
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2007. december 12-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 
15. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Fajka János, 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 7 fő. 
 
Az ülés határozatképes, jelen van 9 fő képviselő. Fazekas Józsefné képviselő bejelentette 
távolmaradását. 
 

A képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 
1.Napirend 
 Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: Zajlik folyamatosan az iskolai intézmények felújításához kapcsolódó pályázat 
előkészítése. Képviselőtestületi döntés alapján pályázatot nyújtunk be 50 millió forintos beruházás 
megvalósítására. Ehhez 90 %-os pályázati támogatást kérhetünk. Jászalsószentgyörgy Önkormányzata 
a fenntartó, ezért rajtuk keresztül nyújthatjuk be a pályázatot. Jászalsószentgyörgy Önkormányzata 
100 milliós forintos beruházás mellett döntött. Összesen 150 millió forintos beruházási pályázat 
készül. Csak úgy adhatjuk be a pályázatot, ha a műszaki felújítás tartalmazza az összes épület – melyet 
gyermekek használnak – teljes körű akadálymentesítését. A teljes körű akadálymentesítés 13 millió 
forintba kerül. A teljes körű akadálymentesítés a legkevésbé van igénybe véve, de meg kell valósítani. 
Most zajlik a költségvetés elkészítése. Elsősorban a nagy iskola, kisiskola és tornacsarnok 
nyílászáróinak cseréjét kértem. Ezt követően a tornacsarnok felújítását. Ezen kívül meg fogjuk látni, 
hogy mi fog beleférni az 50 millió forintos beruházási összegbe. Dönteni kell majd: A felújításhoz, 
mivel akadálymentesítés szükséges, ezért engedélyes tervek készítése vált szükségessé és 
Esélyegyenlőségi programot kell készíteni. Ahhoz, hogy második körben január- februárban a pályázat 
beadható legyen, kb. másfél-kétmillió forintos tervezési és egyéb járulékos költséget jelent, amit ki 
kell fizetnünk. 

- Az elmúlt hetekben folyamatosan nagyon sokat foglalkozunk egyéb más területeken is a 
pályázati lehetőségekkel. Tegnap délután megtartott Jászsági Többcélú Társulási ülésen is szó 
volt közös pályázatok benyújtásáról. Ilyen volt a 9 település templomának felújítására 
benyújtott pályázata. Most turisztikai jellegű pályázatok benyújtására van lehetőség. Ezeknek 
a folyamatos egyeztetése zajlik. 90 %-os pályázati támogatásokat szeretnénk megcélozni. 
Konkrétumokról még nem tudok beszámolni. Orvosi rendelő épületére és eszközeinek 
beszerzésére is van pályázati lehetőség. Ennek a beadási határideje is február vége. A 
költségvetések kalkulációja jelenleg folyamatban van. 

- A Te-no-ár Kft. Mellett külön megkerestem a Jászberényi OTP-t  a szennyvízberuházáshoz 
kapcsolódó lakástakarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos hibák rendezése céljából. El telt 
fél év, és 10-15 problémás szerződés volt. Ezeknek a rendezése nagyon nehézkesen ment. 
December 4-én az OTP munkatársai du. 13,00 órától 16,00 óráig kihelyezett ügyfélfogadást 
tartott. Helyben tudták az ügyfelek rendezni a még számukra tisztázatlan kérdéseket. Volt egy-
két olyan eset, ahol nem tudtak segíteni, nem tudták rendezni és fel kellett bontani a 
szerződést, de az esetek 99 %-ban rendeződtek a problémák.  

- Ma délelőtt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közútkezelő Kht. Igazgatóját, Kovács Károly 
urat kerestem fel. Kértem, hogy a jövő évi költségvetésbe tervezzen be a településünkön lévő 
külterületi utakra javítási keretet. Sajnos a megyei Közútkezelőtől a felújítási keretet 
megszüntették.  A megyében is és országosan a külterületek felújítását a Megyei Közút 
Országos Igazgatóságánál engedélyezik. Ezt a hatáskört elvették. A megyei igazgatóságoknak 



is csak a javításokra, karbantartásokra, és út kezelésre van jogosultsága. A kormány elfogadta 
az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2 éves akciótervét. Ebben Szolnok megyei 
utak felújítása is szerepel, és 2008-ban megvalósul. 2009-re új akciótervek készülnek. Bízunk 
benne, hogy a Jánoshida – Jászboldogházai szakasz is szerepelni fog majd. A 32-es főút nincs 
benne.  

