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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2008. április 23.-án a Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soron következő 
ülésén, 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. 
 
Jelen vannak: Fajka János, Fazekas Józsefné, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Dr. Pap Béla, Szaszkó 
Béla, Szűcs Gergely, Túróczi Béla – képviselők  
Szűcs Lajos   - polgármester 
Turóczi Istvánné  - jegyző 
 
Lakosság részéről jelen van 9 fő. 
 
Az ülés határozatképes, jelen van 9 fő képviselő. Gerhát Károly képviselő jelezte távolmaradását.    
A képviselőtestület a meghívóban közölt napirendet tárgyalja. 
 
A napirend előtt interpelláció nem hangzott el. 
 
1.Napirend 
 Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről. 
 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester  
 
Szűcs Lajos:  Tisztelt Képviselőtestület! 2008. február 13-án volt soros ülésünk. Ezt követően 
a Képviselőtestületi döntésnek megfelelően a Polgármesteri Hivatalba beszerzésre került az új 
fénymásoló és nyomtató és az ajánlattal együtt járó 8 db számítógép.  

- Benyújtásra került 9 Jászsági településsel együtt a turisztikai fejlesztést célzó pályázat. 
Ez túraútvonalak, tanösvények létrehozását, különböző pihenő és szórakoztató 
létesítmények megépítését tartalmazza. Nálunk a pályázat egyik állomásaként 
szerepeltetjük a strandfürdő területét. 2 fordulós pályázat. Az első fordulóban 
szövegesen kellett megfogalmazni. Ha nyer a pályázat, a második fordulóban kell 
részletes tervet elkészíteni. Amennyiben nyer a pályázat, akkor 10 % önerővel 3 év 
alatt kb. 25 millió forintos beruházást valósíthat meg a településünk.  

- Jászalsószentgyörgy Polgármesterével közösen Csomor Jánoshoz a Jászsági Társulás 
Oktatási szakértőjéhez látogattunk el. Ide elkísért Gerhát Károly képviselő Úr is. A 
látogatás célja az volt, hogy a mi közös oktatási társulásunknak mennyire válna 
előnyére, ha a Jászsági Többcélú Társulás által fenntartott közös intézményben 
gondolkodnánk. A Jászságban nagyon sok kistelepülés gondolkodik azon, hogy már 
szeptembertől a Jászsági Többcélú Társulás intézményeként működjön valamilyen 
formában. Tárgyalások folynak ezzel kapcsolatosan Jászberény Város 
Önkormányzatával is, mivel Ők fognák össze az egészet. Végül úgy döntöttünk, mivel 
2009. szeptemberig látjuk a finanszírozást, másrészt Jászalsószentgyörgy 
Önkormányzatának Képviselőtestülete jelenleg döntésképtelen, így nem látjuk esélyét 
annak, hogy szeptembertől bármilyen változás történhet. Javaslom, hogy a jövőben 
foglalkoznunk kell a témával, mert lehet, hogy egy év múlva nem tudjuk elkerülni a 
változtatást.  

- Február 22-én megbeszélésen, majd 29-én a Tűzoltó Egyesület közgyűlésén vettem 
részt, ahol kitűzésre került, hogy 2009-ben a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
szervezi a Jászsági Tűzoltóversenyt.  

- Február 29-én Debrecenben oktatási fórumon vettem részt Gerhát Károly tanár Úrral, 
ahol az oktatási társulásokról, különböző jogszabály adta lehetőségekről volt szó. 
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- Március 3-án a Boldogházi Hírek Szerkesztősége megtartotta megbeszélését. 
Megválasztásra kerül az újság új főszerkesztője, Konkoly Béláné személyében, akinek 
ezúton is köszönöm, hogy elvállalta a munkát.  

- Március 9-én népszavazást bonyolított le a Polgármesteri Hivatal Turóczi Istvánné 
irányításával. Munkájukat ezúton is köszönöm.  

- Többször egyeztettünk a motorosokkal a decemberben hozott Képviselőtestületi 
döntésnek megfelelően előkészített szerződéssel kapcsolatosan, hogy 5 évre biztosítja 
a strand területét részükre. Még különböző vitás ügyek tisztázása miatt a szerződés 
nem került megkötésre. Alapkérdésekben nincs köztünk vita, különböző formai hibák 
vannak még. 

- Március 12-én aláírásra került azt a szerződés, amely alapján a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóság ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adja a Polgármesteri Hivatal 
területének 133 ezred részét. (Régi párt helyiségek.) A jelenleg érvényben lévő 
Kormányhatározat alapján kerülhet az önkormányzat tulajdonába. Ha a Földhivatalnál 
is bejegyzésre kerül, akkor javaslom, hogy térjünk vissza egy Képviselőtestületi 
határozathoz, és megkötött előszerződéshez, amelyben a PR Telecom Kft. megkívánja 
vásárolni az un. volt húsbolt épületét, melyben 2005-ben kialakították a 
kábeltelevíziós központot. Azóta sem jött létre az adásvétel, mivel függő volt a telek 
tulajdoni viszonya.  

- Március 13-án Szolnokon a KSK Tervezőirodánál a strandfürdő vízforgató 
megépítésével és útfelújítással kapcsolatos  - már elkészült - tervek egyeztetésén 
vettem részt. Április 15-én megnyíltak a pályázati lehetőségek, ezért az engedélyes 
tervek megújítására kértem árajánlatot.  

- Ezt követően Megyei ÁNTSZ által rendezett rendezvényen Szőllősi Péterrel vettünk 
részt, ahol az ivóvíz vizsgálattal és minősítéssel kapcsolatosan halottunk egy 
tájékoztatót. 

- Március 14-én a március 15-i Nemzeti ünnep megemlékezésen vettem részt az 
iskolában. 

- Március 15-én szombaton a Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület közgyűlésén vettem 
részt, ahol az egyesület alapszabálya került módosításra és benyújtásra a Bíróság felé, 
hogy megfeleljen a tervezett Fürdőklub létesítésével kapcsolatosan. 

- Március 17-21-ig szabadságon voltam.  
- Március 25-én a Jászsági Többcélú Társulás ülésén vettem részt, melynek a fő témája 

az oktatási társulás létrehozása volt. 
- Március 26-án a január 1. óta működő Gyermekjóléti Szolgálat eset megbeszélésén 

vettem részt.  
- Március 30-án az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület nőnapi rendezvényt tartott, ezen az 

önkormányzat nevében köszöntöttem a nyugdíjas nőket. 
- Április 1-én intézményvezetői megbeszélését indítottunk el, melyet kéthetente kedden 

rendszeresen megtartunk reggel 8 órától.  
- Április 3-án egy vállalkozó házaspár keresett meg. Szeretnék a strandfürdőt és 

hozzátartozó területét bérbe venni hosszabb távra. Amennyiben az önkormányzattal 
megegyezésre jutnak, harcsatenyésztésben gondolkodnak. Jelenleg folynak a 
különböző hatóságokkal történő egyeztetések, hogy milyen jogszabályi előírások 
vonatkoznak erre a tevékenységre. Amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik, újra 
megkeresnek a kérelmükkel.  

