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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2007. október 10-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 
15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Fajka János, Fazekas Józsefné, Gerhát Károly, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Dr. Pap 
Béla, Szaszkó Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla – képviselők  
Szűcs Lajos   - polgármester 
Turóczi Istvánné  - jegyző 
 
Lakosság részéről jelen van 1 fő. 
 
Az ülés határozatképes, jelen van 10 fő képviselő.   
 

A képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 
 

Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! A mai napon 17,00 órára hívtam össze egy kötetlen 
beszélgetést azon lakosokkal, akik nemmel nyilatkoztak és ellenezték  a szennyvízberuházás 
megvalósulásához történő előtakarékossági OTP LTP szerződések megkötését. 250 db személyre 
szóló meghívó ment ki. Meghívtam Búzás Jenő és Pálóczi Sándor urakat a TE-NO-ÁR ’97 Tanácsadó 
Kft. képviselőit. Ha kicsi lesz az érdeklődés, akkor is megtartjuk. Kérem a képviselőket, hogy 
vegyenek részt.  
 
1.Napirend 
 Előterjesztés az ÉAR Közigazgatási Hivatal JNSZ Megyei Kirendeltségének a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 98 §(2) a) pontja, 99.§ (1) 
bekezdése és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
Törvény (a továbbiakban: Ttv.) 20 §(1) bekezdése alapján megállapított, a közoktatási feladatellátás 
tárgyában kötött társulási megállapodás törvénysértésének megszüntetésére. 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: A két önkormányzat között oktatási társulás létrehozására elkészült megállapodásra a 
Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett. Nagyon kidolgozott, részletes megállapodást 
készítettünk. Sok vitás kérés felmerült a tárgyalások során. Meg lett zavarva a Gyermekjóléti Szolgálat 
és Könyvtár feladatellátásával. Nem is működik egyik sem. Azóta már döntöttünk mi is és 
Jászalsószentgyörgy önkormányzata is, hogy a Gyermekjóléti Szolgálatot kistérségi társulási formában 
szeretnénk ellátni 12 önkormányzattal 2008. január 1-től. Könyvtár ellátás is szerepel a 
megállapodásban. Általános Művelődési Központot kellene ahhoz működtetni, hogy ebben a formában 
megfeleljen. Ezeket le kell építenünk az oktatási társulásból. Azt szerettük volna ezzel megoldani, 
hogy egy intézménynek egy magasabb vezetője lett volna. Nem kellett volna külön a könyvtárosoknak 
vezetői pótlékot adni. Ennek a költségtakarékosság volt a fő célja. A jogszabályok ezt nem engedik 
meg. Ki kell javítanunk a törvényességi észrevételeket. Az iskola működtetését ez nem befolyásolja. 
Az intézmény az új OM azonosító számot megkapta. A tárgyalások, megbeszélések az intézmények 
között is és az önkormányzatok között is folyamatosan történnek. Az intézményre új költségvetést kell 
összeállítanunk, mert a júniusban elfogadott tervezettől már nagyon sok mindenben eltérnek a számok. 
Több normatívát tudunk lehívni, mint amit terveztünk. Ugyanakkor a közös intézménynek számolni 
kell a gyermekek szállításával. Szeptember hónapban még fizetés nem történt. Az 
önkormányzatunknak hozzá kell járulni a közös intézmény fenntartásához. Folyamatban van a 
pénzügyes munkatársak közötti egyeztetés. Éves szinten 14-15 millió Ft. lesz a közös intézmény 
fenntartásához az önkormányzat hozzájárulása. Eddig be volt tervezve 36 millió Ft, ha önállóan 
működtettük volna egész évben.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
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70/2007. (X.10.) Képviselőtestületi Határozat 
Közoktatási társulási megállapodás módosításáról 
 
Jászboldogháza község Képviselőtestülete megtárgyalta az ÉAR Közigazgatási Hivatal JNSZ Megyei 

Kirendeltségének a közoktatási társulási megállapodásra tett törvényességi észrevételeit. 
A rögzített észrevételekkel, élve az egyetértési jogával, elfogadja a társulási megállapodás 

módosításait. 
 

Határidő: 2007. október 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 

 Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  
Turóczi Istvánné – jegyző 

Jászsalsószentgyörgy Képviselőtestülete 
 
2.Napirend 
 Előterjesztés az ÉAR Közigazgatási Hivatal JNSZ Megyei Kirendeltsége által 2007. évi 
ellenőrzési terve alapján a Jászboldogháza Község Önkormányzatánál 2007. június 20-án tartott 
helyszíni törvényességi ellenőrzési jogkörében tartott vizsgálat megállapításai alapján javasolt 
intézkedésekre intézkedési terv elfogadására 
 Előadó: Turóczi Istvánné – jegyző – írásban 
 
Szűcs Lajos: A jegyző elkészítette a szükséges intézkedési tervet, amit az írásbeli anyag tartalmaz. 
Szóban kiegészíteni nem kívánok. Megkérdezem a Jegyző Asszonyt, hogy kívánja –e szóban 
kiegészíteni az írásos anyagot.  
Turóczi Istvánné: Ha van kérdés, szívesen válaszolok.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
71/2007. (X.10.) Képviselőtestületi Határozat 
Az ÉAR Közigazgatási Hivatal JNSZ Megyei Kirendeltségének 2007. évi ellenőrzése által 
megállapított észrevételre tett intézkedési terv  
 
Jászboldogháza község Képviselőtestülete megtárgyalta az ÉAR Közigazgatási Hivatal JNSZ Megyei 
Kirendeltségének a 2007. évi ellenőrzési terve alapján a Jászboldogháza Község Önkormányzatánál 

2007. június 20-án tartott helyszíni törvényességi ellenőrzési jogkörben tartott vizsgálat 
megállapításainak végrehajtására készített intézkedési tervet elfogadja.  

