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Boldog Község Képviselő-testületétől
Boldog,Kossuth út 8.Tel: 37/ 355-022

Jegyzőkönyv
Készült: a Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 03-i
üléséről

Napirend:
1./ Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, jelentés a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
2./ Az Önkormányzat 2010.évi pénzügyi terv I-III. n. évi teljesítés elfogadása
Előterjesztő: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
3./ 2010.évi Közfoglalkoztatási terv módosítása
Előterjesztő: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
4./ Berecz Antal Általános Iskola Alap dokumentumainak, IMIP Program módosítása
Előterjesztő: Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
5./ Beszámoló a Csicsergő Óvoda munkájáról
Előterjesztő: Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
6./ Polgárőr Egyesület beszámolója
Előterjesztő: Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
7./ TIOP-1.1.1-07/1-2008-0685 "Informatikai modernizációval a hatékonyabb oktatásért"
c. pályázat közbeszerzési eljárása
Előterjesztő: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
8./ Háziorvosi praxisban történő személyi változás bejelentése
Előterjesztő: Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
9./ Bejelentések, egyebek.

Boldog, 2010. november 22.
Katonáné Fülöp Gabriella
Jegyző
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Önkormányzat 2010.évi I-III.n.évi teljesítés elfogadása
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Csicsergő Óvoda beszámolója
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1/2010.(II.10.) Költségvetés módosítása
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Jegyzőkönyv
Készült: a Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.november 03-án megtartott üléséről
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottak: Katonáné Fülöp Gabriella jegyző, Zsírosné Őszi Katalin Csicsergő Óvoda v.,
Dr. Kurpé László háziorvos, Dr. Hatalyák István háziorvos, Tóth István
Polgárőr Egyesület elnöke, Takács Péter műszaki tanácsadó, Kadét József
CKÖ elnök, Őszi Katalin gazd.főea., Medveczkiné Tóth Mária ig.főmunkatárs
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Üdvözölte a képviselő-testület tagjait, valamint a meghívott vendégeket. Megállapította az
ülés határozat képességét, mivel mind a 7 képviselő jelen van.
Majd javaslatot tett a meghívó szerinti napirendi pontok igen szavazatának kézfelnyújtással
történő elfogadására.
Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a meghívó szerinti napirendet elfogadta.
I. N a p i r e n d : Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előterjesztő: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Tájékoztatást adott a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.
2010. október 27-én megalakult a többcélú kistérségi társulási tanács. A tanács elnöke Szabó
Zsolt országgyűlési képviselő, Hatvan Város polgármestere, helyettesei, Kómár József és
Maksa Mátyás. Kómár József Heréd község, Maksa Mátyás Ecséd község polgármestere.
Megalakultak a bizottságok, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Juhászné Barkóczi Éva
Petőfibánya polgármestere ő pénzügyi végzettségű, jómaga, valamint Kómár József.
A Területfejlesztési Bizottságba Sipos Jánosné Rózsaszentmárton polgármestere lett az elnök,
Fekete László Zagyvaszántó polgármestere, és Víg Zoltán Lőrinci polgármestere lettek a
bizottság tagjai.
Szociális Bizottságot is működtet a tanács, dr. Bulcsu Elemér Apc polgármestere lett a
bizottság elnöke, és Gáspár Tamás Nagykökényes és Medve István Csány polgármesterei
lettek a bizottság tagjai.
A tanács elnöksége 5 vezetőségi tagból áll. Elnök, elnökhelyettesek, illetve két fő, aki a
vezetőséghez tartozik, Kerek Oszkár Hort polgármestere, és Szabó Ádám Kerekharaszt
polgármestere.
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Tulajdonképpen ennyi lett volna, amit tájékoztatásképp szeretett volna elmondani. Illetve ami
még ott elhangzott, minden településnek kell kockázatvállalást készíttetni, ezek újra
engedélyeztetéséről majd jegyzőasszony fog többet mondani.
A térmegfigyelő kamerarendszerekkel kapcsolatban, Hatvan város polgármestere Szabó Zsolt
úr is szorgalmazza, hogy kiépítésre kerüljenek.
Ezzel kapcsolatban tegnap volt egy bemutató, melyen ugyan nem tudott részt venni, de a
kistérség keresi a megoldást, pályázati lehetőségeket, illetve árajánlatot fog bekérni, hogy a
térség 13 települése a költségajánlat ismeretében tudjon majd dönteni. Önállóan nem bírtunk
volna ezzel megbirkózni, mert 8 M/Ft lett volna a megvalósítás.
Elmondta továbbá, képlékeny formában van az orvosi ügyelet. A régi képviselők előtt már
nem ismeretlen az, hogy az orvosi ügyelet szeptember 31-ig működik abban a formában,
hogy egy Nonprofit KFT-t alakított a kistérségi tanács ennek az ügyeletnek a fenntartására.
Régebb óta gond a felnőtt orvosi ügyelet ellátása. Januártól még nem is tudni, hogyan tovább.
Nagy valószínűséggel arról szól, hogy visszamenne az ügyelet a kórház berkeibe, és majd az
OEP finanszírozásával működtetnék.
Zsíros István alpolgármester
Megjegyezte, hogy most is annyit kapnak.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Igen, de az energia költség stb. még ott sem tudtak konkrét választ, hogy hogyan lesz tovább
az ügyelet megoldása, még senki sincs igazán képbe, egyelőre állami rendszerbe kerül vissza.
Továbbra is van egy Hulladékgazdálkodási Társulásunk, annak volt egy képviselője a
többcélú kistérségi tanács részéről, aki továbbra is Kerek Oszkár Hort polgármestere. Ő fog
majd bennünket képviselni.
Nagyjából ennyit a két ülés közötti eseményekről.
A lejárt határidejű testületi határozatokról mindenki megkapta az írásos anyagot. Kérdése,
amennyiben van, valakinek tegye meg, ha nincs, és egyetértenek, kéri, hogy az igen
szavazatnál kézfelnyújtással jelezze azt.
Javaslatával a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag, egyetértett, s a jelentést az
alábbiak szerint elfogadta:
80/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
60/2010., 61/2010., 62/2010., 63/2010., 64/2010., 65/2010.
66/2010., 67/2010., 70/2010., 71/2010., 72/2010. lejárt
határidejű képviselő-testületi határozat végrehajtásáról
szóló jelentést elfogadta.
II. N a p i r en d : Előterjesztés az Önkormányzat 2010.évi pü.terv I-III.n.éves teljesít.
Előterjesztő: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Tegnapi napon a Pénzügyi Bizottság e napirendet megtárgyalta, s elfogadásra javasolta. A
bizottság elnöke esetleg kíván e hozzászólni, illetve, ha valakinek kérdése van, az tegye fel.
(Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete.)
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A napirenddel kapcsolatosan kérdések nem hangoztak el.
Hozzászólások:
Zsíros József képviselő
Köszöni szépen, a bizottsági ülésen elmondták véleményeiket. Esetleg annyit, hogy beszéltek
az állami pénzek késedelméről. Már jóval túl a beruházáson, még nem kapta meg az
önkormányzat a támogatást, s erre nincs is törvény, hogy egy átadott létesítményt mennyi
napon belül fizetnek ki.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Igen tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy nagyon magas hitel összeg mutatkozik a
beszámolóban. Már több hónapja átadtuk a beruházásunkat, és a pályázati pénzek elszámolása
során is eleget tettük a hiánypótlásnak. Sőt személyesen vittük fel az anyagot, de még választ
máig sem kaptunk, hogy mikor jönnek az MVH-tól átvenni a beruházást. Ez feltétele annak,
hogy a megnyert pénzhez hozzájussunk
Nyilván az anyagi helyzetünkön javítana, nem kellene a kamatot fizetnünk, kétségkívül
szépítené a költségvetésünket.
Zsíros István alpolgármester
De még itt van a dögkút rekultivációja is.
Zsíros József képviselő
Igen, valóban.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Sajnos az önkormányzatnak nincs sok lehetősége, nem tudunk mit tenni, garasoskodni kell
nap-mint nap.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, aki egyetért a beszámolóval, javasolta az előterjesztést
határozattal elfogadni.
Megállapítást nyert, hogy az előterjesztést a képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen
szavazattal elfogadta, s az alábbi határozatot hozta:
81/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2010.évi pénzügyi terv I-III.n.évi
teljesítésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta,
s azt elfogadta.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Fenti témához kapcsolódva, javasolta továbbá az önkormányzat 2010.évi költségvetés
módosítására vonatkozó rendelet-tervezet elfogadását.
Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet
alkotta:

