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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2010. július 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 
15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak:  Fajka János, Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szaszkó 
Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla – képviselők  
Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Fehérváry Mária - jegyző 

Lakosság részéről: 1 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 9 fő képviselő, Menyhárt Ernő képviselő jelezte távolmaradását. 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

1.Napirend 
Előterjesztés a Jászberény-Portelek közigazgatási területéről az oktatási társulás 
jászboldogházi tagintézményébe bejáró gyermekek szállításának biztosítására a 2010/2011-es 
tanévre 

 Előadó: Szűcs Lajos polgármester  
 
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! 2008. szeptembertől járnak a porteleki gyermekek az oktatási 
intézményünkbe. Szállításukra, minden évben 10 hónap tanítási időre szóló szerződést kötöttünk a 
vállalkozóval. Ahhoz, hogy szeptembertől továbbra is gördülékenyen működjön, új szerződést kell 
kötnünk. A hatályos jogszabályok alapján nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnunk, mivel nem éri 
el azt az összeghatárt. Két lehetőségünk van. A szolgáltatásra pályázatot lehet kiírni, vagy pályázati 
kiírás nélkül árajánlatok bekérése alapján lehet dönteni, és szerződést kötni. A vállalkozási szerződést 
az oktatási társulás gesztorának, Jászalsószentgyörgy Önkormányzatnak kell majd megkötnie a 
vállalkozóval, önkormányzatunk javaslata alapján. Ehhez kérem a Képviselőtestület véleményét.  
Gerhát Károly: Felmerült olyan igény, hogy pályáztassuk meg? 
Szűcs Lajos: Főleg egy évvel ezelőtt voltak ez iránt érdeklődők, versenyt kell teremteni, ezért tettem 
ezt a kétféle javaslatot.  
Kobela Margit: Mi a különbség a pályáztatás és az árajánlatok bekérése között? 
Szűcs Lajos: A pályáztatás időben tovább tart. Javaslom, hogy kérjünk 3 cégtől árajánlatot.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

72/2010.(VII.28.) Képviselő-testületi Határozat 
Jászboldogházi tagintézménybe bejáró gyermekek szállításának biztosításáról 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzata a Jászberény- Portelek közigazgatási területéről az oktatási 
társulás jászboldogházi tagintézménybe bejáró gyermekek szállításának biztosítására a 2010/2011-es 

tanévre a szállítás megoldására árajánlat bekéréséről döntött. 
Az árajánlatokat 2010. augusztus 15-ig kell benyújtani a képviselőtestület részére. 

 
Határidő: 2010. augusztus 11. 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Szarvák Imre polgármester – Jászalsószentgyörgy Önkormányzata 

 
2.Napirend 
 Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására 

Előadó: dr. Fehérváry Mária - jegyző 
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dr. Fehérváry Mária: Jó napot kívánok! 2010. október 3.-ra tűzte ki a Köztársasági Elnök az 
önkormányzati választás időpontját. 1450 választópolgár van a községben. A településen 6 fő 
képviselői, és 1 fő polgármesteri mandátum szerezhető meg. Az értesítőket és az 
ajánlószelvényeket augusztus 16-19 között kell kézbesíteni a választópolgárok részére. A 
névjegyzéket augusztus 18-22-ig kell közszemlére tenni. A közszemlére tett névjegyzék 
másolatát a jegyzőtől kérheti a jelölt és a jelölő szervezet szeptember 13-át követően. A 
választási kampány október 3-án 00 óráig tart. Kampányt folytatni október 3-án 00 órától 
19,00 óráig tilos! Jelölést bejelenteni szeptember 3-án 16,00 óráig lehet. Az önkormányzati 
választásokon 3 szervnek kell működnie. 1. Helyi Választási Iroda. 2.:  A Szavazatszámláló 
Bizottság tagjait a Képviselőtestület a februári ülésén választotta meg. 3. Most az 
előterjesztésben a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására tettem javaslatot. A 
jogszabály szerint a döntést augusztus 22-ig kell meghozni. Kérem a Tisztelt 
Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.  