 
Határidő: 2007. október 15. 

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

Turóczi Istvánné – jegyző 
 
 
3.Napirend 
 Tájékoztatás a Jászsági Többcélú Társulás belső ellenőre által – a községi önkormányzat 
megrendelésére végzett – konyha élelmezési elszámolási rendjének ellenőrzéséről 
 Előadó: Turóczi Istvánné – jegyző – írásban 
 
Szűcs Lajos: 2006-ban hoztunk azt a határozatot, hogy a Jászsági Többcélú Társulással kívánjuk az 
önkormányzat belső ellenőrzését elvégeztetni. 17 település van ebben a társulásban. A Jászsági 
Többcélú Társulás hívja le erre a feladatokra vonatkozó normatívát, ami fedezi ezeket a belső 
ellenőrzési tevékenységet. Az önkormányzatok között felosztásra kerültek, hogy a települések 
intézményeinek ellenőrzéseire hány napot tud fordítani a belső ellenőr, aki megbízási díjjal van 
foglalkoztatva. A jegyző, polgármester és a  képviselőtestület javaslatára és döntésére a belső ellenőr 
intézkedési tervet fogadtat el a társulással, és ez alapján végzi az ellenőrzéseket a településeket. Ez 
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alapján végezte az ellenőrzést a konyhánál is. Az írásban kiadott jelentést készítette. A konyha 
dolgozóival, mind a belső ellenőrrel beszélgetve megállapítható, hogy vannak apróbb hiányosságok. 
Alapvetően jónak ítélem meg a konyha működését. Az elmúlt években a közétkeztetésben az adag 
mértékét már nem mennyiségben kell mérni, hanem energia tartalomban. Ez nagyon megbonyolítja az 
adminisztrációt. Minden egyes nyersanyagnak az étkeztetésnél számításokat kell végezni az 
energiatartalmára vonatkozóan. Jogszabályok határozzák meg azt, hogy mely korcsoportba tartozó 
gyermekeknek milyen energiatartalmú étrendet kell összeállítani havi szinten. A számokból kiderül, ha 
nem is pontos az adminisztráció – mert nem tud annyi időt az adminisztrációs munkára fordítani, mint 
amennyit megkövetelne - , hogy több nyersanyagot használunk fel, mint amennyi a minimális szinten 
szükséges. Nemcsak a számításokból derül ki, hanem az étkeztetés minőségén és mennyiségét is 
látható. Tájékoztatom a T. Képviselőtestület, hogy nagy viták voltak akkor, amikor megépült az új 
konyha, 140 fővel indult. 20 %-kal visszaesett az étkezők száma az idő alatt, amikor az Ozirisz 
szállította az ebédet. Mostanra 220 főre növekedett. A 200 adagos konyhán a jogszabályok által 
megengedett 20 %-os túllépési lehetőséggel is élünk. 220 adag ebédet főznek naponta. Szeptembertől 
ez megnehezítette az ebédeltetést. Csoportonként 40-50 fő megy egyszerre ebédelni. 3 turnusban 
étkeznek a gyerekek. A szolgáltatás megfelelő. A közétkeztetés biztosításához a múlt évben 
6.800.000,- Ft-ot tervezett be az önkormányzat, amit az étkeztetési díjon felül biztosítani kellett volna 
a konyha működtetéséhez. Ez már a tavalyi évben is 30 %-kal csökkent. A múlt évben is és most is 
október 1-től emelni kellett az étkezési díjakon, mert emelkedtek a rezsi költségek. Ezzel együtt is 
elfogadhatónak tartom a konyha működését, és a szolgáltatást, amit biztosítanak a gyermekek, illetve 
az ételhordós igénybevevők részére is.  
Az anyagban szerepel a biztonságos készpénzkezelés hiánya. Az elmúlt egy évre visszagondolva, az 
étkezési díjak beszedése változatos volt. Egy időben a hivatalban történt, és 2007. január 1-től a 
hivatal létszámának a csökkentésével, személyi áthelyezéssel az étkezési díjak beszedését is 
áthelyeztük az iskolába. Közben, aki ezt végezte betegállományba került, és az étkezési díj beszedését 
átvette az iskolakonyha vezetője. Ő végzi az ezzel kapcsolatos adminisztrációt is. Ez plussz feladatot 
jelent a 4 konyhás munkavégzésében. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet a biztonságos 
pénzkezelést megoldani. Olyan hiányosságok voltak, hogy nincs rács a helyiség ajtaján, valamint 
kisablak. Szeretném, ha ott maradja az étkezési díj beszedése. A beszedett étkezési díjak 
megállapodással a két önkormányzat között itt maradnak nálunk. Jászboldogháza önkormányzat 
részéről kötelező feladatot vállalunk át Jászalsószentgyörgy önkormányzatától az étkeztetésre. 
Jászalsószengyörgy, mint fenntartó lehívja a normatívát. Mi átvállaljuk a feladatot az étkeztetésre. 
Beszedjük az étkezési díjat. Jászalsószentgyörgy önkormányzata havonta átutalja a lehívott 
normatívát. Ez nem elég. Ehhez kell hozzátennünk saját egyéb bevételt, ahhoz, hogy minden költséget 
ki tudjunk fizetni. 
Turóczi Istvánné: Október 1-én kaptam meg. Az ellenőrzési jegyzőkönyvben azt a részt húztam alá, 
hogy észrevételt akarok tenni, és azt a jelentés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül 
megküldöm az ellenőrzést végző szerv vezetőjének. Nem értek egyet több dologban. 2007. július 10-i 
együttes rendelet és július 18-án lépett hatályba, az ellenőrzést 2007. május hónapra végezte a belső 
ellenőr. 
A konyhának van működési engedélye. Az ellenőr az alapító okiratát kérte. Nincs, mert nem 
költségvetési szerv. A Polgármester Úr által említetteket elfogadom. Több ilyen dolog van, amivel 
nem értek egyet. Ezek az ellenőrzések csak szaporodnak. Most ellenőrzi az Ügyészség a  2006. július 
1-től 2007. október 1-ig beadott közgyógyigazolvány kérelemmel kapcsolatos ügyiratokat, és 
ugyanerre az időre megkérte a megyei Gyámhivatal is ugyanezen iratokat. Egy emberhez 8-10 
