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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2010. december 17-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros 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: 3 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 7 fő képviselő. 

A képviselőtestület 7 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

 

1.Napirend 
 Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
 
Szűcs Lajos: December 1-én került sor a REGIO-KOM Társulási közgyűlésre, melyen vezetőségi 
választásra került sor. A társulás elnökének Dr. Szabó Tamást, Jászberény polgármesterét választották 
meg. Az alelnök Pócs János és Dr. Tóth József, elnökségi tagok: Csáki Zsigmond, Banka Ferenc.  
- Az nyár és az ősz folyamán belvízvédekezésre 2,5 millió Ft-os költséget fordítottunk. Az 1970-74. 
között megépült csatornarendszert szeptemberre tudtuk teljesen működőképessé tenni, ami 300 méter 
betemetett árok helyreállítását, kb. 500 méter új árok ásását és nagyon sok hulladék eltávolítását 
jelentette. A benyújtott Vis maior pályázaton 1.113.000,- Ft. támogatást kaptunk. 
- December 8-án a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságán 
Kovács Károly igazgatónál voltam, a Jánoshida – Újszilvás 3121 összekötőút felújításával 
kapcsolatosan. Azért kerestem fel, mert tudomásomra jutott, hogy a benyújtott pályázat nem kerül 
elbírálásra, hanem a jövő év tavaszán új kormány pályázatokat fog kiírni, és újra be kell nyújtani. Az 
Alsójászsági tervekben ez az útfelújítás az első helyen szerepel. Ez ügyben tájékoztatást kértem Pócs 
János Országgyűlési Képviselő Úrtól is, aki jelezte, hogy a mai Képviselőtestületi ülésre eljön, és 
tájékoztatja a képviselőket. Bízom benne, hogy a pályázat a jövő tavasszal benyújtásra kerül, és 
támogatásban fog részesülni.  
- Decemberben vásároltunk 1 db 1100 l/perc teljesítményű benzinmotoros szivattyút az önkormányzat 
részére, mely a különböző kiegészítőkkel együtt 100.000,- Ft-ba került. Az elmúlt hetekben a 
településen olyan helyeken is kellett árkot ásni, vizet szivattyúzni, ahol még a nyár folyamán sem volt 
probléma. El kellett rendelni az I. fokú belvízvédekezést. A Lőtér és Zalka Máté utca mögötti részen 
lévő házakat veszélyeztette a víz. A Vezér utcán lévő lapos területnek nincs elvezetése, hóolvadás 
esetén ott is szükség lesz szivattyúzásra.  
- December 10-én REGIO-KOM Társulási ülésre került a sor, melyen a Felügyelő Bizottság 
tagjainak a megválasztására került sor. Az ülésen más elfoglaltságom miatt nem tudtam részt 
venni, ezért Joó-Kovács Balázs alpolgármester Úr vett részt.  
- 2010. szeptember óta Jászboldogháza a Jász-Nagykun-Szolnok megyei eMagyarország 
Centrum megye pontja. A címet pályáznunk kellett, melyben több nagyvárost és több térségi 
szakembert sikerült magunk mögé utasítani. Emellett sikerült pályázatot nyerni egy olyan 
bemutató eMagyarország pont kialakítására is, mely programon az országban 4 
kedvezményezettet hirdettek. Az önkormányzatnak teljesen térítésmentesen rendeztek be egy 
olyan helyiséget, ahol a lakosság az elektronikus ügyeit korszerű infrastruktúrával és 
közegben végezheti. December 14-én került sor a mintapont átadásra. Kb. másfél millió forint 
értékben kaptunk bútort, számítástechnikai eszközöket, felszereléseket. A kötelezettség vállalás, hogy 
különböző delegációkat kell fogadni, és az üzemeltetéshez szükséges feltételeket kell biztosítani az 



