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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. szeptember 9.-én Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének soros ülésén 
15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak:  Darók Sándor,  Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, dr. Pap Béla,  
Szűcs Gergely – képviselők  

Szűcs Lajos    - polgármester 
Dr. Dinai Zoltán  - jegyző  

Meghívottak részéről: 4 fő. 

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 7 fő képviselőből jelen van 7 fő.  

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 

70/2013.(IX.09.) Képviselőtestületi Határozat 
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta, hogy a mai ülésen 

meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalja.  

Határidő: 2013. szeptember 09.      
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

1.Napirend 
Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Kedves Vendégeink! 
Önkormányzatunk folyamatosan végzi az állami támogatásból megvalósított közmunkaprogramok 
végrehajtását. A nyár folyamán is folytatódott a közfoglalkoztatás. Több, mint 50 főt foglalkoztatunk 
folyamatosan 3 programban. Az 50 fő nem állandó, hanem előfordulnak cserék, változások, volt olyan 
is aki munkát talált, vagy volt olyan amikor nekünk kellett elküldeni a dolgozót. Ezen kívül a Közép-
Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság alkalmazásában 16 fő a külterületi csapadék-
csatornák felújítását végzi, az önkormányzat irányításával. Ebben az évben először a nyár folyamán 
diákmunka szervezéséhez is kaptunk támogatást. Összesen 8 fő dolgozott 2 hónapon át. Volt olyan 
diák, aki 1 hónapig volt, és volt olyan, aki 2 hónapot dolgozott. Ők az intézmények működtetéséhez és 
a csatornák kialakításához nyújtottak segítséget. Ez is nagy segítség volt. Nagyon örülünk annak, hogy 
a közfoglalkoztatás keretében olyan munkákat tudunk elvégezni, amelyek már régóta váratnak 
magukra. Egyetlen negatívuma az, hogy nem tudjuk ösztönzi az embereket arra, hogy elmenjenek 
dolgozni. Elfogadják ezt a helyzetet, hogy ilyen programokban dolgoznak, és nem törekednek 
elhelyezkedni más munkahelyekre. Ha vége lesz a programnak, akkor nem lesz biztosítva a 
megélhetésük. Lesz olyan, amikor se munka nem lesz, pénz sem lesz, és a számlák meg gyűlnek egyes 
családoknál. Ezek a családok nehezen tudják majd a téli időszakot átvészelni. 

- A közmunkaprogram keretében az óvodában sor került a tavaszi felújítási munkából kimaradt 
közlekedő folyosó, öltözők, a raktár és a dajkai szoba padlóburkolatának a cseréjére, 
csempézésére, vízvezeték cseréjére, valamint a helyiségek festésére. A padlóburkolatot 
alapítványi pénzből vásároltuk, „A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány” támogatásával. 
Ezúton is köszönjük az alapítvány támogatását. A szeptemberi óvodanyitásra befejeződött az 
óvoda teljes felújítása. A felújításhoz segítséget kaptunk Pesti Róbert vállalkozótól is, amit 
ezúton is nagyon köszönünk.  A felújításból most kimaradt a fűtési rendszer korszerűsítése. 
Erre még nem tudtunk pályázni. Minden intézményünknél szükség volna rá.  

- Véget ért a 3 hónapig tartó strandszezon, - június, július és augusztus - szeptembertől bezárt a 
strandfürdő. Kicsit kevesebb forgalom volt a tavalyi évhez képest. Az időjárás nem volt olyan 
kedvező, mint a múlt évben. Az eredmény jónak mondható. Mind a vendégforgalom, mind a 
bevétel a tavalyi szinten maradt, növelni nem tudtuk a vendégszámot. A strandfürdő-vezető 
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csőtörés javítás miatt nem tud részt venni a mai ülésen, így a bővebb beszámolót a következő 
képviselőtestületi ülésre tervezzük.  