feladatkör van kapcsolva. 1 fő mindig csak az ellenőrzésre készíti elő az ügyiratokat. Köszönöm 
szépen.  
Gerhát Károly: Van-e valamilyen vonzata az ellenőrzéseknek? Mi a feladatunk? 
Turóczi Istvánné: El kell készíteni, a felsorolt hiányosságokat pótolni kell. Melyik az a kistelepülés, 
ahol korosztályonként étlapok vannak? 
Fazekas Józsefné: Van-e a konyha dolgozóinak munkaköri leírása? Ki készítette el? Iskola vagy az 
önkormányzat? 4 fő dolgozik a konyhán. 220 főre - a régi időszakra visszautalva – 2 fő főzött, és egy 
élelmezésvezető volt alkalmazva. Ha beosztják az idejüket, akkor el tudják készíteni a 
készletnyilvántartási lap vezetését. A szállításkor az átvett árut azonnal fel kell vezeti a 
készletnyilvántartási kartonra. Így félreértésre adhat okot, ha nem naprakészen vezeti, hanem csak hó 
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végén. Ez nem helyes. Különböző korosztálynak készítsenek étrendet, ez pénz kérdés. Nem valószínű, 
hogy az óvodás gyermekeknek és az iskolás felső tagozatos gyermekeknek a tápanyagszükséglete 
ugyanannyiba kerülne.  Ez nem reális. Az egyik mennyiségileg több. A másiknak pedig minőségileg 
kellene. Ezt nem tartom helyesnek. Nem reális. Ez igen is pénz kérdés. A fenti megállapításban 
szerepel és javasolja: „Biztonságos pénzkezelés kereteit meg kell teremteni.” Ha meg kell teremteni, 
ezt el kell döntenünk, hogy hogyan teremtsük meg? A bevételi és a kiadási eredeti előirányzatokat be 
kell tartani. Adott esetben a módosításokat évközben el kell végezni. Honnan szerzi be a szükségletet a 
konyha? Nagykeren keresztül vagy helyi termelőktől? Javasolja az ellenőr, hogy ha nagykeren 
keresztül vásárolnánk, akkor sokkal olcsóbb lenne, mint a „Balázs boltból, vagy ABC üzletből. Annak 
idején ugyanúgy hozta a nagyker átadással-átvétellel, mint a boltoknak.  
Szűcs Lajos: A konyha szakfeladaton nyilvántartott tevékenység, amelyet a Polgármesteri Hivatal – 
Alapító Okirata tartalmaz, az önkormányzat részben önálló intézményeként működik. A konyha 
dolgozóinak a polgármester a munkáltatója. Van munkaköri leírásuk. Jogszabály írja elő, hogy mennyi 
dolgozót kell foglalkoztatni a konyhán a szükséges adaglétszám alapján. 50 adagonként van 1 fő 
megállapítva. Ez a fizikai munkára vonatkozik, nem az adminisztrációra. Ez alapján foglalkoztatunk 4 
főt a 200 adagos konyhán. Amit lehet nyersanyagot, termelőktől vásároljuk fel. Ezért építettük fel a 
konyhát. A számokat nézve, konyhát építeni, működtetni nem éri meg. 13 millió Ft. saját erőt kellett 
hozzátenni a felépítéséhez. A működtetése nem jön ki „0”-ra egy évben sem. Nem a pénzt kell nézni, 
hanem a szolgáltatást. A feladat a közétkeztetés. Szolgáltatást kell biztosítani. Nézzük meg, hogy 
milyen színvonalon és mennyiért tudjuk végezni a szolgáltatást. Hosszabb távon gondolkodva arra az 
álláspontra jutott az önkormányzat, hogy pályázzunk, és építsük meg az új konyhát. A nyersanyagnál 
fontos, hogy ne csak a szolgáltatás termékét nézzük, hanem azt is, hogy a konyha nyersanyag 
felhasználásának 80 %-át az itt lakó termelők termelik meg. Amit csak lehetséges, és a jogszabályok 
megengednek az itteni termelőktől vásároljuk fel árajánlat bekérése után. Piaci árakat kell figyelembe 
venni. Tárgyaltunk már nagykereskedőkkel is. Ahhoz a konyhánk kicsi, hogy a nagykereskedő 
engedményeket adjon. A húst sokáig egy vállalkozó szállította. Mivel befejezte a tevékenységét, 
megpályáztattuk, 2-3 ajánlat közül választottuk ki azt, akivel utána 1 évre szerződést kötöttünk. A 
húsra éves szinten fix árban állapodtunk meg, aki olyan nyersanyagot tud szállítani, hogy minőségre is 
megfelelő, és a legolcsóbban adja. Volt olyan, akitől azért kellett megválnunk, mert nem tudott olyan 
minőségű árút hozni, amit gazdaságosan fel tudott volna használni a konyha. Ezt folyamatosan 
ellenőrizzük. Odafigyelünk, hogy a helyi vállalkozókkal kössünk szerződést megfelelő áron. 
Házipénztár kezelésével kapcsolatosan az  intézkedéseket  meg kell tenni. Meg kell vizsgálni, hogy 
mik a szabályok. Hogyan kell eljárni, és a szabályok alapján kell a készpénzt beszedni.  
Fazekas Józsefné: Nem lehetne napokra ezt a feladatot lebontani. Pld. havonta 1-4-ig szedni, utána 
postára feladni a pénzt?  
Turóczi Istvánné: Ez így működik. Egy hónapban egyszer van térítési díj beszedés. Nap végén postai 
csekken a pénzt postán feladja. Ott pénzt nem tárolhat.  
Fazekas Józsefné: Felháborító, amikor azt írja, hogy törvénysértést követett el az önkormányzat.  
Az ÁNTSZ hozzájárul, hogy termelőtől vásároljon az önkormányzat? Mi van a tej és tésztafélékkel? 
Szűcs Lajos: Nincs az ajtón kisablak. Arról van szó. 
Igen. Az ÁNTSZ folyamatosan ellenőrzi a konyhát. Az őstermelők permetezési naplót vezetnek. A 
felvásárláshoz csatolni kell a szükséges dokumentumokat.  
Amit a jogszabály nem enged meg, azt nagykereskedőktől vásároljuk meg. 2 pékséggel, több tészta 
beszállítóval állunk kapcsolatba.  
Fazekas Józsefné: Azért kérdeztem, mert ezután várható az ÁNTSZ ellenőrzése. 
Szűcs Lajos: Szeptemberben már az iskolakezdés óta volt egy ellenőrzés, nem találtak hibát. Az 
egészségügyi követelményekhez ennek nincs köze. A belső ellenőrzés az önkormányzat segítségére 
van, hogy lássuk a hibákat, és időben kitudjuk javítani.  
 