 136 

elkövetkezendő 3-4 évben. A program nem titkolt célja, hogy népszerűsítse a digitális írástudás 
elterjesztését, valamint, hogy a lakosságot ráébressze arra, hogy mennyi időt, pénzt tudnak 
spórolni, ha ügyeinek intézéséhez lehetőség szerint az elektronikus megoldást választják.  
- December 15-én Jászfényszarun került sor a Jászsági Többcélú Társulás éves záró ülésére. 
Tárgyaltuk a Jászteleki Önkormányzat gazdasági problémáját, illetve az oktatás kérdését, illetve a 
társulás meghozta döntését, hogy a tanév végével a Jásztelki tagintézményt a tanév végével a Jászsági 
Többcélú Társulás nem kívánja tovább fenntartani. Más megoldást kell keresni a 36 gyermek oktatása 
ügyében. Meg kell próbálni egyházi szervezetet bevonni, akik támogatnák az oktatást.  
- A hivatal pénzügyi főmunkatársával dolgozunk azon, hogy minél előbb kalkulációt készítsünk a jövő 
évi költségvetés tervezetének előkészítésére vonatkozóan. Úgy látszik, hogy az oktatáshoz nem kell 
többet hozzátenni, mint ebben az évben kellett, de vannak más területek, ahol nem kapunk annyi 
normatívát, mint eddig. Az önkormányzat bevétel kiesése is nagyon drasztikus.  
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés közötti eseményekről és intézkedésekről.  
 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
128/2010.(XII. 17.) Képviselőtestületi 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. december 17. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
 
2.Napirend 
 Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodására 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Az Országgyűlésnek 2010. december 31. napjáig kell elfogadnia a költségvetési törvényt. 
Az Önkormányzat a költségvetési törvényt ismerve és az általa meghatározott normatívákkal, 
támogatásokkal számolva tudja megtervezni, majd elfogadni a költségvetésről szóló önkormányzati 
rendeletét. A költségvetés elfogadásáig, 2011. február 15-ig átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet 
kell elfogadnia a Képviselőtestületnek. Addig minimális szinten gazdálkodhat az önkormányzat, 
nagyobb kiadásokat csak önkormányzati határozattal teljesíthet. Az átmeneti gazdálkodásról a 
képviselőtestület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új 
költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
13/2010.(XII. 17.) Képviselőtestületi Rendelet 
A 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3.Napirend 

Előterjesztés a vállalkozók kommunális jellegű adójáról szóló 7/1995.(XII.22.) 
Önkormányzati Rendelet és az azt módosító 11/1997.(XII.04.) Önkormányzati Rendelet 
hatályon kívül helyezésére 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
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Szűcs Lajos: A 2010. évi XC. törvény 24. §-a hatályon kívül helyezte a helyi adókról szóló törvény a 
vállalkozók kommunális adójáról szóló részét. 2011. január 1. napjától a helyi önkormányzatok már 
nem jogosultak vállalkozók kommunális adója jogcímen adóbeszedésre. Ezért az erről szóló 
rendeleteinket 2010. december 31-ei hatállyal hatályon kívül kell helyezni. Az önkormányzatnak eddig 
370.000,- Ft. bevétele volt ebből az adóból. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
14/2010.(XII. 17.) Képviselőtestületi Rendelet 
A vállalkozók kommunális jellegű adójáról szóló 7/1995.(XII.22.) Önkormányzati Rendelet és az azt 
módosító 11/1997.(XII.04.) Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
4.Napirend 
 Előterjesztés a Képviselőtestület 2011. évi munkatervére 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos:. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a Képviselőtestületnek legalább hat ülést 
kell tartania. Számos jogszabály határoz meg a Képviselőtestület részére egy-egy döntés 
meghozatalához határidőket. Ezen határidők figyelembevételével állítottuk össze a testület 2011. évi 
munkatervét. Ettől eltérni egy-két nappal lehet. Ezeken kívül rendkívüli ülésekre kerülhet majd sor, a 
különböző ügyek fontosságát, sürgősségét figyelembe véve. Ez minden évben változó, a mai ülésünk a 
17. ebben az évben. 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
129/2010.(XII. 17.) Képviselőtestületi Határozat 
A Képviselőtestület 2011. évi ülés-és munkatervéről 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a Képviselőtestület 2011. évi 

ülés- és munkatervét. 