- Az elmúlt hónapokban folyamatosan zajlott, és már végéhez közeledik a településen áthaladó 
3121. számú összekötő út felújítása. A kivitelező, Duna-Aszfalt Kft. korszerű speciális 
gépekkel szakszerű munkát végez a településünkön áthaladó úton. A megbízó Magyar Közút 
Kht. részéről folyamatos a műszaki ellenőrzés és vizsgálatok végzése annak érdekében, hogy 
jó minőségben készüljön el a felújítás. Kéthetente bejárásokat, és egyeztetéseket tartunk a 
kivitelezővel és a Magyar Közút Kht.-val. Az egyeztetéseken, mint vendég veszünk részt, 
ezért sok beleszólásunk nincs a beruházásba, de meghallgatnak bennünket és figyelembe 
veszik a kéréseinket. Mindig arra a megállapításra jutottunk, hogy a munka jó ütemben, és jó 
minőségben halad. Legtöbb egyeztetésre a Jánoshidai szennyvízberuházással kapcsolatos 
összehangolásra volt szükség, de folyamatosan érkeztek lakossági bejelentések, panaszok, 
akik már a beruházás közben úgy látták, hogy nem fog jól minőségben elkészülni az út. Ezeket 
a panaszokat jeleztük, tovább adtuk az illetékesek felé, majd a helyszínen megvizsgáltuk. Volt 
olyan is, amikor személyesen Pócs János Országgyűlési Képviselő Úr is jelen volt, aki a 
helyszínre meghívta a Duna – Aszfalt Kft. képviselőjét is. A vizsgálatkor mindig 
bebizonyosodott, hogy az út jó minőségben készül, és nem jogos a panasz. Egy-két helyen 
történtek útszélesítések: pld. Túróczi kanyar. Az útfelújításával kapcsolatosan Én nem tudok 
semmilyen panaszt elmondani, mindig nagyon jól ütemben folytak a munkálatok. Bízunk 
benne, hogy az időjárás is megengedi, és pár héten belül megtörténhet az út műszaki átadása.  
Az út műszaki átadására a Képviselőtestületet meghívjuk majd, ugyanúgy, mint a nyitó 
rendezvényre. Az utcai csatlakozásoknál a kivitelező kötelessége a leágazások kiépítése. Az 
orvosi rendelőnél az utat a közmunkaprogram keretei között aszfaltoztuk le. Nem tudunk 
minden lakos kérésének eleget tenni abban, hogy újítsuk fel az utcát, csak annyit tudunk 
felújítani, javítani, amennyi a közmunkaprogram keretébe belefér.  

- A nyár folyamán részt vettem Kiskunhalason megrendezett Hármas Kerületek Kézi 
Aratóversenyén, ahol az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület csapata is részt vett. A busz költségét 
az önkormányzat finanszírozta. 

- 50 eFt. támogatást biztosított az önkormányzat a Faluvédő és Szépítő Egyesület részére a 
Tájház udvarában augusztus 20-ra elkészült kemence építéséhez.  

- 2013. augusztus 31-én került sor a művelődési házban az Elszármazottak Találkozójának 
megrendezésére, és a lakossági adományokból felújított Alavander kereszt felszentelésére, 
ahol szintén részt vettem.  

- Az érintett civil szervezeteknek ezúton is köszönetemet fejezem ki, mert nagyon sokat 
tevékenykednek, rendezvényeket szerveznek a lakosság részére. Köszönet azért, mert sok időt, 
erőt és energiát fordítanak a rendezvények, programok, és beruházások, felújítások 
megvalósítására, a községünk szépítésének megvalósítására.  

- A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás keretében Jászapáti gesztorsággal 
megvalósuló ivóvízminőség-javító program pályázati beruházása nagyon lassan halad. Ki van 
írva a közbeszerzési eljárás, amely elég bonyolult. 8 településen 1,6 milliárd Ft beruházást 
tartalmaz. Megvalósíthatósági tervekkel, és elvi vízjogi engedélyes tervvel rendelkezik 
minden település. Kiviteli terveket, és a végleges terveket a fővállalkozónak kell beszereznie. 
A beruházást a jövő év végéig kell megvalósítani. Uniós pályázatról van szó, melyet 2014. 
december 31-ig le kell zárni. 100 %-os támogatásban részesülő projektről van szó. A 
beruházás a vízmű felújítását tartalmazza, kevés ivóvízvezeték cserével. Aggódásomat 
fejezem ki, hogy a jövő év végéig ez hogyan fog megvalósulni, de bízok benne, hogy majd fel 
fognak gyorsulni az események.  