- Április 4-én egyeztettünk egy gépésztervezővel a közintézmények 
fűtéskorszerűsítésének lehetőségéről, vizsgálva az alternatív fűtési megoldásokat is. 
Jelenleg ez a tervező dolgozik azon, hogy megoldás javaslatot tegyen az 
önkormányzat elé az energia hatékonyságra és költségtakarékosságra vonatkozóan.  
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- Április 8-án 2 vízmű kútról kellett vízvizsgálatot végezni. Ehhez előtte több napon 
keresztül járatni kellett a szivattyút tisztítási céllal. Erre a Fürdőklub szakhatósági 
engedélyeinek megszerzéséhez van szükség. Környezetvédelmi Felügyelőséggel 
egyeztetve úgy néz ki, hogy nincs akadálya az engedély kiadásának. Még mindig 
nincs a kezünkben minden engedély, hogy működjön a Fürdőklub.  

- Április 8-án látogatott el hozzánk egy olyan orvos, aki szinte egész életében 
Amerikában, Mexikóban dolgozott és az Országos Alapellátási Intézeten keresztül 
keresett meg, hogy érdeklődik az álláshely után. 

- Április 9-én ülésezett az Egészségügyi és Szociális Bizottság, melyen részt vettem. 
- Április 10-én Jászalsószentgyörgyön a közös oktatási intézményünk költségvetési 

beszámolóját tárgyaltuk meg.  
- Április 14-én megbeszélést tartottunk a jótékonysági bállal és a május 1-i majális 

megrendezésével kapcsolatosan.  
- Április 19-én részt vettem a Boldogházáról Elszármazottak találkozóján, mely a 

hivatalban került megtartásra.  
- Április 22-én Kecskeméten a Hidro-Bau Kft-nél egyeztettünk a strandfürdő 

fejlesztésével kapcsolatosan. Árajánlatot kértem a vízforgató megépítésével és a 
medencék korszerűsítésével kapcsolatosan.  

- Hetente egyszer folyamatosan részt vettem Jászapátin a folyamatban lévő LEADER 
program előkészítésében, melynek keretében őszre várhatóak a pályázati kiírások.  

Ennyiben kívántam beszámolni a két ülés között történt eseményekről, intézkedésekről.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót. 
 
12/2008. (IV. 23.) 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: 2008. április 23. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester  

2.Napirend 
Előterjesztés a községi Önkormányzat és intézményeinek 2007. évi költségvetésének 
teljesítéséről, a zárszámadási rendelet megalkotásáról és vagyonkimutatásáról 
Előadó: Szűcs Lajos - polgármester 

 
 
Szűcs Lajos:  A 2007. évi költségvetést nagyon nagy körültekintéssel, megtakarításokat megcélozva, 
megszorításokkal együtt terveztük. Februárban 17 millió forintos működési hitelt terveztünk be a 
költségvetésbe. Ezt követően sok olyan intézkedést tettünk, takarékoskodtunk, amely év közben 
javította a gazdálkodást. 1. sz. mellékletben a bevételek között  látható, hogy a módosított 
előirányzatban is  10 millió körüli működési hitel volt betervezve, de évvégére ez 0 lett. Nem kellett 
2007. évben működési célú hitelt felvennünk.  Év végére lett az így, az után, hogy tavasszal nem 
nyilvánították az önkormányzatot önhibáján kívüli hátrányos helyzetű önkormányzatnak, de mégis év 
végén megkaptuk a 4 millió Ft. támogatást. Ez sokat segített az önkormányzatnak, hogy nem kellett 
hitelt felvenni. A kiadási oldalon a múlt évi költségvetésben beruházásokra, felújításokra 
mindösszesen egy millió forint volt betervezve, de év végére 8.950.000,- Ft. lett összesen. Ehhez 
jelentős mértékben hozzájárult az évközben elnyert különböző pályázati támogatások, illetve a 
fogorvossal kötött megállapodásunk, mely alapján a fogorvosi szék beszerzéséhez teljes egészében Ő 
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biztosította az önerőt. Év végére pozitív mérleggel zártunk, nem volt szükség működési célú hitelre. 
Számomra ez örömteli dolog, viszont ehhez kemény intézkedéseket kellett megtenni. 4 hónap alatt, 
amikor közösen működtettük az oktatási intézményeinket Jászalsószentgyörggyel, ez 5 millió Ft. 
megtakarítást jelentett az önkormányzatnak. Pozitívan zárult az oktatási társulás költségvetése. A 
tervezetthez képest kevesebb önkormányzati hozzájárulásra volt szükség. Még 1.600 eFt-ot 
visszafizetnek részünkre, mert egy kicsit felül volt tervezve. Voltak olyan költségek, melyeket január 
1-től be építettünk a közös költségekbe, de eddig külön költséget jelentettek. 2007. évben a 
legtakarékosabban működtünk. Ezt a következő években is így kell végeznünk, ha meg akarjuk tartani 
az önkormányzat jelenlegi stabilitását.  
Ehhez kapcsolódóan van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása? 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 
2/2008. (V. 8.) Önkormányzati Rendelet 
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
3.Napirend 
 Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinek 2007. évi ellenőrzéséről 

Előadó: Turóczi Istvánné - jegyző 
 
Szűcs Lajos: Az írásbeli előterjesztést a képviselők megkapták.  
Turóczi Istvánné: Ez összefoglaló jelentés a 2007. évben történt ellenőrzésekről. Elkészültek az 
intézkedési tervek, melynek megfelelően a gyakorlati munka folyik.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
   
13/2008. (IV. 23.) Önkormányzati Határozat 
Az önkormányzat és intézményeinek 2007. évi ellenőrzéséről 
 

Jászboldogháza község önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta az önkormányzat és 
intézményeinek 2007. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést. Az abban foglaltakkal egyetért, azt 

elfogadja. 
 