198

Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2010. (XI.04.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
módosításáról
1. § Boldog Községi Önkormányzat módosított rendeletének (továbbiakban R) 3. § az
alábbiak szerint módosul :
a) kiadási főösszegét 419.332 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 419.332 ezer forintban állapítja meg.
2.§. A R. 7.§ az alábbiak szerint módosul:
- Működési kiadások előirányzata összesen:
Ebből:
- személyi jellegű kiadások:
- munkaadókat terhelő járulékok:
- dologi jellegű kiadások:
- ellátottak pénzbeli juttatásai:
- pénzeszköz átadás, támogatások:

363.479 ezer Ft
192.718 ezer Ft
52.384 ezer Ft
84.000 ezer Ft
1.566 ezer Ft
32.811 ezer Ft

3. §. A R.8.§ az alábbiak szerint módosul:
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület
a következők szerint határozza meg:
-

Felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata
összesen:
55.853 ezer Ft
Ebből:
- beruházások előirányzata
51.876 ezer Ft
- hitel, kamat visszafizetés
1.048 ezer Ft
- egyéb felhalmozási kiadások, támog.
2.929ezer Ft

4. §. 1) A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek.
(2) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Boldog, 2010. november 03.
Püspökiné Nagy Erzsébet sk.
polgármester