- A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által működtetett vízmű működtetése az 
önkormányzat részéről elég döcögősen halad. Még mindig használnak önkormányzati 
eszközöket, szerszámokat. Nem tudták eldönteni, hogy mit vesznek át, vagy új eszközöket 
vásárolnak. Elhoztam pld. a számítógépet. Azóta sem kapott a dolgozó számítógépet. Át kell 
járnia Jánoshidára, ha számítógépen akar dolgozni. Nem tudnának csőtörést javítani, ha 
elhoznánk a szerszámokat. Nem szeretnénk megbénítani a munkavégzésüket, de már több 
alkalommal kértük, hogy rendezzük le, és még mindig csak lassan haladunk előre. 2013. 
szeptember 6-án Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által megrendezett értekezleten vettünk 
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– polgármesterek - részt Szolnokon, ahol tájékoztattak bennünket, hogy a vonatkozó 
jogszabályok alapján még 10.000,- Ft. részvényvásárlására kötelezettek vagyunk, melyet 
38.200,- Ft-ért vásárolhat meg az önkormányzat, illetve fizessünk azért különböző összegeket 
majd, hogy az önkormányzatoknak a vagyonértékelést  megrendeljék, és külsős céggel 
elkészítessék. Sajnos nem tudunk kibújni a jogszabályi kötelezettségek alól.  

- Nem sokkal jobb a véleményem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Közös 
Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatosan sem. Olyan problémákat sem sikerült 
megoldani, amit már januárban láttunk. Ezek a problémák ugyanúgy megvannak. Ezért nem a 
hivatali dolgozók a felelősek. Az önkormányzat működtetését összehasonlítva az előző 
évekkel, most káosz van. Előző években nem volt káosz, csak pénz nem volt, most káosz van. 
A feladatmegoldásban úgy látom, hogy bemegyünk az erdőbe. Nem látjuk, hogy hová tartunk. 

- Az elmúlt időszakban több ellenőrzés volt a Polgármesteri Hivatalban a Magyar Államkincstár 
és a Nemzeti Adó – és Vámhivatal részéről. Egy-két kisebb problémát jeleztek, nagy hibát 
nem találtak. Visszamenőleg 10 évre ellenőriztek különböző pályázat megvalósulását. Itt 
probléma nem volt. A jelenlegi pályázatok elszámolásánál észlelték azt, hogy az iskolai és 
óvodai étkezésnél az Áfa visszaigénylésnél volt hiba a gyermekhiányzások arányosításával. 
Ebből 100 eFt áfa visszafizetésünk keletkezett. 

- A pályázatok, beruházások finanszírozása nem gyorsult, még mindig sok pályázatunk 
folyamatban van. Több hónapon keresztül kérnek hiánypótlásokat, nem történik meg a 
kifizetés. Időhúzást tapasztalunk. Minden beruházásunkkal időben elkészültünk, melyeket át is 
vettek ellenőrzéskor. Ez az önkormányzat költségvetését érinti, mert lassan jönnek a pályázati 
támogatások, nem megfelelő ütemben. Ugyanakkor az előző évekhez képest a költségvetésünk 
jónak mondható.  

-  A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület 5 éve működik Jászapátin, melyben eddig 
elnökségi tag voltam. A 2013. június 17-i közgyűlésen az egyesület elnökévé választottak. 17 
önkormányzat vesz részt az egyesületben. Több, mint 80 taggal működik. Az egyesületen 
keresztül, mely LEADER – Uniós - pályázatok koordinálásával foglalkozik, 1,2 milliárd 
került kiosztásra. Most is vannak futó pályázatok, még lesz is pályázati kiírás. 2014. december 
31-ig összesen 1,5 milliárd forintot használhat fel a Jászság az egyesület pályázatain keresztül. 

