselő 

 
A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

52/2010.(V. 26.) Önkormányzati Határozat 
Kelemen Péter és felesége kitüntető díjra történő jelöléséről 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a „Jászboldogháza 

községért” díj szavazólapon Kelemen Péter és felesége házaspárként egy díjra kerüljenek jelölésre. 
 

Határidő: 2010. május 26. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző  
 

Dr. Pap Béla: Rendeletmódosításra lenne szükség, mert a véleményem szerint most kellene 
meghatároznunk, hogy hány fő részére szeretnénk kitüntetést adományozni.  
Az Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az Ügyrendi Bizottságot azért hoztuk létre, hogy 
tárgyalja meg, és tegyen javaslatot a Képviselőtestületnek.  
dr. Fehérváry Mária: A javaslattételi idő meghosszabbítása miatt, amire a lakosság bevonása miatt volt 
szükség, nem tudott javaslatot tenni a bizottság. 
Dr. Pap Béla: A mai napon a Képviselőtestületi ülés előtt lehetett volna Ügyrendi Bizottsági ülést 
tartani. 
Menyhárt Ernő: Szavazzunk most, hogy szerepeljen-e mind a 9 fő a szavazólapon. 
Gerhát Károly: Az Ügyrendi Bizottságnak az a javaslata, hogy az összes javasolt személy szerepeljen 
a szavazólapon.  
 

A képviselőtestület 9 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

53/2010.(V. 26.) Önkormányzati Határozat 
„Jászboldogháza községért” kitüntető díj szavazásáról 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a kitüntetésre jelölt 9 fő 
szerepeljen a szavazólapon:  Kelemen Péter és felesége, Turóczi István Zoltánné, Dr. Jernei Zoltán, 
Fazekas Józsefné, Orczi Imréné, Kispálné Baranyi Aranka, Faragó Józsefné, Bozsó László, és Szécsi 
Pálné. 

 
Határidő: 2010. május 26. 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző  
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A képviselők részére a szavazólap kiosztásra került.  
Az a szavazólap érvényes, amelyen 1 vagy 2 személy mellett van szavazat. 

 
 
 
Szűcs Lajos: Felkérem a Jegyzőnőt, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét. 
Dr. Fehérváry Mária: Turóczi István Zoltánné 6 szavazatot, Dr. Jernei Zoltán 2 szavazatot, Fazekas 
Józsefné 1 szavazatot, Orczi Imréné 0 szavazatot, Kispálné Baranyi Aranka 0 szavazatot, Faragó 
Józsefné 1 szavazatot, Bozsó László 3 szavazatot, Szécsi Pálné 4 szavazatot, és a Kelemen házaspár 3 
szavazatot kapott.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

54/2010.(V. 26.) Önkormányzati Határozat 
„Jászboldogháza községért” kitüntető díj adományozásáról 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete a „Jászboldogháza községért kitüntető 

díj” adományozásáról tartott titkos szavazás eredményét elfogadja. 
A szavazás alapján 2 főt részesít „Jászboldogháza községért kitüntető díj”-ban. 

 
Turóczi István Zoltánné 

Szécsi Pálné 
 

Határidő: 2010. május 26. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

55/2010.(V. 26.) Önkormányzati Határozat 
Turóczi István Zoltánné részére „Jászboldogháza községért kitüntető díj” adományozásáról 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete Turóczi István Zoltánné részére 

„Jászboldogháza községért kitüntető díj”-at adományoz. 
 

19 éven át volt a település jegyzője. A Polgármesteri Hivatal vezetőjeként hosszú ideig 
meghatározó közéleti személye volt a településnek. A hivatali tevékenységen túl 

folyamatosan részt vett a községi rendezvények, falunapok, köztük a XII. Jász Világtalálkozó 
szervezésében. Elősegítette az önkormányzat szerepvállalását és feladatainak ellátását a 

lakossági igények kielégítése érdekében.  
10 éven keresztül a Boldogházi Hírek helyi újság főszerkesztőjeként dolgozott. 

Határidő: 2010. június 5. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző  
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

Turóczi István Zoltánné 5143 Jánoshida, Dózsa Gy. u. 1/c. 
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

56/2010.(V. 26.) Önkormányzati Határozat 
Szécsi Pálné részére „Jászboldogháza községért kitüntető díj” adományozásáról 
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Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Szécsi Pálné részére 
„Jászboldogháza községért kitüntető díj”-at adományoz. 

