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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. december 16.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének soros, nyílt 
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  

Meghívott: 3 vendég 

A polgármester köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes,  

7 fő képviselőből jelen van 7 fő. 

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

 

104/2013.(XII.16.) Képviselőtestületi Határozat 
A Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról  

 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta, hogy a mai ülésen 

meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalja. 

 

Határidő: 2013. december 16.      
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
1.Napirend 

Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester – szóban 
 
Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Kedves Vendégeink! 
- A Vízmű és a Strandfürdő területén helyszíni bejáráson vettek részt a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi 
Felügyelőség és a Közép – Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság részéről, és megtekintették a 
létesítményeket. Javasolták a strandfürdő működési engedélyének a módosítását, mert a medencék 
felújításától eltelt idő óta – 3 év – az a tapasztalat, hogy a jelenleg érvényes -2010-ben kiadott - 
működési engedélyben lévő előírásoknak nem tudunk teljes egészében eleget tenni. Ennek oka lehet, 
hogy minden évben történt valamilyen rendkívüli eset, mely miatt le kellett engedni a medencékből a 
vizet, és újratölteni. Ez a vízmennyiség nincs kalkulálva az engedélyben, ezért az engedélyezett 
vízkitermelési mennyiséget nem tudtuk tartani. Január végéig el kell készíteni a módosított 
üzemeltetési szabályzatot, melyben nagyobb vízkitermelésre, és a két kút nátrium egyenértékének 
egyedi megállapítására kérünk engedélyt. Ehhez még különböző szakvéleményeket kell majd 
csatolnunk, hogy a használtvíz kibocsátással nem károsítjuk a környezetet.  
- Az elmúlt hetekben sikerült részben megvalósítani a nyáron lezúzott betontörmelék (1000 m3) 
nagyobb részének a felhasználását a Portelek felé vezető út végéhez. Köszönöm a 
Termelőszövetkezetnek, vállalkozóknak és magánszemélyeknek a segítségét, akik ebben a munkában 
– szállításban, rakodásban - részt vettek, és segítettek.  Nem kellett az önkormányzatnak ezért fizetni.  
Egyharmad része megmaradt a betontörmeléknek, melyet még a jövőben kívánunk felhasználni. 
- December 5-én kiosztásra kerültek a 0-3 éves gyermekek részére az előző Képviselőtestületi ülésen 
megszavazott mikuláscsomagok. Köszönöm az iskola, a tanárok segítségét, hogy a mikulás 
ünnepségre felkészítették a gyerekeket, és szép műsort adtak elő. 
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- Az egészségház felújításának előkészületei folynak. Kérelmeztük, hogy a felújítási munkálatokat ne 
2014. május végéig kelljen befejezni. 2014. szeptember végéig kértünk módosítást, mert a munkát 
csak a tavaszon tudjuk elkezdeni. A beruházás idején az egészségházat több hónapra ki kell üríteni. A 
háziorvosi, fogorvosi, és a védőnői rendeléseket máshol kell megoldani. Az engedélyezéshez a 
hatóságokkal az egyeztetések jelenleg már folynak.  
- Részt vettem a helyi Földtulajdonosok Közösségének ülésén, melyen beszámoltak az egész év 
eredményeiről, majd évzáró vacsorát tartottak. Az ülésen szó volt a veszett rókák helyzetéről is, mert a 
megyénk is érintett az ügyben, 3 veszett rókát találtak. Mindent meg kell tenni a veszettség 
terjedésének megakadályozása miatt, hogy komolyabb problémák ne forduljanak elő.  
- A Polgárőr Egyesület együttműködve az Önkormányzattal pályázatot nyújtott be mikrobusz - 10 
millió Ft+áfa értékben - beszerzésére. Egy településről csak egy pályázatot lehetett beadni.  
- A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány és a Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület is pályázatot ad 
be, az önkormányzattal együttműködve a strandfürdő kemping fejlesztésére. A strandfürdő melletti tó 
kialakítására benyújtott pályázat nem nyert, mert a fellebbezést elutasították. Ezért a Jászboldogháza 
Ifjúságáért Egyesület újra pályázatot ad be a tó kialakítására. A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány 
a strandfürdő kemping területére tégla épületek – 3 ikerház – megépítésére, 100 %-os támogatásra adja 
be a pályázatot. Az önkormányzat nem tud pályázni, mert az önkormányzatnak 40 % önerőt kellene 
hozzá biztosítani. Köszönjük az egyesületek segítségét, önkormányzattal történő együttműködését.  
Röviden ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, és tett intézkedésekről. 
Van – e kérdés, hozzászólás, vélemény? 
 

