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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2010. augusztus 18-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli 
ülésén 16.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Fajka János, Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, dr. Pap 
Béla, Szűcs Gergely, – képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Fehérváry Mária - jegyző 

A lakosság részéről: 1 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 8 fő képviselő, Túróczi Béla és Szaszkó Béla képviselő jelezte 
távolmaradását. 

A képviselőtestület a polgármester javaslatára 8 igen szavazattal a meghívóban közölt napirenden felül 
2. napirendnek felveszi az „Egyebek” napirend megtárgyalását. 

1.Napirend 

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

 Előadó: Szűcs Lajos polgármester  
 
Szűcs Lajos: Az oktatási társulás gesztor intézménye köt a vállalkozóval szerződést a tagintézménybe 
bejáró gyermekek szállítására, az önkormányzatunk javaslata alapján. Az előző Képviselőtestületi 
döntés alapján 3 vállalkozó részére küldtem meg az ajánlatkérő levelet, melyre 2 vállalkozótól érkezett 
árajánlat. Gömöri Gábor helyi egyéni vállalkozó 230,- Ft/km+Áfa fuvarfeladatra tett ajánlatot, és 
vállalta a téli időszakban a busz által érintett út megtisztítását, hó eltakarítását. A másik árajánlat a 
Mentor 98 Bt. képviseletében lévő jászberényi vállalkozótól érkezett, 210,- Ft+áfa/km. összegben. Ez 
az árajánlat más egyebet nem tartalmaz. Az ajánlatkérést úgy tettem meg, hogy a vállalkozó feladata, 
hogy a bejáró gyermekeket a megadott időpontra az iskolába beszállítsa. Az útvonal nagyobbik része 
nem Jászboldogháza közigazgatási területéhez tartozik, ezért nem tudjuk vállalni, hogy az utat 
folyamatosan járhatóvá tesszük. Nemcsak a téli havazás, hanem a nagyobb csapadékhullás, az 
esőzések is okozhatnak problémát. Évek óta dolgozunk az út javításán, de még mindig vannak 
nehezen járható szakaszai, az időjárás miatt. Az ajánlatkérésben szerepelt, hogy az útszakasz 
egyharmada (10 km) aszfalt, kétharmada (18 km) homok, és föld. A vállalkozók közül nem kérte 
senki, hogy járjuk be az útvonalat. A vállalkozók részére megadtam a lehetőséget, hogy ha igénylik, 
jöjjenek el a mai Képviselőtestületi ülésre, és elmondhatják a véleményüket. Gömöri Gábor vállalkozó 
élt a lehetőséggel, és jelen van az ülésen. 
2 tanévben már Gömöri Gábor szállította a gyerekeket az iskolába. A két év alatt gördülékenyen, 
szervezetten, felelősségteljesen történt a szállítás.  
Kobela Margit: Az útvonal hogyan kerül meghatározásra? 
Gömöri Gábor: A tanítási év elején kerül egyeztetésre, és az igényeknek megfelelően kerül kijelölésre 
az útvonal. A Farmosi úttól kezdődően összesen 5-6 megállóhely kerül kijelölésre. 
Gerhát Károly: A gyermekeket kísérő tanárként 1 évet végig utaztam a járaton. A Jászberényi 
vállalkozó valószínűleg nem ismeri az útvonalon előforduló körülményeket, és tudomásom szerint 
nem rendelkezik olyan busszal, amivel meg tudná oldani a feladatot. Napi háromszor kell fordulnia a 
busznak, ha ezt Jászberényből teszi meg, akkor emeli a km-t. Eddig a szállítás a nehéz útviszonyok 
mellett is minden alkalommal megoldott volt. 
Szűcs Lajos: Az árajánlat kérésében szerepelt, hogy az út naponta 85-87 km-t tesz ki. Ez még 
változhat, mert az útvonal a tanítás kezdés napján kerül meghatározásra. 
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Fazekas Józsefné: Tekintettel arra, hogy az elmúlt két évben Gömöri Gábor vállalkozó jól teljesítette 
feladatát, helyben van, és a Mentor 98 Bt. –től nem jött el senki a mai ülésre, nem mutatnak komoly 
érdeklődést, ezért javaslom a Képviselőtestületnek, hogy fogadjuk el Gömöri Gábor árajánlatát. 
Szűcs Lajos: Van-e még hozzászólás, javaslat? 
 

