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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült: 2010. október 18-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének alakuló ülésén 
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szűcs 
Gergely – képviselők  

Szűcs Lajos   - polgármester 
dr. Fehérváry Mária - jegyző 

A lakosság részéről: 21 fő 

Az alakuló ülés a Himnusszal kezdődött, majd ezt követően az Általános Iskola 7. osztályos diákja 
Pomaházi Gábor, Ady Endre: A Tűz csiholója című versét mondta el.  

Darók Sándor – korelnök: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm az itt megjelent minden 
vendéget, bizottsági tagokat, képviselőtársaimat, és polgármester urat. Mindannyiunk nevében 
köszönöm a verset Pomaházi Gábornak, Általános Iskolánk 7. osztályos tanulójának. Az 
újonnan megválasztott képviselőtestület a választást követő 15 napon belül köteles megtartani az 
alakuló ülését, amelyet a legidősebb képviselő, mint korelnök vezet. 

Az ülést ezennel ünnepélyesen megnyitom.  
Megállapítom, hogy az ülést a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat alapján hívta össze a 
polgármester. Jelen van 7 fő képviselő, így az ülés határozatképes.  

Javaslom, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyaljuk. Megállapítom, hogy 7 igen 
szavazattal a meghívóban közölt napirendi pontokat fogjuk tárgyalni.  

Felkérem a Helyi Választási Bizottság elnökét, Gugi Lajosnét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a 
választás eredményéről, majd dr. Fehérváry Mária jegyzőt adjon tájékoztatást a választás 
lebonyolításáról. 

1.Napirend 
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről és a 
megbízólevelek átadása 
Előadó: Gugi Lajosné – Helyi Választási Bizottság elnöke 
   dr. Fehérváry Mária – Helyi Választási Iroda vezetője 
 

(Gugi Lajosné a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.) 
 
dr. Fehérváry Mária: Tisztelt Képviselők, Polgármester Úr és Kedves Vendégeink! Örülök, 
hogy ilyen szép számban megtiszteltek Bennünket a jelenlétükkel. A Helyi Választási Iroda 
vezetőjeként szeretném összefoglalni a választás lebonyolítását. A választás előkészítésében 
és lebonyolításában résztvevő választási szerveknek ez a mai nap egy hosszú és 
felelősségteljes munka végállomása. Számunkra a választási munka már júniusban 
elkezdődött a szavazókörök kialakításával, az értesítők és ajánlószelvények kézbesítésével, a 
névjegyzék vezetésével és a képviselő, valamint a polgármester jelöltek nyilvántartásba 
vételével. Jegyzőként a munkámat sokan segítették, hiszen egy választás lebonyolítása 
fegyelmezett és összehangolt munkát igényel. A választás napján a szavazókörökben 
tevékenykedő szavazatszámláló bizottságokat már tavasszal megválasztotta a 
képviselőtestület. Köszönöm mind a községházán és mind a művelődési házban tevékenykedő 
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választási bizottságok precíz, pontos, a választás tisztaságát biztosító, és szem előtt tartó 
munkáját.  
A helyhatósági választásokra is delegáltak a nyilvántartásba vett pártok tagokat, akik a 
megválasztott tagokkal egyenértékű jogokat gyakoroltak, és kötelezettségeket teljesítettek. 
Köszönöm az ő munkájukat is. 
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Helyi Választási Bizottság 
is működött, melynek augusztusban megválasztott tagjai: Gugi Lajosné, Tóthné Markót Edit, 
Pappné Túróczi Henriett, valamint a póttag Klinkóné Pintér Andrea. A delegálásra 
rendelkezésre álló idő lezárultával a Helyi Választási Bizottság tagjai végül a következők 
voltak: Gugi Lajosné, Tóthné Markót Edit és Simon Ottó. Köszönöm szépen a munkájukat! 
A bizottságok munkáját segítette a Helyi Választási Iroda, melynek tagjai: Dalmadi 
Nándorné, Farkasné Szabó Mária, Kisádám Józsefné és Neisz Józsefné. Közreműködtek még 
a választási előkészületekben és lebonyolításban: Joó-Kovács Balázsné, Tamási Zoltán, Tóth 
Lászlóné. A szavazás napján a közreműködők élelmezéséről Ráczné Baráth Andrea és Oláh 
Béláné gondoskodtak. Köszönöm az Önök munkáját is! A választási iratokra és a közrendre a 
településőrök és a polgárőrök vigyáztak. Köszönöm a közreműködésüket. 
Több környező településen kisebbségi önkormányzati választásokra is sor került. 
Jászboldogházán azonban 1 fő sem kérte felvételét a kisebbségi választási névjegyzékbe, így 
nálunk kisebbségi önkormányzati választás lebonyolítására nem került sor.  
Településünkön az október 3.-ai választás zökkenőmentesen lezajlott, rendkívüli esemény egy 
szavazókörünkben sem történt. Még egyszer köszönöm a résztvevőknek, hogy a választás 
ilyen zökkenőmentesen lezajlott.  
Polgármester Úrnak és a Képviselőtestületnek megválasztásukhoz gratulálok! Munkájukhoz 
sok erőt, és kitartást kívánok! 
 