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

105/2013.(XII.16.) 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. december 16. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

 
2.Napirend 

Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III. 12.) 
Képviselőtestületi rendelet módosítására 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 

 
Szűcs Lajos: Év közben bekövetkezett változások miatt, amely az előirányzatokat érintette, van 
szükség a költségvetés módosítására. Mind bevételei, mind a kiadási oldalon 22.675,- eFt. összeggel 
növekedett a módosított előirányzatához viszonyítva. Ezért összesen 184.333,- eFt. az új módosított 
előirányzat. Nem volt betervezve a közmunkaprogram 4 pályázata, melyre több mint 40 millió forint 
támogatást kaptunk. 2013. december végéig 70 fő dolgozik a közmunkaprogramban, ebből 2013. 
december 1-től képzésben vesz részt. 2014. januártól a létszám kb. 35 főre csökken. Ebből 5 főt a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár alkalmaz, csak itt vannak foglalkoztatva. A 
tervek szerint várhatóan 2014. januártól az iskola is tud egy pár főt alkalmazni közmunkaprogramban. 
100 %-ban finanszírozásra került a közfoglalkoztatás, de azt a szerződésben foglaltak szerint kellett 
végrehajtani, attól eltérni nem lehetett. Ezért nagy odafigyelést igényel ennek a lebonyolítása. 
Ezen kívül az év során három alkalommal kaptunk a Belügyminisztériumtól támogatást, melyeket 
előre nem tudtunk betervezni. Ebből 6 millió forint kiegészítő támogatást terveztünk be erre az évre. 
Nem volt elegendő a normatíva, ezért a működési feladataink finanszírozására lehetett kiegészítő 
támogatást tervezni. A betervezett támogatás helyett nagyobb támogatást kaptunk, 8.600.000,- Ft-ot. 
Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával év végéig szeretnénk elszámolni az oktatási társulás költségét 
illetően. A közös hivatal működtetésére az önkormányzat kapta a normatívát, azt tovább kell utalnunk 
Jásztelek Önkormányzata részére. Nehéz feladat az iskolakonyha működtetése, hiszen sok család 
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különböző okok miatt étkezési díj támogatásban részesül. Ezért a nyár folyamán gyermekétkeztetésre 
kaptunk pluszban kb. 3.000.000,- Ft kiegészítő támogatást. Szerkezetátalakítási támogatásra 
1.500.000,- Ft.-ot kaptunk. Nagyon örültünk a támogatásoknak, mert ellenkező esetben év végére már 
nem tudtuk volna a számlákat fizetni, illetve jövő év elején bért utalni, fizetésképtelenné vált volna az 
önkormányzat. Ennyiben kívántam kiegészíteni az írásos előterjesztést, és javaslom, hogy a 
Képviselőtestület fogadja el a rendelet - tervezetet.  
 

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

11/2013. (XII. 17.) Önkormányzati Rendelet  
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (III.12.) Képviselőtestületi rendelet 
módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
3.Napirend 
  Előterjesztés az önkormányzat számlavezetésére tett ajánlatok megtárgyalására 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester  
 
Szűcs Lajos: Három pénzintézettől kértünk ajánlatot az önkormányzat 2014. január 1-től történő 
bankszámlájának vezetésére. Erste Bank Hungary Zrt.-től, a Jász-Takarékszövetkezettől, és a 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-től. A beérkezett ajánlatok közül javaslom, hogy a Jász -
Takarékszövetkezet ajánlatát fogadjuk el, mert helyben is van kirendeltsége, és ez várhatóan 
megkönnyíti a közös együttműködést. Az elmúlt évek során itt helyben mindig segítőkészek voltak az 
alkalmazottak, valamint a központi vezetőségről is csak jót tudok mondani.  
 