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
72/2007. (X.10.) Képviselőtestületi Határozat 
A Jászsági Többcélú Társulás belső ellenőre által – a községi önkormányzat megrendelésére végzett – 
konyha élelmezési elszámolási rendjének ellenőrzéséről 
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Jászboldogháza község Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászsági Többcélú Társulás belső ellenőre 
által – a községi önkormányzat megrendelésére végzett – konyha élelmezési elszámolási rendjének 
ellenőrzéséről készített jelentést elfogadja. 
 

Felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy a hibák rendezésére az intézkedést tegye meg. 
 

Határidő: 2007. október 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 

 Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  
Turóczi Istvánné – jegyző 

Jászsági Többcélú Társulás – Jászberény, Szabadság tér 16. 
 
4.Napirend 

Előterjesztés a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a községi könyvtár átszervezésére. 

 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: Az oktatási társulási megállapodásban szerepeltettük a két községi könyvtár közös 
működtetését. Mielőtt a döntés erről megszületik, kötelesen vagyunk kikérni az Oktatási és Kulturális 
Minisztérium Miniszterének véleményét a könyvtár átszervezéséről. A Miniszter Úr válasza: „ … az 
átalakítást nem a könyvtári ellátás szakmai fejlesztése, hanem a közoktatási intézmények átszervezése 
tette szükségessé.” Figyelembe kell venni a könyvtár forgalmát, másrészt, hogy 3 éve nincs 
könyvtáros. Nem tudjuk figyelem nélkül hagyni a minél kevesebb költségből történő gazdálkodást 
sem. A településen egy könyvtár fenntartásában gondolkodunk tovább. Összevonjuk az 
iskolakönyvtárral a községi könyvtárat, és egy helyen működtetjük. Az iskolával egyeztetve a 
helyszínként az iskola épületében történő elhelyezését javasoljuk, mivel a könyvtár kihasználtságát a 
gyermekek jelentik. Ha egy fő könyvtárost szeretnénk foglalkoztatni, akkor helyben lenne az iskolai 
könyvtárosnak. Nem kell át járni és napi szinten ingázni a művelődési ház épületébe. Érzelmileg fáj, 
hogy el kell hozni a művelődési házból, de meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk legtöbb energiát 
megtakarítani. Ott konvektorokkal megoldott a fűtés, vagy takarékosságból az egyébként is fűtött 
iskolába hozzuk át. Ettől nem lenne magasabb az energia felhasználás.  Nem az oktatási társulás 
keretein belül, de azon kívül is szeretnénk a községi könyvtár működését biztosítani. Módosítsunk 
helyszínt. Helyezzük át az általános iskolába, az un. szolgálati  lakás részébe. Kívülről megközelíthető. 
Az oktatást nem zavarja. Egy fő könyvtárossal megoldható a könyvtárosi, és iskola könyvtárosi 
feladat. A két könyvtár összevonásával megoldható. Szükséges lesz egy leltár készítése. Szükség lesz 
állományvizsgálat elvégzésére. A továbbiakban egy könyvtár állomány fejlesztésében kell 
gondolkodnunk. Egy könyvtár gyarapítására tudjuk fordítani a pénzt. Jászalsószentgyörgy 
Önkormányzatával annyit tárgyaltunk, hogy ebben az évben már nem tudunk ezzel érdemben 
foglalkozni, de mindenképpen nyitva hagyjuk azt a lehetőséget, hogy vizsgáljuk meg, a két  
településen a két könyvtárra külön könyvtári társulás létrehozásának lehetőségét, egy fő könyvtáros 
alkalmazásával. Azzal, hogy a két könyvtárunkat összevonjuk, ezzel csak rezsiköltség megtakarítást 
tudunk elérni. Jelenleg nincs könyvtárosunk. Az iskolának nincs rá kapacitása, hogy a könyvtárosi 
feladatokat ellássa. Két megoldás lehetséges. 1. Önállóan oldjuk meg az könyvtári ellátást. Ehhez 1 fő 
felsőfokú könyvtárosi végzettséggel rendelkező személyt kell foglalkoztatnunk. Ez éves szinten 2,5 – 
3 millió forintos kiadást jelent. 2. Takarékosabb megoldás lenne, ha Jászalsószentgyörggyel 
létrehoznánk a könyvtári társulást 3-5 településsel együtt. Már ha 2 településnek lenne egy 
könyvtárosa, akkor a személyi jellegű kiadások is megfeleződnének, illetve nagyság szerint 