Darók Sándor: Megköszönöm a tájékoztatást. Megkérem a Helyi Választási Bizottság 
elnökét, Gugi Lajosnét, adja át a MEGBÍZÓLEVELEKET. 

 
Gugi Lajosné: A megválasztottaknak gratulálok, munkájukhoz sok sikert, és kitartást kívánok. 
Kérem, vegyék át megbízólevelüket. 
 
A megbízólevelek átadásra kerültek. 
 
 
2.Napirend 
 Az önkormányzati képviselők eskütétele és az esküokmányok aláírása 
 Eskü kivevő: Gugi Lajosné a HVB elnöke 
 
Darók Sándor: Felkérem a Választási Bizottság elnökét, hogy fogadja a megválasztott képviselők 
eskütételét. Kérem Önöket, hogy az eskütételhez mindannyian álljunk fel. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. § (1) bekezdése alapján „A 
települési képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz”. 
 
Kérem, az eskütételhez álljanak fel, és a képviselők mondják utánam az eskü szövegét: 
 
„ Én ……. Esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Jászboldogháza település 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
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teljesítem..” (A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint.) Isten 
engem úgy segéljen!” 
 
Darók Sándor: Felkérem a képviselőket, hogy írják alá az esküokmányokat.  
 
Az esküokmányok aláírásra kerültek. 
 
3.Napirend 
 A polgármester eskütétele és az esküokmány aláírása 
 Eskü kivevő: Korelnök 
 
Darók Sándor: A helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. §-a szerint: „A polgármester a 
megválasztását követően a Képviselőtestület előtt esküt vagy fogadalmat tesz.” 
Kérem Önöket, hogy a Polgármester eskütételéhez álljunk fel. 
 
Felkérem a polgármesternek megválasztott Szűcs Lajost, hogy mondja utánam az eskü 
szövegét: 
„Én Szűcs Lajos esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Jászboldogháza település 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. Isten engem úgy segéljen!” 
 
Darók Sándor: Köszönöm szépen. Megkérem Polgármester Urat, hogy írja alá az 
esküokmányt. 
 
Az esküokmány aláírásra került. 
 
Darók Sándor: A képviselőtestület a hatályos jogszabályok alapján megalakultnak tekinthető. 
A következő napirendi pontunk a polgármester illetményének és költségátalányának a 
megállapítása. 

 
 

4.Napirend 
 A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása 
 Előadó: Darók Sándor - korelnök 
 
Darók Sándor: A polgármester illetményének és költségátalányának a megállapításához 
kérem Önöket, hogy döntsünk a napirend előterjesztőjének személyéről. Javaslom, hogy én, 
mint korelnök legyek a napirend előterjesztője. Kérem Önöket, hogy aki ezzel egyetért, az 
jelezze. 

6 igen szavazattal, és 1 tartózkodással a napirend előterjesztője a korelnök. 
 

Darók Sándor: Megkérem dr. Fehérváry Mária jegyzőt, hogy ismertesse a polgármester 
illetményének és költségátalányának a megállapítására vonatkozó szabályokat.  
 
A polgármester személyes érintettségét az ÖTV. 14. § (2) bekezdése szerint bejelentette és 
kérte a kizárását a szavazásból. Szűcs Lajos polgármester a testület előtt nyilatkozott arról, 
hogy költségátalány megállapítását kéri. 
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A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
100/2010.(X.18.) Képviselőtestületi Határozat 
A polgármester szavazásból történő kizárásról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadja Szűcs Lajos polgármester 
bejelentését az érintettségéről, hogy a polgármester illetményének és költségátalányának 

megállapítása napirend megtárgyalásában az Ötv. 14. § (2) bekezdése alapján nem kíván szavazni 
és jelen lenni.  

Határidő: 2010. október 18. 
 Felelős: Darók Sándor  – korelnök 

Értesül: Képviselőtestület 
Szűcs Lajos – polgármester  
dr. Fehérváry Mária - jegyző 

 
A polgármester kiment az ülésről. 

 
dr. Fehérváry Mária: Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A 
polgármester nyilatkozata alapján a költségátalányt választotta.  
Darók Sándor: Köszönöm. Kérem, hogy mondják el javaslataikat. 
Az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel javaslom, hogy a polgármester illetménye 
és költségátalánya maradjon az előző ciklusban megállapított összegben.  
Dr. Pap Béla: Támogatom a javaslatot. 
Joó-Kovács Balázs: Támogatom én is. 
Kobela Margit: Támogatom. 
 