- A templom felújítására benyújtott pályázat is nyert. Ezt a pályázatot a helyi Egyház Község 
nyújtotta be, és sikeresen megnyerték. A közbeszerzési eljárás folyamatban van. Ebben az 
évben szeretnék elkezdeni a munkálatokat, de a nagy része a jövő évben folytatódik. A tető 
faszerkezetét helyenként fel kell újítani, és ezzel új palaborítást kap a templomtető. A falakat 
fém rudakkal összehúzzák, és az oldalsó bejáratot mozgássérültek számára elérhetővé teszik, 
majd festésre kerül a sor.  Kérték az önkormányzat segítségét, mert lesz olyan időszak, amikor 
a templom nem lesz használható.  Ezen időszakban a hétköznapi szentmiséket a plébánia 
nagytermében, a vasárnapi szentmiséket az Önkormányzat tanácstermében, a temetési miséket 
a temetői ravatalozónál fogják megtartani. A pályázat benyújtásakor döntött abban a 
Képviselőtestület, hogy anyagiakban is hozzájárul az önkormányzat a felújításhoz. Ezzel 
kapcsolatosan még folynak az egyeztetések az egyházzal. Szükség esetén visszatérünk rá a 
jövő évi költségvetés tervezésekor.  

- Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és tett 
intézkedésekről. Van – e kérdés, hozzászólás, vélemény? 

Dr. Pap Béla: Az útfelújítással kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy Jánoshida felé jobb oldalon 
meg van, de baloldalon, az 50-es istálló után baloldalon kövesútra vezető külterületi földutak 
leágazásainál nem készült sárrázó szakasz. („Bádog Jézus”) Így a mezőgazdasági gépek mind 
felviszik a sarat a kövesútra. 
Szűcs Lajos: Jelezni fogjuk a Magyar Közút Kht. felé a következő egyeztetés alkalmával.  
Sósné Baráth Erika: Szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak az óvoda teljes felújítási 
munkáinak elvégzéséért, valamint a „A Boldogházi Gyermekekért Alapítványnak a padlóburkolat 
cseréjéhez történő anyagi támogatásáért. A nyár folyamán sor került az udvari játékok és az óvoda 
kerítésének éves karbantartására, festésére is. Nagyon szép lett az óvoda. Köszönjük szépen. 
Bízunk benne, hogy az önkormányzat továbbra is szívén viseli az óvodai intézményt.  
Szűcs Lajos: Köszönjük szépen. 
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A képviselőtestület 7 főből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

71/2013.(IX. 09.) 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: 2013. szeptember 09. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
2.Napirend 
Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményeinek 2013. évi gazdálkodásának I. félévi 
helyzetéről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Írásos anyagot a Képviselők megkapták. A közmunkaprogram több helyen is érinti a 
költségvetést. A tervezésnél még nem tudtuk, hogy milyen közmunkaprogramot valósíthatunk meg, és 
ezért mennyi támogatást tudunk igényelni. Ezért az átvett pénzeszközöknél és a személyi juttatásoknál 
szükség van a költségvetés módosítására. 30 millió forintot fordíthat az önkormányzat személyi és 
dologi kiadásokra. 10 millió forintot költhetünk anyagokra, eszközökre. Nagy segítséget jelent ez az 
önkormányzatnak: fűnyírás, javítás felújítás terén. Nagyon nehéz helyzetben volna az önkormányzat, 
ha nem lenne közmunkaprogram.  
A fejlesztések tartalmazzák a strandfürdőn a kemping és a strand-focipálya megépítését. Az Áfa a 
pályázat, a beruházáshoz szükséges önerőt jelenti, amit vissza tud az önkormányzat igényelni.  
Ebben az évben a szociális juttatásokat nagyon le kellett csökkentenünk. Ez a lakosságot is érinti. 
(segélyek, rendszeres juttatások, elsőlakáshoz jutók támogatása) A szociális étkeztetéshez jutás 
feltételeit átdolgoztuk, reméljük, hogy egyre többen igénybe tudják majd venni. Annak örülnénk, ha 
minél több támogatást tudnánk nyújtani.  
A lakosság fizetési morális hozzáállása egyre jobban romlik az önkormányzathoz is, és a különböző 
szolgáltatók felé is. Az elmúlt évekről 250 eFt kintlévőségünk van a vízdíjnál. Szomorú, hogy ezek 
miatt mennek majd csődbe az önkormányzatok.  
Javaslom az önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló, és a 
rendelet módosításának elfogadását. 
 

A képviselőtestület 7 fő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 

9/2013.(IX. 10.) Képviselőtestületi Rendelete 
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.12.) sz. KT. rendeletének 
módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szűcs Lajos: A hivatalban történt személyi változások miatt a könyvelésben és a féléves beszámoló 
elkészítésében Neisz Józsefné nyugdíjas segítette, és segíti a könyvelésben dolgozók munkáját.  
 
