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JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. július 27-én Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli
ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti tanácskozó
termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, Menyhárt Ernő, Dr. Pap Béla, Szűcs Gergely,
Vámosi Norbert — képviselők

Szűcs Lajos .. polgármester
Dr. Dinai Zoltán - jegyző

Meghívottak: 25 fő

A polgármester köszönti a Képviselőket. A polgármester megállapítja, hogy Képviselőtestület
összesen 7 főből áh, az ülésen jelen van 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

A napirendhez van-e más javaslat, kérdés, napirend előtti hozzászólás? Ha nincs, akkor kérem, hogy
szavazzunk.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

62/2015. (VII. 27.) Képviselőtestületi Határozat
Képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, és a mai ülésen a
meghívóban kiadott napirendet tárgyalja.

Határidő: 2015. július 27.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

1 .Napirend
Tájékoztató az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésről, a napjainkban megújuló és
kiteljesedő szelektív hulladékgyűjtésről a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
területén

Előadó: Gyovai Szabolcs REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás

Szűcs Lajos polgármester átadja a szót a napirend előadójának, Gyovai Szabolcsnak.
Gyovai Szabolcs köszöntötte a jelenlévőket.
Gyovai Szabolcs: A Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás KEOP- 1.1.1/C/I 3-2013-
0034 „Szilárdhu Iladék-gazdálkodási rendszere eszközparkijának fejlesztése, informatikai
korszerűsítése” pályázat keretében Jászboldogháza településen is 2016. évtől megkezdődik a szelektív
hulladékgyűjtés, és ezzel egy időben komposztáló edény kerül majd kiosztásra a lakosok részére. A
komposztáló ládák használatáról szeretnék a mai alkalommal az előadás keretében bővebben szólni.

Gyovai Szabolcs hulladék komposztálásával kapcsolatosan tartott előadást. (Az írásos anyag a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Az előadás anyagából a jelenlévők komposztálási kvíz tesztlapot
töltöttek ki.

Szűcs Lajos: Köszönjük szépen a tájékoztatást.

Gyovai Szabolcs is megköszönte a jelenlévőknek és a Képviselőtestületnek, hogy meghallgatták,
továbbijó munkát kívánt, majd elment az ülésről.

A 23 meghívott vendég meghallgatták a tájékoztatót, majd elmentek a teremből, az ülés folytatódott
tovább.
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Szűcs Lajos: 400 db komposztáló edényt kap a településünk, 800 ingatlan van, minden második lakos
kaphat. Az önkormányzatnak kell a lakosság részére kiadni, és a szerződések lebonyolítása is itt
történik. Jövő évtől beindul a súly alapján történő lakossági hulladékszállítás is, valószínűleg a
szelektív hulladékszállítás. A pályázat cl van nyerve. A megvalósulásának az előkészítése nagyon
lassan folyik, 2016. évben várható. Sajnos a társulás (Regio-Kom Kft.) anyagi helyzete is nagyon
nehéz a rezsi csökkentés miatt. Egyre több panasz érkezik a hulladékszállítás minőségének romlásával
kapcsolatosan, mert a zsákos szemetet nem szállítják el, valamint probléma van a szelektív hulladék
elszállításával, mert a lejelentés után sokára szállítják el. Az egész hulladék elszállítással,
finanszírozással gondok vannak. Ezekkel kapcsolatosan kérem a megértésüket.
Van-e a kérdés, vagy egyéb hozzászólás?
Joó-Kovács Balázs: Jelenleg folyik a település külterületén lévő illegális hulladéklerakó felszámolása,
és a területrendezése. A közmunkaprogram keretében a közmunkások közreműködésével történik a
válogatás. A hulladékot a Jásztelek külterületén lévő hulladéklerakó telepre szállítjuk el. Eddig már a
felgyülemlett hulladék kb. fele elszállításra került.

Mivel más hozzászólás nem volt, a polgármester a napirendet lezárta.

2.Napirend
Előterjesztés az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről szóló
megállapodás megtárgyalására

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzata 2015. június 25-én döntött az Alsó
jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntető megállapodás elfogadásáról. A
képezi. Ezzel kapcsolatosan kell majd döntenie a Tisztelt Képviselőtestületnek. A továbbiakkal
kapcsolatosan átadom a szót a Jegyző Urnak.
Dr. Dinai Zoltán: A törzskönyvi nyilvántartásba vétellel kapcsolatban hiánypótlási felhívást kaptunk a
Magyar Allamkincstártól. Elkészítettük a bejegyzési kérelemhez az adatlapokat. Az alapító okiratot a
hiánypótlás alapján javítottuk. Dönteni kell még az óvodavezető kinevezésével kapcsolatosan.
Szűcs Lajos: Az óvoda működtetése nincs lefinanszírozva. Még a 2014. évi működési hozzájárulást
nem tudtuk kifizetni Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzatának. 4,6 millió forint a tavalyi évi
önkormányzati hozzájárulás. Erre az összegre ebben az évben, június hónapban beadtuk a pályázatot a
kiegészítő támogatásra, a Magyar Allamkincstáron keresztül a Belügyminisztérium felé. Döntés még
nem történt. Ha most kifizetnénk, akkor fizetésképtelenné válna az önkorniányzatunk. A jogszabályi
előírásoknak megfeleltünk. Az óvoda működtetése önkormányzati kötelező feladat. Ha működtetni
akarjuk, akkor eddig is, most is, és a jövőben is az önkormányzatnak kell hozzátenni a pénzt. Minden
évben könyörögni kell, hogy megkapjuk azt, ami a jogszabályok szerint az önkormányzatnak jár.
Van-e kérdés, hozzászólás? A mai napig nem kaptuk választ. Ha nem lesz kedvező válasz, akkor lehet,
hogy önkormányzatunknak nagyon szigorúm kedvezőtlen lépéseket kell megtennie.
Amennyiben nines, javaslom a társulás megszüntetéséről szóló megállapodás elfogadását.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

63/2015. (VII. 27.) Kéijviselőtestületi Határozat
Az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete jóváhagyja az Alsó-jászsági
Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2015. augusztus 31. —én történő megszüntetéséről szóló
megállapodást, és felkéri Szűcs Lajos polgármestert, hogy írja alá.

Határidő: 2015.július 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
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Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat, 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő üt 53/A.- Szarvák Imre
polgármester

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző
Magyar Allamkincstár — Szolnok, Magyar u. 8.

3.Napirend
Előterjesztés a Jászboldogházai Mesevár Ovoda Vezetőjének kinevezésére

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: Az előző napirendhez kapcsolódik a Mesevár Óvoda Vezetőjének kinevezése. A
jelenlegi tagintézmény-vezető Sósné Baráth Erika beadta jelentkezését a közoktatás vezetői képzésre,
mert nincs még meg a jelenlegi jogszabályok szerint az intézmény vezetői képesítése. Átszervezés
esetén a jogszabály megengedi, mint volt tagintézmény-vezetőt, évre megbízzuk a feladattal.
Javaslom, hogy egy évre bízzuk meg az Új intézmény, Mesevár óvoda vezetésével Sósné Baráth Erika
óvónőt.
Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás?
Kobela Mar~it: Nem szólítják fel az önkormányzatot azért, hogy nem pályáztattuk meg?
Dr. Dinai Zoltán: Nem.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

64/2015. (VII. 27.) Képviselőtestületi Határozat
Mesevár Óvoda vezetőjének kinevezéséről

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus
31-ig rnegbízza Sósné Baráth Erikát (Született: Jászberény, 1963. 12. 12. an.: Darázs Ilona) a

Jászboldogházai Mesevár Óvoda intézmény vezetési feladataival.

Határidő: 2015.július 27.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Magyar Allamkincstár — Szolnok, Magyar u. 8.

Sósné Baráth Erika 5144 Jászboldogháza, Lehel u. 13.— óvónő
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző

Sósné Baráth Erika: Nagyon köszönöm a bizalmat. Amit kértünk az önkormányzattól, mindig mindent
megkaptunk. A finanszírozási nehézségekről ez idáig nem volt tudomásom, remélem az is rendeződik
majd. Köszönöm szépen.

4.Napirend ..

Előterjesztés a Jászberényi Központi Orvosi Ugyelet működési környezetének aktuális kérdéseiről,
társuló pénzügyi javaslatról szóló tájékoztató megtárgyalására

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Lajos: A Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft.-től az orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatosan
kaptunk egy ajánlatot. Megvizsgálták az orvosi ügyeleti ellátás helyzetét. Megállapítást nyert, hogy a
jelenlegi ellátás a létre hozása óta egyre rosszabb helyzetben van. Az orvosi ügyelet ellátását az
önkormányzatnak kötelező feladata megszervezni. A finanszírozásához állami támogatást nem kap az
önkormányzat. Negyedévente több, mint egymillió forintba kerül. Az elmúlt 1-2 évtizedben az Orvosi
ellátás elment a vállalkozás irányába. Már nagyon ritka az a háziorvos, aki nem vállalkozóként látja el
a feladatot. Az önkormányzatnak nincs ráhatása a vállalkozó orvosra, hogy vegyen részt a központi
ügyelet ellátásában. Ennek az a következménye, hogy nem azok az orvosok látják el az ügyeletet, akik
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helyben, vagy a környező településeken vannak, hanem teljesen kívülálló orvosok, akik vállalják a
feladatot. Igy az ügyelet ellátásának megszervezésére az országban különböző cégek jöttek létre, és az
orvosokat is ők szervezik össze a feladatra, az önkormányzatokkal meg fizettetik. Megvizsgálták, bogy
a jászságban milyen színvonalú az ellátás. Allami támogatás nélkül működik a feladat ellátása.
Működésével sok a probléma. Visszaélések vannak. A lakos nem azt kapja, amit kellene kapnia. Nem
Úgy működik, ahogy kellene. Ehhez szorosan kapcsolódik a mentőszolgálati ellátás. Vannak olyan
felesleges utak, amelyek nem a beteg érdekeit szolgálják, hanem csak anyagi szempont szerint
döntenek, mert ha nem abba a kórházba viszik, ahová a beteg tartozik, akkor nincs finanszírozás.
Jelenleg a kórházak mellett működik a mentőszolgálat, és az önkormányzat meg nyűglődik az ügyeleti
ellátásokkal. Ez abszurd helyzet. Nincs orvos a mentőautókban. 1-2 hónapos tanfolyamot végző
nientőtisztek vannak. Evek óta a polgármesterek panaszkodnak a hatóságoknál —e miatt. Amikor a
beteget el kellene látni, akkor az ellátás várat magára, mert tologatják egymásnak, mivel külön
fenntartója van az ügyeletnek, külön a mentőszolgálatnak, és külön a kórháznak. Még az ajó, hogy így
is tudjuk üzemeltetni az ügyeleti ellátást, és van orvos a rendelőben. Az orvosoknak meg kell adni
azokat a béreket, amit máshol is megkapnának, mert ha nem adjuk meg, akkor cl fognak menni
tőlünk.. Arra kell törekednünk, hogy minél jobb szolgáltatást biztosítsunk a lakosságnak. Tudunk-e
dönteni most? Van-e ehhez kapcsolódóan vélemény, kérdés, hozzászólás?
Dr. Pap Béla: Olcsóbb nem lesz. Távolabbról kell majd jönnie a gépjárműnek.
Dr. Dinai Zoltán: Javaslom, hogy tárgyaljon a Képviselőtestület tovább ez ügyben. Az önkormányzat
vegyen részt az egyeztetéseken.
Szűcs Laios: Javaslom, hogy tárgyaljuk tovább a központi ügyelet ellátásával kapcsolatosan.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

65/2015. (VII. 27.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászberényi Központi Orvosi Ügyelet működési környezetének aktuális kérdéseiről, társuló
pénzügyi javaslat megtárgyalásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a Jászberényi Központi
Orvosi Ügyelet működési környezetének aktuális kérdéseiről, társuló pénzügyi javaslatot, melyet
tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja. A további egyeztetéseken az önkormányzat részt kíván venni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

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

Régió Ugyeleti Központ Nonprofit Kft. — Budapest — Harsányi Katalin ügyvezető

A polgármester 10 perc szünetet rendelt el. A szünet után az ülés folytatódott tovább.

5 .Napirend
Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő üzletrész vásárlási ajánlatának a
megtárgyalására

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: A napirenddel kapcsolatosan semmilyen előzményről nem tudok beszámolni. Nem
kerestek meg. A levél a Képviselőtestület részére kiosztásra került. A Megyei Önkormányzat szeretné
megvásárolni a társtulajdonosoktól az üzletrészt. Az önkormányzatunk is társtulajdonos. A megyék
ebben az önkormányzati ciklusban sokkal több feladatot kaptak. A jövőben a Megyei Onkormányzat
pályáztatással fejlesztési pénzt tud szétosztani a települések között. Ez a Területfejlesztési Operatív
Program. Ezért megszűnik a társulás, és alakul át az Ugynökség. Van-e ehhez kapcsolódóan vélemény,
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kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy ne akadályozzuk meg a feladataik
ellátásában, és támogassuk a Megyei Közgyűlés döntését.