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
101/2010.(X.18.) Képviselőtestületi Határozat 
A polgármester illetményéről és költségátalányáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete Szűcs Lajos polgármester illetményére 
az alábbi határozatot hozza:  

2010. október 03-tól Szűcs Lajos polgármester munkabérét bruttó 347.850,- Ft/hó, azaz 
háromszáznegyvenhétezer- nyolcszázötven forintban – az 1994. évi LXIV. Törvény 3. § (2) 

bekezdése alapján 9,00 szorzószámmal, és a Ktv. Illetményalap 38.650,- Ft szorzataként – állapítja 
meg.  

Költségátalányként az illetményének 25 %-át határozza meg, nettó 87.000,- Ft. azaz 
nyolcvanhétezer forint. 

A költségátalány a polgármester saját gépjármű és telefon használatát fedezi, reprezentációs 
költséget nem foglal magába. 

 
Határidő: 2010. október 18. 

 Felelős: dr. Fehérváry Mária  –  jegyző 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

dr. Fehérváry Mária  –  jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

MÁK Szolnok 
 

A polgármester visszajött a terembe, és átveszi a korelnöktől az ülés vezetését. 
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5.Napirend 
 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselők! Október 3-án arra kaptunk felhatalmazást a lakosságtól, hogy a 
lakossági igényeket, a település helyzetét felmérve az önkormányzatnál a képviselői és a polgármesteri 
feladatokat betöltsük, és azt ellássuk az elkövetkezendő 4 évben. Felmérjük a lakossági igényeket, 
felmérjük az önkormányzat lehetőségeit, és szolgáljuk a lakosságot. Számomra az a szó, hogy 
„szolgáljuk a lakosságot” nagyon fontos. Nem azért választott meg bennünket a lakosság, hogy ez 
dicsőség lenne valamelyikünknek is. Napjainkban az önkormányzatok működését olyan abszurd, 
impotens helyzet jellemzi, amikor nagyon szép szó az, hogy „önkormányzatiság”, de hiányzik ez 
mögül a tartalom. Ma az önkormányzatok az államháztartási rendszerben a lakosság szolgálatának a 
legalsó szintjén vannak, ott ahol jogszabályokat kell végrehajtani. Végrehajtó szervek lettek az 
önkormányzatok. Jelenleg nem kapunk annyi pénzt, mint amennyi szükséges lenne a jogszabályok 
szerint a kötelező feladatok ellátásához. Az utóbbi években válságkezelés folyik az 
önkormányzatoknál. Nincs meg a fedezet arra, hogy az előírásokat, a jogszabályokat betudjuk tartani, 
ne lehessünk támadhatóak. Bízom benne, hogy rövidesen változások lesznek az önkormányzatok 
területén is, mert jelenleg nem tudjuk teljesíteni a tőlünk elvárt feladatokat, ahogyan a lakosság 
elvárná, és ahogyan szeretnénk.  
 
Ebben az évben a tavasszal megalakult új Kormány módosította az önkormányzatokra vonatkozó 
jogszabályokat, az önkormányzati törvényt, és egyéb törvényt is alkotott, amely útmutatást ad arra, 
hogy hogyan kell módosítani az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát 
Ez határozza majd meg a következő 4 évben az önkormányzat működését. Ez alapján dolgozik majd a 
Képviselőtestület. Fontos, hogy egy ilyen kis település önkormányzatának életében - nagy 
jelentőségűnek tartom - , úgy én is, mint a megválasztott képviselők milyen magatartást gyakorolnak a 
ciklus során. Kompromisszumkészségre gondolok, mert vannak helyzetek, amivel a többség nem ért 
egyet. Fontos hogy együtt döntsünk a településen felmerült dolgokról. Együttműködésre, 
kompromisszum készségre kérem a megválasztott képviselőket. Az alakuló ülés előtt több alkalommal 
Pócs János Országgyűlési Képviselővel egyeztettem, és örömömre szolgált, hogy Ő is azon a 
véleményen van, hogy az önkormányzatok működésének a sikeressége nem teremthető meg 
másképpen csak, ha egyetértés, összhang, béke és nyugalom van a Képviselőtestületben.  
 
Megkérem a Jegyzőnőt, hogy mondja el a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításával 
kapcsolatos előterjesztést. 
 
dr. Fehérváry Mária jegyző ismerteti az írásos előterjesztés alapján az SZMSZ módosításával 
kapcsolatos javaslatot. 
 