Katonáné Fülöp Gabriella sk.
jegyző
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III. N a p i r e n d : Közfoglalkoztatási Terv módosítása
Előterjesztő: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Ismertette a 2010.évi módosított Közfoglalkoztatási Tervet.
(Módosított Közfoglalkoztatási Terv a jegyzőkönyv melléklete.)
Minden évben el kellett készíteni, hogy a foglalkoztatásra a támogatást megkaphassa az
önkormányzat.
A tervet a testület egy korábbi ülésén már elfogadta, de módosítani szükséges, mert az
intézményeinkben, több közcélú dolgozót foglalkoztatott az önkormányzat.
Felkérte Medveczkiné Tóth Mária kolléganőt,
Medveczkiné Tóth Mária igazgatási főmunkatárs
A Szociális törvény előírja, hogy minden évben kötelező készíteni Közfoglalkoztatási Tervet,
s amennyiben eltérünk ettől a tervtől -10 %-ban a lakosságszám alapján-, akár pozitív, akár
negatív értelemben, akkor módosítani kell. Meghosszabbítottuk az emberek szerződéseit,
mivel az intézmények megkövetelték a foglakoztatás állandóságát, és ez okozta a 3 millió
többletköltséget.
A tervet először a Kerekasztal, a Hatvani Munkaügyi Központ Kirendeltsége, a Kisebbségi
Önkormányzat véleményezi. Ha mind ez megtörténik, azután kell jóváhagynia a testületnek.
Majd megküldeni a Magyar Államkincstárnak, illetve a Hatvani Munkaügyi Központ
Kirendeltségének.
Jelenleg 21 fő foglalkoztatottunk van a hivatalban és az intézményekben.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Észrevétel, kérdés van- e, valakinek, azt mondja el.
Tóth Éva képviselő
Kérdése, hogy a 3 millió többletköltség az, az összmunkabér, de az nem mind a mi
költségünk, hanem a munkaügyi központé. A 633.722.-Ft van az iskolánál, az, az
önkormányzat költsége?
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Igen. Az iskolánál foglalkoztatjuk azokat a többlet embereket, akik szintén hozzájárultak
ahhoz, hogy a tervet módosítsuk. Az intézmények részére próbáltunk olyan szakembereket is
kiközvetíteni, akiket egyéb formában nem tudtunk volna foglalkoztatni. De a szakképesítése,
vagy a tudása miatt indokolt volt, hogy őket az intézmény alkalmazza, illetve az ő általuk
nyújtott munka nagy segítségére van az intézménynek. Ennek eredménye ez a többlet,
melynek az 5 %-át kell az önkormányzatnak állni, s ez úgymond, nem az iskola, óvoda,
hanem a VKG közfoglalkoztatási költségvetésben betervezett előirányzat keret terhére,
fedezendő illetve ez a többlet, az egyéb személyi juttatásoknál kerül átcsoportosításra.
Tájékoztatásul mondta el, hogy a tervek szerint, ami még csak terv és nem jogszabály,
valószínűleg dec. 31-el ez a jellegű foglalkoztatás megszűnik.
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Az „Út a munkához program” nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket a jogalkotók
szemével nézve, s Nemzeti Foglalkoztatási Tervet szeretnének kidolgozni, amelynek
előkészületei már folyamatban vannak, hogy jogszabály mikor lesz belőle és milyen
feltételekkel, hogyan fogunk tudni a jövőben alkalmazni embereket, erre még választ nem
tudunk adni. 14 fő van az önkormányzatnál, akinek munkaszerződése ez év december 31-től
hosszabb időtartamú, hisz annak idején az volt az egyedüli kritérium, hogy a munkatörvény
könyvében meghatározott időtartamot nem haladhatja meg. Az ő határozott idejű
munkaszerződésük 5 évre lehet maximum. Mi senkinél nem alkalmaztuk ezt az öt évet, de
azért van egy pár ember, aki egészen jó munkát végzett, s az intézményvezetők javaslatára
minden intézménynél egy-egy embernek 2012-június 30-ig hosszabbítottunk szerződést,
illetve 9 embernek pedig 2011. június 30-ig, tehát e tanév végéig van szerződése. Hogy velük
mi lesz, erről még pontosan nem tudunk, vagy december 31-el megszűnik a szerződésük,
mivel nem kaptunk rá támogatást, vagy egy átmeneti intézkedést beiktat a jogalkotó.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Pedig ez a lehetőség jó volt.
Tóth Éva képviselő
Nagy érvágás lesz az biztos.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Változik a szociális törvény, a RÁT. (rendelkezési állástámogatása) fogalma is megszűnik,
bérpótló támogatás lesz az új fogalom, mellyel nekünk is meg kell ismerkednünk. Ami a
tervezet értelmében nem segély lesz, hanem egyelőre nem tudni még mi, majd meglátjuk, ha
kint lesz a jogszabály, akkor majd megismerkedünk vele, úgy hogy változás várható nagyon
sok területen.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
További kérdés van e még?
Jánosi Imre képviselő
Kérdése, hogy az a 3 millió 115 ezer plusz költség az ez évet terheli?
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Ez úgy működik, hogy amikor mi elkészítettük a költségvetést, az intézményvezetők
bevonásával, azokat az emberek, akiket pluszban foglalkoztatunk, számításba vettük, hogy
milyen képzettségű férfi, női munkaerőt, hány órában szeretnénk foglalkoztatni. A
Munkaügyi Központtól megkaptuk azt a besorolási bért, ami a minimálbérrel azonos értékű, s
amit a részükre fizetnünk kell. Ha 6 órában, akkor időarányosan, ha 8 órában, akkor azt az
összeget kapják. Amennyiben most más embereket foglalkoztatunk, vagy többet, illetve itt az
első számításokban sem egy ember, az azért nem volt egy ember, mert terveink szerint nem a
12 hónapot dolgozták volna végig, hanem mondjuk csak 3 hónapot, vagy 5 hónapot és így a
20 ember, csak 8 embernek minősül éves szinten. Ez az összeg növekményként szerepel. S ezt
a 3 milliót a MÁK lefedi részünkre.
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Jánosi Imre képviselő
Tehát ez az összeg december 31-ig értendő?
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Igen.
Zsíros István képviselő
A foglalkoztatottak ennek az információnak a birtokában vannak?
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Mindenkinek elmondtuk, hogy addig tudják alkalmazni, amíg nem okoz többletköltséget, így
tájékoztattuk az érintetteket.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Még kérdés, ha nincs, kéri a testületet, hogy aki egyetért a Közfoglalkoztatási Terv
módosításával, a kézfelnyújtással jelezze azt.
Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
82/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2010.évi módosított Közfoglalkoztatási Tervét, - amelyet
előzetesen a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal
véleményezett és az Észak-magyarországi Munkaügyi
Központ Hatvani Kirendeltsége jóváhagyottmegtárgyalta, s azt elfogadta.
Határidő: értesítésre, azonnal
Felelős: jegyző
IV. N a p i r e n d: Iskola Minőségirányítási Program módosítása
Előterjesztő: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Előterjesztést tett a Berecz Antal Általános Iskola alapdokumentumainak törvényi
változásokból eredő módosítására vonatkozóan.
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
A témához kapcsolódva van e kiegészítés?
Tóth Éva képviselő, iskolaigazgató
Valójában az alapdokumentumok módosításáról, van szó helyesen.
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A közoktatási tv. módosult a nyáron, és ennek értelmében nagyon sok vitatott szöveges
értékelés lehetőségét visszavonta a tv. módosítás. Lehet élni vele, ha úgy dönt a pedagógus
testület. A tantestület 1-4 évfolyamig értékelte szövegesen a gyerekeket.
A testület alsós része a tanévnyitó előtt átgondolta, mit szeretnének módosítani. Ennek
megfelelően bele is dolgozta ezeket a módosításokat.
Meglehetősen kevés a módosítás, de beledolgozta az előterjesztésébe, hogy összességében
lássa a testület. Új mondatként pirossal építette be, amit kihúztak, a helyett került valami más.
Így jól követhető volt, hogyan változik az értékelési rendszer.
Az alsó tagozaton megőrizték a szöveges értékelést, de jegyekkel is osztályoznak.
A 4./pontba végül is bele került egy olyan mondat, is, hogy átlaggal ki lehessen fejezni
jobban.
Érdemjegyre váltják a szöveges értékelést, és ezt egy átlag jegyre váltják át.
A 4. évfolyamon, nem az aláhúzós módszerrel adják a jegyeket, hanem érdemjegyekkel,
félévkor és évvégén osztályzatra váltják.
A felső tagozaton nincs változás.
Ami még változott, egy picit, az, az előterjesztés G.) pontja, ez egy szerkezeti kérdés.
Fenti jogszabályi módosításoknak tükröződnie kell az iskola életét meghatározó Házirendben
és az SZMSZ-ben.
Nagy visszhangot váltott ki, hogy a tankötelezettség teljesítésének szigorú következményei
vannak. Még pedig az 50 órás hiányzás esetén a jegyző felfüggesztheti az iskoláztatási
támogatást. A módosításokat úgy érezte, hogy az alapdokumentumokba muszáj bele írni, s
ezeket összefoglalta, amik aztán az SZMSZ-nél fogalmazódnak meg. Ha az osztályfőnök
másnap reggelig nem kap információt, akkor vagy telefonon, vagy a pedellus segítségével
meg próbálnak információt szerezni a hiányzó tanulóról, de a szülő kötelessége, hogy mi a
hiányzás oka.
Bekerült továbbá, már egyetlen mulasztott óra esetén is figyelmezteti a pedagógus a szülőt,
mert egy-két három óra, s gyorsan összejön a 10 órai hiányzás.
A házirend módosítása ettől rövidebb, bekerült a tanuló viselkedése, illetve a szülő