 
Két civil szervezetnek is oszlopos tagja, az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok 

Egyesületének és a Faluvédő és Szépítő Egyesületnek. Idejét és energiáját nem sajnálva 
tevékenykedik a község szépítésében. A civil szervezetek által szervezett társadalmi 

munkákon mindig jelen van, így a község közterületeinek rendezettsége többek között az ő 
keze munkájának is köszönhető. 

 
Határidő: 2010. június 5. 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző  
Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárs 

Szécsi Pálné 5144 Jászboldogháza, Bajnok u. 2. 
 
2.Napirend 
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester  
Szűcs Lajos: Több alkalommal részt vettem a Jászsági Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsági, 
Közbeszerzési, és társulási ülésén. Az üléseken a fő napirend a 8 település oktatási társulásának 
létrehozásával kapcsolatos volt. Létrehozták a Jászsági Többcélú Társulás alatt működő közös oktatási 
intézményt.  
- A múlt héten került sor a Regio-Kom Kft. ülésére, ahol beszámolót hallgattunk a Kft. 2009. évi 
gazdálkodásáról és a 2010. évi terveiről. Elhangzott, hogy folyamatban van a 33 település által a 
szeméttelepek rekultivációs támogatására benyújtott pályázat bonyolítása. A 2. körben a pályázat 
hiánypótlási munkálatai folynak, majd várunk a döntési engedményre. Kedvező döntés esetén 4 év 
alatt fog megvalósulni a rekultiváció.  
Többek között az is elhangzott, és én is az mellett vagyok, hogy lépni kellene az önkormányzatoknak 
abban, hogy a jelenleg egységesen meghatározott szemétszállítási díjon változtassunk, és az elszállított 
hulladék mennyisége alapján fizesse meg a szemétszállítási díjat a lakosság. Ennek jelenleg nincsenek 
meg a műszaki feltételei. 
- A településőrség működése óta több alkalommal voltak eredményesek. Kértem, hogy nagyobb részt 
a külterület őrzésére fordítsanak nagyobb figyelmet. Munkaidejük nagy részét éjszaka teljesítik. Egy 
alkalommal mezőgazdasági tolvajok elfogására is sor került. Másik alkalommal egy otthonából 
eltévedt idős személyt sikerült megtalálniuk, és épségben hazaszállítani. 2 héttel ezelőtt egy 
Tápiószeléről elszökött kisfiút találtak éjszaka a településőrök, majd átadták szüleinek.  
- A beruházások – kamerarendszer kiépítése, épületek felújítása – folyamatban vannak, és jó ütemben 
haladnak. A kamerarendszer kiépítéséhez a kivitelezőnek sok engedélyt be kellett szerezni, valamint 
az időjárási viszonyok is hátráltatták a munkát. Most érkezett el az a munkafolyamat, amikor a kamera 
felszerelésére is sor kerülhet.  
- Május 6-án került sor a befejeződött munkálatok egyeztetésére a strand kivitelezőivel. Zajlik a 
próbaüzem, és a kerítésépítési munkák, a kisebb épületek felújítása, valamint az üzemeltetéshez 
szükséges engedélyek beszerzése van folyamatban a kivitelezők és a műszaki ellenőrök bevonásával 
együtt. Megkértük a működési engedély módosítását, és egyeztetéseket végzünk a szakhatóságokkal.  
- Május 7-9. között megrendezésre került a motorostalálkozó. Színvonalas rendezvényt bonyolítottak 
le. Ezúton köszönöm a rendezőknek, hogy a találkozó után figyelmet fordítottak a környezet 
rendezésére, és füvesítést végeztek ott, ahol erre szükség volt. Véleményem szerint ebben az évben 
többet fordítottak a terület rendbehozatalára, mint az előző években. 
- Az elmúlt hetekben sor került a „Hagyományok hétvégéje” lovas rendezvény, illetve a VI. autós rally 
verseny megtartására is. Ezúton is köszönetemet fejezem ki az egyesületeknek, hogy ilyen szép, 
színvonalas rendezvényt tartottak. Baleset, rendzavarás nem volt. A „Hagyományok hétvégéje” 
rendezvényt az esős időjárás nagyban megzavarta. Az első nap a rossz idő ellenére is nagyszámú 
érdeklődő volt, a második nap programjait már nem tudták megtartani az esőzések miatt. Ezen 
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rendezvényekre vannak érdeklődők. Kérem a Képviselőtestületet is, hogy gondoljuk át, hogy hogyan 
lehetne jobban együttműködni az egyesületekkel, támogatni őket, hogy minél színvonalasabb 
rendezvények kerüljenek megtartásra. 
- Az elmúlt hetekben sok időt töltöttünk a falunapi rendezvény előkészítésével. A szélsőséges időjárás 
– sok esőzés - kihatással van az előkészületekre, nem tudtuk a megfelelő ütemben végezni a strand 
területén a munkálatokat. 
- Felvettem a kapcsolatot Muhari Zoltán segítségével a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel. 
Lehetőségünk lesz a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő állami tulajdonú híd 
elemekből térítésmentesen igényelne az önkormányzat részére, a tápiói híd felújításához, melynek 
felújítását erre az évre terveztük.  
Röviden ennyiben kívántam tájékoztatni a Képviselőtestületet a két ülés közötti eseményekről, 
intézkedésekről.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
57/2010.(V. 26.) Önkormányzati Határozat 
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.  