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szűcs Lajos: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve javaslom a Szociális és Egészségügyi Bizottság 5 
főről 7 főre történő módosítását, mivel egy bizottság létrehozásában gondolkodunk, és szeretnénk, ha 
mindenki részt venne a munkában.  
Javaslom, hogy az előterjesztés alapján és a kiegészítéssel együtt fogadjuk el a rendelet-tervezetet.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
9/2010.(X.18.) Képviselőtestületi Rendelet 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007.(IV.25.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
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Szűcs Lajos: Meg kell bíznunk a jegyzőt, mivel a jogszabály előírja, hogy az SZMSZ-t az alakuló 
ülést követő fél éven belül felül vizsgálja, illetve ha szükségesnek látja módosítani, akkor be kell újra 
hozni a Képviselőtestület elé. Továbbá szükséges az összes önkormányzati rendelet felülvizsgálata, 
ugyanis az Ügyrendi Bizottságot már nem hozzuk létre az előbb elfogadott SZMSZ módosítás miatt. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
102/2010.(X.18.) Képviselőtestületi Határozat 
Az Önkormányzat SZMSZ rendeletének és a rendeletek felülvizsgálatáról 
 

1. Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete felkéri dr. Fehérváry Mária 
jegyzőt, hogy 2011. április 18-ig vizsgálja felül az Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatát, melyet a Képviselőtestület a mai napon 9/2010. (X.18.) rendeletében elfogadott. 
 

2. A Képviselőtestület megbízza dr. Fehérváry Mária jegyzőt, hogy az SZMSZ módosítása miatt az 
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatát végezze el. 

 
Határidő: 2011. április 18. 

 Felelős: dr. Fehérváry Mária  –  jegyző 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

dr. Fehérváry Mária  –  jegyző 
 

Szűcs Lajos: 10 perc szünetet rendelek el.  
Szünet: 10 perc 

 
6.Napirend 

Alpolgármester(ek) választása és eskütétele 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 

Szűcs Lajos: Az írásbeli előterjesztés a Képviselők megkapták. Tisztelt Képviselőtestület, Kedves 
Vendégek! A választás során 3 fő független jelölt, és 3 fő a FIDESZ – KDNP támogatásával került be 
a Képviselőtestületbe. A választást követően több alkalommal leültem egyeztetésre a napirenddel 
kapcsolatosan. Pócs János FIDESZ – KDNP Országgyűlési Képviselő Úr kérése, hogy egy fő FIDESZ 
– KDNP által támogatott önkormányzati képviselő legyen alpolgármester. A függetlenek részéről is 
megkerestek, kérték, hogy legyen egy független alpolgármester. A több körös egyeztetéseket követően 
sem jutottunk egyezségre, ezért a jogszabályi lehetőségeket, és az SZMSZ módosítását követően két 
alpolgármester megválasztását javaslom a Képviselőtestületnek, azzal a kikötéssel, amely szintén 
jogszabály tesz lehetővé, hogy nem javaslok az alpolgármestereknek tiszteletdíjat megállapítani, csak 
költségtérítést a megszabott feladatainak ellátásához. Amennyiben megválasztásra kerül két fő 
alpolgármester, nem fogom megnevezni a feladatköröket, erre lesz lehetőségem még a jövőben is. A 
mai napon szeretném, ha megválasztásra kerülnének az alpolgármesterek, és lezárásra kerülnének az 
eddigi viták. A lakosok azt várják el tőlünk, hogy egyénileg gondolkodjunk, egyéni véleményünk 
legyen, és egyéni döntéseket hozzunk akkor, amikor szavazni kell. A jogszabály adta lehetőségem, 
hogy megjelöljem az alpolgármesterek személyét, és mindenképpen titkos szavazással kell 
lebonyolítani. Amennyiben a jelöltek valamelyike kéri, hogy zárt ülésen kerüljön erre sor, akkor zárt 
ülést rendelek el. 
Alpolgármesternek javaslom Joó-Kovács Balázst és Dr. Pap Bélát.  
 
Dr. Fehérváry Mária: Szeretném nyilatkoztatni a két alpolgármester jelöltet, hogy hozzájárulnak-e a 
nyílt ülésen történő titkos szavazáshoz, vagy rendeljünk-e el zárt ülést? A szavazás előtt az 
érintetteknek be kell jelenteni a személyes érintettségét, és a Képviselőtestületnek döntenie kell az 
érintettek szavazásból történő kizárásról is, amennyiben kérik a jogszabályban meghatározottak. 
Joó-Kovács Balázs: Nem kérem zárt ülés elrendelését.  
dr. Pap Béla: Nem kérem zárt ülés elrendelését. 
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Mivel az alpolgármester választás titkos szavazással történik, a polgármester felkéri a Helyi Választási 
Bizottságot a titkos szavazás lefolytatására. 
 