A képviselőtestület 7 Fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

66/20 5. (VII. 27.) Képviselőtestületi Határozat
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 31/2015. (111.30.) számú határozásának megtárgyalásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Onkormányzat ajánlatát, és egyetért azzal, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Űgynökség Korlátolt Felelősségű
Társaságban, mint a Jászboldogháza Községi Onkormányzat tulajdonában lévő 0,07 % üzletrészt
névértéken inegvásárolja, mely 1.978,86 Ft.

A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán—jegyző
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Onkormányzat — Kovács Sándor Megyei Közgyűlés elnöke

Rentzné Dr. Bezdán Edit címzetes megyei főjegyző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző

6.Napirend
Előterjesztés a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány pénzügyi támogatásának megtárgyalására

Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány a strand kemping területén 3 ikerház
megépítetéséhez igénybe vett banki hitel kamatához, és egyéb kötelező járulékos költségek
kifizetéséhez, rendezéséhez kéri a Képviselőtestület támogatását. A kiküldött anyagban a bank a
jelenlegi számokkal tudott kimutatást adni, de ez az összeg még emelkedni fog addig, amíg a
támogatás meg nem érkezik. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a kifizetési kérelmet
elfogadta, és utalja az alapítvány részére a pályázati támogatást. Van-e kérdés, hozzászólás,
amennyiben nincs, akkor javaslom, hogy a banki hitel karnatához és az egyéb járulékos költségek
kifizetéséhez nyújtson az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást az alapítvány részére.

A képviselőtestület 7 Fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

67/2015. (VII. 27.) Képviselőtestületi Határozat
A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány vissza nem térítendő támogatásáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete a strandüirdő területén megépült
vendégházak kialakításához a banki kamatok, és a pályázatban vállalt egyéb kötelező járulékos
költségek törlesztéséheziegyéb jogcímen 393.985,- Ft., azaz 1-láromszázkilenevenháromezer —

kilineszáznyolevanöt forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Boldogházi Gyermekekért
Alapítvány részére a pályázat sikeres megvalósításához.
A Képviselőtestület felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy a támogatást az egyesület Jász —

Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámla számára utalja át.

Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester
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Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző

A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány — Zrupkó Ferencné kuratórium elnöke

Szűcs Lajos: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások címen
gépjármű beszerzés céljára civil szervezeteknek kiírt pályázaton a Boldogházi Gyermekekért
Alapítvány és a Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület egy-egy darab PEUGEOT BOXER
mikrobuszt nyert 10.000.000,- Ft. értékben. A kérdés, hogy az önkormányzat a civil szervezet mögé
áll-e, hogy meg tudják valósítani a pályázatot. A pályázat feltétele, hogy a civil szervezeteknek
vállalni kell 5 évig a gépjármű üzemeltetését’ Nem szabad veszni hagyni az elnyert pályázatot. Meg
kell keresni a megoldást, hogy hogyan kerüljön beszerzésre. 100 %-os a támogatás, de csak hitelre
lehet beszerezni, mert a támogatás utófinanszírozású. A hitelnek pedig ára lesz. Mindez nem
valósulhatna meg, ha nem volnának a civil szervezetek.
Atadom a szót Pap Béla pályázatírónak.
Pap Béla: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtestület! Ez a pályázat a 2007-2013. —ig tartó
fejlesztési időszak, az Uj Magyarországért Vidékfejlesztési Program kifutó forrásai’ 3 területre
osztották szét a meg maradt forrásokat: a kertészet, a fiatal gazda, és a vidéki térségben működő civil
szervezetek működésének támogatására. A két civil szervezet részéről ez év áprilisában adtuk be a
pályázatot a működésükkel kapcsolatos fejlesztésükre, mely a lakosság és a közösség célját szolgálja
majd. Ez évben el kell számolni a támogatás felhasználásával. Bruttó 100 %-os támogatásról van szó.
PEUGEOT BOXER mikrobusz, közbeszerzés nélküli gépjármű. Utófinanszírozású Európai Uniós
támogatásról van szó, ezért hitelt kell igénybe venni. Kértünk árajánlatot a bankoktól. 3 lehetősége van
a pályázónak. 1. Takarék Faktorház 230.000,- Ft-ért finanszírozza meg a beszerzést. 2. OTP Bank
Nyrt. 200.000,- Ft-ért, és a helyi Jász Takarékszövetkezet 350.000,- Ft-ért. Az első két bank ajánlata
esetében az autót csak akkor hozhatjuk el, ha kifizettük, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
az ellenőrzéseket elvégezte, és az uniós támogatás a bankszámlára megérkezett. A 3. ajánlatiiál a
hitelszerződés megkötése után bármikor elliozhatjuk. Az autók le vannak gyártva, itt vannak az
országban, bármikor átvehetőek. Casco, és a kötelező felelősségbiztosítást kell rá kötni, és szerviz
költséget kell fizetni’ A civil szervezeteknek nincs rá pénzük, ezért van szükség az önkormányzatra,
hogy a civil szervezetek mögé álljon, és segítse a pályázat megvalósítását, az autók beszerzését. A
Képviselőtestületet kérem, hogy döntse el, hogy mögé tud-e állni a civil szervezeteknek, vagy el
engedi a nyertes pályázatokat, mely kétszer bruttó 10.000.000,- Ft. Köszönöm szépen.
Szűcs Laios: Nem szabad elengedni a támogatást, mely két pályázat esetében 20.000.000,- Ft, de az
önkormányzat részéről csak feltétellel tudjuk támogatni. Hogyan, és mire lesznek használva? Térítési
díj ellenében, vagy csak közösségi célokra. Ki az, aki térítéssel, vagy kinek kell fizetni a használatért.
Felvállalhatják az autó üzemeltetését a civil szervezetek, de ez esetben termeljék ki az üzemeltetési
költséget. Aki üzemelteti, annak a működési költségeket biztosítani kell.
Javaslom, hogy az önkormányzat részéről vállaljuk a hitelkamat megfizetését, ugyan úgy, mint a
Polgárőrség részére is megtettük, de az üzemeltetési költséget csak akkor vállaljuk, ha az
önkormányzat dönt az autó használatáról.
Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
Kobela Mar~it: A pályázatok lebonyolításáért a banknak fizetett összegek autónként értendők?
Legalacsonyabb konstrukciót javaslom.
Pap Béla: Igen.
Dr. Pap Béla: Meg kell kérdezni, hogy vállalják-e az üzemeltetést, és írásban válaszoljanak.
Véleményem szerint nem tudják vállalni a civil szervezetek az üzemeltetést, javaslom, hogy vállalja az
önkormányzat.
Szűcs Lajos: Az alacsonyabb árajánlatot javaslom, és kétféle üzemeltetési mód közül válasszon a civil
szervezet. Az egyik, mely szerint az önkormányzat átvállalja az alapítványtól a gépjármű pályázatban
vállalt öt éves üzemeltetés megszervezését, használatának irányítását, és ebben az esetben az
üzemeltetéssel járó összes költséget.
A másik lehetőség: amennyiben az alapítvány teljesen önállóan szeretné üzemeltetni a gépjárművet,
akkor az ötéves üzemeltetési költségeket az alapítvány biztosítja. Majd a civil szervezetek döntése
alapján kössünk megállapodást velük. Van-e kérdés, hozzászólás, vagy más javaslat? Amennyiben
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nines, akkor kérem, hogy szavazzunk. Kérem, hogy a két pályázathoz külön-külön szavazzunk,
először a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány kérelméről, majd a Jászboldogháza If~úságáért
Közhasznú Egyesület kérelméről.

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből? igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

68/2015. (VII. 27.) Képviselőtestületi Határozat
A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány pályázatához önkormányzati támogatásról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások címen gépjármű beszerzés
céljára civil szervezeteknek kiírt, a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány (5144 Jászboldogháza,
Kossuth u. I.) által elnyert PEUGEOT BOXER mikrobusz pályázattal kapcsolatosan az alábbi döntést
hozta.

1. Az önkormányzat minden esetben biztosítja a gépjármű beszerzéséhez szükséges hitel
kamatainak, és a hitellel kapcsolatos egyéb költségek kifizetését.

2. a.) Az önkormányzat átvállalja az alapítványtól a gépjármű pályázatban vállalt öt éves
üzemeltetés megszervezését, használatának irányítását, és ebben az esetben az üzemeltetéssel
járó összes költséget.
b.) Amennyiben az alapítvány teljesen önállóan szeretné üzemeltetni a gépjárművet, akkor az
ötéves üzemeltetési költségeket az alapítvány biztosítja.

3 A Képviselőtestület kéri a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány írásbeli döntését, hogy a
fentiekben hozott melyik (2. a) vagy 2. b) pont) ajánlatot választják, és egyben megbízza Szűcs
Lajos polgármestert, hogy a döntés alapján a gépjármű használattal kapcsolatosan kössön
megállapodást az alapítvánnyal, és a szerződést írja alá.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

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

A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány — Zrupkó Ferencné kuratórium elnöke

A képviselőtestület? fő jelenlévő Képviselőből? igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

69/2015. (VII. 27.) Képviselőtestületi Határozat
A Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület pályázatához önkormányzati támogatásról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások címen gépjármű beszerzés
céljára civil szervezeteknek kiírt, a Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület (5144
Jászboldogháza, Rákóezi u. 27.) által elnyert PEUGEOT BOXER mikrobusz pályázattal
kapcsolatosan az alábbi döntést hozta.

3. Az önkormányzat minden esetben biztosítja a gépjármű beszerzéséhez szükséges hitel
kamatainak, és a hitellel kapcsolatos egyéb költségek kifizetését.



66

4. a.) Az önkormányzat átvállalja az egyesülettől a gépjárműre pályázatban vállalt öt éves
üzemeltetés megszervezését, használatának irányítását, és ebben az esetben az üzemeltetéssel
járó Összes költséget.
b.) Amennyiben az egyesület teljesen önállóan szeretné üzemeltetni a gépjárművet, akkor az öt
éves üzemeltetési költségeket az alapítvány biztosítja.

3 A Képviselőtestület kéri a Jászboldogháza Itjúságáért Közhasznú Egyesület írásbeli döntését,
hogy a fentiekben hozott melyik (2. a) vagy 2. b) pont) ajánlatot választják, és egyben megbízza
Szűcs Lajos polgármestert, hogy a döntés alapján a gépjármű használattal kapcsolatosan kössön
megállapodást az alapítvánnyal, és a szerződést írja alá.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

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

Jászboldogháza Itjúságáért Közhasznú Egyesület — Szöllősi Péter elnök

Pap Béla pályázatíró kért szót. A polgármester megadja részére a szót.

Pap Béla: A személyemmel történt változásról kívánom tájékoztatni a Tisztelt Képviselőket! A nyár
folyamán megkeresett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium azzal a kéréssel, hogy vannak bent maradt
Uniós források, melynek az a célja, hogy Magyarország minél több lehívjon 2015-ig. A 2007-2013.
Uniós forrású pályázatokkal kell elszámolni. Kaptam egy fclkérést, hogy az országban lévő nyertes,
de problémás pályázatokat kell minél gyorsabban a célba juttatni, hogy hozzá jussanak a
támogatásokhoz. Ezért országosan 44 fős projekt doktori csapatot hoztak létre, melynek részese
vagyok En is 2015. év végéig. 2015. július 1-től a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyik
intézményénél vagyok főállású munkatárs. Az ideig, amíg ez tart, addig önkormányzatnál napi 4
órában dolgozom, mint pályázatíró. Ebben az időszakban nem nagyon vannak Uniós források, így
kevesebb a munka is, mert a meglévők futnak ki. Ezért kértem a Polgármester Urat, hogy járuljon
hozzá, hogy 4 órában dolgozzak az önkormányzatnál. Ev végén, decemberben visszatérünk rá, hogy
hogyan tovább, és egyeztetünk a jövő feladataival kapcsolatosan. Hétfőn, szerdán itt vagyok, és
telefonon mindig elérhető vagyok. Köszönöm szépen.

Szűcs Laios: Köszönjük a tájékoztatást!

7.Napirend
Egyebek

Előadó: Szűcs Lajos polgármester
dr.Radoslaw G. Ostalkiewicz polgármester megérkezett az ülésre.