Határidő: 2008. április 30. 
Felelős: Turóczi Istvánné – jegyző 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Jászsági Többcélú Társulás Titkársága - Jászberény 

 
4.Napirend 
             Előterjesztés az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervére 
             Előadó: Szűcs Lajos polgármester 
 
 
Szűcs Lajos: Minden évben április 15-ig közbeszerzési tervet kell készíteni, akkor is, ha nem 
teljesülnek. Ez egy terv. Későbbiekben ettől el is lehet térni. Ha van olyan beruházás, melyre szeretne 
pályázni az önkormányzat, akkor azt a közbeszerzési tervben szerepeltetni kell. A tervben lévő eltérést 
is a Képviselőtestületnek jóvá kell majd hagynia. Ezek még csak kalkulált összegek. Adott esetben, ha 
sikerül pályázni, akkor azt egyenként jóvá kell majd hagynia a testületnek.  
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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14/2008. (IV. 23.) Önkormányzati Határozat 
A községi önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervére 
 

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati beszerzésekre 
vonatkozó 2008. évi közbeszerzési tervet 

 
J ó v á h a g y j a. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervben szereplő eljárásokat, a hatályos közbeszerzési 

szabályzat alapján megindítsa. 
 

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

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos 

 
5.Napirend 
 Előterjesztés a Szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezetekre 
 Előadó: Turóczi Istvánné - jegyző 
 
  
Szűcs Lajos: Írásbeli anyagot a Képviselők megkapták. A szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló törvény 1993-ban lépett hatályba. Az eltelt időszak alatt sok módosításon ment át a 
törvény. Ennek megfelelően a helyi rendeletet is módosítani kellett.  
Turóczi Istvánné: Tisztelt Képviselőtestület! Nagyon sokszor került már módosításra ez a rendelet, 
ezért most új rendeletként szerepel.  Április 9-én volt Szociális Bizottsági ülés, melyen megbeszéltük a 
rendelet-tervezetet. Az Ügyrendi Bizottság formailag megvizsgálta és jóváhagyta.  
A törvény szerint jegyző hatáskörébe 4 féle szociális ellátás tartozik. 3 kizárólagos hatáskört állapított 
meg a polgármesternek, és a helyi önkormányzat képviselőtestületének szociális feladat- és 
hatáskörébe négyet. Bizottsági ülésen úgy határozták meg, hogy az átmeneti segélyek 1/3 
polgármester, 2/3 rész bizottsági ülés keretében döntenek. A törvényi szabályozások alapján 
célszerűnek látszik a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítását a polgármester hatáskörébe 
adni, mivel az teljesen jövedelemfüggő, nincs mérlegelési jogkör. Sajátos helyi szabályozás a szociális 
rendeletben: a szemétszállítási díj. Szociális alapon rászorultak részesülnek támogatásban. A 
javaslatban szerepel, hogy ezt bővíteni lehet az életkorral, pld. 65, vagy 75 év felettiek részesüljenek 
csak támogatásban. Ezt vitassa meg a Tisztelt Képviselőtestület! A szemétszállítási díj támogatása 
februárban történt felülvizsgálatra. Hiába van a határozatban, hogy be kell jelenteni, ha a 
körülményeibe változás történik, nem jelzik. Nem működik az Alkotmánybíróság megállapítása, hogy 
a szolgáltatás, ellenszolgáltatás arányosság elve. Ha valaki 20 kg szemetet rak ki, akkor is a 110 l kuka 
után kell fizetni. A 33 település úgy állapodott meg, hogy mindenkinek egyforma a szemétszállítási 
díj, mert a szemétszállítási járművön nincs mérleg, amely minden egyes kukát megmérne, hogy ki 
mennyi szemetet szállíttat. 
Megszüntették a gyermekvédelmi támogatást, áttették jegyzői hatáskörbe. Megmaradt a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás, amely azt jelenti, hogy 18 év alattiak részére is lehet eseti segélyt adni. 
Teljesen minimálisra van korlátozva az önkormányzat eseti segély kerete, ezért nem biztos, hogy lesz 
rá pénz, de ha lesz, akkor ez egy lehetőség, melyre a rendszeres gyermekvédelmi támogatás alapján 
szerez jogosultságot.  
Fazekas Józsefné: A szemétszállítási díj korfüggő, vagy keresetfüggő? 
Szűcs Lajos: Eddig keresetfüggő volt. Most meg kell határozni, hogy életkorhoz kötjük-e? Eddig 
egyedül élő kaphatta, és jövedelmet vizsgáltunk.  
Dr. Pap Béla: Javaslom, hogy maradjon így. Minden egyes adott támogatást az önkormányzatnak kell 
kifizetni.  
Szűcs Lajos: A Berénykom Kft. részére a lakosságnak adott támogatást, ami 40 %, az önkormányzat 
fizeti meg. Ez 120-130 eFt/negyedév. 
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Menyhárt Ernő: Az a véleményem, hogy ne kössük az életkorhoz. 
 

A képviselőtestület 9  szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 

3/2008. (V. 8.) Önkormányzati Rendelet 
A szociális ellátások helyi szabályairól 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 

A képviselőtestület 9  szavazattal az alábbi rendeletet hozta: 
 

4/2008. (V. 8.) Önkormányzati Rendelet 
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 
 

(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
6.Napirend 

Előterjesztés a könyvtári és közgyűjteményi feladatok, valamint kulturális művelődési 
feladatok társulási formában történő ellátásáról 
Előadó: Szűcs Lajos - polgármester 