Gugi Lajosné:  A felkérésnek eleget teszünk.  
 
dr. Pap Béla és Joó-Kovács Balázs személyes érintettségét az Ötv. 14. § (2) bek. szerint bejelentette.  
 
Szűcs Lajos: Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy a személyes érintettségre való tekintettel az 
alpolgármestereket zárjuk ki a szavazásból, egymás szavazásában természetesen részt vehetnek. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
103/2010.(X.18.) Képviselőtestületi Határozat 
Alpolgármester jelöltek szavazásból történő kizárásról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete dr. Pap Bélát és Joó-Kovács Balázst 
személyes érintettsége miatt az Ötv. 14. § (2) bekezdése alapján kizárja az alpolgármester 

szavazásból.  

Határidő: 2010. október 18. 
 Felelős: Szűcs Lajos - polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
dr. Pap Béla – képviselő 

Joó-Kovács Balázs – képviselő 
 
Dr. Pap Béla alpolgármester jelöltre kiosztásra kerültek a szavazólapok. 
 
Gugi Lajosné: A titkos szavazás eredménye: 2 igen, 4 nem szavazat. 
 

A Képviselőtestület 2 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
104/2010.(X.18.) Képviselőtestületi Határozat 
Alpolgármester jelölt szavazásról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete nem választotta meg dr. Pap Bélát 
alpolgármesternek. 

Határidő: 2010. október 18. 
 Felelős: Szűcs Lajos - polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
dr. Pap Béla – képviselő 

 
Joó- Kovács Balázs alpolgármester jelöltre kiosztásra kerültek a szavazólapok. 
 
Gugi Lajosné: A titkos szavazás eredménye: 3 igen, 3 nem szavazat. 
 
dr.Fehérváry Mária: Az SZMSZ alapján az alpolgármester megválasztása esetén a 
szavazásnál minősített többség szükséges, ezért jelen esetben nincs meg a minősített 
többséghez szükséges szavazatok száma. 
 

A Képviselőtestület 3 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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105/2010.(X.18.) Képviselőtestületi Határozat 
Alpolgármester jelölt szavazásról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete nem választotta meg Joó-Kovács 
Balázst alpolgármesternek. 

Határidő: 2010. október 18. 
 Felelős: Szűcs Lajos - polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Joó-Kovács Balázs – képviselő 

 
Szűcs Lajos: A szavazás eredményéből megállapítható, hogy nem sikerült kompromisszumot 
kötni, ezért meg fogom gondolni a 4 év során, hogy jelöljek – e valakit alpolgármesternek.  
Várom a véleményeket. 

Mivel kérdés, vélemény, hozzászólás nem hangzott el, ezért a napirendek tárgyalásai 
folytatódnak tovább. 

7.Napirend 
 Az alpolgármester(ek) tiszteletdíjának megállapítása 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 

Az alpolgármester nem került megválasztásra, ezért a napirend megtárgyalására az alpolgármester 
megválasztása esetén későbbi ülésen kerülhet sor. 

 
8.Napirend 
 Bizottság(ok) létrehozása, tagjainak megválasztása és a tiszteletdíjak megállapítása 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: Mivel nincs a Képviselőtestületben jogi végzettségű szakember, ezért a rendeleteknek az 
előkészítése, előterjesztése teljes egészében a jegyző szakmai munkáján múlik.   Ügyrendi Bizottságot 
az SZMSZ-ből töröltük. Az SZMSZ-ben egy Szociális és Egészségügyi Bizottság létrehozásáról 
döntöttünk és a bizottság feladatkörét kibővítettük a vagyonnyilatkozat kezelése, és az ahhoz 
kapcsolódó feladatokkal, továbbá az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatkörökkel. A 
bizottságnak nem lehet tagja a polgármester és az alpolgármester. 1 bizottság felállítását javaslom, a 
Szociális és Egészségügyi Bizottságot. Javaslom 7 fős bizottság felállítását. Először alacsonyabb 
számú bizottság felállításában gondolkodtam, de az eddigi tapasztalatok alapján megállapíthattuk, 
hogy több személy jobban átlátja a lakosság helyzetét. Elsősorban a képviselőket javaslom a 
bizottságban részt venni.  
dr. Pap Béla: Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtársaim, Kedves Vendégek! Javaslom egy fő 
külsős bizottsági tag részvételét is a bizottságban. Egy olyan külsős bizottsági tagra gondoltam, aki a 
gyerekek és a szülők között mozog. Legyen egy külsős bizottsági tag kritikája is a bizottságban. 
Szűcs Lajos: A bizottság létszáma emelhető 7 főig, mert úgy szerepel az SZMSZ-ben. Szeretném, ha 
nyilatkoznának a képviselők, hogy részt kívánnak-e venni a munkában?  
Szűcs Gergely: Ha valamikor sor kerül alpolgármester megválasztására, akkor majd lemondhat a 
bizottsági tagságáról, vagy hogyan működik ez? 
Szűcs Lajos: Ha megválasztásra kerül az alpolgármester, akkor lemondhat a bizottsági tagságáról. 
Változásra saját kérése, vagy a Képviselőtestület döntésének alapján is sor kerülhet. 
Joó-Kovács Balázs: Én itt élő, civil, nem pedagógus, gyermekeket nevelő személyt támogatnék külsős 
bizottsági tagnak.  
 