3.Napirend 
Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás vagyonrendezési megállapodásának elfogadására 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: A „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” című pályázatban a Jászsági 
Többcélú Társulás vezetésével 11 Jász település vett részt benne. Jászboldogháza nem érintett a 
projektben, de tagja volt a pályázatot koordináló társulásnak. A társulás 2013. június 30. napjával 
megszűnt. A pályázattal kapcsolatos feladatokat, ezt követően a fenntartási időszakban, 5 évig 
Jászberény Város Önkormányzata látja el. A részt vevő jász települések konzorciumi tagként 
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csatlakozva gondoskodnak a projekt településekre eső részének 5 éves fenntartásáról. A Társulás 
megszűnését követően egyelőre még nem került aláírásra a vagyonfelosztási szerződés, mely rendezni 
tudná a pályázatban keletkezett vagyon sorsát.  
Úgy lett volna a helyes, ha a társulás tulajdonában lévő vagyontárgyak felosztásra kerülnek, amit a 
települések elfogadtak, de egyedül Jászberény Város Önkormányzata ezt nem fogadta el. 900 eFt. 
Jászboldogháza Községi Önkormányzatát illette volna. A vagyon most közös tulajdonban van, így 
igényt tarthatunk a közös vagyon egyes hányadára. Jászberény Város használja tovább a társulás 
tulajdonát képező berendezéseket, bútorokat, vagyontárgyakat. 
E pályázat kapcsán a projekt lezárása érdekében 18 jász település között megkötendő vagyonrendezési 
megállapodásra van szükség. Mivel nem vagyunk érintettek a projektben, így az önkormányzat nem 
tart rá igényt, ezért javaslom, hogy fogadja el a Képviselőtestület a megállapodás tervezetét. 
 

A képviselőtestület 7 főből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

72/2013.(IX. 09.) Képviselőtestületi Határozat 
Az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 kódszámú „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” c. 
pályázathoz kapcsolódó vagyonrendezési megállapodás elfogadásáról  
 

1. Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Jászsági Többcélú 
Társulás által elnyert ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 kódszámú „Közösségi közlekedés 
fejlesztése a Jászságban” c. pályázatra vonatkozó, a Jászsági Többcélú Társulás megszűnését 
követően Jászberény Város Önkormányzata konzorciumvezetése mellett előkészített 
vagyonrendezési megállapodást. 
 

2. Jászboldogháza Községi Önkormányzatának képviselő – testülete felhatalmazza Szűcs Lajos 
polgármestert az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 kódszámú „Közösségi közlekedés fejlesztése 
a Jászságban” c. pályázathoz kapcsolódó vagyonrendezési megállapodás aláírására. 
  

 Határidő:  2013. szeptember 16. 
Felelős:  Szűcs Lajos polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos - polgármester 

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Jászberényi Polgármesteri Hivatal – Városfejlesztési Iroda - Jászberény 

   
4.Napirend 
Egyebek 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: 2013. szeptember 6-án Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által megrendezett 
értekezleten vettem részt Szolnokon. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kezdeményezett 
egyeztetés egyik témája az önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű elemek vagyonértékelése volt, 
a másik téma a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról rendelkezik arról, hogy a jelenleg 
100 %-ban a Magyar Állam tulajdonában álló társaságokban – az üzemeltetés jogszerű megteremtése 
érdekében – az ellátásért felelős települési önkormányzatok részvény tulajdont kell, hogy szerezzenek.  
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága támogatja a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 
részvényeinek önkormányzati tulajdonba adását. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága 
elfogadta, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. összesen 201 db 10000 Ft. névértékű 
törzsrészvényt értékesítsen. Az üzemeltetés szempontjából érintett önkormányzatoknak, 
önkormányzatonként 1-1darab 10.000,- Ft. névértékű törzsrészvényt kell vásárolnia, a részvény 
értékének megállapítására elkészült, hatályos vagyonértékeléssel egyezően – 38.200,- Ft-ért. Ezzel 
kapcsolatosan Javaslom az adásvételi szerződés – tervezet elfogadását. 
 