Szűcs Lajos: Tegnap dr. Szerencsés István tolmáccsal megkeresett dr.Radoslaw G. Ostalkiewicz
Jaworze lengyel testvér-település polgármestere. dr.Radoslaw G. Ostalkiewicz aki 12 évet dolgozott a
polgármesteri hivatalban, és 4 évig volt alpolgármester, 2014. decemberétől választották meg Jaworze
település polgármesterének. Gratulálunk! Kifejezte azon szándékát, hogy szeretné, ha a testvér-
települési kapcsolat folytatódna Jászboldogháza településsel. Ezért meghívtam a mai ülésünkre, hogy
mondja el a Tisztelt Képviselőtestületnek kérését.

Örülök, hogy itt van a körünkben. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. A múlt évben
Jaworze Önkormányzata adományozott egy Jászboldogházának egy kitüntető plakettet az alkalomból,
hogy Jaworze település kulturális fejlődésében, mint testvértelepülés a szüreti ünnepségen részt
vettünk. Ez a plakettet vettem át a tagnapi napon a Polgármester Urtól, amit ezúton is köszönünk.

Dr. Szerencsés István tolmácsolja a ~.Radoslaw G. Ostalkiewicz polgármester beszédét.
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Dr.Radoslaw G. Ostalkiewicz: Köszönöm szépen a gratulációt. Nagyon örülök, bogy Jászboldogházán
vagyok. Külön örülök, hogy Jászboldogháza Község Képviselőtestületének tagjaival tudok találkozni.
Először vagyok Magyarországon Képviselőtestületi ülésen, és először vagyok Jászboldogházaán.
Tegnap, amikor keresztül mentem a településen, akkor rendkívül nyugodt, tiszta település fogadott, ma
ez az érzés újra megerősödött bennem. A testvér-települési kapcsolatunk 11 éves múltra tekint vissza,
de gyakorlatilag most kezdek ismerkedni a településsel, és ezért kezdődik egy Új szakasza. 2004-ben
Szolnokon személyesen részt vettem azon az ünnepélyes testvér-települési aláíráson, ahol
Polgármester Ur és Jászszentandrás település polgármestere és az én elődöm írták alá a testvér-
települési megállapodást. Emlékeim szerint az első évek Úgy alakultak, ahogy az elvárható volt, és egy
idő után valami történt. Nem a magyar fél hibájából alakult, illetve szünetelt a kapcsolat. Mindig a
polgármester kezében van a testvér-települési kapcsolatos ápolásának a kulcsa, és az elődöm amikor
Magyarországra látogatott, soha sem jött Jászboldogházára. Ez volt a legnagyobb hiba, mert egy idő
után ez nehézkessé vált, mert mindig a másik településre ment. Fontos, hogy a partneri együttműködés
nem lett felmondva, hanem szerencsére csak szüneteltetve. Engem mindig foglalkoztatott, mint
alpolgármestert, hogy ez a kapcsolat miért nincs úgy ápolva, ahogy kellene, de most már nem
szeretnék magyarázkodni és visszanyúlni a múltba, mert akkor még nem én hozhattam meg a
döntéseket. Amikor polgármesterré választottak, azóta midig érlelődött bennem az, hogy ha lesz
alkalmam Magyarországra látogatni, akkor felkeresem Jászboldogházát. Megkértem Dr. Szerencsés
István polgármestert, hogy járjon közbe, és ha lehetséges hívja fel Szűcs Lajos polgármester urat, hogy
rá szánná-e magát, hogy fogadjon. Ettől a választói kicsit féltem. Ismerve amagyar mentalitást, a
nyitottságot, a lengyelek iránti barátságot, bíztam benne, hogy Polgármester Ur nem fog elutasítani.
Titokban bíztam abban, bogy erre a találkozóra sor kerül. Amennyire visszaemlékszem az
együttműködésre, az idő alatt emlékszem, hogy Jászboldogháza mindig együttműködő volt. Aztán
volt idő, egy pillanat, amikor már olyan fallal találkoztak szemben, amit nem tudtak áttörni. Azon
dolgozom, és arra törekszem, hogy ez a fal tűnjön el kettőnk közül. Ha a magyar fél Úgy dönt hogy
folytatni kívánja a kapcsolatot, én mindent megteszek azért, hogy modell értékű testvér-települési
kapcsolatként működjön. Ha összehasonlítom a két települést, tudom, hogy Jászboldogházának
szűkebb lehetőségei vannak, a település nagyságából adódóan, és egyébként az ország helyzetéből
adódóan is. Nem azt várjuk el, hogy egy közös hold körüli úton vegyünk részt, hanem lehetőségeink
szerint teher nélkül éljük meg az együttműködést. Ezért vagyok most itt Önöknél. Nagyon szépen
köszönöm, bogy szakítottak rám időt. Szeretném a személyemmel megerősíteni azt a szándékomat,
meghívjam küldőttségüket Jaworze településre 2015. szeptember első hétvégéjén megtartandó
hálaadás az aratóünnepre, hogy újra folytassuk az elkezdett együttműködést. A találkozást követően
lesz lehetőségünk mindkettőnknek arra, hogy összerakjuk gondolataikat, hogy mik az elképzeléseink
arra vonatkozóan, hogy a jövőt szép lassan építsük. A hitelességünket elvesztettük Jászboldogháza
szemében, de ezt most szeretnénk helyrehozni. Megérteném azt is, ha azt mondják, hogy nem
szeretnék ez a kapcsolatot feléleszteni és továbbvinni. Nem írnám az Önök számlájára ezt
negatívumként, de arra kérem Önöket, hogy értékeljék, hogy már épp készültem hazamenni, de itt
maradtam, hogy Önökkel találkozzam. Személyes elkötelezettségeim is vannak a magyarok irányába,
ez abból is látszik, hogy tanulok magyarul is, és már kicsit beszélek magyar nyelven.

Szűcs Laios: Örülök, hogy elfogadta a ineghívásomat, és el tudott jönni. Időközben a
Képviselőtestületben történtek változások, de nagyon örültünk a testvér-települési együttműködésnek.
Mindig örömmel vártuk a lengyel barátainkat, és örömmel mentünk Jaworze településre. Utólag
bánom, hogy nem több emberrel tartottuk a kapcsolatot, és mi nem érzékeltük, hogy az esetleges helyi
politikai viszályok miatt a mi leveleink nem értek mindig célba. Nem hibáztatok ezért senkit, mert
valamilyen szinten magunkat is hibáztatom, hogy nem több emberrel tartottuk a kapcsolatot.
Jászboldogháza Önkormányzata részéről nyitottak vagyunk a testvér-települési kapcsolat megújítására.
Csak annyit kérek, legyen ez példa előttünk, hogy a testvér-települési kapcsolatból nem szabad
politikát csinálni. Ez jó példa arra, hogy is, hogy mi most fogjuk Erdélyi testvér-településünkkel
megünnepelni a 20 éves együttműködést. Csak úgy tudtunk idáig eljutni, hogy semmilyen politikai
félreértés nem volt közöttünk, pedig ez idő alatt volt volna rá alkalom.
Amikor együtt voltunk lengyel testvér-településsel, akkor nagyon jól éreztük magunkat együtt, és
minden alkalommal nagyon színvonalas programokon vettünk részt, és mindenki nagyon örült a
lehetőségnek. Javaslom a Képviselőtestületnek, hogy próbáljuk ezt folytatni, amennyiben ilyen
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kezdeményezés van, és megtiszteltek bennünket azzal, hogy felkértek a folytatás, akkor vegyünk
ebben részt, az itt élő lakosság, úgy a gyermekek, mint a felnőttek örömére.

Dr.Radoslaw G. Ostalkiewicz: Örülök, hogy meghívtak a mai ülésükre, és kaphattam egy lehetőséget
a magyarázkodásra. Az a szándék, amit a Polgármester úr mondott, nagyon jól hangzott. A kapcsolat
minőségét ne az anyagiak határozzák meg, hanem az emberek közös jó érzést biztosítsanak egymás
iránt. Ha valamelyik fél talál olyan forrást, finanszírozási lehetőséget, mely a testvér-települési
kapcsolatot érintheti, kérem, hogy vegyük közösen igénybe. Nem lehet olyan nagy teher, ha az egyik
évben mi fogadunk, a másik évben ti fogadtok egy nagyobb csoportot, egyébként kisebb delegációt
szinte minden rendezvényünkre szeretettel várunk.
Szűcs Lajos: Atadom a szót a Képviselőtestületnek, hogy megismerjük a véleményüket.
Menyhárt Ernő: Voltam kint Jaworzéban a tánccsoporttal, de nem emlékszem rád. Nagyon
szimpatikus az, amit mondasz, és amit képviselsz.
Dr. Pap Béla: Javaslom, hogy folytassuk a kapcsolatot továbbrais.
Kobela Margit: A véleményem ugyanaz, mint a Polgármester Urnak, és nagyon örülök a folytatásnak.
Támogatom. Nem emlékszem rád, de amikor ott voltunk éreztem, hogy szeretnek. A lengyel-magyar
barátság nemcsak legenda, hanem igaz! Jól éreztük magunkat!
Szűcs Ger~ely: Személyesen nem voltam a testvértelepülésen, de akik ott voltak, mindig maximális
vendégszeretetről számoltak be, megelégedéssel, jó kedvvel, teli élményekkel jöttek haza. Javaslom,
hogy a kapcsolatot élesszük újra!
Joó-Kovács Balázs: Ennyi idő után már tudom, hogy miért Ön Jaworze polgármestere! Nem jártam
még a testvér-településen, de nagy örömmel fogok menni, és mindig szeretettel várom majd Önöket.
Támogatom a kapcsolatot!
Szűcs Lajos: Szeretném, ha egy határozattal megerősítenénk, hogy szeretnék folytatni a testvér-
települési kapcsolatot. Kérem, hogy szavazzunk!

A képviselőtestület 7 fő jelenlévő Képviselőből 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

70/2015. (VII. 27.) Képviselőtestületi Határozat
Jaworze lengyel testvér-települési kapcsolat megújításáról

Jászboldogháza község Önkormányzatának Képviselőtestülete örömmel fogadta dr.Radoslaw G.
Ostalkiewicz polgármester megkeresését, melyre az alábbi döntést hozta.

A Képviselőtestület szándékát fejezi ki Jaworze lengyel testvértelepüléssel a kapcsolat megújítására,
és folytatására.

Határidő: 2015. augusztus 31..
Felelős: Szűcs Lajos — polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos — polgármester

Dr. Dinai Zoltán —jegyző
Képviselőtestület tagjai helyben

Sasné Szöllősi Anita — pénzügyi ügyintéző
dr. Radoslaw G. Ostalkiewicz Jaworze polgármestere

Szűcs Lajos: A döntésről tájékoztatni fogjuk a lakosságot, illetve megküldjük a lengyel testvér
telepü lésre.
Orülök, hogy az együttműködés újra működik, és bízom abban, hogy nem okozok csalódást Önöknek.
Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy megismerkedtünk. Sajnálom, hogy ezzel úgy érzem, hogy
egy pár évet elvesztegettünk, de azzal az energiával, amit most érzek, azt hiszem, hogy be fogjuk
pótolni. Szeretettel meghívom Jaworzeba Jászboldogháza küldöttségét szeptember 5-6-ra. Jövőre lesz
egy nagyobb ünnepséget tervezünk — 25 éves az önkormányzat -‚ arra egy népesebb küldöttséget
várunk. Nagy szeretettel hívok mindenkit Jászboldogházáról Jaworzebe nemcsak hivatalos
küldöttségként, hanem magánlátogatóként is. Jaworzeban nem tudják, hogy én most itt vagyok, ez
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saját kezdeményezésem volt. Ezt meglepetésként szánom! Biztos vagyok benne, hogy a Képviselő
testület szeretettel fogadja a bírt.
Szűcs Lajos: Köszönöm szépen. Két napja még amikor megkeresett, még én sem gondoltam, hogy
idáig eljutunk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk! Tegnap megmutattam a strandunkat, és kértem, hogy
az iskolások táborozását egymás között próbáljuk megszervezni. Mindig nagyon örültek azok a
gyerekek, akik kint voltak a testvértelepülésen. Akár pályázati támogatás nélkül is évente 2-3 tábort is
meg tudnánk szervezni a gyermekek részére, de bízom benne, hogy a nyugdíjasok részére is.
Dr.Radoslaw G. Ostalkiewicz: Köszönöm szépen! A legnagyobb ajándék az egyhangú szavazás volt.
Az iskola Jászszentandrással tartja a kapcsolatot, és együttműködés van közöttük, de a miénk elég
nagy ahhoz, hogy két települést meggyőzze. A gyermekek elég ügyesek ahhoz, hogy a nyelv nem
okoz nekik gondot, angolul megértik egymást.
Szűcs Lajos: Köszönjük a meghívást, és egy delegációval képviselni fogjuk a települést az
ünnepségen. Minden évben van falunapi rendezvényünk, ami május vége vagy június első hétvégéje,
és arra mi is szeretettel várjuk Onök delegációját!