- Nagyon sokat harcoltunk a Polgármesteri Hivatal 133 ezred részének megszerzésén., hogy 
megkapjuk a Kicstári Vagyoni Igazgatóságtól.  Pár évvel ezelőtt felajánlotta Kincstári 
Vagyoni Igazgatóság  2,5 millió forintért megvásárlásra. Ez most a 2007. szeptember 24-i 
kormány határozat alapján sikerült. Ha az önkormányzat tulajdonába kerül, akkor értesítem a 
Pr Telecom –ot, hogy vásárolja meg a hivatal udvarán lévő ingatlan, melyre 700,- eFt- 
összegben elővásárlási szerződést kötöttünk 2005-ben, amikor a kábeltelevíziós hálózat 
kiépült. Azért nem tudtuk eddig eladni, mert az ingatlanon rajta szerepel a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság tulajdoni hányada. Ha a tulajdoni lapon az átvezetés megtörténik, akkor erre 
vissza fogok térni. 

Röviden ennyiben kívántam beszámolni az elmúlt két hét eseményeiről.  
 

 A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
86/2007. (XII. 12.) Önkormányzati Határozat 
A két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről.  
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a két ülés között történt 
eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót. 

Határidő: 2007. december 12. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

2.Napirend 
 Tájékoztatás Jászboldogháza község megújuló internetes honlapjáról 
 Előadó: Koós Zoltán   
 
Szűcs Lajos: A település internetes honlapját 2004-ben indítottuk. Az óta folyamatosan, és 
problémamentesen üzemel. Az elmúlt időszakban csak pozitív vissza jelzés volt. Erre szükség volt. 
Igényli a lakosság. Erre pénzünk soha nem volt. A legminimálisabb szinten próbáltuk kihozni.  
Szeretettel köszöntöm képviselőtestületi ülésünkön Koós Zoltán helyi lakost. Egyben köszönöm az 
elmúlt években végzett munkáját. Az elmúlt 3 évben folyamatosan Ő volt a Web oldal karbantartója. 
Rajta keresztül kerültek fel a lapra az anyagok, információk. Nagyon sok munkája van ebben, hogy ez 
így működhetett és megvalósulhatott. Most szeretnénk ezen a Web oldalon fejleszteni. Azért hívtuk 
meg, hogy bemutassa az eddigi tervezetet. Átadom részére a szót, és kérem, hogy mondja el az elmúlt 
évek tapasztalatait, és a jövőre tervezett javaslatait. 
 
Koós Zoltán: Rövid prezentációmban a jelen állapotot és a terveket kívánom bemutatni. (A tervek a 
jegyzőkönyv mellékletét képezik.) Bármilyen javaslatot szívesen fogadok. Események alkalmával a 
Web oldalt keresik, látogatják. Folyamatosan van érdeklődés az oldalon. Mi a probléma a jelenlegi 
oldallal? Nehéz a karbantartása. Nagy nehéz felvinni rá az adminisztrációs dolgokat. Ezért nem 
naprakész az oldal. Nem megfelelő a struktúrázoltsága. Bizonyos dolgokat nem tudunk oda helyezni, 
ahol a helye megkívánná. Ezért nehezen található meg. (például: képviselőtestületi jegyzőkönyv). 
Kicsik a betűk. Nehezen olvashatók.  
Miért vannak kint azok a menü pontok, melyek 2 éve nem változtak? Mi a célja az oldalnak? A helyi 
lakosság tájékoztatása a helyben történt napi dolgokról, vagy idegenek tájékoztatása. Szerintem 
célszerűbb, ha a településen lakók részére készítjük ezt az oldalt. Célszerűbb lenne arra törekedni, 
hogy a napi aktualitások lennének szem előtt. A 2 éve megírt szövegek már csak helyet foglalnak, már 
elolvasták, senkit nem érdekel. Új információt nem tartalmaznak.  
A fej rész hasonló lesz a régi oldaléhoz. Letisztultabb lenne, felesleges grafikai elemek kiesnének 
belőle.  Nagyobb, jobban olvashatóbb betűk lennének. Csak a fontos kiemelt menüpontok 
látszódnának. Javaslatom, hogy információközlésre, hírközlésre szolgálna az oldal. Galéria képeket 