részesednénk belőle. Jelenleg a könyvtár helyének változtatásáról kell döntenünk, hogy helyezzük át 
az iskola épületébe. 
Fazekas Józsefné: Június, júliusi ülésünkön megtárgyaltuk, hogy a nyár folyamán könyvtárat 
áthelyezzük az iskolai szolgálati lakás helyiségeibe, és a 12. pedagógus fél munkaidővel látja el a 
könyvtári, illetve egyéb feladatát. Ez miért nem valósult meg? Mi az oka? 
Szűcs Lajos: A könyvtár áthelyezéséről beszéltünk, de Képviselőtestületi határozat nem született. 
Személyi jellegű kérdésekről volt szó, amikor az oktatási társulásról beszéltünk. Ekkor még 
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előterjesztésként szerepelt az Országgyűlés előtt, hogy a pedagógusok óraszámát 2 órával emelik 20-
ról 22-re. A társulás létrehozásakor a nyáron a pedagógusok munkaidejét 24 kötelező órával 
számoltuk. Ha az Országgyűlés elfogadta volna, akkor 1 fő félállásban könyvtárosi munkát végzett 
volna. Mivel az Országgyűlés nem fogadta el, így augusztusban újra kellett tervezni az egész 
órarendet. Ekkor már kiderült, hogy nem lesz kapacitása a jelenlegi pedagógus létszámnak arra, hogy 
félállásban könyvtári teendőket ellátsa. Ezáltal a könyvtárosi feladatot nem tudjuk ellátni.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
73/2007. (X.10.) Képviselőtestületi Határozat 
A Községi könyvtár helyének változásáról 
 

Jászboldogháza község Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a községi könyvtár 
átszervezésére vonatkozóan az alábbi döntést hozta.  
 

A Községi könyvtárat a Művelődési Ház épületéből a Községi Önkormányzat  
tulajdonát képező általános iskola 

 épületébe helyezi át. 
 

Határidő: 2007. december 31. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 

      Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 
Turóczi Istvánné - jegyző 

 
5.Napirend 

Előterjesztés a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 102.§ (2) bekezdés c) pontja 
alapján az óvodai csoportok, az iskolai osztályok, napközis osztályok engedélyezett 
létszámára. 

 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: Az írásbeli anyag kiegészítéseként tájékoztatom a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy   
jelenleg a 4. osztályba 26 fő gyerek jár, 24 fő volt, 2 fővel növekedett az osztálylétszám. Az anyag 
tartalmazza az indokot, hogy miért van szükség a határozat meghozatalára. Az elmúlt 10-15 éven 
keresztül a létszámcsökkenés az eszközök amortivációját követően az eszközök beszerzése csökkent. 
20-24 fős osztálytermek lettek berendezve. 2 tanterem teljes egészében teljesen új felszerelést kapott. 
Szeptembertől úgy tudtuk beindítani a tanítást, hogy egy osztályterem teljes egészében a művelődési 
ház székeivel lett berendezve. Nem volt szék és asztal, amivel be tudtuk volna rendezni a meg 
növekedett létszám miatt. Jászalsószentgyörggyel tárgyaltunk már az elmúlt hetekben arról, hogy a 
meg növekedett létszám miatt ezeket az eszközöket szükséges pótolni, olyan szinten, hogy a jelenlegi 
létszámnak megfelelő legyen. Az eszköz ellátottság miatt szükségesnek tartjuk, hogy a közoktatási 
törvényben maximálisan meghatározott létszám legyen meghatározva. Ugyanakkor a településre 
beköltözött gyermekeknek – faluban letelepedő családok gyermekeit – tudjuk felvenni és oktatni. Csak 
2-3 osztály, ahol a maximumot elérték. Testületi döntésre lesz szükség ahhoz, hogy a maximálisnál 
több létszámot engedélyezünk-e. A szükséges eszközök beszerzésére a pénzt pedig ahhoz biztosítani 
kell. A közeljövőben nem várható a létszám jelentős emelkedése. 
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2007. (X.10.) Képviselőtestületi Határozat 
Jászboldogháza községben az óvodai csoportban és iskolai osztályokban felvehető gyermek és tanuló 
létszámról 
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Jászboldogháza község Képviselőtestülete megtárgyalta az óvodai csoportok és iskolai 
osztályok létszámkereteit.  A taneszközök és a rendelkezésre álló tantermek alapján az 
alábbiakban határozza meg a létszámot: 