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

73/2010.(VII.28.) Képviselő-testületi Határozat 
A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 

Jászboldogháza Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. 
törvény 23. §-ának (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a jegyző által indítványozott 

személyeket a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjának megválasztja. 

A Helyi Választási Bizottság tagjai:   
Tóthné Markót Edit 
Gugi Lajosné 
Pappné Túróczi Henrietta 

Póttag:  Klinkóné Pintér Andrea 
 

Határidő: 2010. augusztus 22. 
Felelős: dr. Fehérváry Mária – jegyző 

Értesül: Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagja 
OEVI (Jászapáti) és TVI (Szolnok) 

 
3.Napirend 

Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2001. 
(V.3.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet megalkotására 
Előadó: dr. Fehérváry Mária - jegyző 

Szűcs Lajos: Áprilisban megindítottuk az OTP Bank Nyrt-nél a Falumegújítással és a Térfigyelő 
kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos hitel felvételét. A bank hitelezői minősítést végez, ezt 
követően kerülhet majd sor a hitelszerződés megkötésére. Tapasztalatunk alapján a bankok sokkal 
szigorúbb feltételeket szabnak, mint 1-2 évvel ezelőtt. Kikötötte a bank, hogy ingatlanfedezet nélkül 
nem nyújt hitelt. A Művelődési Ház alkalmas lenne fedezetnek. 

A továbbiakban nagy kérdés lesz, hogy szabad-e elvégezni a művelődési ház felújítását, amelyre 
pályázaton nyertünk 46.000.000,- Ft-ot, ehhez kb. 10.000.000,- Ft önerőt kell tenni. Meg kell várni az 
új Képviselőtestület véleményét, és meg kell várnunk, hogy milyen lesz az önkormányzat jövő évi 
költségvetése, melyet meghatároz az idei költségvetés is. Az ÖNHIKI pályázaton 17.000.000,- Ft-os 
igényünket benyújtottuk, de még nem tudjuk, hogy kapunk-e támogatást. Jövő év elején döntenünk 
kell, hogy felújítsuk-e a Művelődési Házat, mert a támogatási döntéstől 2 év van a megvalósulásra. 
Jelenleg pénzügyileg nem állunk olyan helyzetben, hogy megvalósítsuk a felújítását. 

Az önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályairól szóló rendeletben ez az ingatlan korlátozottan 
forgalomképes, de javaslom, hogy minősítsük át forgalomképessé, ugyanis a bank csak így fogadja el 
az ingatlant fedezetként. 
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A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

 

7/2010. (VII. 28.) Képviselő-testületi Rendelete  
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
4.Napirend 

Előterjesztés a hitelszerződéshez (Falumegújítás, Térfigyelő kamerarendszer, 
folyószámlahitel) szükséges határozatok módosítására 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 

 
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy a hitelszerződéshez áprilisban meghozott határozatokat helyezzük 
hatályon kívül, és hozzunk új döntéseket az előző napirendben elmondott indokok alapján. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

74/2010.(VII.28.) Képviselő-testületi Határozat 
Képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezéséről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az alábbi 
határozatait: 
§ 40/2010. (IV.28.) képviselőtestületi határozat a folyószámlahitel meghosszabbításáról 
§ 41/2010. (IV.28.) képviselőtestületi határozat az ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel 

igénybevételéről a „térfigyelő kamera rendszer telepítése” elnevezésű beruházáshoz 
§ 42/2010. (IV.28.) képviselőtestületi határozat támogatás-megelőlegező fejlesztési célú hitel 

igénybevételéről 
§ 43/2010. (IV.28.) képviselőtestületi határozat az ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel 

igénybevételéről a „falumegújítás- és fejlesztés” elnevezésű beruházáshoz 
§ 44/2010. (IV.28.) képviselőtestületi határozat rövidlejáratú hitel igénybevételéről 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

dr. Fehérváry Mária jegyző 
Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárs 

