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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. április 10 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak:  Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs,  dr. Pap Béla,  – képviselők  

Szűcs Lajos    - polgármester 
Dr. Dinai Zoltán  - jegyző 

Meghívottak részéről:  1 fő 

Az ülés határozatképes, jelen van 4 fő képviselő. Darók Sándor, Kobela Margit és Szűcs Gergely 
képviselők jelezték, hogy más elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni az ülésen. 

A képviselőtestület 4 főből 4 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

28/2013.(IV.10.) Képviselőtestületi Határozat 
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a meghívóban szereplő 

napirendi javaslatot, és a mai napon azt tárgyalja meg. 

Határidő: 2013. április 10. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 

1.Napirend 
 Előterjesztés a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás létrehozására – Jászladány Nagyközségi 

Önkormányzat gesztorságával 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: A Jászsági Többcélú Társulás 2013. június 31-én megszűnik. Eddig a Jászsági Többcélú 
Társulás fenntartásában működött a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 
13 jászsági település önkormányzata szándéknyilatkozattal kezdeményezte, hogy a családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatai mikro társulás keretében kerüljenek ellátásra. A településünkön a 
Gyermekjóléti Szolgálat működött eddig, és továbbra is szeretnénk, ha működne. A 13 település 
társulást hozna létre Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás néven. A társulás gesztorságát Jászladány 
Nagyközségi Önkormányzata vállalja. A társulási megállapodás tervezetét a Képviselő-testületi anyag 
mellékleteként megismertük. A Társulási Tanácsba szükséges egy delegált megválasztása, ezt a 
feladatot vállalom. 
Javaslom, hogy legyen alapító tagja az önkormányzatunk, és a Tisztelt Képviselő-testület fogadja el a 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás társulási megállapodásának tervezetét.  
 

A Képviselőtestület 4 főből 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2013.(IV.10.) Képviselő-testületi Határozat 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás létrehozásáról 
 

1. Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 87. §-a alapján elhatározza, hogy a 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, mint önkormányzati feladat hatékonyabb, 
célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre 
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás elnevezéssel. 

2. Jászboldogháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 88. § (2) bekezdése alapján minősített 
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többséggel hozott döntésével elfogadja a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Társulási 
Megállapodását, mely jelen határozat mellékletét képezi. 

3. A fentiek értelmében a Képviselőtestület felkéri a polgármestert a Társulási Megállapodás 
aláírására. 

4. Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjai sorából Szűcs Lajos 
polgármestert delegálja a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Tanácsába. 
Határidő: 2013. április 11. 
Felelős: Szűcs Lajos polgármester 

5. A fentiek értelmében a Képviselő-testület egyidejűleg felkéri a település jegyzőjét, hogy 
készítse elő a feladat- és hatáskörökhöz kapcsolódó önkormányzati rendelet módosítását. 

 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Dr. Dinai Zoltán jegyző 
Erről értesülnek: 
1. Képviselő-testület tagjai, helyben 
2. Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás, Jászladány 
3. Jászsági Többcélú Társulás, Jászberény 
4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok 
5. Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága, Szolnok 
 

2.Napirend 
 Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 
Szűcs Lajos: A Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Minisztérium Utasítása értelmében a LEADER Terv 
pályázatok új kiírásának előkészületei folynak Jászapátin a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség 
Egyesületénél. A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia szerint sem a civil szervezetek sem az önkormányzat 
nem pályázhat a strandfürdő fejlesztéséhez kapcsolódóan. Kft. nyújthat be pályázatot majd 
strandfejlesztésre. Nagy szükség volna pályázat keretében újabb fejlesztésekre a strandon: kerítés 
felújítása, napelem, napkollektor felszerelése a meleg víz fűtéséhez, és az áram biztosításához a 
gépház működtetéséhez, szükség volna a belső járdák, térkövezések kialakítására. 60 % támogatásra 
lehet benyújtani a pályázatot, mert jövedelemtermelőnek minősül a strand. Ahhoz, hogy pályázni 
tudjuk, javaslom 100 % önkormányzati tulajdonú Kft. létrehozását.  
 

A Képviselőtestület 4 főből 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2013.(IV.10.) Képviselőtestületi Határozat 
Önkormányzati tulajdonú Kft. létrehozásáról 

 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete úgy döntött, hogy 100 % önkormányzat 

tulajdonú Kft-t kíván létrehozni. 

A Képviselő-testület megbízza Szűcs Lajos polgármestert a Kft. létrehozásával kapcsolatos 
előkészületek elvégzésével. 

Határidő: 2013. április 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán - jegyző 
 
Szűcs Lajos: A Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Hivatal értesítette az önkormányzatot, hogy az IKSZT 
pályázat megvalósítási határideje, melyet a művelődési ház felújítására nyertünk el, a napokban lejár. 
Nagy szükség volna a felújításra, de a pályázat megvalósításához nem rendelkezünk a szükséges 11 
millió forint önerővel.  
Dr. Pap Béla: A tetőt már fel kell újítani, mert így nagyon romlik az épület egész része.  
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Joó-Kovács Balázs: A sok esőzések miatt most nagyon sok a beázás a művelődési házban, különösen a 
volt mozi részen. A felújításra minél előbb szükség volna. 
Pap Béla pályázatíró: Ha meg akarná valósítani a beruházást az önkormányzat, akkor a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal nem fogadja el a Képviselő-testületi határozatot. Meg 
kellett volna már kezdeni a közbeszerzési eljárást. Csak úgy kaphatnánk újabb határidő hosszabbítást.  
Dr. Dinai Zoltán: A közbeszerzési eljárás lefolytatására már nincs idő.  
Szűcs Lajos: A szükséges karbantartásokat folyamatosan végezzük. Javaslom, hogy mondjunk le a 
megvalósításról. 
 

A Képviselőtestület 4 főből 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2013.(IV.10.) Képviselőtestületi Határozat 
IKSZT pályázati támogatásról történő lemondás 

Jászboldogháza község Önkormányzata a 2074231968 azonosító számon nyilvántartott 2010. 04. 
14. napján támogatási határozatot kapott, melynek értelmében a Művelődési Ház felújítására 

adódott lehetőség. 

 A Képviselőtestület az előzetes tárgyalásai alapján, és jelenleg is azt a döntést hozza, hogy a 
támogatásról lemond. A beruházáshoz az önerő (27 %) biztosítása nem megoldható. 

Határidő: 2013. április 14. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége- 

Nyíregyháza 
 
 
 

 
Szűcs Lajos: Belügyminisztérium által kiírt pályázati felhívásra lehetne pályázni a tornacsarnok és 
óvoda felújítására. 80, illetve 100 % a pályázati támogatás. 2013. május 2-ig lehet beadni a pályázatot. 
Jelenleg a pályázat előkészítése folyik, a következő soros Képviselő-testületi ülésen kell majd 
döntenünk róla. 
 
Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 
 

kmft. 

 

 

(Szűcs Lajos)       (Dr. Dinai Zoltán)                     
     polgármester           jegyző 
 