magatartására vonatkozó jogkövetkezmény. Főleg a diákok és szülőknek szól egy rövidebb
változat.
Ennek a három alapdokumentumnak a változására, módosítására van szükség a fentiekben
említettek szerint.
Minden közoktatási intézmény, de máshol is működtetnek valamilyen minőségirányítási
rendszert, ennek a rövidített változata az IMIP.
Az előterjesztés végén Dinnyésné beszámolója van, kiegészítve egy négy éves értékelés
eredménye. Tekintettel a vezetői pályázat kiírására, illetve a szülőkkel is ismertetésre került
az IMIP. beszámolója. Így a pedagógusok megfogalmazták, amit arról gondoltak.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
A témához kapcsolódóan van- e kérdés.
Zsíros József képviselő
Mennyi hiányzás van eddig?
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Tóth Éva képviselő, iskolaigazgató
Vissza fogó ereje van, egy 10 órát meghaladó hiányzás volt, többről nem tud. Egy notórius
hiányzó magántanuló lett, ez sokat javított a statisztikájukon. Ebben az esetben az anyuka is
tudta, hogy ez lesz a következménye.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Magántanuló esetében nem vonatkozik ez a szigorítás. Egyébként eljárást még nem kellett
indítani. Középiskolai tanulók esetében néhány jelzés már érkezett.
Két féle eljárásról beszélünk. Az egyik a gyermekvédelmi törvényben másik a Szabálysértési
törvényben meghatározott szabályozott eljárás, illetve az új, amiről az iskola igazgatója értesít
bennünket a 10 órás iskolai hiányzás. Ennek alapján tájékoztatjuk a szülőket a
következményekről. Illetve a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője is tájékoztatja a szülőket,
beidézi, s megbeszélik mi a hiányzás oka, hogy lehessen orvosolni.
A következő az 50 órás hiányzás. Ebben az esetben már felmerül a gyermekvédelmi
kedvezmények kérdésessége is.
Ekkor már kötelező a szülőt beidézni, az iskolaigazgatót, a Gyermekjóléti Szolgálatot
megkeresni. Innen indul a családi pótlék felfüggesztése, a Kincstár felé határozati formában
értesítést küldünk. Amennyiben gyermekvédelmi támogatásban részesül, akkor eseti gondnok
kinevezésére kerül sor. Attól függ, milyen hosszúra nyúlik ez a dolog, akkor tanszerre,
ruházatra történik a támogatást. Tehát akkor már nem pénz formájában kapja meg a szülő.
Amennyiben nem volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezett a gyerek, akkor
ténylegesen felfüggesztésre kerül, s csak a lejártát követően kaphatják meg.
Itt kéri a kisebbségi önkormányzat segítségét is, hogy legyenek segítségére az
önkormányzatnak.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Kérte a testületet, aki egyetért a Berecz Antal Általános Iskola alapdokumentumainak
módosítására vonatkozó előterjesztéssel, az kézfelnyújtással jelezze azt.
Javaslatával a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett, s 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
83/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. A Berecz Antal Általános Iskola Pedagógiai programjának
módosítását az értékelési rendszer tekintetében a mellékletben
Foglaltak szerint.
2. A Berecz Antal Általános Iskola Házirendjének módosítását
az igazolatlan hiányzások következményei tekintetében a
mellékletben foglaltak szerint.
3. a Berecz Antal Általános Iskola SZMSZ-ének módosítását az
Igazolatlan hiányzások megelőzése és következményei tekintetében
a mellékletben foglaltak szerint elfogadta.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Javasolta továbbá a Minőségirányítási program elfogadását.
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Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
84/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Berecz Antal Általános Iskola éves Intézményi Minőségirányítási
Programjának nevelő-testületi és szülői értékelését megtárgyalta, s
elfogadta.
V. N a p i r e n d : Csicsergő Óvoda munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Ismertette a Csicsergő Óvoda beszámolóját a 2009/2010. nevelési évről és az IMIP
megvalósulásáról.
(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.)
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Nagyon klassz beszámolót kaptunk, a munka is ilyformában folytatódik. Az óvoda bővítésére
vonatkozó döntésünk mégis csak jó volt. Nagyon-nagyon jó dolog, hogy minden óvodáskorú
gyermeket fel tudunk venni az óvodába. Így teljesen más a hangulat a településen is. Nagyon
köszöni a beszámoló elkészítését Sőt a munkatervüket is megtekintette, s az iskola
igazgatójától is szeretné kérni, hogy előre ütemezetten, ha kaphatna az iskolát illető jövőre
vonatkozó elképzelésekről tájékoztatást.
Zsírosné Őszi Katalin óvodavezető
Az elmúlt nevelési évben évtizedes problémája oldódott meg az óvodának. Valamennyi
gyermeket fel tudták venni. Ez köszönhető az új csoport kialakításának.
A nevelő-testület igen aktívan vesz részt, képes a módszereinek a megújítására, házi
bemutatókon, konferenciákon vesznek részt kapcsolataik vannak a zsámboki és galgahévízi
óvodákkal, a comenius keretén belül külföldi kapcsolataik vannak.
Ezen program keretében lezajlott az első erdélyi utazás, ami kb. 3 ezer euróba került. 14 fő
utazott el Sepsziszentgyörgyre. Sok tapasztalattal lettek gazdagabbak. A partnereik is nagy
érdeklődéssel fordulnak az ovi felé, érdeklődéssel nézték a hagyományőrzésüket.
Svédországi tapasztalat- náluk inkább a téli sportok kerülnek előtérbe.
A következő találkozó 2011 . lesz, akkor fognak településünkre érkezni a szakemberek. 2012
májusában, pedig Svédországba fognak utazni.
Ezen belelkesülve, biztatta az iskolát is, és az önkormányzatot is, ezáltal legalább szakmailag
tudnak fejlődni. Az előkészítés állapotában van a commenius régió együttműködési pályázata,
amelyben az önkormányzat a három intézményével vesz részt – fenntarthatóság pedagógiája –
előkészítő látogatásra a svédek érkeznek, a projekt nyelve az angol lesz.
Polgármester, jegyző értesítését mindezekről folyamatosan megteszi. Aki mindezekben neki
nagyon sokat segít Egerből, az Pápa Csilla. Heves megye és Vamland megye között 7 éve
került közöttük aláírásra egy megállapodás, és ennek ismeretében segítik a további
partnerkapcsolatokat.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Gratulálni szeretne ehhez az elért eredményhez. Nagyon talpraesett kis csapat van az
óvodában. Ismételten megjegyezte, számára nagyon tetszetős volt a bevezetője az
óvodavezetője által megküldött írott tájékoztatónak.
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Bízunk abban, hogy sikeres lesz ez a program.
Zsírosné Őszi Katalin Csicsergő Óvoda vezetője
Ha megnyerjük ezt a pályázatot, akkor azt jelenti, hogy az önkormányzat fog a svédekhez
utazni. Február 15-ig kell benyújtani a pályázatot. Nyilvánvaló az utazást meg kell valósítani.
Vendéglátás, bemutatás a fenntarthatóság pedagógiájáról. Amiben nem csak a környezeti
nevelés, hanem a társadalmi, gazdasági fejlődés – mindezekre hogyan tudjuk előkészíteni az
óvodában iskolában a gyermekeket. Illetve a művelődési ház és a tájház is része ennek a
programnak.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Környezeti nevelés működik mind a két intézményben, illetve az ovi, és az iskola egészséges
táplálkozási programja is oda sorolandó.
Zsírosné Őszi Katalin Csicsergő Óvoda vezetője
Reméli ebből sok hasznot fognak húzni.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Ezek a projektek, lefedettek, kiegészítést, nem kell hozzátenni. Ennek már a 70 %-át meg is
kapta az önkormányzat. A fennmaradó részt pedig majd az írásos beszámoló elkészítését
követően a kinti tapasztalatokról stb. követően kapjuk meg ezt az összeget. Elsősorban a
mobilitás, amit támogat ez a projekt.
Zsírosné Őszi Katalin Csicsergő Óvoda vezetője
Érdekes tapasztalatokat szereztek.
Kadét József CKÖ elnök
Cigány nemzetiségi gyerekekkel találkoztak-e?
Zsírosné Őszi Katalin Csicsergő óvoda vezetője
Kérdésükre úgy tájékoztatták őket, hogy külön városban, külön iskolában járnak. Náluk az
integrálás fogalma még idegen.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Korábbi kint léte alkalmával volt szerencséje bepillantást nyerni a házi sajt készítésébe,
számára ez nagy élmény volt.
Zsírosné Őszi Katalin óvodavezető
Visszatérve a kérdésre, hogy látott-e cigánygyerekeket. Egy csoportba 11 kisgyermek van, a
nagyon szép óvodában egy elkülönített csoportszobába voltak. Ők egy elit óvodában voltak,
de azon belül is elkülönítve voltak ezek a kis cigánygyerekek.
Az intézmények állami irányítással működnek, mely igen erőteljes. Igazából minden
központon keresztül megy. Beszélt az étkezési szokásaikról. Majd elmondta, hogy az óvó
nénik fizetése kb. 60 e Ft.
Tóth Éva képviselő, iskolaigazgató
Ez a kihívás, ez már a fenntarthatóság pedagógiája.
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Nem szeretné dicsérgetni a beszámolót, úgy gondolja, ez az anyag önmagáért beszél. Tényleg
nagyon nagy elismeréssel szeretne szólni az óvoda munkájáról. Jól megalapozzák az iskola
munkáját, jól együtt tudnak működni.