lehet kiemelni, melyet keresnek a fiatalok. Célszerű lehet közösségi funkciókat rátenni az oldalra, egy 
megjelent hírhez hozzászólási lehetőséget biztosítani. Az oldal adminisztrációs felülettel lenne ellátva. 
A hivatal is hozzáférne. Saját ízlése, belátása szerint felrakná első kézből az információt. Nem kellene 
rám várni.  Szebb átláthatóbb oldal. Különböző kategóriákba sorolva: iskolai, önkormányzati, óvodai 
hírek. Stb. A letöltés is kategorizálva. Aktuális nyomtatványok letöltése. Faluújság külön kiemelve. 
Eseménynaptár: heti, havi, éves rendezvények, események várható időpontjáról. Keresés is hasznos 
dolog lehet. Milyen tartalom lenne jó? Mindenek előtt a törvényben előírtak figyelembevétele. 
Fontosnak tartom az egészségügyi információkat, melyek ki vannak téve a rendelők ablakaiban. 
Röviden összefoglalva ennyiben kívántam tájékoztatást adni a készülő oldalról. Köszönöm a 
lehetőséget. Kérdéseket, javaslatokat szívesen várok.  
Szűcs Lajos: A feltöltésre különböző civil szervezetek, intézmények, hivatal, stb. kapnak lehetőséget. 
Hogyan?  
Koós Zoltán: Adminisztrációs felületen felhasználóként ki lehet osztani a jogosultságot, hogy ki mit 
szerkeszthet, milyen tartalmat. Felhasználói név megadásával, egymás dolgaihoz nem tudnának 
hozzáférni. 
Szűcs Lajos: Mindenképpen jónak tartom. Mindenki a saját területét naprakészen tudná tartani, 
szerkeszteni. A magánszemély nem tudna hozzáférni. 
Gerhát Károly: Jónak tartom a változtatásokat. Esemény centrikusabbak. Engem dühítenek a túl díszes 
oldalak. Dizájn nagyon tetszik. Egyszerű. Sokkal előbb megtalál mindent. Fórum marad-e?  
Koós Zoltán: Két lehetőség van. Vagy meghagyjuk a jelenlegi fórumot, vagy jóval egyszerűbb ennek a 
a stílusnak bele illő dizájnnak megfelelő, de az csak később. Jelenleg a régi marad.  
Dr. Pap Béla: A fenti rész marad? 
Koós Zoltán: A fejléc, képmontázs hasonló lenne. A címer marad. 
Turóczi Istvánné: 2005. évi XC. Törvény tartalmazza az általános információ szabadságról szóló 
leírást. Ez tartalmazza mindazt, amelyeknek kötelezően rajta kell lenni a honlapon. Ennek 
figyelembevételével kellene készíteni a web lapot. A törvényi megfogalmazás alapján, hogy mindaz 
naprakészen működjön a legfrissebb információkkal, ahhoz csak a hivatalban plussz 2 fő kellene, hogy 
megfeleljen az előírásnak. Pl.: statisztikai, gazdálkodási adatok, éves költségvetés, számviteli 
beszámoló, külön a jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal. Alapítványokkal, sport 
tevékenységekkel, civil és különböző szervezetekkel összefüggő anyagi támogatások, 5 milliót 
meghaladó kifizetésekről szóló tájékoztatók. A támogatások felhasználásáról szóló beszámolók. 
Nemcsak a hivatalra hárulnak feladatok, hanem az intézményekre és civil szervezetekre is, ha 
működőképes lesz a honlap.  
Szűcs Lajos: Javaslom, hogy kérjük meg Koós Zoltánt, ha elkészül az oldal átalakításával, akkor 
meghívjuk egy következő képviselőtestületi ülésre. Visszatérünk akkor majd arra, hogy mely 
információkat és milyen formában akarunk szerepeltetni. Visszatérhetünk a fórum kérdésére is. 
Köszönöm a tájékoztatást. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
87/2007. (XII. 12.) Önkormányzati Határozat 
A Jászboldogháza község megújuló internetes honlapjáról  
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a Jászboldogháza község 
megújuló internetes honlapjáról szóló tájékoztatót. 

A Képviselőtestület megbízza Koós Zoltánt a további fejlesztési munkálatok végzésével. 
Ha elkészül végleges formában, a módosításokkal együtt mutassa be a képviselőtestületnek. 

 
Határidő: 2008. január 31. 

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

Koós Zoltán - informatikus 
3.Napirend 
 Előterjesztés a községi önkormányzat 2008. évi átmeneti gazdálkodására 
 Előadó: Szűcs Lajos - polgármester 



Szűcs Lajos: Ha Képviselőtestület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem alkotja meg és 
az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem hoz, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat 
költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi 
kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodásról a 
képviselőtestület előtt be kell számolni. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 

88/2007. (XII. 12.) Önkormányzati Határozat 
Az Önkormányzat 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.tv. 77.§(1) és (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület 

megbízza a polgármestert, hogy 2008. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az előző évi szintnek 
megfelelően biztosítsa az Önkormányzat gazdálkodását. A rendelet elfogadásakor számoljon be az 

átmeneti időszak gazdálkodásáról. 
 