Szűcs Lajos: 7 fős bizottságot javaslok.  
Az előzetes egyeztetések alapján megkerestem Fajka Jánosné iskola tagintézmény-vezetőjét, 
hogy amennyiben lehetőség lesz rá, vállalja –e továbbra is a külsős bizottsági tagságot? Ő úgy 
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nyilatkozott, hogy egyéb elfoglaltsága, és egyéb körülmények miatt nem szeretne a bizottság 
munkájában részt venni.  
Ezért javaslom, hogy adjuk meg a lehetőséget, és a tisztelet Menyhárt Ernőnek, aki több éven 
keresztül a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke volt, és őt kérjük fel külsős tagnak. 
Menyhárt Ernő nyilatkozott, hogy elvállalja a tagságot, ha felkérjük rá.  
Van-e más jelöltre javaslat? 
Joó-Kovács Balázs: Kerekesné Kövér Bernadettet javaslom. Amennyiben bizalmat kap, 
vállalja a felkérést.  
Szűcs Lajos: A bizottság nem képviselő tagjára javasolt személy nincs jelen a mai ülésen, 
nyilatkoztatni szükséges, hogy részt kíván-e venni a bizottság munkájában, ezért nem tudunk most 
erről szavazni. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
106/2010.(X.18.) Képviselőtestületi Határozat 
Az Szociális és Egészségügyi Bizottság létrehozásáról, tagjainak megválasztásáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdésében leírtak alapján Szociális és Egészségügyi Bizottságot 

alakít:  

A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak: 

Gerhát Károly,  Darók Sándor, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely, 
képviselőket megválasztotta, 

és egy fő nem képviselőt fognak választani. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság feladatait az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzata tartalmazza. 

Határidő: 2010. október 18. 
 Felelős: Szűcs Lajos - polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Gerhát Károly – képviselő 

Darók Sándor – képviselő 
Joó-Kovács Balázs – képviselő 

 Kobela Margit – képviselő 
 dr. Pap Béla – képviselő 

Szűcs Gergely – képviselő 
 
Szűcs Lajos: Mivel az elmúlt években mindig volt az oktatási intézményből választott bizottsági tag, 
ezért most Gerhát Károly képviselőt, iskolai tanárt javaslom a bizottság elnökének.  
 

A Képviselőtestület 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
107/2010.(X.18.) Képviselőtestületi Határozat 
Az Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztásáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 24. § (1) bekezdésében leírtak alapján a 

 Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének: 

Gerhát Károly – képviselőt 
 

választja meg. 
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Határidő: 2010. október 18. 

 Felelős: Szűcs Lajos - polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

Szűcs Lajos – polgármester  
dr. Fehérváry Mária – jegyző 

Gerhát Károly – képviselő 
 

Szűcs Lajos: Képviselőnő indítványa alapján volt egy olyan kérés, hogy emeljük az eddigi 
tiszteletdíj keretét, annak megfelelően, hogy az a keret kerüljön felosztásra a 6 képviselő között, 
amelyet eddig a 9 fő kapott meg. A bizottság elnökének eddig 14.000,- Ft, a tagoknak 10.700,- Ft. 
volt a rendeletünkben megállapítva.  
Darók Sándor: Lemondok a tiszteletdíjról. 
Dr.Pap Béla: Én is csatlakozom a Képviselőtársamhoz, lemondok a tiszteletdíjról, és javaslom a 
Képviselőtestület összes tagjának, hogy mondjon le a tiszteletdíjról. Nem megélhetési politikusnak 
jöttünk ide, hanem a falu lakosságát szolgálni. Javaslom, hogy ezt a keretet a civil szervezetek 
között osszuk szét.  
Szűcs Lajos: A képviselők egyénileg nem mondhatnak le a tiszteletdíjukról. Egységesen kell a 
képviselőknek dönteniük.  
 