OTP Bank Szolnok 
 
Szűcs Lajos: A Művelődési Ház önállóan elég fedezet lenne a banknak, ezért javaslom, hogy jelöljük 
ki. 
Szaszkó Béla: Ha ilyen nehezen megy az OTP-nél a hitelfolyósítás, akkor lenne-e lehetőség arra, hogy 
megkeressünk 2 bankot, hogy milyen feltételek mellett tudnának hitelt nyújtani. 
Szűcs Lajos: OTP Bankkal, mint szolgáltatóval problémánk nem volt. Itt hitelről van szó, nem betét 
elhelyezéséről. Ezt összességében kell átgondolnunk, mert az OTP vezeti az önkormányzat 
folyószámláját, oda érkezik a normatíva. Mindenképpen a számlavezető bank ajánlata lehet a legjobb a 
hitelfolyósításra. A pénzintézetváltás közbeszerzési eljárás köteles, aki a közbeszerzési pályázaton a 
legkedvezőbb ajánlatot adja, az nyer. Ezért az önkormányzatok már nagyon megfontolják ezt a 
döntést. 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

75/2010.(VII.28.) Képviselő-testületi Határozat  
Közösségi tér kijelölése a Művelődési Ház önkormányzati tulajdonból kikerülése esetére 
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Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete arra az esetre, ha a Művelődési Ház 
(5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 9.) az önkormányzat tulajdonából kikerül, az alábbi ingatlanokat 
jelöli ki közösségi térnek: 

 

• Könyvtár (5144 Jászboldogháza, Kossuth u. 1.) 
• Tornacsarnok (5144 Jászboldogháza, Kossuth u. 1.) 
• Tájház ( 5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 8.)  

 

 

Határidő: feltétel beteljesülésének időpontja 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

dr. Fehérváry Mária jegyző 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

76/2010.(VII.28.) Képviselő-testületi Határozat 
Folyószámlahitel igénybevételéről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzata 18.000.000.-Ft összegű folyószámlahitel felvételét határozta 
el a közszolgáltatási és államigazgatási feladatok folyamatos működtetéséhez. 
A hitel visszafizetésének határideje:                        2011. május 16. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a hitelt és 
járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank 
Nyrt. javára engedményezi a havonta érkező SZJA, valamint az időarányosan képződő helyi és 
gépjárműadó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig.  
 
A Képviselő-testület továbbá hozzájárul a jászboldogházai 35 hrsz-ú ingatlanra az OTP Bank Nyrt. 
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 50.000.000-Ft erejéig. 
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon 
és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.  
 

Határidő: 2010. július 31. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

dr. Fehérváry Mária jegyző 
Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárs 

OTP Bank Szolnok 
 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

77/2010.(VII.28.) Képviselő-testületi Határozat 
Rövidlejáratú hitel igénybevételéről 
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Jászboldogháza Önkormányzata 26.314.073,- Ft összegű rövidlejáratú hitel felvételét 
határozta el a Falumegújító és fejlesztő elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó támogatás 
megelőlegezésére. 
 
A hitel törlesztésének ütemezése/visszafizetésének határideje: a támogatás megérkezésekor 
azonnal, de legkésőbb 2010. december 31. 
 
A beruházás költségvetése: 32.892.591,-Ft 
A beruházás forrásai: 
Támogatás megelőlegező hitel: 26.314.073,-Ft 
ÖKIF program keretében fejlesztési hitel: 6.578.518,-Ft 
 
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatta 
hitelt és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor 
betervezi és jóváhagyja. 
 