 
Szűcs Lajos: Jászberény Önkormányzata célul tűzte ki, hogy Jászberény nagy Könyvtár 
Gesztorságával létrehoz egy Jászsági Kistérségi Könyvtárellátó Társulást. Több alkalommal volt ezzel 
kapcsolatos megbeszéléseink. Tájékozódtunk, megkerestünk olyan kistérségeket, ahol ez meg van, és 
működik. Nagy kérdéssel állok ez előtt az előterjesztés előtt, mivel számomra az derült ki, hogy a 
kistelepülések szolgáltatásának a minősége javulhat, de nem fog kevesebbe kerülni az 
önkormányzatnak. Teljesen átszerveződik ezzel, és ki kell adni az önkormányzat kezéből a feladatot. 
Ebbe az önkormányzatnak nem lesz beleszólása. Azzal kell kezdeni, hogy a könyvtárunkat meg kell 
szüntetni, mint Községi Könyvtárat. Ki kell vonatni a könyvtárak jegyzékéből. A Jászberényi 
Könyvtárt megbíznánk, hogy mint telephelyet működtesse, mint kihelyezett gyűjteményt, és lássa el a 
jogszabály alapján. Az önkormányzat megkapná a normatívát, amit tovább átadnánk a jászberényi 
könyvtárnak. A könyvtár működtetéséhez 2,3-3 millió forint összeget kapunk. Ehhez településenként a 
Gesztor még 1.300.000,- Ft-ot tud leigényelni. Ugyanakkor Jászberény vesz fel ennek a feladatoknak 
az ellátására még egy főt, és egy autót, amivel a kistelepüléseket látogatnák. Aki itt lenne könyvtáros, 
az a nagy könyvtár által felvett dolgozó lenne, akit ide munkavégzésre kiküldenének, ki tudja még, 
hogy hány órában. Minimum 6 településnek kellene társulni. A kistérségi társulásban nincs benne az 
iskolakönyvtári feladat ellátása. A kistérségi formában plussz költséget jelentene az iskolakönyvtári 
feladat ellátása. Olyan társulási formában kell gondolkodnunk, ami egyben biztosítaná az 
iskolakönyvtári feladatok ellátását is. 
Jászalsószentgyörggyel már tárgyaltunk, hogy társulunk vagy a két település, vagy több településsel 
együtt.  Egyeztetve Jászalsószentgyörggyel megállapítottuk, hogy sem nekünk, sem nekik nem látszik 
egyenlőre kedvezőnek a Jászberényi társulási forma. Amennyiben náluk döntésképes lesz a 
Képviselőtestület, akkor javaslom, térjünk vissza arra, hogy a két település létrehozzon egy könyvtári 
társulást. Ez által gazdaságosabban lássuk el a tevékenységet.  
Túróczi Béla: A könyvtáros személye hogyan lenne megválasztva? Nincs kiírva a pályázat. 
Szűcs Lajos: A tárgyalásokban eddig a pontig nem jutottunk el. Nagy valószínűséggel Jászberényből 
látnák el. Jelenleg erre pályázat nincs kiírva, addig, amíg nem dől el, hogy milyen formában történik a 
feladatellátás. Nem biztos, hogy plussz személyre szükség van. Addig, amíg nem tisztázódik az 
ellátási forma, addig nem tudjuk pontosan, hogy mire írjuk ki a pályázatot. Jászalsószentgyörgyön 2 
könyvtáros van. Az is lehet, hogy ők el tudják látni a munkát. Szükség esetén kiírásra kerül a pályázat. 
Önállóan viszont felsőfokú végzettséggel rendelkező könyvtárost vehetünk fel. Ha 
Jászalsószentgyörggyel társulnánk, akkor már ott van, és középfokú végzettséggel rendelkező 
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könyvtáros is elég lesz. Addig, amíg ez nem tisztázódik, nem tudunk ebben lépni. Szeretném, ha minél 
előbb rendbe tennénk.  
Az 1.300.000,- Ft támogatás csak többcélú társulásban történő ellátásban hívható le.  
Fazekas Józsefné: A múlt évben olyan tájékoztatást kaptunk, hogy heti szinten nagyon alacsony a 
könyvtár látogatottsága.  
Ha csatlakoznánk Jászberényhez mi haszna lenne az önkormányzatnak? 
Szűcs Lajos: A jelenlegi könyvállománnyal nem megfelelően ellátott, nem korszerű a könyvtárunk. 
Évente jó volna, ha minél több könyvet vásárolnánk, folyóiratokat, stb. Ehhez a látogatottság is 
nagyban hozzájárult. Azért költöztettük egy helyre a 2 könyvtárat, hogy a kettőből egyet 
gazdaságosabb legyen működtetni, és a lehetőségeinkhez képest korszerűbb, a jogszabályok által 
megfelelően működjön. A normatívát lakosságszám arányosan utalják le, ez még a személyek bérekre 
sem elég. 
A jászberényi Kistérségi könyvtártársulás egy lehetőség. Azt javaslom, hogy ezt napoljuk el. Ha a 
szomszédos településekkel nem tudunk társulni, a későbbiekben bármikor betudunk csatlakozni 
Jászberényhez. Én keresem ettől még a jobb megoldást.  
Amennyiben Jászberényhez csatlakoznánk, javulna a könyvtári szolgáltatás minősége. A jászberényi 
Könyvtárban lévő összes dokumentum, könyvtárállomány interneten megtekinthető, megrendelhetővé 
válna. Másnapra azt autóval kiszállítják. Viszont az irányítást át kellene adnunk. A működtetésbe nem 
volna beleszólásunk. Ebben az évben még keresem a jobb megoldást. Amennyiben nem találok, 
januártól javasolni fogom, hogy csatlakozzunk. 
 

A képviselőtestület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2008. (IV. 23.) Önkormányzati Határozat 
A könyvtári feladatok tárulási formában történő ellátásának elzárkózásáról 
 
Jászboldogháza Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a könyvtári és közgyűjteményi 
feladatok, valamint kulturális, művelődési feladatok társulási formában történő ellátásáról szóló 

előterjesztést. 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Városi Könyvtár és Információs 
Központ és Jászberény Város Önkormányzatának köszöni a megkeresést és a könyvtári társulási 

munka előkészítését. 
A Képviselőtestület az alábbi döntést hozta: 

A könyvtári és közgyűjteményi feladatok, valamint kulturális, művelődési feladatok társulási 
formában történő ellátásának csatlakozási szándékát elhalasztja. Egy éven belül a napirendi pontra a 

Képviselőtestület visszatér, újra megtárgyal, és visszajelezéssel él a Titkárság felé a Jászsági 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerbe történő belépésének szándékáról. 

 
Határidő: 2008. április 30. 

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

Jászsági Többcélú Társulás Titkársága – Jászberény 
Városi Könyvtár és Információs Központ – Jászberény 

 
 

7.Napirend 
Előterjesztés a Jászsági Többcélú Társulás, mint közoktatási intézményfenntartó 
szakmai munkaanyag megvitatására 

 Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 
  
Szűcs Lajos: Ezt a szakmai vitaanyagot a jászsági polgármesterekkel együtt tárgyaltuk a Többcélú 
Társulási ülésen. Fontosnak tartottam, hogy a Képviselők is megkapják, lássák, hogy miről folynak az 
egyeztetések. A Jászságban 3 oktatási társulás van, amelyben látják, hogy szeptembertől nem tudnak 
ebben a formában működni. Jászdózsai (4 település) Jászberény-Jászfelsőszentgyörgy, és Jánoshida-
Alattyán-Jásztelek. Finanszírozás változása miatt szeptembertől nem tudnak ebben a formában tovább 
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működni. Alattyán határozott, hogy kiválik a Jánoshidai társulásból. Ezek közül a települések közül 
sokan megkeresték Jászberényt, mivel oda jár be tőlük sok gyerek. Úgy gondolkodnak, akkor járnának 
anyagilag legjobban, ha egy társulásban lennének Jászberénnyel. Jászberénybe 224 fő általános iskolás 
gyermek jár összesen be. 224 gyerek után  Jászberény fejenként 150,- eFt-ot kapna, ha a 
kistelepülésekkel egy társulást alkotna.  
Jászberény éves szinten szeptembertől elesik 10 millió forinttól, ugyanakkor amennyiben létrehozná 
az oktatási társulást, éves szinten 40 milliót kapna, ha ezek a települések hozzá társulnának.  
A lényege az, hogy mindegyik település, Jászberény is átadja a feladatot a Jászsági Többcélú 
Társulásnak. Egy közös intézményt hoznának létre.  
Jászalsószentgyörggyel azon az állásponton voltunk, hogy hosszú távon gondolkodunk benne, 
szándékunkban áll társulni, de szeretnénk látni a pénzügyi számításokat. Jászalsószentgyörgyön 
feloszlott a testület, ezért döntésképtelen. A polgármester elmondta, hogy jelenleg ezért nem tudnak 
erről tárgyalni. Jászboldogháza szeptembertől a társulásból még, ha akarna, sem tudna kiszállni, mert 
december 31-ig kellett volna szándéknyilatkozatot meghozni.  
Mindenképpen hosszabb távon ebben is gondolkodnunk kell. 2009. költségvetési törvény számaiból 
fogjuk majd látni, hogy rá leszünk-e kényszerítve arra, hogy ezen az oktatási társuláson változtassunk.  
Ezzel az intézményfenntartó közös társulással is sokkal jobb. Jobb a finanszírozása, mint az önálló 
intézménynek volt. Többcélú Társulás létrehozásával még több normatívát lehet igényelni.  
Jászalsószentgyörgy polgármesterével azt a szándékunkat fejeztük ki, hogy az egy intézményünket 
beadjuk a Többcélú társulás működtetésébe, ez az intézmény a továbbiakban is egyben maradna. A 
közoktatási társulásnak 2 település intézmény egység lennénk. A továbbiakban is 
Jászalsószentgyörggyel közösen egy intézményként szerepelnénk, ebben együttműködnénk. 
Számunkra sürgetőbb ez a kérdés, mint Jászalsószengyörgy számára, mert nálunk a bejáró gyermekek 
számát nem tudjuk, hogy hogyan alakul majd. Megkapjuk-e azokat a normatívákat, amit most 
megkapunk. Másik oldalon: Egyre súlyosabb cigány kérdés van. A polgármesterek is egyre 
kétségbeesettebbek, mert látják, hogy nem tudják megfordítani azt a folyamatot, hogy az iskolák 100 
%-ban roma iskolává alakuljanak. Vannak olyan települések, ahová szinte csak roma gyerekek járnak 
iskolába. Jogszabályilag már meg is kellene szüntetni a felső tagozatot, mert kevés a gyerek. Senki 
nem fogja szándékát kifejezni, hogy azt a felső tagozatot szívesen befogadja, és megoldja. Hosszú 
órákon keresztül vitatkoztunk a polgármesterekkel ezeken a kérdéseken. Ezekre nem lesz megoldás 
egy közös társulás sem. Vannak olyan polgármesterek, akik ezekről a településekről a gyerekek 
utaztatását meggátolják. Jelenleg szabad iskolaválasztás van.  
Túróczi Béla: Én nem látom ilyen borúlátóan az oktatás helyzetét. Én beszéltem polgármesterekkel, ha 
nagyon nem kötelező, ők sem akarna betársulni a központi Jászberényi társulásba. Nem vetették el azt 
a megoldást, hogy Jásszentandrás, Jászivány, Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza, és Szászberek 
társuljon.  
Szűcs Lajos: Jászszentandrás közigazgatásilag nem kapcsolódik Jászboldogházához. Csak olyan 
tárulást lehet létrehozni, ami közigazgatásilag határos települések. Csak akkor, ha a köztünk lévő 
települések is társulnának hozzánk.  
Jánoshida nekem is, Jászalsószentgyörgy is jelezte, hogy patt helyzetben vannak, és gondolkodnak a 
mi társulásunkban is. Az a véleményünk, hogy Jánoshida befogadása nem javítana a helyzetünkön, 
hanem rontana.  
Minden település tárgyalja áprilisban a Jászberényi központi oktatási társulási formát. Nem kell 
siettetni ezt a társulást. Ehhez bármikor csatlakozhatunk. Csatlakozni csak nyári szünetbe, tanév 
befejezése után lehet.  
 

Menyhárt Erő Képviselő 17,00 órakor bejelentette elfoglaltságát, és elment az ülésről. 
Fajka Jánosné Mátyás Király általános iskola tagintézmény vezetője kért szót. Polgármester megadta a 

szót. 
Fajka Jánosné: Számunkra megnyugtató, hogy úgy kezdhetjük szeptemberben a tanévet, hogy 
ugyanebben az oktatási társulásban maradunk. Bejáratott dolog kezd lenni. Nyugalom van az 
iskolában. Ha békében, szakmailag önállóan dolgozunk, az meglátszik az intézményben. 
A véleményünk, hogy Jászalsószentgyörggyel együtt kellene bemenni a központi jászberényi oktatási 
társulásba, mert már kialakult oktatási rend van. A nevelők átjárása bejáratott. A szakos ellátottság 
megoldott.  
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Minden évben országos szintű felmérés van matematikából és szövegértésből. Ezt 4-6-8. és 10. 
osztályában kell megtenni az ország minden iskolájában. A 8. osztályos eredményt teszik közzé. Egy 
pár iskolát összehasonlításképpen megnéztünk, és minden egyes tantárgyban az országos átlag felett 
vagyunk. Ez volt idáig. Jövőre elképzelhető, hogy nem lesz ez így. Ha nem lesz olyan jó akkor sem 
szomorkodunk, azon lehet majd javítani.  
Szűcs Lajos: Köszönjük szépen a tájékoztatást.  
Dr. Pap Béla: Nekünk Jászberény a legrosszabb megoldás. Még Jánoshidával történő társulás is jobb. 
Túróczi Béla: Igen az én véleményem is ez. 
 

A képviselőtestület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2008. (IV. 23.) Önkormányzati Határozat 
Jászberényi oktatási társulás lehetőségéről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászsági Többcélú 
Társulás, mint közoktatási Intézményfenntartó munkaanyagát.  
A jelenlegi oktatási társulási (Jászboldogháza-Jászalsószentgyörgy) formában történő oktatási 
feladatellátás biztosított Jászboldogházán. Az önkormányzat ezen változtatni most nem akar.  
Jászboldogháza Község Önkormányzata 2008. szeptembertől a Kistérségi közoktatási társulásban nem 
kíván részt venni.  
Egy éven belül a napirendi pontra a Képviselőtestület visszatér, újra megtárgyalja a Jászsági Többcélú 
Társulás által oktatási intézményfenntartás lehetőségét, és visszajelezéssel él a társulás felé. 
 