A nemzetközi kapcsolatokat csak irigyelni tudja, őket is inspirálja az óvoda sikeres példája az
lehet, hogy luxusnak tűnik, de mivel egyrészt nem a mi pénzünk, másrészt olyan hasznos
szakmai tapasztattal térhetnek haza, mely megsokszorozza az ő pedagógiai munkájukat.
A testvér településeken, - Csíkszentdomokos, Lohtaja - keresik az olyan iskolákat, akikkel az
iskolai háromoldalú kapcsolatot tudna kialakítani. Keresni kell a lehetőségét. Csak gratulálni
tud, talán nem szerénytelen, ha azt mondja, hogy ő maga is szeret előállni, s másokat is
magával vinni, s az óvoda vezetője pont olyan, mint ő e tekintetben. Köszöni szépen.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Minél több sikert érjenek el, jó egészséget kíván az egész kollektívának.
S javasolta a testületnek az ovi beszámolóját elfogadni. Valamint köszönetét kifejezni mind a
dolgozóknak, s a vezetőknek ez nagyon, nagy eredmény.
Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
85/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Csicsergő Óvoda 2009/2010.nevelési év és az IMIP
megvalósulásáról szóló beszámolóját megtárgyalta, s
azt elfogadta.
A Képviselő-testület egyúttal köszönetét szeretné kifejezni
az óvoda vezetésének és dolgozóinak az intézményben
végzett eredményes, sikeres munkáért.
Határidő: értesítésre azonnal
Felelős: polgármester
VI./ N a p i r e n d : Polgárőrség beszámolója
Előterjesztő: püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Ezek után ismertette a Polgárőrség beszámolóját.
(Beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.)
Majd feltette a kérdést, hogy a Polgárőr Egyesület elnökének van- e szóbeli kiegészítése.
Tóth István Polgárőr Egyesület elnöke
Arra kéri az intézmények vezetőit, hogy a 2011-es év programját előre szeretné tudni, hogy
bele tudják építeni, az ő munkatervükbe.
Tovább is szeretnék ezt a munkát folytatni a falu érdekében, s hogy nagyobb közbiztonság
legyen. Kéznél vannak, ha szükséges, csak forduljanak hozzájuk, állnak rendelkezésre. Itt volt
az árvízi helyzet vagy bármely más egyéb esemény kapcsán segítenek.
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Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Az egyesület elnökének köszöni a beszámoló elkészítését, valamint a munkájukat, amikor
csak kéri, mindig számíthat rájuk.