A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az 
OTP Bank Nyrt. javára engedményezi az önkormányzat 11745035-15409687 számú 
költségvetési elszámolási számlájára érkező 2047134935 számú támogatási szerződésből 
eredő 26.314.073,-Ft támogatási összegét, valamint az időarányosan képződő helyi és 
gépjárműadó bevételeit.   
 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében 
eljárjon és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.  
A Képviselőtestület a 77/2010.(VII.28.) Képviselőtestületi határozatot hatályon kívül helyezi. 

Határidő: 2010. július 31. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

dr. Fehérváry Mária jegyző 
Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárs 

OTP Bank Szolnok 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2010.(VII.28.) Képviselő-testületi Határozat 
ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételéről a „falumegújítás-és fejlesztés” 
elnevezésű beruházáshoz 

Jászboldogháza Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1190. 
évi LXV. Tv.-ben kapott felhatalmazás alapján 6.578.518.-Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételét 
határozta el a „falumegújítás-és fejlesztés” elnevezésű beruházás önerejének finanszírozására. 

A támogatás jogcíme: falumegújításra-és fejlesztésre igénybe vehető támogatás 
Nyilvántartott támogatási kérelem azonosító száma: 2047134935 
Beruházás költsége: 32.892.591.-Ft 
Beruházás forrásai: 
- Önerő:6.578.518.-Ft, mely hosszú lejáratú, fejlesztési célú hitel 
- Támogatás: 26.314.073.-Ft, mely támogatás megelőlegező hitel 
Hitel futamideje: 6 év, törlesztés kezdete: 2011.06.05. 
Lejárat: 2016.03.05. 
Tőketörlesztés: negyedévente 
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A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének időtartama alatt a hitelt 
és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és 
jóváhagyja. 

A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank 
Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és 
járulékai erejéig.  

A Képviselő-testület továbbá hozzájárul a jászboldogházai 35 hrsz-ú ingatlanra az OTP Bank Nyrt. 
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 50.000.000-Ft erejéig. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon 
és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.  

Határidő: 2010. július 31. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

dr. Fehérváry Mária jegyző 
Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárs 

OTP Bank Szolnok 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

79/2010.(VII.28.) Képviselő-testületi Határozat 
Támogatás-megelőző fejlesztési célú hitel igénybevételéről 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról 
Szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás alapján 4.126.563,- Ft. 
összegű támogatás – megelőlegező fejlesztési célú hitel felvételét határozta el a „Térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése” elnevezésű beruházás vissza nem térítendő támogatásának 
megelőlegezésére. 
Pályázati azonosító: HÖF- TEKI 160003709 
Megítélt támogatás határozatszáma: 629/2009.(IX.10.) ÉARFT . 
A beruházás költségvetése előreláthatólag: 9.168.750,- Ft. 
 
Beruházás forrásai: 

o Önerő: 1.792.187.- Ft, mely hosszúlejáratú, fejlesztési célú hitel 
o Támogatás:: 6.876.563,- Ft, mely támogatás megelőlegező hitel 

 
Hitel rendelkezésre tartása: 2010.11.30. 
Hitel lejárata: 2010.12.31. 
 
 
A Képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének időtartama alatt a hitelt 
és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és 
jóváhagyja. 
 
A Képviselőtestület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank 
Nyrt. javára engedményezi az önkormányzat 11745035-15409687-0000000 számlájára érkező 
160003709. számú támogatási szerződésből eredő 4.126.563,- Ft összegű támogatási összeget, 
valamint az időarányosan képződő helyi és gépjármű adó bevételeit a kölcsön és járulékai erejéig. 
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A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon 
és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse. 
 

Határidő: 2010. július 31. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

dr. Fehérváry Mária jegyző 
Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárs 

OTP Bank Szolnok 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

80/2010.(VII.28.) Képviselő-testületi Határozat 
ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel igénybevételéről a „térfigyelő kamerarendszer 
telepítése” elnevezésű beruházáshoz 

Jászboldogháza Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1190. 
évi LXV. Tv.-ben kapott felhatalmazás alapján 1.792.187.-Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételét 
határozta el a „térfigyelő kamerarendszer telepítése” elnevezésű beruházás önerejének 
finanszírozására. 