A Képviselőtestület 5 igen, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
108/2010.(X.18.) Képviselőtestületi Határozat 
Képviselői, bizottsági tagok tiszteletdíjáról történő lemondás 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a 2010-2014. ciklusban a képviselő-
testületben és a bizottságban végzett munkájukért nem állapít meg tiszteletdíjat.  

 
Az 1/2010 (II.10.) számú költségvetési rendeletben megállapított tiszteletdíjat a helyi civil 

szervezetek támogatására  csoportosítja át.  
Felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy az 1/2010. (II.10.) számú költségvetési rendeletet a 

fentiek alapján módosítsa, és a 2011-2014. évi költségvetésben is a helyi civil szervezetek 
támogatásához kerüljön betervezésre a képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíjaknak megfelelő 

összeg. 
 

Határidő: 2010. október 18. 
 Felelős: Szűcs Lajos - polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 

Képviselők 
 

Szűcs Lajos: Kérem, hogy a Képviselők a Képviselő-testületi ülésekre járjanak el, és vegyenek részt a 
munkában, annak ellenére, hogy lemondtak a tiszteletdíjról. 
Joó-Kovács Balázs: Egyetértek a döntéssel. Javaslom, hogy az önkormányzat által támogatott civil 
szervezetek javára mondunk le a képviselői tiszteletdíjunkról, abban az esetben, ha nem csökken az 
önkormányzati támogatás a civil szervezetek részére. 
Szűcs Lajos: Ez a jövőben is a Képviselőtestületen fog múlni, hogy a költségvetésben hogyan 
támogatjuk a civil szervezeteket. 
 
9.Napirend 
 A bizottság(ok) nem képviselő tagja(i)nak eskütétele és az esküokmány aláírása 
 Eskü kivevő: Szűcs Lajos – polgármester 
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Szűcs Lajos: A bizottság nem képviselő tagja nincs jelen, nyilatkoztatni szükséges, hogy részt kíván-e 
venni a bizottság munkájában, ezért a napirend megtárgyalására a következő ülésen kerülhet sor. 
 
10.Napirend 

Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az előző Képviselőtestület döntött a 2010. december 31-ig hatályos engedéllyel 
rendelkező  szennyvízelvezetés és tisztítására vonatkozó építési engedélyes tervünk megújításáról. 
Jogszabály szerint a terv engedélyét 2 évre, vízügyi és vízjogi engedély esetén 3 évre van lehetőség 
megújítani. Ezt a tervet 2003-ban az Akviron Kft. - Szolnok -  készítette, majd 2007-ben volt a 
megújítása. Tervezői jogosultság és aláírói jogok alapján szükséges a tervező cég megbízása, ha meg 
kívánjuk újítani a tervet. A terv megújítása az Akviron Kft-től kapott árajánlat alapján 390.000,- 
Ft+áfa. 2010. december 31-ig van lehetőségünk a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi és Környezetvédelmi 
Felügyelőséghez benyújtani a tervet a megújításra. Ha eddig az időpontig nem nyújtjuk be a kérelmet, 
akkor egy teljesen új tervet kell majd készítetni.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
109/2010.(X.18.) Képviselőtestületi Határozat 
Szennyvízelvezetés és tisztításra vonatkozó terv meghosszabbítására megbízás  
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megbízza az AKVIRON KFT. 5000 
Szolnok, Hunyadi u. 24., céget, hogy a Jászboldogháza szennyvízelvezetés és tisztításra vonatkozó 

vízjogi létesítési engedély meghosszabbítását végezze el.  
 

A Képviselőtestület a 390.000,- Ft+ 25 % Áfa árajánlatot elfogadja. 
Az eljárási díjat az önkormányzat fizeti meg. 

 
Határidő: 2010. december 31. 

 Felelős: Szűcs Lajos - polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

Szűcs Lajos – polgármester  
dr. Fehérváry Mária – jegyző 

Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 
Akviron Kft. – Szolnok 

 
Szűcs Lajos: Még hivatalos értesítést nem kaptam, de Pócs János Országgyűlési Képviselő Úr 
tájékoztatása alapján örömmel tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy az önkormányzatunk 
támogatásban fog részesülni az ÖNHIKI pályázatra szeptember hónapban benyújtott kérelme alapján. 
A működési hiánya az önkormányzatnak közel 18.000.000,- Ft. A teljes összeget megpályáztuk, mely 
17.958.000,- Ft. Köszönöm Neisz Józsefné gazdálkodási főmunkatársnak, és a hivatal többi 
dolgozójának is a munkáját, amit lelkiismeretesen és odaadóan végeznek. 
 