 Óvodai csoportok: 25-25 fő 
Általános iskola 1-4 évfolyam: maximum 26 fő 
Általános iskola 5-8 évfolyam maximum 30 fő 

A törvény által biztosított 20 %-os létszám növekedést a rendelkezésre álló eszközök miatt nem 
engedélyezi.  

 
Határidő: 2007. október 25. 

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

Turóczi Istvánné – jegyző 
Alsójászsági Óvodai és Iskolai Központ – Jászalsószentgyörgy – Tarnai Mihály igazgató 

Fajka Jánosné – tagintézményvezető- általános iskola 
Szádvári Istvánné – vezető óvónő  

 
6.Napirend 
 Aktuális kérdések 
 Kérelmek, tájékoztatók 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: Írásban tájékoztatásul kiosztásra került a Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő 
KHT. JNSz-Megei Területi Igazgatóságától érkezett levél, ami a folyamatos észrevételekkel és 
panaszokkal kapcsolatos. A Regionális Fejlesztési Tanács által elfogadott fejlesztési javaslat, amely a 
következő 4 évre vonatkozik, a régió közútjainak a fejlesztésére. Annyit vitatkoztak rajta, hogy itt 
került legutoljára elfogadásra a közlekedési fejlesztési terv, ami a 4-5 számjegyű alsóbbrendű utak 
felújítását tartalmazza. Országgyűlési Képviselőket is megkerestük ebben a kérdésben, hogy 
lobbizzanak a településünket érintő 4 számjegyű  közlekedési utak is bekerüljenek ebbe a fejlesztési 
tervbe. Nagyon nehezen sikerült ebbe a tervbe betenni és elfogadtatni a Fejlesztési Tanáccsal a 
Jánoshida- Tápiógyörgye összekötő utat. Ez 8,5 km szakasz. Örülök, hogy sikerült a Fejlesztési 
Tanáccsal elfogadtatni, és a következő 4 évre szóló fejlesztési tervbe betenni a 3121-es számú út 
felújítását. Legjobb esetben az út elújítására 2010-11 körül kerülhet sor. Az Imrédi út felújítása sehol 
semmilyen tervben nem szerepel. Az állapotukra hivatkozva folyamatosan panasszal és kéréssel élek a 
Közútkezelő KHT felé, hogy a javításukat, felújításukat végezzék el, és kérem, hogy a következő évi 
költségvetésükbe tervezzenek be felújításokat. Az utak állapotának további romlásának 
megakadályozásában nem tudunk együttműködni az ebben illetékes szervekkel. Nem tudjuk 
megakadályozni az Imrédi úton történő teherszállítást. A nyár folyamán is a kitermelt fák szállítása az 
Imrédi úton történt.  
 
A kiosztásra kerülő másik levél a strand fejlesztésével kapcsolatos, illetve azzal, hogy a XIX. Szd. 
Végén, Hild Viktor által megtalált, de máig fel nem tárt római kiserőd romjai található Jászboldogháza 
határában, a Zagyva folyó mellett. Tokai János szolnoki Damjanich Múzeum munkatársa keresett meg 
ezzel kapcsolatosan. A továbbiakban tervezem vele felvenni a kapcsolatot ehhez a régészeti 
lehetőséghez. Amennyiben lesz erre lehetőség, erről még későbbiekben a Képviselőtestületnek dönteni 
kell. Ismeretszerzés időszakában tart az ügy, tájékoztatásképpen beszéltem róla. 
 
Turóczi Istvánné: A 113/2004. december 1-én hozott Képviselőtestületi határozat alapján került 
kiküldésre az önkormányzati földek bérleti díjáról szóló értesítések. A határozat a kül- és belterületi 
földek bérleti díját az 1 Ak-ra számított 20 kg étkezési búza augusztusi tőzsdei árfolyama szerint 
határozza meg. Az időjárási viszonyok miatt az idei augusztusi tőzsdei ár igen magas, 49.820,- 
Ft/tonna volt. A bérlők igen magasnak tartják a kiszámlázott díjakat. Egy kérelem is került beadásra a 
bérleti díj csökkentésére. 3.000 –tól 20.000,- m2 nagyságú földekről van szó. Szeptember 30-ig kell 
nyilatkozni, hogy kell-e jövőre a föld? Kívánja- e megváltoztatni a 2004. évben hozott jelenleg is 
érvényben lévő határozatot a Képviselőtestület? 
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Dr. Pap Béla: A kérelmező múlt évben az ez évre vonatkozó földhaszonbért kifizette. Akinek nem kell 
ennyiért, az ne vegye bérbe. Előre kell fizetni a földhaszonbért az idei tőzsdei árfolyam szerint. 
Szeptember 30-ig kell kifizetni a 2008. évre vonatkozó földhaszonbért. Minden évben ne 
változtassunk. A múlt évben megvontunk minden kedvezményt. Elfogadta a testület. Ne 
változtassunk!  
Fazekas Józsefné: Hány fő bérlőről van szó? És mi van, ha lemondja. 
Szűcs Lajos:  kb. 10 fő bérlő van. Ha valaki visszaadja, meghirdetjük és kiadjuk másnak. Nem 
javaslom. 
 