Dr.Radoslaw G. Ostalkiewicz elment az ülésről.

Szűcs La~os: A nyílt ülés végére értünk. A nyílt ülést bezárom, és zárt üléssel folytatjuk tovább.

(Szűcs Lajos)
polgármester

(Dr. Dinai Zoltán)
jegyző



Jászboldogháza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
ELNÖKÉTŐL

712015.

MEG H ÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésre

2015. július 27-én, hétfőn délután 15,00 órára

AZ ÜLÉS HELYE: Közságháza Tanácskozó terme

Javasolt napirendi Pont:

1. Tájékoztató az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztésről, a napjainkban megújuló és
kiteljesedő szelektív hulladékgyűjtésről a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
területén
Előadó: Gyovai Szabolcs REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás - szóban

2. Előterjesztés az Alsó-jászsági Köznevelési lntézményfenntartó Társulás megszüntetéséről szóló
megállapodás megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban, szóban

3. Előterjesztés a Jászboldogházai Mesevár Óvoda Vezetőjének kinevezésére
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban, szóban

4. Előterjesztés a Jászberényi Központi Orvosi Ügyelet működési környezetének aktuális kérdéseiről,
társuló pénzügyi javaslatról szóló tájékoztató megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban

5. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő üzletrész vásárlási ajánlatának a
megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban, szóban

6. Előterjesztés a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány pénzügyi támogatásának megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester Írásban, szóban

7. Egyebek Zárt ülés
ta~ S2Ja, ‚.c,j~ - ?cl~vn~cMcr

- Rákóczi Szövetség (Budapest) Beiratkozási Programot támogató kérése

- Otthonteremtési kérelem

Jászboldogháza, 2015. július 22.

Szűcs Lajos
polgármester



MEGHÍVÓ

Napjainkban megújul és kiteljesedik a szelektív hulladékgyűjtés a
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás területén. Az Erurópai
Unió Támogatásával megvalósuló fejlesztés során hulladékudvarok épülnek,
bevezetik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést, és 5000 db
komposztálóedény kiosztásával segítik a házi komposztálást.

LEGYÜNK VÁLOGATÓSAK!

Környezetbarát rendezvény és előadás a szelektív
hulladékgyűjtésről.

Hogyan nyerhetünk a háztartási hulladékból értékes humuszt?
Hogyan lesz a szelektíven gyűjtött hulladékból újra nyersanyag?
Ezekre és még számos más kérdésre is választ adnak szakembereink.
Kiadványok, környezetbarát totó, előadás, komposztálási tanácsadás.
Hogyan élhetünk barátságban környezetünkkel?
Komposztálással a lerakóra kerülő hulladék meirnyisége akár 30 %-kal
csökkenthető!

Az előadás időpontja: 2015. július 27. (hétfő) 15.00 óra
Helyszín: Községháza 5144 Jászboklogháza, Rákóczi u. 27.

A részvétel díjtalan!

„REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-Hevesi
Kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének fejlesztése” KEOP- 1.1.1 /2F/09-t 1-
2011-0003

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás



Dét-hevesi kistérség:Átány. Boconád, Erdőtetek. Erk,
Heves, Hevesvezekény, Kömtő, Péty. Tarnabod,
Tarnaörs, Tarnaszentmiktós, Tarnazsadány. Tenk,
Tiszanána. Visznek, Zaránk.

Árendszeretőnyei:
- tömegarányos differenciátt díjtizetést tehetővé tevő

gyűjtési rendszer kiatakítása,
- egyedi azonosítóvat IRFID chip, mikrochip) tehet

ettátni a már megtévő gyűjtőedényzetet
- hetyszíni tömegmérésre atkatmas gyűjtőjárművek

kerütnek beszerzésre
- mérőeszközökvásártása történik
- korszerű informatikai háttér épüt ki

A projektrőt fotyamatosan tájékozódhat a
www.eszkozpark.regiOkom.hU oldalon.

Á projekt elnevezése:
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szotgáttató
Társutás szi(árdhu(tadék-gazdátkOdási rendszere
eszközparkjának fejtesztése, informatikai
korszerűsítése
Kedvezményezett:
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szotgáttató
Társulás
Projektszáma: KEOP-1 .1 .i/C/i3-20i 3-0034
Megvatósítás Ideje: 2015. októberi.
Támogatás intenzitása: 91,098309%,
Támogatás mértéke: 540.121.874 Ft
Ónerő: 52.778.126 Ft
A projekt az Európai Unió támogatásávat a Kohéziós
Alap társfinanszírozásáva[valósu( meg.
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Az ismertetoben tathato fenykepek csak ittusztra
ciok azok nem a megvasaro(ando eszkozoket
ábrázolják.

7/
SZÉCHENYI

Európai Unió
Kohéziós Alap

MAGYARORSZAG
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Új eszközökkeL zöLdebb környezeWnkórt
Hamarosan tovabb folytatódik a hultadékgazdál
kodási rendszerek fejlesztése térségunkben, a
Jaszberény’ és a Dél-Hevesi kistérség 32 telepule
sén A jelentős mértékben Európa’ Uniós forrásból
finanszírozott, kiemelkedoen magas 191%) támoga
tás’ intenzitású beruházás réven ÚJ gyűjtojármtivek
kerulnek beszerzésre és lehetové válik, hogy a két
kistérseg mintegy 30 000 háztartása a valos, termelt
hulladek mennyiségevel arányosan fizessen a szol
gáltatásért Ezzel érvényesíteni tehet a szennyezo
fizet elvet, valamint megvalósul a díjbevételek
‚gazságo-sabb elosztása is A projekt során célja
olyan eszkozok es szamítastechnikai hátter beszer
zése, amelyek a telepulések hulladékgyűjtesét
korszerúbbé, kornyezettudatosabbá teszi, ugyan
akkor a Lakossagi hulladekgyújtési rendszert is
modern, zá Ij a.

Az elmúlt években nem történt jelentős fejlesztés a
lakossági kommunális hulladékgyűjtő járművek
terén. Agyűjtőjárművek mára elavultak, elöregedtek,
korszerűtlenné váltak és kapacitásuk is elégtelen. A
korszerűsítést nemcsak az elavult járművek és a
hulladékgyűjtés eddigi változtatásra szoruló
rendszere. hanem a jogszabályi környezet
megváltozása — kiemelten a hulladékról szóló 2012.

A Jászberényi és a Dél-Hevesi kistérségben a
beruházás során 10db - lám3 és 22m3 szállító kapa
citású, részben daruval felszereLt - ÚJ gyűjtőjármű
beszerzése történik meg. Ezek a tömöritőlapos
felépítményű járművek a korábbiaknál alacsonyabb
önköltséggel és hatékonyabban tudják a lakossági
hulladékbegyűjtést és szállítást végezni. A megvá
sárolandó gépek alacsony karbantartási költségek
mellett, költséghatékonyabb vegyes gyűjtést tesznek
lehetővé.

Korábban rendszeres problémát okozott, hogy míg az
egyes háztartások eltérő mennyiségű hulladékot
termeltek, minden háztartás - a gyűjtőedény
méretétőlfüggő—azonos dijatfizetett.
A hamarosan megkezdődő beruházás ezt a problé
mát is megoldja és lehetővé válik a tömegarányos
differenciált díjfizetés. A szolgáltató a jelenleg is
használt gyűjtőedényeket egyedi azonosítóval (RFID
chip, mikrochip) Látja el. A beszerzésre kerülő Új
gyűjtőjárművek helyszíni tömegmérésre alkalmasak
lesznek valamint informatikai eszközeik révén
közvetlenül kapcsolódnak a központi számlázási
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rendszerhez A projekt részét képezo informatikai
fejlesztés revén lehetove valik, hogy minden
háztartás differenciáltan, csak az altala termelt
hulladék mennyisége alapjan fizesse a szolgattatás
díjat
Az informatikai fejlesztes tehát átláthatobbá és
egyben korszerúbbé is teszi a [akossagi hulladek
urítést es segíti a gyújtoedények azonosítasát

Az új rendszer kiépítése a következő tetepuléseken
történik:
Jászberényi kistérség Atattyan, Janoshida, Jászágo,
Jászalsószentgyorgy, Jászapáti, Jászarokszáltas,
Jászboldogháza, Jaszdózsa, Jászíelsoszentgyorgy.
Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány,
Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor

>.
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évi CLXXXV torvény (Ht I hatályba lépése — is indo
kolja A torvényi előírások miatt a hulladékgaz
dálkodasban Új feladatok és kotelezettségek jelentek
meg A piaci viszonyok átrendezódtek, a lerakási
járulék — mennyiség arányos - bevezetése pedig a
kornyezetvédelmi szempontokon túlmenően gazda

~ ságilag is indokolttá teszi a lakossági kommunális
hulladék gyűjtés eddigi rendszerének korszerÚ
sitését elsősorban az eszkozpark (új jármuvek
vásárlása) es informatikai korszerusítés révén
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Fontos, hogy a gyűjtőedényekte no kerüljön semrnifó~e
ezenityezőaflyag — ezzel tönkretesszük a munkánk eredményét.
És ia kerüljön aszigetekmellé cc: ~~zelektívszigetnei11 hulladéklerakó.
Soha ne dobjunk a szelektív konténerekbe:

o zsíros, szennyezett papírt, indirjót, fax papíii, pelenkát, egészség
ügyi papí’t

o zsíros szennyezett, ételmaradékot tartahila.zó műanyag dobozokat,
fóliát, CD/DVD lemezt ás tokot,
vkleó- ás magnó kazettát, nejlonharisnyát hungarocellt fogkefét,
műanyag játékokat.
ételmaradékkal szennyezett fém konzervdobozt.

o ablaküveget, szemüveget, izzót, neoncsövet, tükröt, kerámiát,
porcelánt, Méltó üvegtálat.

~Ét, ~

LEGYÜNK
vÁLoGATÓSAK~
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Alatlyán, Jánosliida, Jászágó, J~szalsószentgyörgy, Jászapáti,

Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza. Jászdlózsa.
Jászlelsószentgyörgy. Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladóriy.

Jászszentandrás, Jásztelek, PusztamonostOr, Átány, Boconád, Erdőtelek, Erk,
l-leves. Hevesvezekéily, Kömló, Pély, Tarnabod, Tarnabrs, Tarnaszentmiklós,

Taniazsadány, Tenk, liszanána, Visznek, Zaránk

ovAsol ll’lporlMAc-lóK: t’~vjwrctjiukoin ‚I in O v’;’.’w.hdJllat)lt. reqinkon ho

„REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás ‚Jászberényi ás
Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladák-gazdálkodási rendszerének tejlesztése”

KEOP-1 ‚1 .1~2FI09-1 1-2011-0003

Felelős kiadó: REGIO-KOM Téiségi Kommunáts Szolgállató Társulás
5100 Jászberálly, Lehel vezér tér 10. E-mail: tarsulas@regiokom.hu
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KORMÁNYA

Szelektív
huHadékgyű]téS
környezetvédelem



A szemetesvodoibe nap mint nap kihajitott dobozok palackok
csomagoloanyag maradekok — konnyu belatni — nagy m nnyisegban
eitekes nyeisanyagíoriast jelentenek A papa, a fern az U eg jelentos
aszben visszanyerhetO — ehhez azonban szetvalogatva I eli gyujteni

őket Ahhoz, hogy egionkat, a teleouleseket ia ontse ci a s?emet, egyre
inkabb niaskepp kell gondolkodnunk es cselekednunk. mr eddig

33 telapules mintegy 125 ezei iskojat ci ink az a regional 5 hulladek
gazdalkodas program amely 2015 ban teljesedik ki a jasz iprenyi es a
del hevesi kisteisegben Az Eui opal Unio tamogatasaval niegvalosulo
tobb mint nettó 2.783.087.570 forint osszkoltségti fejlesztés
saran hutaclekudvalok epulnek bevezetik a hazhoz me 10 szelektiv
hLilladekgyujtest kitei;eszbk a hazi komposztalast A projek nek része a
komyezettudatos elotmorlot nepszei usits ezenileletfoimalo program is

A tesag jelenlegi hulladakgazdalkodasi endszaze fejleszlasre szorul,
kulonben a jelenlegi muszaki hattenel nem tudna niegfehlni a hazai
es EU elvarasoknak, amelyek eloujak peldaul a szeive) hulladek

lerakón történő, kezelés nélkül ártalmatlanitható mennyiségét, vagy
a csomagolási hulladékok visszagyűjtési és hasznositási arányát.
A fejlesztés célja a minél inkább környezetbarát hulladékgazdál
kodás bevezetése, és emellett a hulladélWagyűjtés hatékonyságának
javitása, a költségeinek optimarzálása is.