Tájékoztatásul elmondta, új bizottsággal bővült a testület mellett működő két bizottság,
Köztisztasági, Településfejlesztési, Közbiztonsági Bizottság. A jövőre nézve reméljük, hogy
ez a bizottság is segíti a polgárőrök, és a körzeti megbízott munkáját.
A Katasztrófavédelmi Bizottság minden településről kéri a bizottságok részéről a
rendezvényekhez szükséges biztonsági tervet. Egy rövid változatát szeretné megkapni ennek
a tervnek, természetesen akkor, amikor már a rendezvények ismeretében elkészül.
Tábori László képviselő
410 e Ft-ot kaptak az önkormányzattól támogatásként a polgárőrök, 120 e Ft került eddig
átadásra, tényleg kint voltak sokat, jóval többet, ezek az összegek, jó lenne a számukra
jóváhagyott pénzösszeget adjuk oda időben. Ezek a fiúk tényleg sokat kint vannak területen.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Nem helyezzük háttérbe a civil szervezetek munkáját, de a jelenlegi anyagi helyzetünket
megvizsgálva, most abba a helyzetbe vagyunk, hogy kicsit el kell odáznunk az egyesület
számára jóváhagyott összeg kifizetését. Eddig ilyen probléma nem volt, nem rajtunk múlik a
32 M/Ft hiány. Kérte, a tagok felé is így tolmácsolni, nem arról van szó, hogy a beépített
támogatási összeget nem akarják odaadni, de azért nem számoltak arra, hogy ilyen sokáig
nem kapja meg az önkormányzat a pályázati pénzt.
Mihelyt tudjuk, utaljuk, addig is megértést, és türelmet kér, a támogatási szándék részünkről
meg van.
Teljesen igazuk van, hogy saját kocsival mennek, s az számukra plusz költség. Csak a
türelmüket és megértésüket kéri mindaddig, míg át hidaljuk ezt a pénzügyi nehézséget.
Kérdés, hozzászólás, véleménye, észrevétele van-e még valakinek?
Kepes László képviselő
Csak annyit szeretne mondani, hogy a temetővel nem nagyon van az utóbbi években panasz,
viszont tegnapról mára virradóra, volt olyan tapasztalat, hogy amelyik virág tegnap még ott
volt, az ma reggelre már nem.
Tóth István Polgárőr Egyesület elnöke
Igen, ezt ő elhiszi, a nagy biztonság azon a 3-4 napon meg van, de őszintén mondja, ha valaki
kihozza a koszorút, mivel bizonyítható hogy az nem az övé.
Tóth Éva képviselő, iskolaigazgató
Sajnos neki is összeszorult a szíve, amikor a tanító ligetben tapasztalta, hogy az egyik
reggelre 3-4 kisfát kitörtek. Olyankor viszket az ő tenyere is.
Jánosi Imre képviselő
Az a baj, hogy egyes emberek a demokráciából csak a jogaikra emlékeznek, a
kötelezettségeikre nem.
Tóth Éva képviselő
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Az újonnan kialakított játszótéren történt rongálás példáját említette.
Kepes László képviselő
Úgy hallott erről az esetről, volt, aki látta. De nem tudott mit tenni.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Ha van szemtanú, feljelentést kell tenni.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Az MVH részről még nem történt meg az átvétel, éppen ezért nincs még három pad
kihelyezve, mert félő, hogy addigra tönkre teszik. Szomorú, de ez van.
Tóth István Polgárőr Egyesület elnöke
Igen a jogok mellett ott vannak a kötelezettségek is, amiről nem vesznek tudomást.
Tóth Éva képviselő, iskolaigazgató
Szeretné megköszönni a polgárőröknek az iskolai és a közintézmények különböző
rendezvényeinek biztosításában részt vett munkát.
Tóth István Polgárőr Egyesület elnöke
Az iskolai riasztó gyakori jelzésével kapcsolatosan kérdezett.
Tóth Éva képviselő, Berecz Antal Általános Iskola igazgatója
Ez szerencsére általában vakriasztás. Eleinte mindig ment ő is, amikor riasztott, mígnem
megunta, s épp volt egy olyan eset, amikor nem nézett utána, és akkor történt éppen betörés a
Kossuth úti iskolában.
Egyébként az intézményvezető felelősség körébe beletartozik, hogy ha megszólal a riasztó,
akár éjszaka is, akkor ő menjen ki az érintett helyre.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Nem, értesíteni az érintetteket az igen.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Megköszönte a beszámoló elkészítését, valamint a polgárőrök munkáját. S több kérdés,
hozzászólás nem lévén, javasolta a beszámoló elfogadását.
Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
86/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Polgárőr Egyesület 2009.évi munkájáról szóló
beszámolóját megtárgyalta, s azt elfogadta.
(16.39-kor Takács Péter műszaki tanácsadó érkezett meg.)
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Üdvözölte körünkben Takács Péter urat, majd ismertette a települési szilárd hulladék gyűjtése,
elszállítására vonatkozó előterjesztést.
(Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
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Takács Péter műszaki tanácsadó
Köszöntötte a jelenlévőket. Tulajdonképpen szeptember 15-ével változott a közbeszerzési
törvény, mely alapján egyszerűsített közbeszerzési eljárást lehet lefolytatni.
Ez az előterjesztés erről szól. Jelenleg elég rendezetlen állapotok vannak a tekintetben, hogy
kistérségi szinten a díjak elfogadása úgy történt, hogy a koncessziós szerződésben vita van,
hogy a bruttó, nettó összeg szerepel.
Akiket ismer településeket, nincsenek benne a Hm. Társulásba, Petőfibánya, stb. ezért jóval
alacsonyabb az ürítési díjaik.
A többi érintett települések élen Hatvannal, forszírozzák a magas díj megállapítását.
A jelenlegi szolgáltató megadta az ajánlatát. Díjaikat változás nélkül hagyták.
Várhatóan a közbeszerzési törvény is jelentős változáson fog átmenni, január 01-től ezt
egyszerűsíteni kívánják. Egyrészt a közbeszerzési eljárás miatt is célszerű, másrészt a
rekultivációs dolgok lezajlása miatt. Nyilván akkor lehet kezdeményezni a további dolgokat.
Magáról az előterjesztésről ennyit.
Az A.S.A Mo. KFT-vel úgy véli, - kezdeti gondot kivéve- nincs különösebb gond, a másik
két ajánlattevő előnye pedig, hogy közel van a településhez. Jobbágyinak 2020-ig van
érvényes környezetvédelmi engedélye.
Az A.S.A Mo. KFT. a hatvani átrakóra szállít, onnan viszik Hejőpapira, ami megdrágítja, a
díjat, mivel több száz kilométerre van.
Elmondta továbbá, a Közbeszerzési Bizottság 3 tagú, a javaslat is erre vonatkozik. A
közbeszerzési törvény szerint meghívásos ajánlattevőre is lehetőség van, amennyiben részt
kívánnak venni az ajánlaton, 200 e Ft kell utalni az önkormányzat számlájára. Előzetes
egyeztetés alapján a felhívásba ez az összeg be fog kerülni.
Röviden ennyit kívánt mondani, amennyiben kérdés van, tegyék fel.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Világos, érthető tájékoztatást kapott a testület, illetve mindannyian részt vettek az előző
ciklusban is a közbeszerzési eljárás során. Jónak tartja az előterjesztést, így javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
87/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzata megtárgyalta a települési szilárd hulladék
gyűjtése, szállítása és ártalommentes elhelyezési feladatok
közszolgáltatójának
közbeszerzési eljárás keretében történő
kiválasztásáról szóló előterjesztést.
1./ A Képviselő-testület egyetért abban, hogy a pályázat 2011. január 01.2012. június. 30 –ig terjedő időszakra (1,5 évre) kerüljön kiírásra, a
közszolgáltató kiválasztása tárgyában pedig egyszerű nyílt meghívásos eljárás
kerüljön lefolytatásra.
2./ A Képviselő-testület egyetért abban, hogy az eljárás megindítását
megelőzően közbeszerzési bizottság alakuljon, amely felhatalmazást kap arra,
hogy elfogadja az eljárás, felelősségi és dokumentálási rendet, az ajánlattételi
felhívást (dokumentációt), valamint megtegye az eljárási cselekményeket.
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A Közbeszerzési Bizottság tagjai :
Elnök: Zsíros József Pénzügyi Bizottság Elnöke
Tagjai: Zsíros István alpolgármester
Őszi Katalin köztisztviselő
3./ A Képviselő-testület egyetért abban, hogy az egyszerű, nyílt meghívásos
közbeszerzési eljárás során ajánlattételre az alábbi társaságok
(magánszemélyek) kerüljenek meghívásra:
a..) Szuha Kft. ( 3063. Jobbágyi. Felszabadulás út 90.)
b.) A.S.A. Magyarország Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodás Kft
(2360. Gyál.Kőrösi út 53.)
c) . BÁVÜ Nonprofit Kft (3070.Bátonyterenye Kossuth u.2.)
4./ A Képviselő-testület egyetért abban, hogy a közbeszerzési eljárásban való
külső tanácsadói közreműködés tárgyában -Bizottság munkáját segítendő –
250.000. Ft összegben megbízási szerződés jöjjön létre Takács Péter. 3000.
Hatvan. Kertész utca 21. szám alatti lakossal.
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Község Polgármesterét megbízási
szerződés aláírására.
Határidő: 2010. december. 31. (eljárás lefolytatására)
Felelős: Polgármester, illetve a Közbeszerzési Bizottság a Jegyző útján.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Javasolta továbbá a fenti közbeszerzési eljárásban való külső tanácsadói közreműködés
tárgyában Takács Péter megbízatásával egyetérteni.
Javaslatával a képviselői-testület egyetértett, s 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
88/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért abban, hogy
a közbeszerzési eljárásban való külső tanácsadói közreműködés tárgyában
-bizottság munkáját segítendő- 250.000.-Ft összegben megbízási szerződés
jöjjön létre Takács Péter 3000 Hatvan, Kertész út 21.szám alatti lakossal.
felhatalmazza a Képviselő-testület a Község Polgármesterét a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő: 2010.december 31. (eljárás lefolytatására)
Felelős: polgármester, jegyző
Takács Péter műszaki tanácsadó
A bizottság megalakult, a szavazás megtörtént, a bizottság tagjainak mondja, hogy az
ajánlattételi felhívás véleményezése egy hét múlva november 10-én 10 órakor lesz.
7./ N a p i r e n d : TIOP-1.1.1-07/1-2008-0685 Informatikai modernizációval a
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hatékonyabb oktatásért” című. pályázat közbeszerzési eljárása
Előterjesztő: Katonáné Fülöp Gabriella jegyző

Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Előterjesztést tett a fenti napirendre vonatkozóan
(Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.)
(1657-kor Dr. Hatalyák István háziorvos érkezett meg.)
Takács Péter műszaki tanácsadó
Magával az anyaggal nincs baj. A költségekről, utófinanszírozásról és az összegző eljárásról
beszélt.
Jogszabály szerint még a mai napon el kell küldeni a jegyzőkönyvet az összegzést, a bírálati
lapokat.
Akik nem jelentek meg azok számára három napon belül kell elpostázni.
Tisztelettel kéri, hogy a papírmunkát végezzék el a szünetben.
(1700-kor Dr Kurpé László háziorvos érkezett meg.)
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Ezt követően javasolta a képviselő-testületnek az előterjesztésben megismert határozati
javaslat elfogadását.
Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
89/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
1./ Boldog község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az
„Informatikai modernizációval a hatékonyabb oktatásért Boldogon„ (Pályázati
kiírás száma: TIOP-1.1.1-7/1-2008-0685) tárgyában indított nyílt, egyszerű
meghívásos közbeszerzési eljárásban a InterJnet Számítástechnikai Kft
(Székhelye: 5100. Jászberény. Apponyi tér. 1.) hiánypótlási kötelezettségének nem
tett eleget, így ajánlata a Kbt. 81.§.(1) bekezdése alapján nem felel meg az ajánlati
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott
feltételeknek, ezért a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f.) pontja alapján - egyéb módon
nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a
jogszabályokban meghatározott feltételeknek – az InterJnet Számítástechnikai
Kft (Székhelye: 5100. Jászberény. Apponyi tér. 1.) ajánlattevő ajánlatát
érvénytelennek nyilvánítja.
2./ Boldog község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az
„Informatikai modernizációval a hatékonyabb oktatásért Boldogon„ (Pályázati
kiírás száma: TIOP-1.1.1-7/1-2008-0685) tárgyában indított nyílt, egyszerű
meghívásos közbeszerzési eljárásban a S.H. Ship Számítástechnikai Kft
(Székhelye: 1221. Budapest. Jegenye u. 21/b)
hiánypótlási kötelezettségének nem tett eleget, így ajánlata a Kbt. 81.§.(1)
bekezdése alapján nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban,
valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ezért a Kbt. 88.§ (1)
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bekezdés f.) pontja alapján - egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban
és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek – a
S.H. Ship Számítástechnikai Kft (Székhelye: 1221. Budapest. Jegenye u. 21/b)
ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