(A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

Határidő: 2010. december 17. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Képviselőtestület tagjai 

 
 
5.Napirend 
 Előterjesztés a Jászsági Ivóvízminőség-javító programhoz szükséges határozatok elfogadására 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
 
Szűcs Lajos: Az előző ülésen is tárgyaltuk a Jászsági Ivóvízminőség-javító programot, és határozatot 
is hoztunk. Ezen a héten is volt társulási ülés, és a jövő héten is lesz. A hétfői ülésre nyilatkoznia kell a 
Képviselőtestületnek, hogy az önkormányzatra eső önerő biztosítására a társulás részére felhatalmazó 
levelet ad a számlavezető pénzintézetnek. Egymásért az önkormányzatok nem vállalhatnak 
felelősséget, ezért van szükség a felhatalmazásra, hogy a pénzintézet inkasszót nyújthasson be, ha 
valamelyik önkormányzat nem fizetné meg a beruházáshoz szükséges önerőt. Így minden 
önkormányzatnak a saját önerejéért kell felelősséget vállalnia.  
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A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
130/2010.(XII. 17.) Képviselőtestületi Határozat 
KEOP-1.3.0 kódszámú pályázathoz szükséges nyilatkozat megtétele 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program 1.3.0 kódszámú 
pályázati konstrukcióban benyújtandó ivóvízminőség-javító pályázatához a következő nyilatkozatot 
teszi: 
Jászboldogháza Község Önkormányzata a „Jászsági Ivóvízminőség-javító Projekt” c. projekthez 
kapcsolódóan vállalja, hogy a rá eső önerő biztosítására a Jászsági Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás részére valamennyi fizetési számlájára vonatkozó - a 281/2006.(XII.23.) 
Korm. rendelet 57.§ (2) bekezdés e) pontjában meghatározott tartalmú - felhatalmazó levelet ad a 
számlavezető pénzintézetének/pénzintézeteinek, a jelen határozat melléklete szerinti formában. 
 

Határidő: 2010. december 17. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás - Jászapáti 

 
6.Napirend 
 Kérelmek, aktualitások 

Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: A Lőtér utcában (Zalka Máté utca mögötti részen) elvégzett belvíz védekezési 
munkálatok elvégzésének költségeihez támogatás benyújtására van szükség. Mivel decemberre a 
vízszint tovább emelkedett, jelenleg további árokásási munkák vannak folyamatban kb. 1 km hosszon. 
A településünkön nem árvíz és csapadékvíz probléma van, hanem a megemelkedett talajvíz okoz 
gondot a mélyebben fekvő településrészeken és a pincékben. Javaslom, hogy adjuk be a vis maior 
tartalékra támogatási igényünket a költségek egy részének megtérülésére.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
131/2010.(XII. 17.) Képviselőtestületi Határozat 
Vis maior tartalékra támogatási igény benyújtásáról 
 
A Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ülésén úgy határozott, hogy a vis 
maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz. 
 
A káresemény megnevezése: az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt 
szükségessé váló intézkedés. 
Helyei:   Lőtér u. 8. 256 hrsz. 
  Lőtér u. 8. 253 hrsz. 
 
A káresemény forrásösszetétele: 
 Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 172.500,- Ft.  30 %. 
 Biztosító kártérítése 0,- Ft. 
 Egyéb forrás         0,- Ft. 
Vis maior igény 402.500,- Ft. 
Források összesen: 575.000,- Ft. 
 
- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 575.000,- Ft, melynek 
fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. 
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- A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek az 
Önkormányzat tulajdonát képezik. 
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 
- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget nem igényelt. 
- Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. A 
testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.10.) számú Költségvetési 
Rendeletében biztosítja, a 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások szakfeladaton 
belül.  
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 
 

Határidő: 2010. december 23. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
MÁK – 5000 Szolnok, Liget u. 6. 

 
 

Szűcs Lajos: A képviselőtestület részére kiosztásra került a REGIO-KOM Térségi Kommunális 
Szolgáltató Társulás egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata. Javaslom, hogy az Alapító Okiratot 
fogadja el a Képviselőtestület, és bízza meg dr. Czifra Károly ügyvéd urat az ügyben történő 
eljárásban a jogi képviselet ellátásával.  
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
132/2010.(XII. 17.) Képviselőtestületi Határozat 
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2010. december 10-én egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának elfogadásáról. 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a REGIO-KOM Térségi Kommunális 
Szolgáltató Társulás 2010. december 10-én egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja, és 
felhatalmazza dr. Czifra Károly ügyvédet (5100 Jászberény, Dózsa György út 2. 1. emelet 2.) az 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Közigazgatási Hivatal (5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 2.) felé benyújtására, és az eljárásban jogi 
képviselet ellátására. 
 