Felépült négy hulladékudvar Jászberény, Jászlaclány, Jászárokszállás
és Heves térségében. Fejlesztik, korszerősitik ezek mellett a Jásztelek
határában működő hulladéklerakó telepet is. A lakosság számára
leginkább észrevehető változás azonban a szolgáltatás minőségében
tog jelentkezni: bevezetik a térségben a házhoz menő szelektív hul
ladékgyőjtést, ami azt jelenti, hogya külün edényben gyöjtött, ójrahasz
nositható csomagolóanyagokat — műanyagpalackokat, fémciobozokat,
papirhulladékot — meghatározott rend szerint a háztailásokhól viszi
majd cl a szolgáltató.

A térségi hulladékgazdálkodás korszerősödésének egy másik Jól látható
jele lesz, amikor — a régebben vidéken általánosnak számító — házi
komposztálás szorgalmazáéa érdekében 5 009 komposztláda kerül
a háztartásokhoz majd. A háztartásokban keletkező szerves hulladék
— kerti nyesedék, konyhai maradékok stb. — mennyisége akár az ösz
szes hulladékmeilnyiség 30 százalékát is elérheti: komposztálással így
hulladékból humusz-szerő, a kertben jól hasznosítható anyag nyerhető.

Az Európai Unió által a Környezet- és Energia OparEitiv program
keretében támogatott projekt kedvezményezettje az érintett önkor
mányzatokat tömörítő, jászberényi székhelyő NEGID-KOM Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás. A társult önkormányzatok nem
ma kezdik a környezettudatos gondolkodást: hő egy évtizeddel ezelőtt,
már 2003-ben elkezdődött a szelaktiv huíladékgyüjtés rendszerének
kiépítése a társéghen, összesen 188 dh szelektív hulladékgyűjtő sziget
kihelyezésével.

o A települési szilárd hulladék mintegy 40%-a hasznosítható
további 25-30%-a komposztálható. Az arány a gondos válogatás
eredményeképpen növelhető.

o A csomegolási hulladék — papír. fém, üveg sib. — értékes
rnáeodnyersallyag: megfelelő válogatás után különböző termékei.
gyártásához használható, amivel jelentős mennyiségű sisűrilegas
nyersanyagot takariltietunk meg.

a A hulladék ójrahasznosutása jelentős anargiataksrákossággal isjéi~
mivel ezek a folyamatok kevesebb technológiai lépést igényelnek.

o Csökken a hullad~ktsrakökr5 kerülő hulladék mennyisége, azáltal
magnő azok élettartama, és szükségtelen Újabb lerakük költséges
kiépítése.

a Kevesebb hulladék szennyezi a környazetet.

. ójságokak magazinokat reklám- és szóróanyagokat.
csomagolópapírt kartondobozt. könyvet, füzetet, tojástartót.
borítékot hulladlékgy~ő szigeteken (kékkel jelzett kontenerban)
vagy kék zsákokhan.
.: . . . PET palackot, szavaz mosószeres ílakont, palackok

kupallait, fófiát, azatyrok tasakokat, gyümőlcsleves-, tejes karton
dobozt hulladékgyűjtő szigeteken (sárgávsl jelzett konténerben)
vagy sárga zsákokhan.

‚ üdítős—, söiös italdohozokat, fém konzerves dobozt, alufó

hát hulladékgyűjtő szigeten (a műanyagos rekeszben) vagy Sárga
zsákokban.

tiszta italos üvegeket. befőttes üveget, parfürnös üveget,
konzerves üveget kijelölt konténerhen.

‚‘



KORSZERŰ ~HJLLADÉKGAZDÁLKODÁS A
JÁSZBERÉNY~ ÉS DÉL=HEVES~ TÉRSÉGBEN

A korszerű hulladékgazdálkodás ényege
nagyjából négy alapelvben foglalható össze:

~ A hulladékképződést, hacsak lehet, meg kell előzni
o Ami mégis keletkezik, annak a mennyiségét és

veszélyességét csökkentsük
o Amit lehet, minél nagyobb arányban hasznosítsunk
o Amit nem lehet hasznosítani, azt pedig környezetkímélő

módon ártalmatlanítsuk

33 település mintegy 125 ezer lakóját érinti az a regionális
hulladékgazdálkodási program, amely 201 5-ben teljesedhet
ki a jászberényi és a dél-hevesi kistérségben. Az Európai Unió
támogatásával megvalósuló fejlesztés során hulladékudvarok
épülnek, bevezetik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést.

Mindezek mellett 6 000 komposztláda kiosztásával segítik a házi komposztálást. A háztartásokban keletkező szerves hulladék —

kerti nyesedék, konyhai maradékokstb. — mennyisége akáraz összes hulladékmennyiség 30 százalékátis elérheu: komposztálással
így hulladékból humusz-szerű, a kertben jól hasznosítható anyag nyerhető. A projektnek része a környezettudatos életmódot
népszerűsítő szemléletformáló program is.

A térség jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszere fejlesztésre szorul, különben ajelenlegi műszaki háttérrel nem tudna megfelelni
a hazai és EU-elvárásoknak, amelyek előírják például a szerves hulladéklerakón történő, kezelés nélkül ártalmatlanitható
mennyiségét, vagy a csomagolási hulladékok visszagyűjtési és hasznosítási arányát.

A fejlesztés célja a minél inkább környezetbarát hulladékgazdálkodás bevezetése, és emellett a hulladékbegyűjtés
hatékonyságának javítása, a költségeinek optimalizálása is. .

I
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~e a kevtbő~ nem ks~l ~tét~er~ül ~e~it össze~y€ tei~ink... Ha rendszeresen
vágjuk a füvet, nem kell összegyűjtenünk: hagyjuk ott; és az eredeti helyén fog
komposztálódni, így visszajuttatja a tápanyagot a fű gyökereihez. Az őszi avart sem kell
mindenáron összegereblyézni, hiszen tavaszra nagyrészt elbomlanak a fák tövében, Sőt:
a levágott Tüvet vagy az avart gereblyével ráhúzhatjuk a bokrok tövére, ahol természetes
takaró- (ún. muics-) anyagként elbomlik — de addig is óvja a talajt a kiszáradástól és a
gyomosodástól.

Komposztá~ássa~ a ~erakóra ker~Hő hu~adék rnenny~sége akár 3O%=k& csökkenthető~

Ez a kiadvány újrahasznositott papírra készült.
Ha elolvasta, ás már nines rá szuksége, kérjük,

SZU-Ü~NY~

MAGYAROP.S ZAG~
KORMÁNYA L~L~S~ w*’~Si

Európai Unió
Kohéziás Alap

v~i

tegye a többi külön gyűjtött papirhulladék közé!
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1.) Mennyivel csökkenthető az elszáliitandó hulladék zuemiyisége. ha komposztél?

Di0% ‘

D 30%
D 60%

2j A konyhai hulladék hány százaléka koinposztálható?’

D 10%
D 40%
D 80%

3) Hova érdenies állítani a koniposztálót?

D A ház melletti, betonozott, tetővel védett melléképületbe
D Félárnyékos helyre a kertbe, a kerítéstől kb. 50 cm-re a földre
D Akertben kialakított járólapra, nyílt, napsütéses helyre

4.) Aházhoz képest milyen irányban érdemes akonnosztáló edénytethelyezni. hogygyorsabb legyen
a koinpo eztálás folyamata?

:1 keleti
Li déli

5~) Mit nem célszerű heleteiuii a koniposztba?
A gazokat gyökerestől
Kenyérmaradékot, ételmaradékot

. ‚ Elhervadt virágcsokrot



6.) Hogyan érdemes komposztélni a flivet?

REd. KOM

D Fűnyíráskor az egészet egyszerre beletéve a komposztálóba
A frissen lenyírt füvet megszárítva, kisebb egységekben adagolva

D Sehogy; aiM nem komposztálható

7) Várhatóan mennyi idő múhraiesz kész ako~nposzt?

D 1.5 hónap
: 8 hónap
D 1,56v

8.) Mire hasznáLható akész komposzt?

D tahjjavításra, virágládákba
D állatok etetésére
D semmire

9.) Ha a komposztáló környéke rossz illatú, akkor

D. minden rendben, ennek így kell lennie.
D baj van, több levegőre és száraz faforgácsra van szükség.
D beledobom a vegyes kukába, amit elszállít a szolgáltató.

10.) Maroknróhával ellenőrizhető

D a komposzt víztartalma.
D a komposzt érettsége.
D az anyag komposztálhatósága.

L : H,

-—
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Európai Uni6
Kohéziós Alap

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA
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MEGÁLLAPODÁS

az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás

megszüntetéséről

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT

1.) Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás (székhelye: 5054
Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a, törzskönyvi azonosító szám: 820642, adószáma: 15820646-
2-16) (a továbbiakban: Társulás), melynek működési területe a társult önkormányzatok
közigazgatási területe, tagjai:

1. Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat, 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő Út 53/A,
képviseli: Szarvák Imre polgármester,

2. Jászboldogháza Községi Önkormányzat, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi őt 27, képviseli:
Szűcs Lajos polgármester

(a továbbiakban együttesen: Társulás tagjai) között, a 2013.07.01. alapítással a Társulási
Megállapodás alapján intézmények közös fenntartására létrejött Társulás megszüntetéséről az
alábbiak szerint állapodnak meg:

2.) A Társulás megszüntetésének dátunia: 2015. augusztus 31.

A Társulás tagjai közös megegyezéssel és egyező akarattal kinyilvánítják, hogy a képviselő
testületeik által, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 87. ~-a alapján létrehozott társulásukat 2015. augusztus 31. hatállyal
jogutód nélkül megszüntetik.

Az Mötv. 91. ~ b) pontja értelmében a Társulás megszűnik, ha a Társulás tagjai az Mötv. 88.~
(2) bekezdés szerint minősített többséggel azt elhatározzák. A Társulás tagjainak képviselő
testületeik minősített többséggel hozott döntéssel a Társulás megszüntetéséről és jelen
megszüntető megállapodás elfogadásáról döntöttek.

3.) A Társulás által ellátott - helyi önkormányzatok számára kötelezően ellátandó - feladatot
(óvodai nevelés, intézményi étkeztetés, gyermekek napközbeni ellátása) a továbbiakban a
Társult tagok önállóan, külön-külön az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési
szervvel kívánják ellátni.

4.) A közfeladat jövőbeni ellátása:

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ciüapalota Óvodai és
Bölcsődei Intézmény (székhely: 5054. Jászalsószentgyörgy, Rákóczi Ferenc út 15.)
elnevezéssel költségvetési szervként az alapító okirat módosítása során (a tagintézmény
kiválása után) megjelölt feladatokat 2015. szeptember 1-től önállóan látja el.

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulás intézményéből történő
kiválásával a Jászboldogházai Mesevár Ovoda (székhely: 5144 Jászboldogháza, Petőft
Sándor u. 2.) Új költségvetési szerv létrehozásával kívánja a kötelező feladatát az alapító
okirat szerint 2015. szeptember 1-től önállóan ellátni.

5.) A kötelezettségvállalás rendje:

A megszűnő Társulás és a közösen fenntartott ii~tézményben a kötelezettségvállalásra
jogosultak csak időarányosan 2015. augusztus 31-ig számított költségvetési előirányzatok
biztosítására vállalnak kötelezettséget, annak 2015. augusztus 31-ig történő teljesítésével.



A feladatellátást szolgáló társulási támogatás elszámolására a Társulás tagjai kötelezettséget
vállalnak illetve az elszámolás sorái~ keletkező fizetési kötelezettségük teljesítésére.

6.) A Társulás alkalmazottaI nem rendelkezik.

A Társulás intézményeinél foglalkoztatott közalkalmazottak továbbfoglalkoztatása az
önkormányzati fenntartási költségvetési szerveknél munkajogi jogutódlás mellett változatlan
formában történik. A társulási formában működtetett költségvetési szervnél eltöltött időre úgy
kell tekinteni, mintha azt a jövőben munkáltatójánál töltötte volna cl.

‘7.) A közfeladathoz kapcsolódó vagyon további használata:

A Társulás vagyonnal nem rendelkezik.

A Társulás által közösen fenntartott közfeladatot ellátó intézménynél a használatban lévő
ingatlanok és ingóságok a tag önkormányzatok tulajdonát képezik. A tulajdonos
önkormányzatok a közfeladat ellátására továbbra is ingyenesen biztosítják az ingatlan és
ingó ságok használatát.

8.) Iratkezelés, int megőrzés:

A Társulás iratainak a kezelésére, megőrzésére az önkormányzatok irattározási szabályai
vonatkoznak.

A pénzügyi-számviteli bizonylatok a székhely település önkormányzat hivatalában a
Jászalsószentgyörgyi Polgármesteri Hivatal irattárában kerül őrzésre, az iratmegőrzési
szabályok szerint.