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt 

eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót. 

Határidő: 2010. 05. 26. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

dr. Fehérváry Mária – jegyző  
 
3.Napirend 
Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó 
értékelésére 
 Előadó: dr. Fehérváry Mária jegyző 
 
Szűcs Lajos: A részletes írásbeli tájékoztatót megkapta a Képviselőtestület. Átadom a szót a Jegyzőnő 
részére, a napirend előadójának. 
dr. Fehérváry Mária: Az átfogó értékelést az óvoda, iskola, védőnő beszámolóit, valamint a jegyzői 
hatáskörben végzett munkáról készült adatokat Kobela Margit a helyi Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársa összegyűjtötte, és azok alapján elkészítette. Köszönöm szépen. 
Kobela Margit: Az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítésem nincs, de a kérdésekre szívesen válaszolok. 
Szűcs Lajos: Mivel nem egy településen látod el a munkát, ezért több településre, vagy akár a 
kistérségre van rálátásod. Milyennek ítéled meg a települést, a település ifjúságát, és az itt felmerülő 
problémákat, más településhez viszonyítva? Van-e a települések között ebben eltérés? Van-e olyan, 
amely kedvezőbben, vagy kedvezőtlenül érinti a települést? 
Kobela Margit: Leginkább Jánoshida településsel van összehasonlítási alapom. A két település között 
„ég és föld” a különbség. A felmerült problémák súlyosságában és darabszámban is. Ez nem azt 
jelenti, hogy itt a településen nincsenek meg majdnem ugyanazok a problémák, amelyek Jánoshidán, 
vagy akár másik településen, csak itt kezdetlegesebb problémák vannak. Az anyagi problémák 
mindenhol jelen vannak. Az ifjúság életére a Polgárőrség működése, és az iskolában a tanárok, tanítók 
odafigyelése a gyermekekre nagyon jó hatással van. Így itt inkább a megelőzés a legfőbb feladatunk. 
Ezért itt nincsenek olyan súlyos, és darabszámú esetek, mint a környező településeken.  Kevés az 
olyan család, aki súlyos gondokkal küzd, de van már itt is. A családokban a problémák gyökere 
nagyon sok esetben az anyagiakra vezethető vissza. A gyermekeknél pedig az odafigyelés a fontos, 
hogy megelőzzük a nagyobb bajokat. Ezért megpróbálunk itt a településen a Polgárőrséggel, az 
iskolával együttműködve, összefogva odafigyelni a gyerekekre.  
Szűcs Lajos: A gyermekek esti szórakozása több alkalommal szóba került a Képviselőtestületi ülésen. 
A téli hónapokban sokat foglalkoztam azzal, hogy az önkormányzat szabályozhatja-e ezt? Találtam az 
interneten olyan önkormányzatokat, akik este 20.00 órától kijárási tilalmat rendeltek el 14 év alatti 
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fiataloknak. Ezt az Alkotmánybíróság törvényellenesnek minősítette, és hatályon kívül helyezte. 
Kisebb, nagyobb települések sokat foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy a 14 év alatti gyermekek 
szórakozóhelyen töltött idejét hogyan lehetne szabályozni. Az önkormányzatoknak nincs lehetősége 
ezt szabályozni. Az éjszaka folyamán a rendőrségnek van intézkedési joga ez ügyben. Nem tartom 
helyesnek, hogy a szülők ezt megengedik a gyerekeknek, és az önkormányzat nem tehet semmit. 
Fontosnak tartanám, hogy az önkormányzat, vagy más szervezet jobban odafigyelne a felnövekvő 
ifjúságra, ha a szülő nem figyel rájuk. A rendőrségnek erre nincsenek meg a kellő anyagi feltételei, 
személyi kapacitása. Sajnos nem tudunk az önkormányzat részéről hathatósabban intézkedni. 
 