Gömöri Gábor vállalkozó kért szót, és a polgármester megadja a szót részére. 
 

Gömöri Gábor: Az elmúlt évek tapasztalatai alapján állítottam össze az árajánlatot. Ha bővül is az 
útvonal, ismerem a viszonyokat, tudom, hogy mivel kell szembe néznem. Kérdéses számomra is, hogy 
a másik árajánlattevő vállalkozó tisztában van-e a feladat nehézségi fokával. Meg lehet oldani 
mindent, de nem kevés gond van, főleg a téli időszakban. Tájékoztató jelleggel írtam le, hogy 2007. 
óta az üzemanyag mennyiben emelkedett. Az utak minőségével kapcsolatosan hiába fordulok a 
Polgármesterhez, vagy a porteleki Képviselő Úrhoz, nincs változás. A szülőket is hiába kérjük, még az 
első évben jobban odafigyeltek a belógó faágak megtisztítására, de ha tudom, hogy az a feladat én rám 
vár, akkor úgy érzem, kötelességem elvégezni. Nem fogok másra várni, hogy majd eltakarítja a fát, 
mert az én érdekem is. Ha elvárják tőlem, hogy a gyerekeket biztonságosan szállítsuk, megteszek 
mindent, mert néha ehhez nincsenek meg a feltételek. A hó eltakarítást vállalom, mert akkor tudom, 
hogy nem kell másra várnom, és el van végezve a feladat. Ezért tettem bele az árajánlatba a téli hó 
takarítást. Köszönöm a lehetőséget, és kérem, hogy az írásban benyújtott árajánlatom alapján döntést 
hozni szíveskedjenek. 

Gömöri Gábor elment az ülésről. 
 

Szűcs Lajos: Javaslom Gömöri Gábor egyéni vállalkozó árajánlatának elfogadását. 
 

 A képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
85/2010.(VIII.18.) Képviselő-testületi Határozat 
Az általános iskolába bejáró tanulók szállításáról 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászberény-Portelek 
közigazgatási területéről az oktatási társulás jászboldogházi tagintézménybe bejáró gyermekek 

szállításának biztosítására beérkezett árajánlatokat, és az alábbi döntést hozta: 

A Képviselőtestület, mint közreműködő, a tagintézményt fenntartó önkormányzat részéről javasoljuk 
Gömöri Gábor, (Jászboldogháza, Rákóczi u. 13.) vállalkozóval történő szerződés megkötését a 

Jászboldogházára bejáró gyermekek szállításának elvégzésével történő megbízására vonatkozóan 

230,- Ft+áfa/km költséggel 2010. szeptember 1.-től, tanítási napokon. 
Az összeg magában foglalja a téli időszakban a busz által érintett út megtisztítását.  

(hó eltakarítás) 
 

A megbízás 2010/2011. tanév végi időtartamig szól. 

Gömöri Gábor a szállítással kapcsolatos szerződést az intézményfenntartó Oktatási Társulás 
gesztorával, Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával kösse meg. 

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

dr. Fehérváry Mária - jegyző 
Fajka Jánosné – tagintézményvezető 

Gömöri Gábor – egyéni vállalkozó 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 13. 
Községi Önkormányzat Jászalsószengyörgy – Szarvák Imre polgármester 

- dr. Kovács Kornél jegyző 
 

2.Napirend 
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 Egyebek 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 

  
Szűcs Lajos: Bánrévi Antal, a strandbüfé üzemeltetője, szolnoki vállalkozó, szeptember harmadik 
hetében egy szezonzáró szüreti bált szeretne rendezni a strand előtti területen, hasonlóan, mint az első 
Strand Party volt. A programok péntek este Retro discoval kezdődnének, a szombati program közösen 
kerülne összeállításra. Kérése, hogy amennyiben az időjárás megengedi, a medencéket szeretné 
feltöltetni vízzel és a strand területére szombati napon ingyenes lenne a belépés és a fürdőzés.  
 