9.) A Társulás tagjai jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlan nyilatkozatukat adják,
hogy az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfeniitartó Társulást 2015. augusztus 31.
napjával megszüntetik.

10.) A Társulás tagjai kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket
elsődlegesen egymás között, tárgyalásos úton, konszenzusra törekedve kívánják rendezni.
Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az egyeztetés nem vezetett eredményre. A
jogvita eldöntéséhez a Jászberényi Járásbíróság illetékességét kötik ki.

Jászalsószentgyörgy, 2015. június 26. Jászboldogháza, 2015 hó nap

Szarvák Imre Szűcs Lajos

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Jászboldogháza Községi Önkormányzat

polgármestere polgármestere



Záradék:

Az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás megszüntető megállapodását az
alapító önkormányzatok Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat az 55/2015. (VI.25.), a
Jászboldogházi Községi Onkormányzat /2015.(VlI ) számú képviselő-testületi
határozatával 2015. augusztus 31-ej hatállyal hagyta jóvá.
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság

Ügyintézés helye: 5000 Szolnok, Liget út 6 Iktatószám: 16-TNY-473-2/2015-832836
Ügyintéző: Tóth Gabriella Tárgy: Törzskönyvi nyilvántartás
Telefonszám: 56/377-658 hiánypátlási felhívás

JÁSZBOLDOGFIÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT vezetője részére
Jászbolclogháza
Rákóczi út 27
5144

VÉGZÉS

A(z) JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 27)
által benyújtott, 2015. július hónap 17. napján, a 16-TNY-473-1/2015-832836 iktatószámon
érkeztetett, JASZBOLDOGHAZAI MESEVAR OVODA (törzskönyvi azonosító: 832836)
megnevezésű szervre vonatkozó, Bejegyzés - Onkormányzati költségvetési szerv tárgyú kérelme
hiányos.

A kérelemben foglaltak bejegyzéséhez az alábbi hiányosságok pótlására hívom fel:

- Hiányzik B102 Bejegyzési kérelem.

Hiányzik a képviselő-testületi határozat a költségvetési szerv létrehozásáról.

Hiányzik a képviselő-testületi határozat a vezető kinevezéséről.

Önkormányzati körben a felügyeleti szerv nem értelmezhető, kérjük a fogalmat az alapító okirat 3. pontjából
törölni szíveskedjenek.

Az 5.3. pontba a költségvetési szerv szervezeti felépítését és működését kell röviden bemutatni vagy utalni a
szervezeti és működési szabályra.

Az intézmény fenntartója az önkormányzat, kérjük a 6.1.1. pontot javítani szíveskedjenek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 2014. évtől hatályos
módosításával megszűnt a költségvetési szervek gazdálkodási besorolása, emiatt az alapító okiratokban már
nem szerepelhet ezzel összefüggő rendelkezés. Kérem a 6.2.3. pontból az önállóan működő fogalmat
szíveskedjenek törölni, valamint a pontot kiegészíteni a gazdasági feladatot ellátó szerv megnevezésével.

Az alapító okirat aláírója kizárólag a polgármester. Az aláírását követően nem írható semmilyen kiegészítő
szöveg (2áradék).

104050]4jJO2jáonypottasy]_20150720 1/3. oldal



Hiánypótlási kötelezettségének a hiánypótló végzés kézhezvétel keltétől számított 20 napon belül tehet
eleget.

Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(továbbiakban: Ket.) 32. ~ (3) bekezdésére hivatkozva az eljárás felfüggesztését sem kéri, a Magyar
Allamkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság az eljárást megszüntétheti a Ket. 31. * (2)
bekezdése értelmében.

Felhívom továbbá a figyelmét arra is, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Aht.) 105/B. ~ (2) bekezdése alapján a bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettséget
késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy ugyanabban az eljárásban több alkalommal
hiányosan teljesítő bejelentésre kötelezett törzskönyvi szerv az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.3 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Avr.) 167/H. ~ (2) bekezdése
alapján ötszázezer forintig terjedő bírsággal sújtható.

Ezen végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, annak hiányában az eljárást
megszüntető végzés ellen benyújtott bírósági felülvizsgálatban támadható a Ket. 96. ~ és 98. *-ának
rendelkezései, valamint az Aht. 104. ~ (3) bekezdése alapján.

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

A(z) JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT a(z) JÁSZBOLDOGHÁZAI
MESEVAR OVODA megnevezésű szervre vonatkozó, ‘Bejegyzés - Önkormányzati költségvetési
szerv tárgyú kérelmet nyújtott be a Magyar Allamkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatósághoz.

A Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság a kérelmet megvizsgálta a
következő, alapvető jogszabályi rendelkezések alapján.

Az Ávr. 167/A. *-a, 167/C. *-a valamint 167/E. *-a rendelkezik a törzskönyvi nyilvántartás
tartalmáról és az adatok igazolására szolgáló okiratokról.

A kérelem elbírálásához fenti jogszabályi előírások alapján szükséges a rendelkező részben
részletezett hiányok pótlása.

Hiánypótlási felhívást tartalmazó végzésemet Ket. 37. * (3) bekezdése, 71-73. *-ai, valamint az Áht.
104. * (2) bekezdése alapján hoztam meg.

A Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság törzskönyvi nyilvántartási
eljárásra vonatkozó hatáskörét és illetékességét az Aht. 104. * (1) bekezdése, valamint a Magyar
Allamkincstárról szóló 311/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 6/A. *-a határozzák meg.

Szolnok, 2015. július 20.

Kovács József a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság igazgatója
neveben es megbizasabol.
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.Á69~6.
TÁJÉKOZTATÓ A JÁSZBERÉNYI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSI

KÖRNYEZETÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEIRőL,

TÁRSULÓ PÉNZÜGYI JAVASLAT

1. A Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Kft. rövid bemutatása

Társaságunk 2009-ben kezdte meg a Jászberényi központi orvosi ügyelet
működtetését. Jelenleg 3 központban látunk el működtetést. Számos orvos és
szakdolgozó kofléga dolgozik társaságunknak. Társügyeleteink az ország számos
központjában látnak el tevékenységet.

Működésünk alapelvei: a szakmai és emberi korrektség, a minőség iránti
elkötelezettség, az innováció és nem utolsó sorban a pénzügyi fegyelem. Ezen
alapelvek megtartása a gyakorlatban is megmutatta működőképességét,
relevanciáját, a fejlődést meghatározó szerepét.

2. Az Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Mt. szakmai működése

Az alapellátási központi ügyelet célja és feladata az érintett lakosság háziorvosi
rendelést és rendelkezésre állást időn kívül történó’,alapellátási szintű sürgősségi
ellátása az adott területet ellátó inentőszolgálattai együttműködve. A betegek
ellátása részint az ügyeleti rendelőben, részint lakáson ill. feltalálási helyen történik.
Ez havonta átlagosan — az ünnepnapokat is 6gyelembe véve - 576 órányi ellátás
biztosítását feltételezi Társaságunk részéről. Ezen időszakban kell folyamatosan és
cselekvő- ill. működőképesen rendelkezésre állnia 2 illetve hétvégén 3 fő —

megfelelő képzettségű — orvosnak, I fő ápolónak és 1 fő gépkocsivezetőnek (aki a
legtöbb esetben szintén rendelkezik ápolói végzettséggel), valamint az ügyeleti
gépj árműnek, az összes orvosi felszerelésnek és anyagnak, az infonnatikai és
telekommunikációs rendszereknek, továbbá az ügyeleti rendelőnek. Ez bizonyos
fokig olyan, mintha a területen további 4-5 háziorvosi. praxist kellene működtetni,
csak itt sofőr is van az ellátó team-ben és lényegesen magasabbak az elvárások a
gépjárművek, az orvosi anyagok és eszközök tekintetében, a team sürgősségi
felkészültségét illetően, valamint lényegesen több a területi betegellátás is.

2.1. Humán erőforrás

Ennek megfelelően ügyeletünkben havonta átlagosan 5x576 ±80-100 órányi, azaz
kb, 3000 órányi időre kell olyan szakszemélyzetet foglalkoztatnunk akik mind az
orvosi, mind a szakdolgozói munkakörökben a sürgősségi betegellátásban jártas,
korszerű isnieretekkel rendelkező kollégák vagy legalábbis törekednünk kell ezen
kvalitások preferálására. Hiszen a központi ügyelet működése a gyakorlatban
jelentősen eltér az alapellátás „hétköznap nappali” működésének jellegétől. A
központi ügyelet ugyanis annak ellenére, hogy az alapellátás része, nem tekinthető a
háziorvosi rendelés meghosszabbításának, hanem jellegéből adódóan szakmai
értelemben sokkal inkább a sürgősségi betegellátás és mentés jellegzetességei
érvényesülnek benne. Ezen kb. 3000 órányi havi foglalkoztatási volumen talán jól
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szemléltethető azzal, hogy ha ezt minden esetben munkavállalókkal töltenénk ki
akkor a pihenőidő, a szabadságok ill. eshetőleges táppénz figyelembe vételével -‚

20-25 főt kellene főállásban foglalkoztatnunk az ügyeleti központban. Társaságunk
legtöbbször vállalkozói jogviszonyú közreműködő orvosokkal ás szakdolgozókkal
végzi a betegellátó tevékenységét, tekintettel a rugalmasabb időbeosztás
lehetőségére és arra, hogy gazdasági szempontból is ez a hatékonyabb.

Orvosok és szakdolgozók tekintetében is törekszünk az ellátás jellegének és sokszor
fizikailag is nehéz voltának figyelembe vételével dinamikus és terhelhető kollégák
alkalmazására, azonban az orvosok esetében észlelhető jelentős humán-erőforrás
hiány miatt ez sokszor nagy nehézségek árán oldható csak meg. A
gépkocsivezetőinktől is elvárjuk a megfelelő sürgősségi jártasságot, és figyelembe
véve azt, hogy kritikus szituációk lényegesen gyakrabban fordulna elő területi
ellátás során, mint az ügyeleti rendelőben, az ügyeletes gépkocsivezetők esetében
alapvetően ápolói vagy mentőtiszti képzettséggel is rendelkező kollégákat
alkalmazunk.

2.2. Az ügyeleti tevékenység központi irányítása, háttérszolgáltatások

Társaságunk betegellátó tevékenységének zavartalan és folyamatos működtetéséhez,
az országban megtalálható több központunk irányításához komoly központi
fbnkciók kialakítása volt szükséges, mely szerves és egyben tudatos fejlesztés
eredménye. Központi üinkcióink:

• a. Szakmai és szervezeti irányítás, a vonatkozó jogszabályoknak,
szakmai irányelveknek, valamint külső és belső protokolloknak
megfelelően

b. Folyamatos szakmai és szervezeti működési audit
c. Teljes körű humán-erőforrás biztosítás: felkutatás, foglalkoztatás
d. Rendszeres belső szakmai képzések biztosítása a foglalkoztatott

humán erőforrás részére illetve a jogszabályban előírt továbbképzési
kötelezettségek ellenőrzése

e. Teljes körű logisztikai szolgáltatás: eü. anyagok és eszközök illetve
egyéb a működéshez szükséges anyagok beszerzése, kiszállítása,
raktározása, készletkezelése

F. Orvosi és egyéb eszközök rendszeres karbantartása illetve ellenőrzése
és minősíttetése

g. Gépjármű üzemeltetés, karbantartás, szervízelés illetve tartalék
gépjármű elérhetőségének biztosítása

h. Informatikai rendszer működtetése: medikai és vállalatirányítási
egyaránt

L A helyi háziorvosok elektronikus úton történő tájékoztatása az
ügyeleti betegellátásokról (amennyiben igénylik)

j. A jogszabályban előírt, illetve további a finanszírozótól,
önkormányzatoktól vagy közigazgatási szervtől, hatóságtól származó
jelentési kötelezettségek teljes körű biztosítása
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k. OMSZ-al közös diszpécserszolgálat működtetése
I. Rendkívüli helyzetek kezelése a társszervekkel együttműködésben
m. Folyamatos kapcsolattartás a Megbízó Önkormányzatokkal, OEP-el,

egészségügyi hatóságokkal, OMSZ-al, valamint a helyi háziorvosokkal
és gyógyszerészekkel

it Fenti funkciók ellátásához szükséges központi operatív-, szakmai-,
logisztikai- és stratégiai- menedzsment, továbbá a központi
adminisztráció, könyvelés, Jogi háttérszolgáltatás biztosítása.