Határidő: 2008. április 30. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Jászsági Többcélú Társulás Titkársága – Jászberény 
 

 
8.Napirend 

Tájékoztató a Jászboldogházai Hőforrás Fejlesztési és Hasznosító Korlátolt Felelősségű 
Társaság kényszer-végelszámolásáról 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 

 
Szűcs Lajos: Tájékoztatásul kiküldtük a Jászboldogházai Hőforrás Fejlesztési és Hasznosító Korlátolt 
Felelősségű Társaság közös cégünk végelszámolásával kapcsolatos Bírósági végzést. Tájékoztattak, 
hogy jó esetben ehhez nem kell az önkormányzatnak anyagiakban hozzájárulni, más rosszabb esetben 
még költségekbe kerülhet. 
 

A képviselőtestület 8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2008. (IV. 23.) Önkormányzati Határozat 
A Jászboldogházai Hőforrás Fejlesztési és Hasznosító Kft. megszűnéséről 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Cg. 13-09-100269/15. számú 
Bírósági végzést, melyben a Jászboldogházai Hőforrás Fejlesztési és Hasznosító Korlátolt Felelősségű 

Társaságot (2151 Fót, Eötvös L. u. 11.)  megszűnteti és elrendelte a társaság kényszer-
végelszámolását, tudomásul veszi. 

 
Határidő: azonnal 

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

Jászboldogházai Hőforrás Fejlesztési és Hasznosító Kft. – Fót, Eötvös L. u. 11. 
 

9.Napirend 
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 Aktuális kérdések 
Előadó: Szűcs Lajos – polgármester 

 
 
Szűcs Lajos: Meg kell határoznunk, hogy ebben az évben milyen pályázatokat szeretnénk beadni. A 
pályázatokhoz szükséges a tervek elkészítése. Olyan terveket készíttessünk el, mely pályázatokhoz 
utána az önerőt is hozzá tudjuk tenni. A tervek elkészítése nemcsak idő, hanem sok pénz is.  
A Jászsági kistérség szociális ellátórendszerének továbbfejlesztésére szóló pályázat az „EAOP 4.1.3. 
Szociális Alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsödék önálló 
fejlesztésének támogatására” Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztési projektje közös pályázat kiírt 
pályázat. Ez ismét a Jászsági Többcélú társulás által összefogott közös pályázatról szól. 11 település 
van benne. Nálunk Gyermekjóléti Szolgálatot közösen látjuk el a Jászsági Többcélú Társulással. A 
Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztéséhez 90 %-os támogatásra lehet pályázni, max. 110 millió Ft a 
megpályázható összeg. A Gyermekjóléti Szolgálat a Polgármesteri Hivatal földszintjén, az ePont 
mellett kerülne elhelyezésre. Nagyon szigorú előírások vannak. Az akadálymentesítést el kell végezni. 
Az épületbe a  bejárást és a mellékhelyiségeket (WC) akadálymentesíteni kell. A hivatal főbejárata 
kapna felújítást, feljárót a mozgáskorlátozottak részére. A bejárati ajtók valamilyen féle cseréjét, 
illetve a földszinten mozgáskorlátozott WC kerülne kialakításra a férfi WC helyén. A pályázathoz a 10 
% önerő 1,2 millió lenne.  
 

A képviselőtestület 8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2008. (IV. 23.) Önkormányzati Határozat 
az ÉAOP-2008-4.1.3.B.C. pályázaton való részvételéről 
 

1) Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete részt vesz a Jászsági Többcélú 
Társulás által benyújtásra kerülő ÉAOP-2008-4.1.3.B.C. kódszámú, a Jászsági Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztési projektötletének megvalósítására 2008. május 31-i 
határidővel benyújtandó pályázatban, melynek várható időtartama 2008. május 31. – 2010. 
október 30-ig tart. 

2) A projekt keretében a Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. szám alatti Polgármesteri Hivatal l/4 
hrsz. Épület ingatlant/ingatlanrészt kívánja alkalmassá tenni felújítás által a gyermekjóléti 
szolgáltatás helyi telephelyének, mely épület rész vonatkozásában jelen nyilatkozatával 
vállalja, hogy azt minimum 10 évre a feladatellátás biztosításának érdekében rendelkezésre 
bocsátja. 

3) A projekt teljes költségvetése előreláthatólag 111 millió Ft. A pályázatban résztvevő partner 
települések vállalják, hogy a teljes költségvetés 10 %-át, azaz várhatóan 11,1 millió Ft. saját 
erőt a Társulás költségvetésébe befizetik a jelen határozat 1. pontjában megfogalmazott 
pályázatra. A projekt teljes költségvetésében a településre eső teljes költség 12.000.000,- Ft, 
azaz Tizenkettő millió Ft, melynek 10 %-át 1,2 millió Ft-ot a Képviselőtestület a 2008., 2009. 
és 2010. évi költségvetésben elkülönít a projekt megvalósítása érdekében. 

4) A Képviselőtestület továbbá vállalja, hogy az önrészt a Társulás költségvetésébe befizeti, 
valamint a 2008., 2009. és 2010. években biztosítják a projekt előkészítéséhez és 
előfinanszírozásához szükséges forrásokat, mely összeg projektarányosan kerül 
meghatározásra. A Képviselőtestület tudomásul veszi, hogy az előkészítés költsége teljes 
mértékben a település költségét jelenti, amennyiben a pályázat nem nyer. 

5) A Képviselőtestület a mellékletként csatolt Pénzeszköz-átadási-átvételi megállapodás 
formájával és szöveges tartalmával egyetért, annak megkötését elfogadja. 

6) Továbbá a Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a projekthez kapcsolódó 
tárgyalások lefolytatására és a szükséges nyilatkozatok, valamint szerződések aláírására. 