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

106/2013.(XII.16.) Képviselőtestületi Határozat 
Az önkormányzat számlavezetésével kapcsolatos ajánlatok megtárgyalásáról 
 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta az önkormányzat 
2014. január 1-től történő számlavezetésre tett alábbi bankoktól beérkezett ajánlatokat: 

1. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) 

2. Jász-Takarékszövetkezet (5100 Jászberény, Szabadság tér 9-10.) 

3. ERSTE Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 

A Képviselőtestület 2014. január 1-től a Jász – Takarékszövetkezetet bízza meg az önkormányzat 
számlavezetésével. 

 Felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy az önkormányzat számlavezetésére vonatkozó 
bankszámlaszerződést írja alá.  

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

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

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) 
Jász-Takarékszövetkezet (5100 Jászberény, Szabadság tér 9-10.) 

Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) 

 
4.Napirend 
 Előterjesztés az önkormányzat ár- és díjtételeinek elfogadására 

Előadó: Szűcs Lajos polgármester  
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Szűcs Lajos: Az önkormányzatnál alkalmazott ár- és díjtételek különböző határozatokban, rendeletben 
voltak meghatározva. A temetkezéssel kapcsolatos díjak is az ár és díjtételben szerepeltek. Most azt 
onnan kivennénk, és a temető rendelethez csatolnánk. Mindezek alapján készült el a 
rendeletmódosítás. Javaslom, hogy a temetőről és a temetkezésről szóló rendelet módosítását az 
előterjesztés szerint fogadjuk el. 
 

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

122013. (XII. 17.) Önkormányzati Rendelet  
A temetőről és a temetkezésről szóló 4/2010. (IV.28.) Önkormányzati rendelet módosításáról 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szűcs Lajos: Az írásbeli előterjesztést kiegészíteni szeretném: MTZ traktor: 8.000,- Ft./óra díjat 
javaslok. Ezzel együtt javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztést.  
 

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

107/2013.(XII.16.) Képviselőtestületi Határozat 
Az önkormányzat költségvetését érintő ár- és díjtételeiről 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat költségvetését érintő 
ár és díjtételekre tett javaslatot elfogadja. Az ár- és díjtételre vonatkozó táblázat a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
 

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

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

 
5.Napirend 

Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás beszámolójának megtárgyalására 
Előadó: Szűcs Lajos polgármester  
 

Szűcs Lajos: 2013. június 30-val a Jászsági Többcélú Társulás megszűnt. A kiküldött anyag 
tartalmazza a társulás költségvetésének záró pénzügyi beszámolóját. Átnéztem az anyagot, és 
Jászboldogháza település részéről elfogadhatónak tartom, és javaslom a 2013. évi záró beszámoló 
elfogadását. 
 
 

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

108/2013.(XII.16.) Képviselőtestületi Határozat 
A Jászsági Többcélú Társulás beszámolójának elfogadásáról 
 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta, és elfogadja a Jászsági 
Többcélú Társulás és intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szóló záróbeszámolót. 
 

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

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Jászsági Többcélú Társulás – Jászberény 
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Szűcs Lajos: Az írásos anyag tartalmaz még egy a.) változatú határozati javaslatot, hogy a megszűnést 
követően megmaradó 12,8 millió Ft. értékű osztatlan közös vagyont Jászberény Önkormányzata 50 %-
os – 6,4 millió Ft- értéken megvásárolja. Jászberény Város Önkormányzata a közös osztatlan vagyon – 
tagönkormányzatok részére ki nem fizetett 50 % - fennmaradó részét – 6,4 millió Ft-ot - a Jászság 
Egészségéért Alapítvány javára felajánlja és támogatásként a részére átutalja. Nem támogatom, hogy 
fogadjuk el Jászberény Város Önkormányzatának a.) változatban meghozott javaslatát, hanem kérjük, 
hogy 100 %-os könyvszerinti értéken fizessék ki a vagyonrészünket. Már társulási ülések nincsenek, 
de Jászsági Önkormányzatok Szövetségének ülésén beszéltünk róla, és ott az ülésen is a 17 település 
polgármestere is azt kérte Jászberény Önkormányzatától, hogy 100 %-ban kerüljön kifizetésre a 
településeket megillető vagyon, de ezt a döntést Jászberény Önkormányzata nem akarja tudomásul 
venni. A vagyon nem választható el egymástól, és nem hozhatunk el semmit. 
 