3. Humán erőforrás helyzet

A hazai egészségügy humánerőfonás helyzete drámai. Ez mindenekelőtt igaz az
orvosi erőforrásokra. Egyre kevesebben jelentkeznek az orvosképzésbe, a diplomát
megszerzett orvosok egy része nem folytatja az egészségügyben a pályafutását,
másik részük már a szakképzést is külföldön kezdi meg, nagyobb részük pedig a
szakvizsga megszerzését követően külföldre megy dolgozni ill. ezt tervezi 2-3 éven
belül. Több szervezet felmérése szerint is, a 40 év alatti magyar orvosok 50%-a
tervezi a külföldi munkavállalást. Az itthon maradók korösszetétele pedig
kifejezetten „kedvezőtlen”, hiszen a praktizálá orvosok 30%-a 5-7 éven belül eléri a
nyugdíjkorhatárt. Még rosszabb a helyzet az alapellátásban, a jelenleg dolgozó
háziorvosok 25%-a ugyanis nyugdíjaskorú, 40%-uk pedig 60 évnél idősebb. Ezt a
humán erőforrás hiányt nem lehet megoldani sem fokozott képzéssel, sem
semmilyen más eszközzel, csak és kizárólag a legális orvosi jövedelmek drasztikus
javításával (azaz a hazai nemzetgazdasági jövedelmi rangsor elejére történő
pozicionálásával).

Az orvoshiány az egészségügy minden területén érezteti a hatását. Több száz
alapellátási praxis áll évek óta üresen, a számuk folyamatosan nő. A kis- és közepes
kórházak folyamatos orvoshiánnyal küzdenek, van ahol 1-2 orvossal működnek
osztályok és csak a legnagyobb kórházi központok és klinikák azok, ahol még
valamelyest konszolidált a helyzet (többek között azért is, mert a szakképzésüket itt
töltik a szakorvosjelöltek). A háziorvosi praxisok vonatkozásában a helyzet
megoldására további lényeges finanszírozás javítást ígér az egészségügyi
kormányzat (pedig az alapellátási praxisok finanszírozása az elmúlt 4 évben 26%-al
nőtt). A kis és közepes kórházakban pedig az égető szakemberhiány kompenzálására
a közalkalmazotti bértábla 2-3 x-osának megfelelő jövedelmeket kínálnak a
szakorvosoknak, akkor is ha ezzel tovább növelik intézményi adósságukat.

Az elmúlt 2 év során Pl a társügyeleteinkben dolgozó orvosainkból 12 távozott
külföldre, pótlásuk rendkívüli erőfeszítést kíván tőlünk nap mint nap és teljeskörűen
nem is tűnik lehetségesnek, az egy orvosra jutó ügyeleti óraszám terhelés
rendszerünkben is folyamatosan nő.

Ehhez társul az a tény, hogy az általánosan jelentkező orvoshiányra válaszul az
elmúlt 1-2 év során működési környezetünkben 25-35% (500-1000 Ft) közötti
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orvosi óradíjemelések történtek, az érintett működtetők Ugyanis Semmilyen
más Utat nem találtak arra, hogy az ügyeletes sorokat kiállítsák.

A megmaradt orvosokért folytatott verseny tehát éleződik. Jászberényben az
országos átlagnál és a környékbeli ügyeletekhez képest 500-1000 Ft-al alacsonyabb
óradijak vannak. Kizárólag az a tény tartja fent a rendszert, hogy szemben az
országos tendenciával a Jászberény és környékén levő háziorvosok részt vesznek az
ügyeleti rendszerben, így az ügyeleti óraszám legalább felét a helyi kollégák adják,
ás zömében hétvégére kell a fővárosból vagy más helyről orvost delegálnunk. (Díjak
a környező ügyeletekben: Hatvan 2300 Ft/óra, Pásztó 2500 Ft/óra, Eger 2500 Ft/óra)

Ugyanakkor az óradíjak folyamatos emelkedése azt a kényszert vetíti elő, hogy a mi
is emelésre kényszerülünk, és ez az emelés a jelenlegi forrásokból nem
5nanszírozható. (Csak az orvosi díjak 500 Ft-os emelése 576*2*500=576.000 Ft
költségnövekedést jelent, és a szakdolgozói díj még nem is emelkedett.)

Fenti űnanszírozási helyzeten túl, problémát jelent a kollégák számára az is, hogy az
OMSZ, akivel szoros és jó kapcsolatot ápolunk, szintén komoly anyagi és humán
erőforrás gondokkal küzd. Az esetkocsik mentőtiszti személyzetének létszáma —

amely az OMSZ sürgősségben igazán kompetens és beavatkozni képes állománya —

szintén folyamatos csökkenést mutat, amely bár nem olyan drasztikus mint az orvosi
körben tapasztalható, de pontosan „elegendő” ahhoz, hogy a meglévő esetkocsik
egyre nagyobb számban a mentőtisztek hiánya miatt ne tudjanak részt venni az
ellátásban. Gyakori, hogy egyes mentőállotnásokon havonta 5-10 mű~zakban nincs
meg az esetkocsi személyi állománya, azaz az nem tud részt venni a mentésben ezen
alkalmakkor. Ez pedig azt jelenti, hogy az ügyeleti team — a közös
diszpécserszolgálat utasítására - egyre többször kerülhet olyan helyzetekbe, amikor
kifejezetten mentési feladatot kell ellátnia, amihez igazi kompetenciáj a nincsen
(hacsak nem épp sürgősségi szakorvos látja el az ügyeletet). Ezen esetek növekvő
száma valóban frusztráló lehet több kolléga számára, ami tovább csökkenti az
ügyeletben való részvételi szándékot.

Ezt a helyzetet tovább rontja, bogy a megyei irányítócsoport a szűrő feladatait
nem látja el, és gyakorlatilag érdemi kikérdezés nélkül adja át a hívásokat
kollégáink Számára.

Mindezek következtében az ügyeleten feladatot vállaló nem helyi kollégáink
díjazási igénye az utóbbi hónapokban drasztikusan (kb.35%-a» megemelkedett.

Mivel az egészségügyi humán erőforrás helyzet ilyen mértékű romlását és
közreműködőink dijigényének ilyen hirtelen bekövetkező és ilyen jelentős
mértékű emelkedését nem láthattuk előre, ezért megoldásként javasoljuk a két
járási településeink összefogását és a jászberényi ügyelet működési területének
kiterjesztését.
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4. Saját diszpécserszolgálat működtetése

A fentiekben vázolt, OMSZ irányitó csoport feladat átadását javítandó, 2015.
áprilistól Társaságirnk saját mentőtisztet biztosít a diszpécserszolgálttal történő
kommunikációban, és a mi mentőtisztünk veszi át a feladatokat az Országos
Mentőszolgálattól. Ettől a hívások szakszerűségének javulását, így az orvosok
elégedettségének javulását várjuk.

Kérjük, j avaslatunkat szíveskedjenek a Testület előtt mielőbb megtárgyalni, bízunk
pozitív döntésükben.

Debrecen, 2015. június 30.

Régió Űgyeteti Központ Nonprofk ttf~.
1138 Budapest, Túrác u. 11/b. 1/3.

Tisztelettel: Cgj.: 01-09-980282
Adászánt 14116799-1-42
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS
ELNÖKE

Ikt.sz.: 149/2015.
Ugyintéző: Dr. Denke G.

Telefon: 30/249-50-63
dr.deukea~jnszm.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Területfejlesztési Ugynökség
Nonprofit Kft.
tulajdonosai részére

Székhelyeiken

Tisztelt Tulajdonostársak!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot 2000. február 9-én
hozta létre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács és a megyében működő 6 kistérségi
társulás, bogy az elkülönített állami alapok pályázati rendszeréből ráháruló feladatokat ellássa. A
területfejlesztés intézményrendszere a társaság megalakulása óta többször is átalakult, legfőképpen sz
Európai Unióhoz való csatlakozás következményeként. Az Ugynökség az intézményrendszer és a
területfejlesztési törvény módosításainak következtében megváltozott feltételekhez folyamatosan
alkalmazkodott és a JNSZ Megyei Területfejlesztési Tanács megszűnése óta is folytatja tevékenységét.

Az Ügynökség részt vett a 2014-2020. közötti fejlesztési ciklus megyénket érintő tervezési feladatainak
ellátásában és a tervek szerint a TOP végrehajtásában is szerepet vállalhat, melyhez a Megyei Onkormányzat
kizárólagos tulajdonában kell állnia. E feladat sikeres megvalósításához — és a cég gyorsabb, operatívabb
irányíthatósága érdekében — a Megyei Onkonnányzat, mint az Ugynökség 80%-os üzletrésszel rendelkező
többségi tulajdonosa ki kívánja vásárobi a 29 tulajdonostárs üzletrészét.

A társaság to~~rzstőkéie: 3.000.000.-Ft, - azaz Hárommillió 00/l 00 forint, amely kizárólag készpér~zből áll.

Jelen levél mellékleteként csatolom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 3112015. (III. 30.) számú
határozatát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ugynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságban a többi tulajdonostárs Uzletrészének megvásárlásáról, mely a névértéken történő vételi ajánlatot
tartalmazza, valamint a törzstőke arányokról ős névértékekről a kimutatást.

Várjuk döntésüket az értékesítési ajánlatról.

Szolnok, 2015. július 17.

Tisztelettel:

(7 ~‘
Kovács Sándor



MeHéldet

Település Üzletrész % Üzletrész értéke
Alattyán Község Önkormányzata 0,08% 2 474,16 Ft

Jánoshida Községi Önkormányzat 0,10% 3 068,51 Ft

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat 0,14% 4 284,03 Ft

Jászapáti Városi Önkormányzat 0,35% 10 560,91 Ft

Jászágó Községi Önkormányzat 0,03% 835,60 Ft

Jászárokszállás Város Önkonriányzata 0,31% 9 352,38 Ft

Jászberény Városi Önkormányzat 1,06% 31 701,38 Ft

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 0,07% 1 978,86 Ft

Jászdózsa Községi Önkormányzat 0,09% 2 615,17 Ft

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 0,07% 2 189,80 Ft

Jászfényszaru Városi Önkormányzat 0,22% 6 740,71 Ft

Jászivány Községi Önkonnányzat 0,02% 492,97 Ft

Jászjákóhahna Községi Önkormányzat 0,12% 3 539,34 Ft

Jászkisér Város Önkormányzata 0,22% 6 606,69 Ft

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 0,23% 6 802,48 Ft

Jászszentandrás Községi Önkormányzat 0,10% 2 947,3 1 Ft

Jásztelek Községi Önkormányzat 0,06% 1 911,27 Ft

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 0,06% 1 898,45 Ft

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása 3,33% 100 000,00 Ft

Tiszazugi Önkormányzatok Társulása 3,33% 100 000,00 Ft

Tisza~red Kistérség Többcélú Társulása 3,33% 100 000,00 Ft

Fegyvernek Város Önkormányzata 0,48% 14 286,00 Ft

Kengyel Község Önkonnányzata 0,48% 14 286,00 Ft

Kuncsorba Község Önkormányzata 0,48% 14 286,00 Ft

Örményes Község Önkormányzata 0,48% 14 286,00 Ft

Tiszapüspöki Község Önkormányzata 0,48% 14 286,00 Ft

Tiszatenyő Község Önkormányzata 0,48% 14 285,00 Ft

Törökszentmiklós Városi Önkonnányzat 0,48% 14 285,00 Ft

Nagykun Hagyományőrző Társulás 3,33% 100 000,00 Ft

SNSZ Megyei Önkonuányzat 80,00% 2 400 000,00 Ft

Összesen: 100,00% 3 000 000,00 Ft



Kivonat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2015. március 30-i ülésének
jegyzőkönyvéből:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
31/2015. (111.30.) Számú határozata
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ugynökség Korlátolt Felelősségű
Társaságban a többi tulajdonostárs üzletrészének megvásárlásáról

1.) A Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Ugynökség Korlátolt
Felelősségű Társaságban a többi Wlajdonostárs tulajdonában lévő, összesen 20%-os
mértékű üzletrészeket megvásárolja névértéken, vagyis összesen 600.000,- Ft-os
vételáron, és felhatalmazza az elnökét a vételi ajánlatok és az üzletrész-adásvételhez
kapcsolódó j ognyilatkozatok, szerződések megtételére és aláírására.

2.) Az üzletrészek megvásárlásának forrása a Megyei Ónicormányzatnak az ENEREA
Eszak-Almldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságban fennálló üzletrészei eladásából származó bevétel.