Határidő: 2010. december 22. 
Felelős: Szűcs Lajos - polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

dr. Fehérváry Mária - jegyző 
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 
Dr. Czifra Károly ügyvéd 

 
Szűcs Lajos: Levélben megkeresett a Telenor Zrt. (korábbiakban Pannon GSM Rt.) képviseletében 
Swiss Logistic Kft. ügyvezető igazgatója, hogy a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat a 
felek közös megegyezéssel az eddiginél 18 %-kal alacsonyabb mértékben határozzák meg, és kerüljön 
ki a szerződésből az éves bérleti díj indexálás a 2011-től 2015-ig terjedő időszakra. Ezért felkértem Dr. 
Halászi György ügyvéd urat, hogy a mai ülésre dolgozzon ki ezzel kapcsolatban javaslatot. Az utóbbi 
félévben romlott Jászboldházán a szolgáltatások minősége. Ezt mind a három mobilszolgáltatásra el 
lehet mondani. Ezért alkudni is lehetne, és az Ügyvéd Úr három verziót dolgozott ki. A javaslatok a 
Képviselőtestület részére kiosztásra kerültek.  
A szerződés alapján 2010. évben 500.000,- Ft. a bérleti díj. 2015. évig van érvényes szerződésünk, ha 
utána nem újítja meg a szerződés a Telenor, akkor az önkormányzat elveszíti ezt a bevételt. Nagy 
dolog lenne, ha ezt a bérleti szerződést még 2028-ig meg tudnánk hosszabbítani. Feltételekkel kellene 
tárgyalnunk, ezért a 3-as verziót javaslom elfogadásra. A tárgyalások után a végleges döntéshez újra 
be kívánom hozni a Képviselőtestületi ülésre. 
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Joó-Kovács Balázs: Ha megkerestek minket ezzel kapcsolatosan, mindenképpen érdemes tárgyalni 
velük. Támogatom a javaslatot. 
Gerhát Károly: Beszéljük meg, próbáljuk meg a tárgyalást, hátha egy ideig el tudunk érni valamit. 
 
 

A Képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
133/2010.(XII. 17.) Képviselőtestületi Határozat 
Telenor Magyarország Zrt. távközlési hálózat állomás üzemeltetéséhez szükséges terület ingatlan 
bérleti szerződés módosításáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Telenor Magyarország 
Zrt. (1053 Budapest, Veres Pálné u. 40.) Víztorony helyre létrejött távközlési hálózat állomásának 
üzemeltetéséhez szükséges terület ingatlan bérleti szerződésével kapcsolatos 18 %-os csökkentésre tett 
bérleti díj szerződésmódosításra vonatkozó indítványát és az alábbi döntést hozta: 
A Képviselőtestület nem zárkózik el a Telenor Magyarország Zrt-vel fennálló bérleti szerződés 
(Jászboldogháza, Víztorony) módosításától.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Telenor Magyarország Zrt. képviselőivel – azok képviseleti 
jogosultságának igazolását követően – folytasson tárgyalásokat annak érdekében, hogy a bérleti díj 
csökkentés és indexálás-felfüggesztés ellentételezéseként kerüljön egyúttal sor a bérleti szerződés 
időbeli hatályának meghosszabbítására minimálisan 2028. december 31-ig, továbbá foganatosítson a 
Telenor konkrét intézkedéseket (határidőhöz kötve) a hosszabb ideje fennálló hangátviteli problémák 
megoldása érdekében. 

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

dr. Fehérváry Mária – jegyző 
 

Dr. Pap Béla: Tárgyaljunk velük, de ez már bizonyára ki van kalkulálva részükről. 
Szűcs Lajos: Lehet, de nem szerettem volna ebben egyedül dönteni. 
 

Megérkezett Pócs János Országgyűlési Képviselő Úr az ülésre. 
 
Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntöm Pócs János Országgyűlési Képviselő Urat, és köszönöm, hogy 
elfogadta a meghívásunkat. Képviselő Urat négy témában írásban kerestem meg, és kértem 
tájékoztatását, illetve segítségét.  