(Túróczi Béla képviselő az ülésről elment.) 
 

Menyhárt Ernő: Nem teljesen a napirendhez kapcsolódik, de kérném, hogy a jövőben foglalkozzunk 
Hamar János ügyével.  
Szűcs Lajos: Családsegítés nincs a településen, ezért az elmúlt hónapokban több esetben foglalkoztunk 
az ügyével, mert problémák is voltak vele. A településőröknek is több esetben be kellett avatkoznia 
rendzavarások miatt. Nem tudunk olyan megfelelő eljárást, amely az Ő esetére megoldást jelentene. 
 

 A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

58/2010.(V.26.) Önkormányzati Határozat 
A helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2008. évi 
átfogó értékeléséről 

 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a település 2009. évre vonatkozó 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja. 
(Az értékelés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Határidő: 2010. május 31. 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző  
Kobela Margit –  Gyermekjóléti Szolgálat – helyben  

Jászsági Többcélú Társulás Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálata 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyámhivatal – Szolnok, Kossuth L. u. 2. 

 
(Gerhát Károly képviselő elment az ülésről.) 

 
4.Napirend 
Előterjesztés az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 10/2008.(X.30.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására 
 Előadó: dr. Fehérváry Mária  jegyző 

 
Szűcs Lajos: A rendelet – tervezetet megkapta a Képviselőtestület. Átadom a szót a Jegyzőnőnek, a 
napirend előadójának. 
dr. Fehérváry Mária: Az előző ülésen volt szó a rendeletmódosításról a Kerekes Zsuzsanna által 
benyújtott kérelemmel kapcsolatosan. Képviselőtestületi ülés után foglalkoztatott az ügy, és jobban 
szeretném, ha úgy engednénk azt, ha le is írjuk, és rendeletbe foglaljuk. Az évi 6 alkalommal nehezen 
tudnak gazdálkodni a vendéglátó egységek. Az Ügyrendi Bizottsági ülésen felvetettem a javaslatot a 
rendelet - módosításra. A bizottság támogatta a javaslatomat. A nyitva tartás korlátozása alól  
felmentést adna egyes ünnepnapokon a rendelet. Ebben az esetben a felmentés automatikus, nem 
kérelem alapján járna. Az évi 6 alkalom maradna a rendeletben. A hosszabbított nyitva tartásra 
benyújtaná a kérelmét, és határozattal engedélyezném részükre. Ezzel kapcsolatosan kiegészítettem a 
rendeletet azzal, hogy 5 nappal korábban kell, hogy bejelentse a hosszabbított nyitva tartás iránti 
igényét. Ezzel a módosítással saját munkánkat könnyítenénk meg. Ezt a két megoldást javaslom. 
Mivel engedünk, azután le fogok ülni a tulajdonosokkal, üzletvezetőkkel, hogy a jövőben ellenőrzés 
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alkalmával nem tudom elnézni a szabálytalanságot. Szabálytalanság esetén a törvényben 
meghatározottak alapján pénzbírságot szabok ki.  Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy 
döntsenek a rendelet-tervezet elfogadásáról. 
Szűcs Lajos: Van-e kérdés, vagy hozzászólás? 
Dr. Pap Béla: Javaslom, hogy tegyük bele a rendeletbe az egyesületek által szervezett rendezvények 
időpontjában történő nyitva tartást is. (pld. Hagyományok hétvégéje, Rally) 
Menyhárt Ernő: Nevezzük meg, ezt a kettőt bele lehetne tenni. 
Szűcs Lajos: Nem helyesen szerepel a rendelet –tervezetben a napoknál az órabeosztás, ki kell 
javítani. 
dr. Fehérváry Mária: Igen, de ezt már így értik az érintettek. 
Menyhárt Ernő: Le kell írni helyesen, hogy mindenki számára érthető legyen. 
 

A képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

6/2010.(V.26.) Önkormányzati Rendelete 
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
5. Napirend 
Előterjesztés a Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosítására 
 Előadó: dr. Fehérváry Mária jegyző 
 
Szűcs Lajos: Az írásbeli előterjesztést megkapta a Képviselőtestület. Felkérem a Jegyzőnőt, hogy 
mondja el szóban, hogy mely pontok kerültek módosításra. 
dr. Fehérváry Mária: Kiküldésre került az előterjesztés a könyvtár alapító okiratának módosításra. Az 
Országos Könyvtár Intézet kérte be a könyvtár alapító okiratát. Ezzel kapcsolatosan később érkeztek 
szakmai észrevételek. A 2008. évi CV. tv. határozza meg, hogy az alapító okiratnak milyen tartalma 
kell, hogy legyen. Ezek alapján vizsgálták meg a könyvtár alapító okiratát, és azt állapították meg, 
hogy a szakmai alapfeladatok nincsenek felsorolva. Ezen kívül a könyvtárunk ellátja az iskolai 
könyvtári feladatokat is, ezért nemcsak a könyvtári alapfeladatokat kell felsorolni, hanem az iskolai 
könyvtári feladatokat is. Részben ezek miatt került kiegészítésre az alapító okirat. Továbbá a szakmai 
alapfeladat is belekerült a módosításba. Ezen kívül azt az észrevételt tette a Könyvtári Intézet, hogy 
egy költségvetési szerv nem lehet önmaga jogi személyiségű szervezeti egység is egyben. Az 
észrevételt azért tette, mert maga a könyvtár is, mint jogi személyiség volt feltüntetve. Az 
önkormányzat is és a könyvtár is külön jogi személyiségként volt feltüntetve az alapító okiratban. Ezt 
kifogásolták. Ez a három észrevételük volt, melyek alapján a módosításra teszek javaslatot.  
 

A képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

59/2010.(V.26.) Önkormányzati Határozat 
Jászboldogháza Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja a Községi Könyvtár 
módosított Alapító Okiratát. 

A jóváhagyott Alapító Okirat 2010. június 1. napjától hatályos. 
 

(Az Alapító Okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző  
Pappné Túróczi Henrietta – könyvtáros 

Könyvtári Intézet (1827 Budapest, Budavári Palota F. ép.) 
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6.Napirend 
Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 

 
 
 
Szűcs Lajos: A két ülés között történt eseményekről és a tett intézkedésekről szóló napirendi pontban 
beszámoltam arról, hogy felvettem a kapcsolatot Muhari Zoltán segítségével a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-vel. Lehetőségünk lesz, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében 
lévő állami tulajdonú híd elemekből térítésmentesen igényelhessünk az önkormányzat részére, a tápiói 
híd felújításához, melynek felújítását erre az évre terveztük. Ezt az önkormányzatunknak határozatban 
kell kérnie a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től. Van egy erre vonatkozó törvény, amely alapján a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében lévő ingóságokat az önkormányzatok részére 
ingyenesen átadhatják, abban az esetben, ha az önkormányzat megindokolja, hogy azt az 
önkormányzati alapfeladatok ellátásához szeretné használni.  
 

A képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

60/2010.(V.26.) Önkormányzati Határozat 
Hídelemek és tartozékok igényléséről 

Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az MNV Zrt. 
felé kezdeményezi ESB 16 típusú hídelemek és tartozékai ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását.  
A Képviselőtestület azzal a kéréssel fordul az MNV Zrt-hez, hogy a szécsényi telephelyén 
található hídelemeket és tartozékait megtekinthesse és a híd építéséhez megfelelő darabokat 
kiválaszthassa. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a hídelemek, és tartozékainak tulajdonjogának Önkormányzat részére történő 
megszerzése érdekében. 
Az Önkormányzat az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény 36. § (2) bekezdés c, 
pontjában meghatározottak alapján jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében 
kívánja tulajdonba venni és felhasználni a hídelemeket és tartozékait. 
A hídelemek és a tartozékaik a Tápiói híd felújításánál kerülnek felhasználásra, mely az 
Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közül a helyi közutak fenntartásával függ össze 
(1990. évi LXV. törvény 8. §). 
Az Önkormányzat saját költségén vállalja a hídelemek és tartozékainak tulajdonba adásával, 
és szállításával felmerülő költségek megfizetését. 
 

Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző  
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1399 Budapest, Pf.: 708 

Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 
 
 
A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját zárt 
ülés keretében folytatja tovább. 

Kmf. 
 

     (Szűcs Lajos)       (dr. Fehérváry Mária) 
     polgármester       jegyző 