Határidő: 2015. április 30. és folyamatos
Felelős: Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés elnöke

Rentzné Dr. Bezdán Edit címzetes megyei főjegyző

Erről:
1) Megyei Közgyűlés tisztségviselői
2) Megyei főjegyző
3) Irodavezető
4) Alattyán Község Önkormányzata
5) Jánosbida Községi Onkormányzat
6) Jászalsószentgyörgy Községi Onkormányzat
7) Jászapáti Városi Önkormányzat
8) Jászágó Községi Onkormányzat
9) Jászárokszállás Város Önkormányzata
10) Jászberény Városi Ünkormányzat
11) Jászboldogháza Községi Onkormányzat
12) Jászdózsa Községi Önkormányzat
13) Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat
14) Jászfényszaru Városi Onkormányzat
15) Jászivány Községi Önkormányzat
16) Jászjákóhalma Községi Onkormányzat
17) Jászkisér Város Önkormányzata
18) Jászladány Nagyközségi Onkormányzat
19) Jászszentandrás Községi Onkormányzat :
20) Jásztelek Községi Onkormányzat
21) Pusztamonostor Községi Onkormányzat
22) Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása
23) Tiszazugi Onkormányzatok Társulása
24) Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulá~a
25) Fegyvernek Város Önkormányzata
26) Kengyel Község Önkormányzata
27) Kuncsorba Község Onkormányzata



28) Örményes Község Önkormányzata
29) Tiszapüspöki Község Onkormányzata
30) Tiszatenyő Község Önkormányzata
31) Törökszentmiklós Városi Onkorniányzat
32) Nagykun Hagyományőrző Társulás, mint a Területfejlesztési Ugynökség Kft-ben

tulaj donostársai
értesülnek.

Kovács Sándor sk. Rentzné Dr. Bezdán Edit sk.
a Megyei Közgyűlés elnöke megyei főjegyző

A kivonat hiteléül:
Szolnok, 2015. április 8.

Kormös jLívia
testületi referens
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Tisztelt Polgármester Úr!

Januárban azzal a kéréssel fordultunk Önhöz, hogy lehetőségeinek megfelelően támogassa a
Rákóczi Szövetség beintkozási programját, annak érdekében, hogy minél több határon túl élő
magyar családot ösztönözhessünk gyermekeik magyar iskolába hatására.

A program jelenleg érinti a teljes Felvidéket, a kárpátaljai Felső-Tisza vidéket, Erdélyben Dést és
régióját, a partiumi Bihar megyét, Temesvárt, a Vajdaság 31 szórványtelepülését, valamint a
horvátországi és a muravidéki magyarságot.

Szeptember és december között mintegy 200 helyszínen 5500 iskolakezdőt szeretnénk
ösztöndíjban részesíteni személyesen, iskolai ünnepségek keretében. Arra törekszünk, hogy a
program támogatói is jelen legyenek az ösztöndíjátadó ünnepségeken, hogy ezzel is kifejezhessék
elismerésüket a magyar iskola mellett döntő családoknak.

Arra szeretnénk kérni Önt és települési önkormányzatát, hogy csatlakozzon a sikeres és
hatékony program támogatói sorába és lehetőség szerint kapcsolódjon be valamely
helyszínen annak átadásába.

Az ösztöndíjátadások menetrendjét augusztus végétől szíves megküldenénk Önnek, annak
érdekében, hogy a leginkább megfelelő időpontot és helyszínt H tudja választani.

A Beiratkozási
www.rakocziszovetseg.org

Levelem mellékletében küldöm a Beiratkozás Programot 2014-ben támogató önkormányzatok és
a 2015-ben már támogató önkormányzatok listáit.

További kérdése estén állok szíves rendelkezésére, központi irodánk munkatársaival együtt.

Támogatásában bízva!

Üdvözlettel,

Dr. HalzlJózsef,
a Rákóczi Szövetség elnöke

RÁJ{ÓCZI

Szűcs Lajos polgármester részére
Jászboldogháza Önkormányzata
Jászboldogházam Rákóczi ii 27.
5144

T

Program részleteiről, eredményeiről honlapunkon olvashat:

Budapest, 2015. július 16. : . ..
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A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programját 2014-ben támogató önkormányzatok listája

40. Bükkábrány 80. Heresznye1. Ácsteszér 81. Hermánszeg

41. Cégénydányád2. Ádánd 82. Hévíz

42. Csabaszabadi3. 83. Hódmezővásárhely

43. Csaholc4. ~ádha1om 84. Hosszúhetény

44. Csávoly5. Bakonysátkány Csongrád Megyei 85. Igai

6. Bakonyszeutkirály 45. Önkormányzat 86. Kaposmérő

7. Bakonyszücs 46. Csurgó 87. Kaposvár

8. Balassagyarmat 47. Dabas 88. Karcag

9. Balatonahnádi 48. Dány 89. Kecskemét

10. Balatonederics ~ ~ 90. Kerepes

11. Balatonfőkajár 50. Devecser 91. Keszthely

12. Balatonkenese 51. Diószviszló K~~6

13. Balatonkeresztúr 52 Dunabogdány 93. Kisbér

14. Bajatonőszöd 53. Dunakeszi 94. Kiskunfélegyháza

15. Balatonújlak 54 Dunaújváros 95. Kisújszállás

16. Balatonvilágos 55. Eger 96. Klárafalva

17. Barcs 56. Egerág 97. Kocsér

18. Bárdudvarnok 57. Egerszólát

19. Bátaszék 58. Érd 99. Komárom

20. Bátya 59 Fehérgyarmat 100. ~

21. Betkesz 60. Fehéwárcsurgó 101. Körmend

22. Biatorbágy 61. Felsődobsza 102. Köröm

23. Bogács 62. Felsőmocsolád 103. Körösnagyharsány

24. Bogyiszló 63. Fonyód 104. Kőszeg

25. Bonyhád 64. Fót 105. Kunszentmiklós

26. Borsodszentgyörgy 65. Füzesgyarmat 106. Kutas

27. Budapest Főváros 66. Gánt 107. Lajosmizse

28. Budapest II. kerület 67. Gödöllő 108. Leányfalu

29. Budapest IX. kerület 68. Gyermely 109. Letenye

Budapest VI. kerület, 69. Gyomaendrőd 110. L~l~
30. Terézváros

31. Budapest VIII. kerület 70. Gyöngyös 111. Lovas

32. Budapest XI. kerület 71. Gyöngyöshalász 112. Madaras

33. Budapest XII. kerület 72. Győr 113. Mátészalka

34. Budapest XVI. kerület 73. Győrság 114. Mátramindszent

35. Budapest XVII. Kerület 74. Gyula 115. Medina

Budapest XVIII. 75. Hajdúnánás 116. Mélykut
36. Kerület 76. Halászi 117. Meszlen

37. Budapest 20Cl. Kerület Hatvan 118. Mezőcsát

38. Budapest XXII. Kerület 119. Mikepércs

39. Bugyi 79. Heréd



120. Mogyoród

121. Mórahalom

121 Mosonrnagyaróvár

123. Nagykanizsa

124. Nagykáta

125. Nagykőrös

126. Nagyoroszi

127. Nagyszénás

128. Nagytarcsa

129. Napkor

130. Nemesgörzsöny

131. Nógrád

132. Nyáregyháza

133. Nyíracsád

134. Nyírbogát

135. Ócsa

136. Ófehéttó

137. Okorág

138. Orbányosfa

139. Oroszlány

140. Ostffyasszonyfa

141. Ököritófűlpös

142. Pákozd

143. Paks

144. Panyola

145. Pápa

146. Pátka

147. Pátyod

148. Pellérd

149. Pétervására

150. Petőfiszállás

151. Pittó

152. Polgárdi

153. Püspökmolnári

154. Rábapatona

155. Ráckeresztút

156. Rákóczibánya

157. Romhány

158. Sajóhídvég

159. Salgótarján

160. Sarkad

161. Sárpilis

162. Sárrétudvari

163. Sátrát

164. Sátoraljaújhely

165. Siófok

RÁKÓCZI T SZÖVETSÉG

166. Somlóvásárhely

167. Somogybabod

168. Somogyszil

169. Somogyudvarhely

170. Sopronnémeti

171. Süttő

172. Szada

173. Szank

174. Szántód

175. Szany

176. Szárfőld

177. Szécsény

178. Székesfehérvár

179. Szentendre

180. Szentldrály

181. Szerencs

182. Szigetszentmiklós

183. Szőkedencs

184. Tapolca

185. Tard

186. Tárnok

187. Tarpa

188. Táska

189. Tát

190. Tata

191. Terény

192. Tiszabercel

193. Tiszakécske

194. Tiszaladány

195. Tiszalúc

196. Tiszanána

197. Tiszasas

198. Tiszasziget

199. Tiszavasvári

200. Tisztaberek

201. Tófej

202. Tolna

203. Torvaj

204. Törökszentiniklós

205. Tunyogmatolcs

206. Ugod

207. Újkígyós
208. Vál

209. Vámosoroszi

210. Váncsod

211. Vasvár

212. Vatta

213. Vecsés

214. Veresegyház

215. Verpelét

216. Zabat

217. Zagyvarékas

218. Zalaegerszeg

219. Zirc
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A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programját 2015-ben mát támogató önkormányzatok listája

1. Ács
2. Acsteszer

3. Alsoors

4. Árpádhalom

5. Bábolna

6. Bakonyszentkirály

7. Bakonyszücs

8. Balassagyatmat

9. Balatonalmádi

10. Balatonededcs

II. Balatonfőkaját

12. Balatonkenese

13. Balatonkeresztúr

14. Balatonvilágos

15. Bicske

16. Borsodszentgyörgy

17. Budapest Főváros

18. Budapest I. kerület

19. Budapest H. kerület

20. Budapest III. kerület

21. Budapest IX. kerület

22 Budapest VI. kerület,
Terézváros

23. Budapest XI. kerület

24. Budapest XH. kerület

25. Budapest XVI. kerület

~ Budapest XVII.
Kerület

27 Budapest XVIII.
Kerület

2$ Budapest XXi.
Kerület

29. Bugyi

30. Bükkábrány

31. Cégénydányád

32. Csabaszabadi

33. Csongrád

34. Csopak

35. Dabas

36. Dány

37. Darnózseli

38. Detecske

39. Devecser

40. Drégelypalánk

41. Dunakeszi

42. Dunaújváros

43. Egerág

44. Egetszólát

45. Érci

46. Fadd

47. Fehénrárcsurgó

48. Felsőmocsolád

49. Felsőörs

50. Felsőzsolca

51. Fertőszentmiklós

52. Fonyőd

53. Főt

54. Füzér

55. Göd

56. Gödöllő

57. Gyál

58. Gyermely

59. Gyömrő

60. Gyöngyös

61. Győr

62. Gyugy

63. Gyula

64. Hajdúnánás

65. Halászi

66. Hatvan

67. Herceghalom

68. Hetes

69. Hódmezővásárhely

70. Hollókő

71. Hosszúhetény

72. Igal

73. Jákó

74. Kács

75. Kaposmétő

76. Kaposvár

77. Kecel

78. Kecskemét

79. Keszthely

80. Kisújszáilás

8!. lUárafalva

82. Komárom

83. Konúó

84. Komlóska

85. Kőszeg

86. Kutas

87. Leányfalu

88. Litér

$9. Lovas

90. Madaras

91. Martonvásár

92. Mátramindszent

93. Mende

94. Mikepércs

95. Miskolc

96. Mogyotód

97. Mohács

98. Mórahalom

99. Nagykaniarás

100. Nagykanizsa

101. Nagykőrös

102. Nagyoroszi

103. Nagy~zénás

104. Nagytarcsa

105. Nógrád

106. Otoszlány

107. Ozora

10$. Paks

109. Paunonhalma

110. Pápa

111. Perbál

112. Pibs

113. Pirtó

114. Porroghszenddtály

115. Rábacsécsény

116. Ráckeresztút

117. Rátka

11$. Romhány



119. SaIgóta~ján

120. Sárvár

121. Sátoral~aújh&y

122. Somogyszil

123. Somogyadvarhely

124. Somogy-vár

125. Sopron

126. Sükösd

127. Szada

128. Szántód

129. Szélresfehénrát

130. Szentendte

131. Szentbrály

132. Szenttdrályszabadja

133. Szerenes

134. Szigetszentmildós

135. Tabajd

136. Tápiőszentmárton

137. Támok

138. Táska

139. Tiszabercel

140. Tiszakécske

141. Tiszatenyő

142. Tolna

143 Tolna Megyei
Onkotinányzat

144. Tótkomlós

145. Törökbálint

146. Tőrökszenüniklós

147. Ugod

148. Újkigyós

149. Uszód

150. Vámosoroszj

151. Vaskút

152. Vasvár

153. Vatta

154. Veresegyház

155. Vése

156. Zagyvarékas

157. Zákány

158. Zalaegerszeg

159. Zalakssos

RAKÓCZI ~*~J SZÖVETSÉG



ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGHÁZA

JELENLÉTI ÍV

1. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit

3. Menyhárt Ernő

4. Dr. Pap Béla

5. Szűcs Gergely

6. Vámosi Norbert

‘7. Szűcs Lajos

~41

(

Jászboldogháza, 2015. július 27.