- Ezek közül az egyik legégetőbb probléma évek óta az oktatásügy kérdése, illetve ennek 
finanszírozása, mely az elmúl években többször átalakult, rákényszerítve a fenntartókat az 
intézményrendszer átalakítására is (társulások létrehozása). A jogszabályi előírások szerint mi 
is tervezzük az önkormányzat jövő évi költségvetését. Az elmúlt években településünknek 25-
30 millió Ft-ot kellett az oktatáshoz biztosítania úgy, hogy a gyermeklétszámok teljesen 
optimálisak, néhol még magasak is. Kérdésem, hogy mit várhatunk a jövőben ezen a téren, 
szeretnénk tisztábban látni, kérem, hogy jelöljék meg az irányt számunkra, amely a 
kormányzat támogatását megkapja.  

- Településünk évtizedekre visszanyúló problémája az összekötő utak állapota. Tudjuk, hogy 
kevés forrás áll rendelkezésre ezen felújításokra, így elfogadtuk azt, hogy a 2009-10-es 
ÉARFT akciótervében csak a 3121 –es számú Jánoshida – Jászboldogháza összekötő út 
szerepel. Ennek felújítási terve 2009-ben elkészült, a Magyar Közút Kht., mint fenntartó 2010. 
januárban nyújtotta be a pályázatát az ÉARFÜ-hez. Arról kaptam előzetesen tájékoztatást, 
hogy a választások miatt az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács csak 2010. őszén 
hozza meg a végleges határozatát a beruházás megindításáról, melyet a Magyar Közút Kht. 
január óta vár. Azután tájékoztatást kaptunk, hogy a 3121. számú Jászboldogházát érintő utat 
is kivették a kiemelt projektek közül, a benyújtott pályázatokat nem bírálták el, hanem 2011. 
elején új pályázatot írnak ki, amire újra be lehet nyújtani a pályázatot. Kérem Képviselő Urat, 
erősítsen meg bennünket azon hitünkben, hogy a bennünket érintő 3121. számú út felújítását 
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első helyen támogatja, és mivel jövő év elején lesz lehetőség az újra megpályázni, majd 
megvalósítani, támogatásnak más akadálya nem lehet.  

- Az önkormányzat kemény és szigorú gazdálkodást követelő évek után 2010-ben közel 18 
millió Ft-os működési hiánnyal küzd úgy, hogy az előző évekből nem hoztunk át működési 
hitelt. Szigorú gazdálkodásunkat elismerve befogadták és támogatták pályázatunkat az 
„Önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok” között. Képviselő Úr október elején 
arról tájékoztatott, hogy pályázatunk megkapja a kért 17.956 eFt-os támogatást. Ezt követően 
sajnálattal értesültünk róla, hogy mindösszesen 3,5 millió Ft támogatást kaptunk. Így év 
végére az önkormányzatunk működési hiánya közel 15 millió Ft lesz, bármennyire is 
próbáltunk takarékoskodni. Az idei belvízgondok során közel 2,5 millió Ft nem tervezett 
kiadásunk is keletkezett. Ehhez 1.113,- eFt vis maior támogatást kaptunk, mely 
költségeinknek a felét sem fedezi, és mellette az évnek és a belvíz okozta problémáknak még 
nincs vége, sajnos folyamatosan védekeznünk kell értékeink megőrzéséért. A 2011. évi 
költségvetési tervezetből kitűnik, hogy a jövő évre is működési hiányt kell terveznünk, mely 
tovább nehezíti önkormányzatunk gazdálkodását. Ennek egyik oka az is, hogy a gazdasági 
válság és egyéb okozók hatására adóbevételeink is csökkentek, mint nagyon sok kis 
településnek. Ennek okán felvetem Képviselő Úrnak, hogy érdekünkben eljárjon az 
önkormányzati rendszer finanszírozásával és az adórendszer átalakításával a gazdálkodás 
megszilárdításáért. 

- Az önkormányzat részére használaton kívüli hídelemeket igényeltünk a Tápió-híd javításához, 
melyet a tavaszi ár- és belvíz megrongált. Az igényelt hídelemek a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ kezelésében a Magyar Állam tulajdonában vannak egy szécsényi 
telephelyen tárolva. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részéről a hozzájáruló 
nyilatkozatot megkaptuk, melyet követően a MNV Zrt. Kormány elé terjeszti kérésünket. 
November hónapban ilyen témában volt már kormánydöntés, de a 2010. évi kérelmeket még 
nem bírálták el. Kérem Tisztelt Képviselő Urat, hogy segítse kérésünket, hogy a jelenleg 
használhatatlan híd felújítását meg tudjuk valósítani, ezáltal a közigazgatási területünkhöz 
tartozó, mintegy 100 ha termőföld megközelítését biztosítani tudjuk majd. 