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

109/2013.(XII.16.) Képviselőtestületi Határozat 
Jászsági Többcélú Társulás volt tagönkormányzatai tulajdonközössége (részbeni) megszüntetéséről 
szóló javaslat megtárgyalásáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete nem fogadja el Jászberény Város 
Önkormányzatának ajánlatát, hogy a Jászsági Többcélú Társulás megszűnést követően megmaradó 
12,8 millió Ft. értékű osztatlan közös vagyont 50 %-os -6,4 millió Ft- értéken megvásárolja. 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete kéri, hogy 100 %-os értéken fizesse ki 
Jászberény Város Önkormányzata az önkormányzatunkra eső vagyon értékét.  
 

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

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Jászsági Többcélú Társulás – Jászberény 

Jászberény Város Önkormányzata - Jászberény 
 

6.Napirend 
 Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés 1. számú 

módosítására 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
 

Szűcs Lajos: A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette a vízmű bérleti üzemeltetési 
szerződés I. számú módosítását, melybe beépítésre került az önkormányzat által vásárolt 10.000,- Ft-
os törzsrészvény, melyről a Képviselőtestület az előzőekben már döntött. Ezért van szükség a 
szerződés módosítására, javaslom, hogy fogadjuk el. 
 

A képviselőtestület 7 főből 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

110/2013.(XII.16.) Képviselőtestületi Határozat 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti-üzemeltetési szerződés módosításáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta, és elfogadja a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. bérleti – üzemeltetési szerződés 1. számú módosítását. 
 
A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  
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Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. - Szolnok 

7.Napirend 
 Előterjesztés az Önkormányzati segélyről szóló rendelet elfogadására 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester  
 
Szűcs Lajos: Átadom a szót a Jegyző úrnak. 
Dr. Dinai Zoltán: A jogszabályi változás miatt 2014. január 1-től nem a temetési segély, az átmeneti 
segély, rendkívüli gyermekvédelmi ellátás, mint önálló ellátási forma megszűnik. A települési 
önkormányzatoknak 2013. december 31-ig helyette önkormányzati segélyről szóló rendeletet kellett 
alkotni. A rendelet - tervezet a jogszabályi előírásnak megfelelően készítettük el.  Kérem a Tisztelt 
Képviselőtestületet, hogy a rendelet –tervezetet fogadja el.  
Kobela Margit: Ebben az évben arra törekedtünk, hogy a Lakásfenntartási támogatást kérelmezzék a 
lakosok, mert azzal tudtuk támogatni a rászorulókat, és azt az Államkincstár lefinanszírozta, így az 
önkormányzatnak nem került pénzébe.  
Menyhárt Ernő: Ebben az évben nem osztottunk segélyt. Hogyan adunk segélyt a jövőben? Lesz erre 
lehetőség?  
Szűcs Lajos: Ebben az évben nem tudunk segélykeretet betervezni a költségvetésbe, ezért nem tudtunk 
segélyt adni. A Képviselőtestületen múlik a jövőben, hogy a költségvetésben mennyi keretet tud 
elkülöníteni erre a célra. 
Javaslom a rendelet – tervezet elfogadását. 
 

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

13/2013. (XII. 17.) Önkormányzati Rendelet  
Az önkormányzati segélyről 
 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
8.Napirend 
 Előterjesztés a Képviselőtestület 2014. évi munkatervére 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: A Képviselőtestület ülés 2014. évi munkaterve az ez évi munkaterv alapján készült. Az 
eddigi gyakorlat az volt, hogy az önkormányzati választások előtt a Képviselőtestület lakossági 
fórumon beszámolt az elmúlt 4 évben végzett munkájáról. Kell-e ezt szerepeltetni a munkatervben? 
Dr. Dinai Zoltán: Ezt most is meg lehet majd tenni, a Képviselőtestület döntése lesz majd. A 
munkaterv csak a legszükségesebb napirendeket tartalmazza. A munkaterv végén megjegyezésre 
került, hogy a választással kapcsolatos feladatok a későbbiekben kerülnek meghatározásra. 
Természetesen a jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget teszünk a választással kapcsolatos 
feladatok elvégzésének.  
Szűcs Lajos: Köszönöm. Javaslom, hogy a 2014. évi munkaterv – tervezetét fogadja el a 
Képviselőtestület. 
 