Támogatási szerződés száma: 160003509K 
Pályázati azonosító: TEKI-EA 1505/09 
Beruházás költsége: 9.168.750.-Ft 
Beruházás forrásai: 
- Önerő:1.792.187.-Ft, mely hosszú lejáratú, fejlesztési célú hitel 
- Támogatás: 6.876.563.-Ft, mely támogatás megelőlegező hitel 
- Egyéb forrás: 500.000.-Ft. 
Hitel futamideje: 4 év, törlesztés kezdete: 2011.06.05. 
Lejárat: 2014.03.05. 
Tőketörlesztés: negyedévente 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetésének időtartama alatt a hitelt 
és járulékait a fejlesztési kiadásokat megelőzően a költségvetés összeállításakor betervezi és 
jóváhagyja. 

A Képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettségeinek biztosítékaként az OTP Bank 
Nyrt. javára engedményezi az időarányosan képződő helyi és gépjárműadó bevételeit a kölcsön és 
járulékai erejéig.  

A Képviselő-testület továbbá hozzájárul a jászboldogházai 35 hrsz-ú ingatlanra az OTP Bank Nyrt. 
keretbiztosítéki jelzálogjogának bejegyzéséhez 50.000.000-Ft erejéig. 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon 
és a hitelszerződést az OTP Bank Nyrt.-vel megkösse.  

 

Határidő: 2010. július 31. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

dr. Fehérváry Mária jegyző 
Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatárs 

OTP Bank Szolnok 
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5.Napirend 
Előterjesztés a Jászboldogháza és Jászalsószentgyörgy között fennálló Oktatási Társulás 
Társulási Megállapodásának és Alapító Okiratának módosítására 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 

Szűcs Lajos: Megkérem a Jegyzőnőt, hogy szóban egészítse ki az írásos anyagot. 
dr. Fehérváry Mária: Megkeresett Jászalsószentgyörgy Önkormányzatának Jegyzője, hogy szeretnének 
bölcsődei csoportot létrehozni Jászalsószentgyörgyön. A közös oktatási társulás miatt szükséges a 
társulási megállapodás módosítása. A módosításba a bölcsődei csoport felállítása került bele. A 
létrehozásával kapcsolatos pénzügyi finanszírozásról a polgármesterek a későbbiekben tárgyalnak 
majd.  
Szűcs Lajos: 1 évvel ezelőtt az oktatási törvényben biztosították a közös bölcsődei csoport 
létrehozását, és annak kiemelt finanszírozását. A létszámhiányból és a finanszírozásból eredően nálunk 
nem lehetséges bölcsődei csoportot létrehozni, mert minimum 12, de inkább 20 gyermek kellene 
ahhoz, hogy önálló bölcsődei csoportot létrehozzunk. Kevés nálunk a gyerek, és minden szülő nem is 
igényelné. Mindezek mellett javaslom, hogy járuljunk hozzá a bölcsőde létrehozásához, és járuljunk 
hozzá a társulási megállapodás módosításához. Ez a két önkormányzat együttműködését nem terelheti 
rossz irányba.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

81/2010.(VII.28.) Képviselő-testületi Határozat 
Társulási Megállapodás módosítása  
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzata hozzájárul a Lippay Lajos Alsó-jászsági Óvodai, Bölcsődei 

és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként a 
jászalsószentgyörgyi Cifrapalota Óvodai Tagintézmény épületében bölcsőde létrehozásához. 

 
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a társulási megállapodás módosításának 

aláírására. 
 

Határidő: 2010. augusztus 11. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Szarvák Imre polgármester – Jászalsószentgyörgy Önkormányzata 
Dr. Kovács Kornél jegyző – Jászalsószentgyörgy Önkormányzata 

 
 
 
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 
 