 
Pócs János: Köszönöm szépen a meghívást. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. 
Megkaptam a Polgármester Úr levelét, részben saját gondolatomat, másrészt a Minisztériumban 
eljárva készítettem egy írásos választ, melyet ezúton átadok a Polgármester Úrnak, és majd a 
Képviselőtestület tagjai megkapnak. Az írott anyagon kívül szeretnék kiemelni egy pár gondolatot.  
A legutóbb megtartott lakossági fórum alkalmával felmerült a településőrök foglalkoztatásával 
kapcsolatos kérdés, hogy a 2011. évben támogatja –e a Kormány a településőrök foglalkoztatását? 
Az akkori információ még akkor az volt, hogy a településőrök foglalkoztatásának támogatása működni 
fog továbbra is. Ezen a héten, csütörtökön már azt a Belügyminiszter Úr arról tartott tájékoztatót, hogy 
a közbiztonságra tekintettel, ahhoz, hogy minél több rendőr legyen az utakon, ahhoz nem a 
településőröket kell támogatni, hanem a rendőrséget, hogy hatékonyabb legyen a közbiztonság.  
 
Az önkormányzati közoktatási feladatokhoz kapcsolódó hozzájárulások és támogatások összege 410,5 
milliárd forint, amely lényegében azonos a 2010. évivel, mely 410,4 milliárd forint volt. Ezen belül a 
többcélú kistérségi társulások közoktatásra fordítandó előirányzata 18,4 milliárd forint.  A 
kistelepülések jelentős mértékben hozzá tudnak járulni esélyteremtéssel, tudásközvetítéssel is a nemzet 
megújításához. Ennek elősegítéséhez – a Kormány programjának megfelelően – a kisiskolák 
újraindításához további 300 millió forint előirányzat áll rendelkezésre a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium fejezetében.  
Köztudott, hogy jelentősen több támogatást kapnak az egyházi iskolák. Ilyen például Szolnok 
térségében a Görög Katolikus Iskola, ők közel háromszoros normatívát tudnak lehívni. Ők 
együttműködés reményében szeretnék felvenni az önkormányzatokkal a kapcsolatot. Meg kell 
vizsgálni, hogy egy-egy önkormányzatnak hogyan éri meg ellátni az oktatási feladatokat. 
 