A képviselőtestület 7 főből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

73/2013.(IX. 09.) Képviselőtestületi Határozat 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt részvényének vásárlásáról, vagyonleltár készítéséről 
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1. Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Jászboldogháza Község Önkormányzata a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
működő Részvénytársaságtól (Magyar Állam) megvásárolja a Társaság által kibocsátott 1 db 

egyenként 10.000,- Ft névértékű részvényt 38.200,- forintért.  

2. A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt az 
önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű  elemek vagyonértékelés céljának megfelelő 

műszaki állapotfelmérés és strukturált, objektum szintű eszköz- ill. vagyonleltárt elvégezze. 

So2.2A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert az adásvételi szerződés, és a víziközmű 
elemek vagyonleltár elkészítéséhez a megbízási szerződés aláírására. 

Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi előadó 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.- Szolnok 
 

Szűcs Lajos: A házipénztárban tartható és egy összegben kifizethető készpénzkeret 100.000 Ft. Ez az 
összeg már nagyon alacsony. (pld. anyagbeszerzés, gázolajvásárlás, stb.) Javaslom, hogy mindkét 
összeget emeljük meg 300.000,- Ft-ra. 
 

A képviselőtestület 7 főből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

74/2013.(IX. 09.) Képviselőtestületi Határozat 
A házipénztár kialakításáról és a pénzforgalom kezeléséről szóló szabályzat módosításának 
elfogadásáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete a Házipénztár kialakításáról és a 
pénzforgalom kezeléséről szóló szabályzat alábbiak szerinti módosítását fogadja el: 

 1.1.1. A házipénztárban tartható készpénzkeret – a meghatározott célra előre kihozott pénzek 
kivételével – a 300.000,- Ft-ot (azaz Háromszázezer forintot) nem haladhatja meg. A napi pénztár 
záráskor a pénztárban 300.000,- Ft (azaz Háromszázezer forint) feletti összeg nem maradhat. 

1.5.2.   A házipénztárból kifizetést teljesíteni megfelelő iratok alapján csak 300.000,- Ft-ig 
(Háromszázezer forintig) lehet. 

A Képviselőtestület felkéri Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, a házipénztár kialakításáról és a 
pénzforgalom kezeléséről szóló szabályzat fenti döntésnek megfelelő átdolgozására. 

Határidő: Azonnal 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi előadó 

 
Szűcs Lajos: Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy Tállai András önkormányzati 
államtitkár úrtól kapott levél alapján önkormányzatunk pénzügyi támogatásban részesült. (A levél 
másolata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes 
szabályairól szóló Belügyminisztériumi rendelet szerint: a beszámítás visszapótlására 
Önkormányzatunk 3.068.321 forint összegű, valamint gyermekétkeztetési feladatok támogatásának 
kiegészítésére 5.441.117 forint támogatásban részesült. A támogatás felhasználásával a meghatározott 
célok és feladatok megvalósítása alapján 2013. december  31-ig el kell számolnunk.  
 
A Képviselőtestület a 2013. évi költségvetésben 5.967,- eFt összegben fogadta el a kiegészítő 
támogatás előirányzatát. A 2013. évi központi költségvetésből a helyi önkormányzatok 



 86 

működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásból a 309/2013. (VII.31.) 
Belügyminisztériumi rendelet alapján igényelhető támogatás. Visszatérítendő, vagy vissza nem 
térítendő támogatást is adhatnak, amelyet célhoz, feladathoz is köthetnek. A célhoz, feladathoz kötött 
támogatás esetén az önkormányzat köteles arról elszámolni. Javaslom a megyei önkormányzati 
tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásának 
2013. évi támogatásra vonatkozó igény benyújtását.  
 

A képviselőtestület 7 főből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

75/2013.(IX. 09.) Képviselőtestületi Határozat 
A megyei önkormányzati tartalék, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
kiegészítő támogatásának 2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 

Jászboldogháza községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalék, és a 
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról 
szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati 
tartalék és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 

támogatásra. 

Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Sassné Szöllősi Anita – gazdálkodási ügyintéző 
Magyar Államkincstár Szolnok, Magyar u. 8. 

Irattár 
 

Szűcs Lajos: Javaslom a Tisztelt Képviselőtestület részére az Alsó-jászsági Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás 2013. I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló táblázat elfogadását. 
 