Dr. Pap Béla: A Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke felé az lenne a kérésem, hogy mivel mind 
a 6 képviselő részt vesz a bizottsági üléseken, ezért egyeztessen a Polgármester Úrral vagy a szociális 
ügyintézővel a Képviselőtestületi ülések előtt, hogy van –e szociális kérelem, hogy a bizottsági ülések 
a képviselőtestületi ülések után vagy előtte legyenek megtartva.  
 
Joó-Kovács Balázs: Kérem a képviselői tiszteletdíj újraszavaztatását, hogy számszerűen egyértelművé 
váljon, hogy a civil szervezetek mennyi támogatást kapnak majd. Hogyan juthatnak hozzá a 
Képviselőtestületek ebben az évben ehhez a támogatáshoz. Javaslom a támogatást egyenlő arányban 
szétosztani a civil szervezetek között. Javaslom a támogatást egyenlő arányban szétosztani a civil 
szervezetek között. 



 121 

Darók Sándor: Annak a civil szervezetnek adjuk, amelyiknek a legnagyobb szükséges van rá.  
Szűcs Lajos: 5 db önkormányzat által támogatott civil szervezet van. Képviselőtestületi ülésen 
dönthetnek a képviselők a támogatás elosztásáról. Javaslom, hogy ezt a novemberi ülésen tárgyaljuk 
majd meg, addig pontosítani kell. 
Ha a Képviselőtestület lemond a tiszteletdíjról, akkor az önkormányzati képviselők, bizottsági 
elnökök, a bizottság tagjainak és a tanácsnoknak a tiszteletdíjáról szóló 8/2006. (X.31.) számú 
önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyeznünk.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 

10/2010.(X.18.) Képviselőtestületi Rendelet 
Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, a bizottság tagjainak és a tanácsnoknak a 
tiszteletdíjáról szóló 8/2006. (X.31.) számú és az azt módosító 2/2007. (III.1.) önkormányzati 
rendeletek hatályon kívül helyezéséről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

 A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
110/2010.(X.18.) Képviselőtestületi Határozat 
Képviselői, bizottsági tagok tiszteletdíjáról történő lemondás 
 

A képviselőtestület úgy határozott, hogy a 108/2010. (X.18.) képviselőtestületi határozatát 
kiegészíti az alábbiakban: 

 Felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy az 1/2010. (II.10.) számú költségvetési rendeletben, 
és a 2011-2014. évi költségvetésben is a helyi civil szervezetek támogatásához kerüljön 

betervezésre a 2010. évi képviselői és bizottsági tagsági tiszteletdíjaknak megfelelő összeg. 
 

 
Határidő: 2010. október 18. 

 Felelős: Szűcs Lajos - polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

Szűcs Lajos – polgármester  
dr. Fehérváry Mária – jegyző 

Neisz Józsefné – gazdálkodási főmunkatárs 
Képviselők 

 
Szűcs Lajos: Fél éven belül kötelezettségünk van ciklusprogramot, gazdasági programot (fejlesztési 
koncepciót) készíteni, hogy hogyan képzeljük el a 4 éves munkát. Kérem a Képviselőket, hogy írják le 
ötleteiket, hogy a 4 évre milyen programot állítsunk össze, amelynek esélye is van, hogy meg tudjuk 
valósítani.  
 
Dr. Fehérváry Mária: Írásbeli anyagban tájékoztattam a Tisztelt Polgármester Urat és a Képviselőket, 
az összeférhetetlenségi szabályokról, és kiosztásra kerültek a vagyonnyilatkozat nyomtatványai is. A 
Polgármesternek és a Képviselőknek és hozzátartozóiknak a megbízólevelek átvételét követő 30 napon 
belül vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségük van. 
Kérem szíves jelzésüket, ha az anyaggal kapcsolatosan valamilyen kérdésük, vagy bejelentési 
kötelezettségük van.  
 
Dr. Pap Béla: Megkaptuk a tájékoztatót a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivataltól, 
hogy novemberben a képviselők részére szakmai napot szerveznek. A tervezett szakmai napok a 
jogszabályváltozásokkal kapcsolatos és az önkormányzati működés alapjait érintő előadássorozatból, 
továbbá a képviselő-testületi munkát érintő, átfogó, interaktív jellegű gyakorlati tréningből állnának 
majd. Javaslom képviselő társaimnak, hogy menjenek el.  
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Szűcs Lajos: A felhívás azért került kiosztásra. A tanfolyam részvételi díjának tervezett összege: 6.000 
Ft/fő, melyet az önkormányzat kifizet. A jelentkezési határidő: október 25. Kérem, hogy jelezzék 
részvételi szándékukat. 
Joó-Kovács Balázs: Szeretném jelezni a részvételi szándékomat. 
 
 
 
Mivel más napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 
 

kmft. 
 

 
 

 
 

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