Az I. Strand Party megrendezése óta tapasztalatom alapján úgy látom, hogy turisztikailag ez a 
rendezvény nem növeli a strand népszerűségét, forgalmát. Éjszaka volt forgalom, ez üzlet a büfé 
szempontjából, de az nem önkormányzati bevétel. Július 31.-én a 14 éven felüli belépők száma 
összesen 600 fő volt. Az egész napos programokon du. 18,00 órakor még csak 170 fő vendég volt. Az 
éjszakai fürdőzésnek vannak veszélyei, őrzés, a biztonság megőrzése. 
Kobela Margit: Ha fel kell tölteni a medencét, akkor annak költségei vannak. 
Szűcs Lajos: Igen, és a programok támogatásához sem tudunk hozzájárulni pénzzel. Örülök, hogy 
ennyire lelkes, és a fiatalok is örülnének a rendezvénynek, csak minden rendezvénynek vannak 
költségei. Strandon nem rendelkezünk olyan mennyiségű árammal, hogy a színpadot tudjuk 
működtetni. Rendezvényhez egyszeri áram lekötés áramfogyasztással 100.000,- Ft-ba kerül. A 
medencék őrzését a két településőr és a rendőrség segítségével oldottuk meg. A polgárőrség az utcai 
őrzést vállalta, és 3 fő biztonsági őrt fogadott a büfés.  
Ingyenes fürdőzést nem javaslok. Vagy fizesse meg a strand működési költségét, vagy legyen 
minimális összegű belépődíj.  
Szűcs Gergely: A rendezvény megtartását támogatjuk, a fürdést nem. Ha meg lesz tartva, legyen vagy 
teljesen kint, vagy teljesen a fürdő területén. 
Dr. Pap Béla: Én nem mondanék nemet a kérelemre. A Polgármester úr tárgyaljon vele, hogy legyen a 
belépő jegyekből az önkormányzatnak bevétele. A nyáron a büfé üzemeltetőjével jó tapasztalataim 
voltak.  
Gerhát Károly: Kell még fejlődnie.  
Fajka János: Igen, még fejlődésre van szüksége. 
Szűcs Lajos: Strandolás nélkül nincs értelme megtartani a rendezvényt. 
Menyhárt Ernő: 50 %-os belépővel meg lehet oldani a rendezvényt, és akkor karszalagot kapnak, 
valamint zárt területen jobban kézben lehet tartani a fegyelmet, mintha mindenfelé vannak. Biztonsági 
őrzést oldja meg a kérelmező. Ha a medencét akarják használni, akkor legyen a rendezvény bent a 
fürdő területén. A feltételek megbeszélését bízzuk a polgármester úrra.  
Szűcs Lajos: Minimális belépő díjat javaslok. 
Fazekas Józsefné: 400,- Ft-ból már ne engedjünk, az megfizethető. 
 

A képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
86/2010.(VIII.18.) Képviselő-testületi Határozat 
Bánrévi Antal Strandbüfé üzemeltetőjének kérelméről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta Bánrévi Antal (Szolnok, 

Hild Viktor út 1-7/40.) rendezvény megtartására benyújtott kérelmét.  
A Képviselőtestület hozzájárul a 2010. szeptember 17.-18. –án megtartandó rendezvény 
megtartásához, szombati napon strandhasználattal, 400,- Ft-os belépődíj beszedésével.  

A rendezvény megszervezése, a feltételek biztosítása a kérelmező feladata. 
 

Határidő: 2010. szeptember 02.. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 
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Kérelmező 
 

Szűcs Lajos: Amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatosan más kérdés felmerül, a szeptember 8-i 
Képviselőtestületi ülésen megtárgyalásra kerül. 
 
Szűcs Lajos: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága kiírta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójával kapcsolatos 
pályázati tájékoztatót. Döntenünk kell, hogy részt vegyen-e a pályázati rendszerben az önkormányzat.  
 

A képviselőtestület 7 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

87/2010.(VIII. 18.) Önkormányzati Határozat 
A BURSA HUNGARICA ösztöndíj pályázatra 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójával kapcsolatos tájékoztatót és az alábbi döntést hozta. 

A Képviselőtestület csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi pályázati fordulójához, ezért felkéri Szűcs Lajos 
polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 
Határidő: 2010. szeptember 30. 

Felelős: Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága – 1244 Budapest, Pf.:920 

 
Szűcs Lajos: Szeptember 8-án soros Képviselőtestületi ülés lesz, melyen a 2010. évi I. féléves 
költségvetési beszámolót tárgyaljuk meg. Szeptember 22-én, szerdán 18,00 tartunk falugyűlést, 
melyen beszámolunk az önkormányzat 4 éves munkájáról.  
 
 
 

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

 
 
 
 
 

kmft. 

 

 

 

 

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

 