A Képviselőtestület nem kívánja megváltoztatni az érvényben lévő határozatot, ezért határozatot nem 

hozott. 
  
Szűcs Lajos: A LEADER pályázat újra indításáról már tájékoztattam a Képviselőtestületet. A pályázat 
a helyi közösségek támogatását célozza meg. A csatlakozásról Képviselőtestületi határozatot is 
hoztunk. Benyújtásra került a 17 település közös pályázata. Várhatóan ebben az évben még eredmény 
születik. Az ország 167 kistérségéből kb. hetvenet fognak támogatni. Kistérségenként 1-2 milliárd Ft-
ot osztanak szét 7 évre. A megítélt támogatást lakosságarányosan 7 év alatt kell évente megpályázni. 
Ebben részt vehetnek az önkormányzatok, civil szervezetek, magán személyek is. Erről folyamatosan 
tájékoztatni fogom a Képviselőtestületet. Civil szervezeteknek, vállalkozóknak novemberre terveznek 
egy tájékoztató megszervezését. Amíg a pályázatot nem nyeri el a Jászság, addig nem látom értelmét 
bővebben foglalkozni vele.  
 
Fazekas Józsefné: Ha a lakosság részéről a Képviselőtestület felé olyan közérdekű kérdés merül fel, 
adhatunk tájékoztatást, ha tudunk, vagy nem adhatunk? Az elmúlt időszakban nem tudtam adni 
tájékoztatást, mert beteg voltam és az utolsó Képviselőtestületi ülésen nem tudtam részt venni. Nem 
válaszoltam rá, mert nem tudtam. A szolgáltatóháznál gázszerelés történt. A munkát miért nem Simon 
Sándor és az önkormányzati brigád végezte? A nyáron megszavaztuk, hogy az önkormányzat 
karbantartó brigádja elvégzi a strandon az átalakítást. Megtörtént? Aki ezt a kérdést feltette úgy volt 
tájékoztatva, hogy nem a brigád végezte és milliókat fizettünk érte, pedig nincs pénze az 
önkormányzatnak. Az iskolások busszal való szállításáról van-e szerződés? Mennyire van 
konkretizálva, mert azt látták, hogy nemcsak a vállalkozó vitte a gyerekeket, hanem más is. 
 
Szűcs Lajos: Ami nem zárt ülésen tárgyalt téma, arról a képviselő adhat tájékoztatást.  
A szolgáltatóházba a gáz szerelésének a bekötése 2004. évben indult el. 3 bérlő volt. Problémát 
okozott a fűtés. Ekkor szerettünk volna a gázbekötést megoldani. A központi fűtés szerelését saját 
dolgozókkal végeztettük. A gázbekötés nem történt meg, mert a Tigáz a gázcsonkot 600 eFt-ért kötötte 
volna be. Meg kellett várni a 10 évet. 2006. októberében telt le. Egységesen 55.000,- Ft-ban lett 
megállapítva. Eddig az önkormányzati ár 3-szorosa volt a lakossági gázárnak. Amint ez megtörtént, 
kértük a gázcsonk bekötését. A gázcsonk bekötését, az épületbe a gáz bekötését, és a gázkészülék 
felszerelését meg kellett terveztetni. Ezekkel a dokumentációkkal az önkormányzatnak rendelkeznie 
kell, és évente felülvizsgálatokat kell végeztetni.  Az elvégzett munka költsége 300.000,- Ft. volt 
Ennek nagy része 80 %-a volt a tervezés és az engedélyeztetési eljárás költsége, a beszerelés költsége 
nem nagy összeget tett ki. Ezt az összeget akkor is ki kellett volna fizetni a tervekre. Ha a saját 
dolgozóinkkal végeztetjük el, nem tudnak papírt adni az engedélyezéshez. 
A Képviselőtestület által megszavazott strandberuházás a nyáron elkészült. Augusztus 20-i időpontban 
volt a műszaki átadás. Vállalkozót kellett bevonni egy akna építésébe. Az eredeti terv műanyag 
szennyvíztároló tartály elhelyezését tartalmazza. Ilyen tartályt 200.000,- Ft-ért tudtunk volna 
vásárolni. Építésügyi Irodán kérelmeztük a tervtől való eltérést, hogy betonból készíthessünk 
szennyvíztároló aknát. Ehhez vállalkozón keresztül a műszaki vezetést, műszaki ellenőrzést és  
vízzárósági vizsgálatot kellett készítetni, amit a hatóságok bekértek. Fele annyiba került az akna. A 
tervezés és a kivitelezés kb. 600.000,- Ft-ba került. A Képviselőtestület Ötszáz-Egymillió Ft. összeget 
szavazott meg. Minden munkát, amit a jogszabályok megengedtek, saját dolgozóval végeztettünk el. 
Vízzárósági jegyzőkönyvet vagy vízzárósági próbát mi nem végezhetünk. Ehhez a szakembereket meg 
kellett fizetni. 
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A nyár folyamán hoztunk egy döntést, hogy akár lesz oktatási társulás, akár nem, a porteleki 
gyerekeket szeretnénk fogadni az iskolába, óvodába. Mivel nincs járműve az önkormányzatnak, 
felkértük Gömöri Gábor vállalkozót, hogy készüljön fel időben. Ez megtörtént. Időközben létrejött az 
oktatási társulás, azonnal Gömöri Gábor vállalkozóval az önkormányzatunknak adott árajánlattal 
(180,-Ft+áfa/km) a Jászalsószentgyörgyi Önkormányzat, mint gesztor megkötötte a szállítási 
szerződést. A vállalkozó vállalta a feladat elvégzését. Mai napon került kiállításra a szeptemberi 
számla. Hivatalosan nem iskolabusz. Ha az volna, pedagógust kellene biztosítani a gyerekek mellé. A 
szállítás a vállalkozó feladata. A szabályokat neki kell betartania. Szabályos szerződés 
Jászalsószentgyörggyel meg van kötve, és ez alapján történik a kifizetés. Az iskolánál és a buszon is 
nyilvántartást vezetnek a szállított gyermekekről. Amióta beindult nagyon gördülékenyen folyik a 
szállítás. A vállalkozó komoly odafigyeléssel végzi a feladatot. 
 Fazekas Józsefné: Kielégítő volt a válasz. Köszönöm szépen. 
 