Határidő: 2008. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Györgyi – gazdasági tanácsos 

4.Napirend 
 Előterjesztés a községi önkormányzat Képviselőtestületének 2008. évi munkatervére 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos: Az írásbeli anyagot a 2008. évi ülés – és munkatervről minden képviselő megkapta. Más 
javaslat van-e? A május hónapra tervezett ülés napirendjéből lemaradt a civil szervezetek beszámolója, 
hogy 2007. évben hogyan használták fel az önkormányzat által nyújtott támogatást. A beszámoló 
benyújtásáról majd a civil szervezeteket tájékoztatni fogjuk. A munkatervben csak a jogszabály által 
előírt 6 képviselőtestületi ülést szerepeltetjük. Ezen kívül rendkívüli ülések megtartására is biztosan 
szükség lesz. Mindig adódnak előre be nem tervezhető napirendek, amit meg kell tárgyalnunk. A 
rendkívüli ülések a munkatervben nem szerepelnek.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

89/2007. (XII. 12.) Önkormányzati Határozat 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. évi Ülés- és munkatervéről 
 
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete elfogadta a Jászboldogháza Községi 

Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. évi Ülés- és munkatervét.  
(A munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

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

Turóczi Istvánné – jegyző 
Képviselőtestület tagjai 

 
5.Napirend 
  Aktuális kérdések 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
Szűcs Lajos: Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat rendeletének módosítására tett 
javaslatot minden képviselő megkapta. A Közigazgatási Hivatal felé benyújtott ütemterv szerint. A 
rendeletben módosítani kell: Mit értünk zárt ülésnek? Milyen témát kell zárt ülésen tárgyalnia a 
Képviselőtestületnek. 



Amennyiben a Képviselőtestületi ülésről hangfelvétel útján készül jegyzőkönyv, azt a SZMSZ-ben 
szerepeltetni kell és a hangfelvételt ugyanannyi ideig meg kell őrizni. Ha hangfelvétel segítségével 
készül, akkor a jegyzőkönyv elkészülése után újra lehet használni a kazettát. Ha ez alapján módosítjuk 
az SZMSZ-t, akkor nem kell hosszú évekig őrizni a hangfelvételt.  
A közérdekű adat megismerésére is volt észrevétel. Kérték pontosabban leszabályozni, hogy a 
település lakói hogyan férhetnek hozzá az ülésekről készült jegyzőkönyvekhez. Hogyan ismerhetik 
meg a benne szereplő adatokat. A jegyzőkönyvről térítés ellenében másolatot kérhetnek a lakosok.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet hozta: 
 

8/2007. (XII. 27.) Önkormányzati Rendelet 
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007.(IV.25.) rendelet módosítására 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Szűcs Lajos: A Jász Világtalálkozóról készült 28 órás felvételről egy 3 órás vágott anyag készült. Ez 2 
DVD filmet jelent. Egy tokba csomagolva jövő hét csütörtökre szeretnénk elkészíteni. A Jász 
Világtalálkozó Szervező Bizottságával kb. 3 héttel ezelőtt üléseztünk. A világtalálkozóra kapott 
támogatásokból volt félre rakva egy bizonyos összeg a film elkészítésére, sokszorosítására. A 
Szervező Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy akik anyagi támogatást nyújtottak a Jász 
Világtalálkozó megrendezéséhez, azoknak ingyenesen juttasson 1-1 DVD-t. az önkormányzat a 
világtalálkozóról. Ezt azzal egészíteném ki, és javaslom, hogy az önkormányzati dolgozók is kapjanak 
ingyenesen 1 példányt a jövő héten csütörtökön 16,00 órától megrendezendő karácsonyi 
ünnepségünkön. A film l példányának az elkészítési költsége 1000,- Ft önköltségi áron. Nem is 
szeretnénk többet kérni érte. Felmerülhet a kérdés, hogy miért ilyen sokára készült el a film? Ennek a 
szervezése elkerülte a bizottság figyelmét is. A világtalálkozó előtti hetekben keresnünk kellett olyan 
videóst, aki vállalja 9 helyszínen, több kamerával folyamatosan 3 napon keresztül a felvételeket. A 
vállalkozó 28 órás nyers felvételt adott át az önkormányzatnak. Az összevágott 2 órás film 
elkészítésére nem vállalkozott. Erre többször ígéretet tett, de a végén nem lett belőle semmi. Ezért 
felkértem Gerhát Károly Tanár Urat, és Ő készítette el. Javaslom, hogy a támogatók és az 
önkormányzati dolgozók részére 1 példányt a filmből ingyenesen biztosítsunk. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2007. (XII. 12.) Önkormányzati Határozat 
Jász Világtalálkozóról készült DVD film 
 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete támogatja 1 db Jász 
Világtalálkozóról készült DVD film adományozását a Világtalálkozó támogatói és 

önkormányzati dolgozók részére. 
 

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

Turóczi Istvánné – jegyző 
 
 

 
A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját 
zárt ülés keretében folytatja tovább.                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

kmft. 
 
 

Szűcs Lajos)                (Turóczi Istvánné) 
polgármester                 jegyző 