 
Határidő: Azonnal 

Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
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Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos 
Jászsági Többcélú Társulás Titkársága – Jászberény 

 
Szűcs Lajos: A pályázati lehetőségekről készítettem egy tájékoztatót. A pályázatok beadási határideje 
május 15., döntés június 15-ig. 
Strandfürdő fejlesztésére kétféle megvalósítási módot dolgoztunk ki. Biztató, hogy 70 % támogatására 
lehet pályázni vízforgató berendezés megépítéséhez. A regionális területi kiegyenlítést célzó pályázati 
programban szerepel olyan: „Nem műemlék jellegű közfürdők korszerűsítése- vízforgató 
beépítésével” azon strandfürdők részére, amelyek ennek hiányában nem tudnak működni.  Első 
variáció, hogy a 2004. évben készült meglévő vízjogi engedélyes terv újra engedélyeztetése és 
megvalósítása: A nagymedence megosztásra kerülne. 3 medence lenne kialakítva. Ez a terv az összes 
medence bontásáról, teljes új medencék építéséről szól. Ennek a megvalósítása 120-140 millió Ft. 
Ehhez szükséges 30 % önerővel számolva ez 36 –40 millió Ft-ra lenne szükség. A tervek átdolgozása, 
engedélyeztetésére 800.000,- Ft+áfa árajánlat érkezett. Nem látom annak lehetőségét, hogy képesek 
lennénk egy ilyen önerő biztosítására, még hitel felvétel esetén sem.  
Megkeresett egy helyi érdekeltségű vállalkozó, aki beszállna a strand ilyen jellegű fejlesztésébe, de 
csak úgy, ha tulajdonrészt adna részére az önkormányzat. Másféle megoldás nem érdekli. (Használatba 
adás, bérlet, üzemeltetés.) Erről a lehetőségről mindenki próbál lebeszélni, hogy az önkormányzat 
tulajdonrészt engedjen át egy külső befektetőnek, vállalkozónak. Erről ügyvédekkel, más 
polgármesterekkel tárgyaltam.  
Ezért kerestünk másféle megoldást is. Konkrét ajánlat a Hidro-Bau Kft-től (Kecskemét) érkezett a 
tervezésre 600.000,- Ft+ára. Korrekt cégnek ismertem meg. A Jászságban is sok hasonló munkát (Víz, 
szennyvíz, medence felújítás) végeztek. Ebben az esetben a meglévő medencében épülne meg egy új 
medence, ezáltal csökkenne a belső méret. A mélységet a perem kiemelésével kívánság szerint kell 
meghatározni. Mindkét medence a jelenlegi méretében kerülne felújításra. Új gépészet és burkolat 
mindenhol. A vízkezeléshez szükséges épület nem tégla, hanem faház megépítésével, minél olcsóbb, 
de jó környezetbe illő és megfelelő megoldásokkal.  
Kevés olyan cég van az országban, mint ők, hogy hajlandó kompromisszumokra, mert látják, hogy 
milyen alacsonyak a lehetőségei az önkormányzatoknak. 
Túróczi Béla: Mennyivel lesz kisebb a medence, ha a második variációt válasszuk? 
Szűcs Lajos: Az oldalainál kb. fél-fél méterrel. Ha ebben döntünk, holnap reggel fogják kezdeni a 
tervezést, a részletek egyeztetése ezután fog megtörténni. Ezt a céget felkértem, hogy dolgozzanak ki 
egy olyan variációt, hogy 70-80 millióból felújításra kerüljön a strand. Eddig dolgoztak rajta 2 hetet. 
Ha nyer a pályázat. Ütemekre kell bontani, legalább 3 ütemre. 2 éven belül kell megvalósítani. 
Dr. Pap Béla: Kell nekünk ez a vízforgató? Itt lesz a Fürdőklub. A másik oldalon: 70 % támogatás, 
amely nagyon kedvező. 
Szűcs Lajos: A Fürdőklub üzemeltetésére sincsenek még meg az engedélyeink. Jelenleg folynak az 
egyeztetések a Környezetvédelmi Felügyelősséggel. Nincs olyan kutunk, amelynek vize 
szennyvíztisztító nélkül mehetne ki a csatornába. Magas a Na érték a vízben. Egyedi határértéket 
fogunk kapni, de azt bármikor visszavonhatják. Az ősszel talajmintát vettek. 2 helyről. A talajba nem 
tudtak semmilyen szennyezettséget kimutatni. Olyan záró réteg van a talajba, nem szivárog le ez a víz 
az alsóbb rétegekbe, hanem elfolyik a kanálisba, csak az felső rétegekbe van. A vízforgató nem veszi 
ki a Na. Ezzel nem lesz megoldva. Ehhez szennyvíztisztító kellene. Bármelyik megoldást célozzuk 
meg, egyedi értéket állapítanak meg. Úgy kaphatjuk meg az engedélyt addig, amíg nem valósul meg a 
szennyvízcsatorna a településen. Ez napi 50 m3 jelent.  
 

A képviselőtestület 8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2008. (IV. 23.) Önkormányzati Határozat 
Strandfürdő fejlesztéséről 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008-2010 évben a strandfürdő 
fejlesztését célozza meg.  
A fejlesztési konstrukcióhoz külső vállalkozó, cég részére a strandfürdő tulajdonjogát nem kívánja 
átengedni. 
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Határidő: 2008. május 15. 

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

 
A képviselőtestület 8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
20/2008. (IV. 23.) Önkormányzati Határozat 
Strandfürdő felújításáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a strandfürdő felújításával 
kapcsolatosan az alábbi döntést hozta. 

1.) „Nem műemlék jellegű közfürdők korszerűsítése- vízforgató beépítésével” című pályázati 
kiírásra tervezi benyújtja pályázatát.  

2.) A pályázathoz megbízza a Hidro-Bau Kft. – Kecskemét a strandfürdő fejlesztéséhez szükséges 
tervek elkészítésével.  

3.) A tervek elkészítésére adott árajánlatot, mely 600.000,- +Áfa, azaz Hatszázezer Forint +áfa 
elfogadja.  

4.) A pályázat benyújtásához a tervek részletes egyeztetését még a későbbi idők folyamán teszik 
meg. 

 
Határidő: 2008. május 15. 

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

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos 

Hidro-Bau Kft- Kecskemét 
 
Dr. Pap Béla: Engedélyes tervet kell beadni a pályázathoz? Beszéltünk arról már, hogy egy 
értékbecslő céget fel kellene kérni, hogy értékelje fel a strand ingatlanértékét. 
Szűcs Lajos: Nem, de olyan igazolást kell beadni, hogy a terv a hatóságokhoz be van adva 
engedélyeztetésre. Június 15-ig valószínű, hogy be kell mutatni az engedélyes tervet. 
A tervek részletes egyeztetésére még vissza kell térnünk.  
 
Szűcs Lajos: A strandfelújítás és a településrendezési terv egy helyre ugyanazon keretösszegre 
benyújtandó pályázat, a többi mind különböző keret. Vannak lehetőségek, és vannak céljaink. Meg 
kell gondolni, hogy melyikbe vágjunk bele. Nagyon sürget bennünket az idő, mivel mindegyikre a 
beadási határidő május 15. Addig a pályázatokat el kell készíteni. Hozzá a terveket le kell tenni az 
asztalra.  
Játszótér felújításához folyik az egyeztetések. 70 %-os a támogatás. 3 millió for8intos beruházásnál 
magasabb összeget nem tudok elképzelni, csak kevesebbet. A 30 % önerőt, 900 eFt-ot hozzá kell 
tenni. 
 