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

 

111/2013.(XII.16.) Képviselőtestületi Határozat 
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. évi munkatervének elfogadásáról 
 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a határozat mellékletét képező 
2014. évi munkatervet. 
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Határidő: 2013. december 31. 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
Képviselőtestület tagjai 

 
9.Napirend 
 Egyebek 
 Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
Szűcs Lajos: Jegyző úr bekérte a civil szervezetektől a 2012. évi pénzügyi beszámolót. A civil 
szervezetek beszámoltak arról, hogy hogyan használták fel az önkormányzattól kapott pénzügyi 
támogatást. 
Tudomásom szerint az ősszel a Nemzeti Civil Alapprogramra egyedül a Jászboldogházi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület adta be a pályázatát, melyet a civil szervezetek működésének támogatására írtak ki. 
Tudjuk, hogy egyre nehezebb működtetni a civil szervezeteket. Meg kell próbálni a lehetőségeket, és 
pályázni kell. 
A civil szervezetektől és az intézményektől benyújtott elképzeléseket, terveket megkaptuk, és arra 
törekszünk, hogy jövő évben is támogassuk a civil szervezeteket.  
Javaslom, hogy a civil szervezetek beszámolóit fogadja el a Képviselőtestület.  
 

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

112/2013.(XII.16.) Képviselőtestületi Határozat 
Az önkormányzat által támogatott szervezetek, csoportok szakmai és pénzügyi beszámolójának 
elfogadásáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja az 
Önkormányzat által támogatott civil szervezetek 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, és a 
civil szervek, valamint önkormányzat intézményeinek jövő évi terveit elképzeléseit. A 
Képviselőtestület a terveket a 2014. évi költségvetés tervezésekor a lehetőségeihez mérten figyelembe 
veszi. 
 
Az Önkormányzat köszönetét fejezi ki a településen működő civil szervezetek munkájáért, mellyel 
hozzájárulnak a település komfortosabbá tételéhez. 
 

Határidő: 2013. december 16. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

Dr. Dinai Zoltán – jegyző 
A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány 

Polgárőr Egyesület 
„Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Faluvédő és Szépítő Egyesület 

Sportegyesület 
 

Szűcs Lajos: Szerepelt a 2013. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatása, de úgy döntött a 
Képviselőtestület a költségvetés elfogadásakor, hogy a kifizetéshez külön döntés szükséges. A civil 
szervezetek megkapták az első féléves, 50 % támogatást. Javaslom, hogy kerüljön kifizetésre részükre 
a 2013. évi költségvetésben előirányzott, II. félévi maradék 50 % támogatás. Nem tudják már ebben az 
évben elkölteni, de használják fel a jövő évben a feladatuk ellátásához. 
 

A képviselőtestület 7 főből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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113/2013.(XII.16.) Képviselőtestületi Határozat 
Helyi Civil szervezetek támogatásáról 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek részére a 2013. 
évi önkormányzati költségvetésben előirányzott támogatás fennmaradó összegének (II. félévi) 
kifizetéséről döntött. 
A Képviselőtestület felkéri Dr. Dinai Zoltán jegyzőt, hogy a civil szervezetek részére támogatás 
átutalásához az intézkedést tegye meg.  
 

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

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

Civil szervezetek – helyben 
 

Szűcs Lajos: Nem került kifizetésre a közalkalmazottak maradék 50 % juttatása, mely szerepel a 
költségvetésben, de szintén külön Képviselőtestületi döntés szükséges ahhoz, hogy megkapják. A 
pénzügyi lehetőségeink megengedni, ezért javaslom, hogy az önkormányzati közalkalmazotti 
dolgozók részére a második félévi, maradék 50 % cafateriai juttatás kerüljön kifizetésre.  
 
 

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

 

114/2013.(XII.16.) Képviselőtestületi Határozat 
Önkormányzati dolgozók cafeteria támogatásáról 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete az önkormányzati dolgozók, 
(közalkalmazottak) részére az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III. 12.) 
Önkormányzati rendeletben meghatározott cafeteria fennmaradó összegének (II.félévi) - kifizetéséről - 
döntött.  
A Képviselőtestület felkéri a hivatal gazdálkodását, hogy a döntés végrehajtásával kapcsolatosan az 
intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: 2013. december 31. 
Szűcs Lajos – polgármester 

Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  
Dr. Dinai Zoltán – jegyző 

Sasné Szöllősi Anita – pénzügyi előadó  
 
 
 
Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta. 
 
 
 
 

kmft. 

 

 

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