A Híd felújításával kapcsolatosan annyit tudunk segíteni az ügyben, hogy a jövő héten személyesen 
próbálok eljárni az MNV Zrt-nél felgyorsítani a folyamatot, és a támogatásukon keresztül elérni a 
Kormány támogatását.  
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Az összekötő út felújításával kapcsolatosan érdeklődtem az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökségen, és ott mindenki úgy tudta, hogy az út már elkészült. A költségvetési fedezete meg volt, 
félre volt téve a pénz, tervezete meg volt, nem készült el, a pénz el van költve, ezért itt a felelős meg 
lesz keresve. 2010-ben készen kellett volna lenni az útfelújításnak, de tavasszal elakadt a folyamat, 
valaki az erre szánt összeget átcsoportosította, ezért nem indult be a fejlesztés. Megígérték, hogy a 
januári ülésen a projekt bele fog kerülni a programba. 2011. januárban a közbeszerzés ki lesz írva, 
egyszerre lesz a jászszentandrási út felújítással. Arra kértem garanciát, hogy együtt menjen ez a két 
ügy. Egyik a másik elé ne kerüljön. Amennyiben fellebbezés nem lesz akkor minél hamarabb keresztül 
fog menni. Azt az ígéretet kaptam, hogy 2011. utolsó negyedévében az összekötő út felújítási 
munkáinak el kell, hogy kezdődjön. 
Ennyiben kívántam kiegészíteni az írásos levelet. Azt szeretném kérni a Polgármester úrtól és a 
Tisztelt Képviselőtestülettől, hogy azt figyelembe kell venni, hogy amit nem a politika, hanem a 
tények mondatják, hogy a kormányváltás során üres kassza került átvételre, erre rázúdult a tavaszi, 
aztán az őszi katasztrófa. (Ár-és belvíz, és a Devecseri iszapkatasztrófa.) Nincs miből lobbizni. Ebből 
kell, hogy legyen egy kiút, egy felállás, a következő év költségvetése jó, hogy ha a talpon maradást 
meg tudja majd erősíteni.  
Köszönöm szépen.  
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen Képviselő Úrnak a biztató szavait. Köszönöm Képviselő Úrnak a 
segítségét, és támogatását. Próbáljuk a rendelkezésünkre álló információk alapján a jövő évi 
költségvetést tervezni, Bízunk benne, hogy jobban alakul majd a költségvetés. Az elmúlt években az 
önkormányzatnál több, mint 10 %-os leépítésre került sor. Képviselő Úr, mint polgármesterként is 
tapasztalhatja, hogy mennyire nehéz kijönni az önkormányzat bevételeiből. Köszönöm, hogy eljött 
hozzánk, kérem Képviselő Urat, ha ideje engedi, hogy az önkormányzati dolgozók részére rendezett 
karácsonyi ünnepségen vegyen részt.  
Pócs János: Köszönöm a meghívást, de a hátralévő munkaprogram miatt nem tudok részt venni a 
karácsonyi ünnepségen. Ha a Képviselőtestületnek és a polgármesternek valamilyen kérdése van 
hozzám, szívesen válaszolok.  
Dr. Pap Béla: A településőrség nem kap a jövő évben támogatást. Jászboldogháza, 
Jászalsószentgyörgy, Újszász határán van 30 ha erdő.  Falopás esetén a településőrök kijártak oda. 
Rendőrt nehezebben lehet elérni, mint helyben a településőrt, mert ez általában éjszaka történik. A 
településőrön kívül oda más kimenni nem mer. Nagyon sajnálom, mivel azért hoztuk létre a 
településőrséget, hogy a gazdák védve legyenek ilyen formában. 
Pócs János: Ezeket az éveket én is elmondtam az Államtitkár Úrnak, de ahhoz hogy minél előbb rend 
legyen, ahhoz jogkörrel rendelkező, minél több rendőrre van szükség. A településőrök fenntartásának 
a lehetősége az önkormányzatnak adott, csak állami finanszírozás nincs rá. Javaslatom, - mivel több 
település érintett ebben -, mi mezőőrökkel oldottuk meg ezt a feladatot több település 
önkormányzatával együttműködve. A mezőőr több jogkörrel rendelkezik, mint egy településőr. Mivel 
ez több település érdeke, együttműködve létrehozható, megoldható, és együtt tudnának működni a 
mezőőrök a rendőrséggel. A mezőőr foglalkoztatásához sincs állami támogatás. 
Dr. Pap Béla: Nem kaptuk meg a megígért Önhiki támogatás teljes összegét, hogyan lett csak 3,5 
milliós támogatás? 
Pócs János: Az említett természet okozta katasztrófák miatt a támogatások nagyobb részét oda kellett 
csoportosítani.  
Kobela Margit: Az eltérő tantervű iskoláról van-e újabb hír, hogyan halad? 
Pócs János: Nincs róla tudomásom. 
Gerhát Károly: Mindenképpen nagy szükség volna az összekötő út felújítására, mert mindig kérdezik a 
lakosok, hogy mikor készül el. A nyár folyamán ide látogató vendégektől hallottam nagyon rossz 
véleményeket az úttal kapcsolatosan. A felújított strandra jött vendégek kérdezték, hogy hogyan tűrjük 
mi, hogy rossz úton közlekedünk nap, mint nap. Nem tűrjük, de minden eszközzel próbálunk valamit 
rajta javítani, de ennyi telik. Volt olyan vendég, aki azt mondta, hogy nem jön ide többet, mert a 
gépkocsiját nem teszi tönkre. Egy kicsit vesszőparipája Jászboldogházának az útfelújítás. Köszönjük a 
Képviselő Úr segítségét, mert nagyon jó volna, ha már történne valami ez ügyben.  
Pócs János: Nem tekintem vesszőparipának, hisz tisztában vagyok vele, mert ha valahová elmegy 
először az ember, akkor az első benyomás a legfontosabb.  
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Szűcs Lajos: Köszönöm Képviselő Úr segítségét és támogatását, hogy személyesen részt vett a mai 
ülésünkön.  
Pócs János: Köszönöm, és áldott ünnepet kívánok mindenkinek!  
 
 
 
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 

 