A képviselőtestület 8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2008. (IV. 23.) Önkormányzati Határozat 
A játszótér felújításáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a játszótér felújításával kapcsolatosan 
az alábbi döntést hozta: 
1. Az Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a  Bajnok- Arany János utcai játszótér felújítására. 
2. A felújítás teljes összegét 3.000.000,-, azaz Három-millió Forintban határozza meg. A pályázati 
támogatás 70%, az önerő 30 %, ezért az önkormányzat 900.000,- Ft., azaz Kilencszázezer Forintot 
különít el a költségvetésből erre a célra 2008-2009. évben.  
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3. A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert, hogy a pályázatot készítse elő tervezői 
ajánlatokkal, szükséges dokumentumokkal együtt. 
  

Határidő: 2008. május 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos 

 
Szűcs Lajos: Mindig elnapoltuk az utcák felújításával kapcsolatos pályázatok megtárgyalását, mert 50 
%-nál nagyobb támogatás nem volt. Jelenleg is 50 % a támogatás. Ha megnyerjük a támogatást, az 
önerőt meg lehetne osztani a lakosokkal, hogy járuljanak hozzá az út felújításához. Lakossági 
támogatás esetén lehívnánk a támogatást, megvalósulna a beruházás. Javaslom 1 utca, a Bajnok út 
felújítására benyújtani a pályázatot. 521 m hosszú. Lehet más utcát is javasolni. Nagyon rossz még a 
Tompa Mihály utca is, majd ezt követi a Bocskai és az Arany János utca. Legjobban új útra szerettem 
volna pályázni. A Széchenyi, Bocskai – Széchenyit összekötő útra. Erre készen vannak a tervek, csak 
lejártak már az engedélyek. Erre a pályázatra csak meglévő aszfaltos utak felújítására lehet pályázni. A 
beruházás összes költsége 15.000.000,- Ft, melyhez az 50 %-os önerő 7.500.000,- Ft. 
 

A képviselőtestület 8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2008. (IV. 23.) Önkormányzati Határozat 
Bajnok utca felújításáról 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a meglévő aszfaltos út felújításával 
kapcsolatosan az alábbi döntést hozta. 
 

1. Az önkormányzat pályázatot nyújt be a Bajnok utca (521 m) felújítására. A felújítást 
15.000.000,- Ft, azaz Tizenöt-millió Forint összegben határozza meg.  

2. A megvalósításhoz szükséges önerő 50 %, 7.500.000,- Ft, melyet az önkormányzat 2008. évi 
költségvetéséből különít el erre a célra.  

3. A Képviselőtestület megbízza Szűcs Lajos polgármestert, és a pályázatot benyújtásával, és az 
engedélyes tervek elkészíttetésével, mely tervekre 250.000,- Ft, azaz Kettőszázötvenezer Forint 
összeget biztosít a 2008. évi költségvetésből.  

 
Határidő: 2008. május 15. 

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

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos 

 
Szűcs Lajos: Az egészségház felújításához a pályázati kiírás a Regionális Operatív Programban 
szerepel. Talán ennél látom a legkisebb esélyt. 90 % a támogatás. Folyamatban van a tervezés, mely 
32-35 millió Ft. között lesz a teljes beruházási költség.  Ez az orvosi rendelő és a szolgálati lakás 
tetőszerkezete van benne. A szolgálati lakás belső-külső felújítását ebbe nem lehet beletenni, mert csak 
egészségház felújítására lehet pályázni. A terv kb. 300.000,- Ft. lesz. A megvalósítás 2008-2010. 
között lenne.  

A képviselőtestület 8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2008. (IV. 23.) Önkormányzati Határozat 
Egészségház felújításához pályázat benyújtása 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egészségház (5144 Jászboldogháza, 
Rákóczi u. 21.) felújítására pályázatot kíván benyújtani. 
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Megbízza Szűcs Lajos polgármestert, hogy beruházáshoz szükséges terveket készíttesse el. A tervek 
elkészítésére 300.000,-, azaz Háromszázezer Forint összeget biztosít a 2008. évi költségvetésből.  
 
A beruházás megvalósításához összesen 35.000.000,- Ft. beruházási költséget határoz meg, ebből a 
pályázathoz szükséges önerő 10 % 3.500.000,- Ft., azaz Hárommillió Ötszázezer Forint. 
A pályázat megvalósítása 2008-2010-ben történik.  
 

Határidő: 2008. május 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos 

 
Szűcs Lajos: A településrendezési tervet 2005. évben készült el. Azóta változtak a jogszabályok. Amit 
akkor nem engedtek meg jogszabályok, azokat már most megengednek. Előkert nagysága nem jól van 
meghatározva. 5 m-es előkert van meghatározva. Most 3 m-es az előkert.  
A másik: a teleknagyság – Petőfi, Kossuth, Szegfű utcákban - 1200-1300 m2 telkek vannak. A 
rendezési terv alapján nem lehet megosztani a telkeket, mert 700 m2 legkisebb lehet. Nincs jó telek 
eladó. Szükség lenne a telekmegosztási megoldásokra. Volt rá érdeklődés, ezzel több lakos 
megkeresett. Kifogytak a településről az állatok. Nem gondozzák a kerteket. Kisebb telket akarnak. 
Építkeznének fiatalok, nem találnak telket. Ezt figyelembe kell vennünk.  
Ha újra készítetnénk a rendezési tervet, ezt a jogszabályok most megengednék.  
Túróczi Béla: Én nem támogatom. 
 

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

24/2008. (IV. 23.) Önkormányzati Határozat 
Településrendezési terv aktualizálása digitális formában 
 
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a pályázatot kíván beadni a 
„Településrendezési terv aktualizálását digitális formában” című pályázatra. 
 

A Képviselőtestület felkéri Szűcs Lajos polgármestert a pályázat elkészíttetésére. 
A pályázat megvalósítása 2008-2009. évben történik. A megvalósítás teljes költsége 6.720.000,- Ft. A 
pályázati támogatás 70 %, ehhez az önerő 30 % 2.016.000,- Ft, melyet az önkormányzat a 2008 – 

2009. évi költségvetéséből biztosítja. 
 

Határidő: 2008. május 15. 
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester 
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester 

Turóczi Istvánné – jegyző 
Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.- Szolnok 

Kókai Györgyi – gazdálkodási tanácsos 
 
 
A Képviselőtestület 1990. évi LXV. Törvény 12. § (4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját zárt 
ülésen folytatja tovább.  
 

Kmf. 
 
 
 

Szűcs Lajos         Turóczi Istvánné 
    polgármester          jegyző 
 