A képviselőtestület 7 főből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

76/2013.(IX. 09.) Képviselőtestületi Határozat 
Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2013. I. félévi teljesítéséről 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta az Alsó-jászsági Köznevelési 
Intézményfenntartó Társulás 2013. I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 

Határidő: 2013. szeptember 09. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Sassné Szöllősi Anita – gazdálkodási előadó 

Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás, Jászalsószentgyörgy 
 

Szűcs Lajos: Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2013. (IV. 2.) 
határozatával 2013. augusztus 31-ei dátummal a társulásból történő kiválásról döntött. A kiválás miatt 
szükséges az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás újabb 
módosítása. Javaslom a módosítás elfogadását. 
 

A képviselőtestület 7 főből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
77/2013.(IX. 09.) Képviselőtestületi Határozat 
Az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
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Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét 
képező Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodást Módosító 
Okiratot és a korábban elfogadott Megállapodással egységes szerkezetbe foglalja. 
 
A Képviselő-testület meghatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a Társulási Megállapodást Módosító 
Okirat illetve az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Sassné Szöllősi Anita – gazdálkodási előadó 

Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás, Jászalsószentgyörgy 
JNSZMKH, Szolnok 

Magyar Államkincstár, Szolnok 
 
 

Szűcs Lajos: A Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás sikeres pályázatot nyújtott be a 
Belügyminisztériumhoz, így a saját erő finanszírozásához 100%-os BM Önerő támogatást nyert. A 
Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt már 2010-ben került benyújtásra, ezért a költségek változása 
illetve az azóta megvalósult fejlesztések következményeként, a költségek és a műszaki tartalom 
felülvizsgálata szükséges volt. A műszaki tartalommódosítás kapcsán a Közreműködő Szervezet 
42.895.500 Ft – költségnövekedést elfogadott, míg 7.418.500 Ft költséget nem elszámolható 
költségnek nyilvánított. Ezáltal a Társulásnak 7.418.500 Ft önerő költsége keletkezett. Ezt az összeget 
a Társulás tagönkormányzatai a Társulási Megállapodásban található beruházási arányoknak 
megfelelően biztosíthatják. Jászboldogházára eső beruházási költség 5,15 %, mely alapján az önerő 
összesen: 382.053,- Ft. Javaslom az önerő biztosítását. 

 

A képviselőtestület 7 főből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

78/2013(IX.09.) számú Képviselő-testületi Határozat 

 „A KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 azonosítószámú „Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt” kapcsán 
önerő biztosítása„ 
 

1./ Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0031 
azonosítószámú „Jászsági Ivóvízminőség-javító projekt” kapcsán Jászapáti vonatkozásában, a műszaki 
tartalommódosítás kapcsán felmerült nem elszámolható – a Társulási Megállapodásban meghatározott 
beruházási arány szerint – 382.053,- Ft, azaz Háromszáznyolcvankettőezer-ötvenhárom forint 
költséget, Jászboldogháza Községi Önkormányzatának 4/2013 (III.12.) számú önkormányzati 
rendelete alapján biztosít. 

Határidő: 2013. szeptember 30. 

Felelős: Szűcs Lajos polgármester 

Erről értesülnek: Szűcs Lajos polgármester 
Dr. Dinai Zoltán jegyző 
Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás - Jászapáti 
Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi előadó 
Irattár 
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Szűcs Lajos: Van-e valakinek kérdése vagy bejelentése? 
 
Joó-Kovács Balázs: A civil szervezetek részére ki tudjuk-e fizetni a támogatást? 
Szűcs Lajos: A költségvetésben tervezett támogatás 50 %-át, az adóbevételek teljesítésével 
kifizethetjük, október hónapban visszatérünk rá. A másik 50 % kifizetéséről még a későbbiekben, év 
végén kell döntenünk. 
 
Menyhárt Ernő: Mikor lesz az erdélyi kirándulás indulása? 
Szűcs Lajos: Szeptember 20-án, pénteken 5 órakor busszal (26 fő + sofőr) lesz az indulás a hivatal 
elől, érkezés 23-án este. A Képviselőtestületből 2 fő jelzett, hogy nem tud részt venni, így 4 fő vesz 
részt, Jegyző és a Csillagvirág Kórus tagjai jönnek. A szállás, és a programok szervezése rendben 
folyik.  
 
Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 

kmft. 

 

 

 

 

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