Kobela Margit: A bajnok utcai telek eladási árából nem lehetne átcsoportosítani a játszótér 
felújításához? 
 
Turóczi Istvánné: Először meg kell terveztetni. Ebben az évben már a felújításra nem kerül sor. 
Szűcs Lajos: November hónapban szeretnék tartani egy megbeszélést a Képviselőtestülettel a jövő évi 
költségvetés megtárgyalásával kapcsolatosan. November 30-ig kell megtárgyalnia és elfogadnia a 
2008. évi költségvetési koncepciót. Várom az ötleteket, véleményeket a 2008. évi költségvetéshez. 
Ebben az évben már nem tartom szükségét annak, hogy felújítsuk, mert jön a tél. Inkább meg kell 
gondolni hogy nem –e érdemesebb volna télire behoznunk őket. A közterületeken elhelyezett padokat, 
táblákat, stb. be kell takarni, mert a télen sokat romlik az állapotuk. Figyeljük a pályázatokat. Hitelt 
ilyen célra nem szabad igénybe venni. 
 
Rendeletünk szerint a település címerének a használata a Képviselőtestület engedélyéhez kötött. 3. éve 
tart egy turisztikai program. 30 millió forintos Uniós támogatásból van finanszírozva. A XII. Jász 
Világtalálkozó megrendezéséhez is ebből a keretből kaptunk 200.000,- Ft-ot. 
Az INTERREG IIIB CADSES megvalósuló HERITOUR  keretében információs tábla készítéséhez 
kérik a községi címer felhasználását. A Jászságban turisztikai útvonalakat terveztetnek, turisztikai 
útvonalak létrehozására irányul. Ismeretterjesztő táblák készülnek. Mi is kapunk egyet, ami a 
központban, a parkban kerül elhelyezésre, mely a Jászságban található látnivalókat fogja ábrázolni. 
Szeretnék ehhez a Jászsági Többcélú Társuláson belül a település címerét felhasználni.  
 

A képviselőtestület 10 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
75/2007. (X.10.) Képviselőtestületi Határozat 
Jászboldogháza község címerének felhasználásáról 
 
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászsági Többcélú Társulás kérelmét az 
INTERREG IIIB CADSES keretében megvalósuló HERITOUR nemzetközi projekt keretében 
információs tábla készítéséhez a községi címer felhasználásának engedélyezését. 
A kérelemről az alábbiak szerint döntött: 
A Képviselőtestület hatályos 3/2002.(III.13.) számú rendeletében foglaltak alapján a képviselőtestület 
engedélyezi a címer használatát. 

Határidő: 2007. október 10. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 

 Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  
Turóczi Istvánné – jegyző 

 
Szűcs Lajos: Van-e még kérdés?  
Turóczi Istvánné: A munkaterv szerint november 28-án lesz a következő Képviselőtestületi ülés, 
melyen a háromnegyedévi gazdálkodás kerül megtárgyalásra, és akkor lenne a 2008. évi koncepció 
megtárgyalása. Kérném a Képviselőtestületet, hogy amennyiben egyedi javaslataik vannak a 
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koncepcióhoz, azt legkésőbb november 20-ig szerdáig írásba adják le a hivatalban, hogy a 
képviselőtestületi anyaghoz tudjuk csatolni.  
Kérem, hogy november 28. szerda helyett 29-én csütörtökön legyen a Képviselőtestületi ülés, mert 
elnyertem egy pályázatot az OFA keretében és szociális szövetkezeti mentorképzésen veszek részt. 
Azon a héten hétfőn, kedden  lesz a vizsga, és szerdán a záró. Lehetséges- e, hogy csütörtökön legyen 
a Képviselőtestületi ülés? 
Dr. Pap Béla: Csak szerdán tudok jönni, de azért lehet tárgyalni. 
Szűcs Lajos: November 29-én csütörtökön lesz a következő Képviselőtestületi ülés. 
 
 
 
 
 
Mivel más napirend nem volt, a polgármester bezárta az ülést.                                                                                     
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                

kmft. 
 
 
 
 
 
 

(Szűcs Lajos)                (Turóczi Istvánné) 
polgármester                 jegyző 