3./ Boldog község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Informatikai
modernizációval a hatékonyabb oktatásért Boldogon„ (Pályázati kiírás száma:
TIOP-1.1.1-7/1-2008-0685) tárgyában indított nyílt, egyszerű meghívásos
közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertes ajánlattevőjének FERAT
Számítástechnikai Kft-t (Székhelye: 5100. Jászberény. Apponyi tér 7) nevezi
meg, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálási szempontjai szerint az ajánlattevő
érvényes ajánlata- mint egyetlen érvényes ajánlat - tartalmazza a legalacsonyabb
nettó összegű - 9.187.120 Ft,- ellenszolgáltatást, és alkalmas mind pénzügyi –
gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza Boldog község Polgármesterét a szállítási
szerződés (szerződés ősszege: bruttó: 11.483.900 Ft) aláírására.
.
Határidő: 2010. november.03. (összegzés megküldésére)
2010. november.15 ( szerződés aláírására)
Felelős:

Polgármester a Jegyző útján.

Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Takács Péter műszaki tanácsadó javaslatára az előző napirendhez kapcsolódva az
adminisztrációs munkák végzésének idejére szünet rendelt el.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Megköszönte a képviselők türelmét, amíg a szünet tartott. S továbbfolytatva az ülést
köszöntötte az időközben érkezett doktor urakat, s rátérünk a következő napirendre.
(17.19-kor Takács Péter műszaki tanácsadó az ülésről eltávozott.)
8./ N a p i r e n d : Háziorvosi praxisban történő személyi változás bejelentése.
Előterjesztő: Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Ismeretes már a testület előtt, hogy Dr. Kurpé László háziorvos 2010.deccember 31-ig
dolgozik. Hatalyák doktor úr pedig 2011.január 01-től veszi át a rendelést.
Dr. Kurpé László háziorvos
27 éve jár a községbe, és látja el e feladatát. Sajnos az utóbbi időben már olyan változások
vannak az egészségügyben, ami számára nem igazán tetszetős. Egyre kevesebb időt tud a
betegekre fordítani. Őt ez csak egyre inkább arra inspirálta, hogy elmenjen nyugdíjba.
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Igyekezett jó, szakmailag magas szintű orvost keresni és átadni számára a praxist, hogy jó
kezekbe legyen a település.

Dr. Hatalyák István háziorvos
Üdvözölte a képviselő-testületet. 1980. óta orvos, 15 évig a hatvani kórházban dolgozott, a
második tizenöt évet pedig Turán háziorvosként, s reméli, hogy a harmadik 15 évet pedig itt
Boldogon tudja eltölteni.
Örülne, ha a település őt befogadná. Munkakapcsolata meg volt végül is a boldogi
emberekkel, illetve a betegekkel. Sok ismerőse, barátja van Boldogról, hosszú évekig együtt
töltött a nyárból két hetet a Boldogi Horgász Egyesület társaságában. Örömmel venné, ha
befogadnák.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Isten hozta Boldogon doktor urat, érezze minél előbb otthonának ezt a kis települést. S egyre
kevesebbet találkozzanak betegként.
Kurpé Doktor Úrnak pedig szeretné megköszönni mind a testület és a képviselők nevében a
hosszú éveken át végzett lelkiismeretes kitartó munkát.
Dr. Kurpé László háziorvos
A 27 év elég gyorsan eltelt. Amikor idejött, úgy gondolta ez végállomás lesz. Ezt ígéretéhez
híven igyekezett is betartani.
Kepes László képviselő
Szándékában áll-e a doktor úrnak ideköltözni a településre?
Dr. Hatalyák István háziorvos
Azt még nem döntötte el, hogy azonnal ideköltözik-e? De ide fog költözni.
Dr. Kurpé László háziorvos
Az, az idő már elmúlt, hogy január 01-től december 31-ig dolgozik egyfolytában. Vannak
időszakok, hogy az ember az első hívásra megy, de az nem jelenti azt, hogy az orvos éjjelnappal rendelkezésre álljon.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Igen ezt azért nem várhatjuk el, fizikai tűrőképességük a doktoroknak is van.
Ami a hivatalos részét illeti, természetesen a testület a praxisjog értékesítésével egyetért.
Feladat ellátási szerződést kötünk a Hatalyák doktor úrral a településen élő 18 éven felüliekre
vonatkozóan. Illetve a rendelő bérbeadására vonatkozóan, úgy, mint Kurpé doktor úrral volt.
A Szolgálati lakásra vonatkozóan bérleti szerződést fogunk aláírni.
Az OEP felé majd jelezni kell, hogy milyen formában kívánja e feladatát ellátni, mivel a
doktor úr ilyen végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik. Illetve a rendelési időről is kell
majd beszélni.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
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Magánrendelését szeretné-e a doktor úr a továbbiakban folytatni, mert akkor már erről is dönt
a testület.
Dr. Hatalyák István háziorvos
Tervei között szerepel, a belgyógyászati rendelést valószínű, hogy szeretné folytatni, ha nem
is mindjárt.
Dr. Kurpé László háziorvos
Elég régóta végzi vállalkozásban a feladatot, az önkormányzattal kötött szerződés szerint a
rendelőben lévő felszerelési tárgyak a praxisjog részét képezik, tehát átkerülnek Hatalyák
doktor úrhoz.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Több vélemény, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a kérdést, aki egyetért a praxisjog
átadásával, kézfelnyújtással jelezze azt.
Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 7 egyhangú igen szavazattal, az alábbi
határozatot hozta:
90/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a háziorvosi praxisjog értékesítésével, -miszerint
Dr. Kurpé László háziorvosi praxisjogát Dr. Hatalyák
István háziorvos részére átadja- egyetértett,
tekintettel arra, hogy Dr. Kurpé László háziorvos
2011. január 01-től nyugdíjba vonul.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Ez után a felnőtt lakosságra vonatkozó feladat ellátási szerződés aláírására kért felhatalmazást
a képviselő-testülettől.
Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta
91/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tekintettel arra, hogy 2010. január 01-től a háziorvosi
teendőket településünkön Dr. Hatalyák István látja el,
felhatalmazza a polgármestert, a felnőtt lakosságra
vonatkozó feladat ellátási szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Javasolta továbbá a képviselő-testületnek a háziorvosi rendelő térítésmentes rendelkezésre
bocsátását Dr. Hatalyák István háziorvos részére.
Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
92/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyetértett azzal, hogy Dr. Hatalyák István háziorvos
részére 2010.január 01-től a háziorvosi rendelőt térítés-
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mentesen rendelkezésére bocsájtja.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a fentiekre
vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő: értelem szerint
Felelős: polgármester
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Majd arra vonatkozóan kérte a képviselő-testületet, hogy Dr. Hatalyák István háziorvos
magánrendelését engedélyezze.
Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
93/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárult ahhoz, hogy Dr. Hatalyák István háziorvosi
teendőinek ellátása mellett a praxis megkezdésétől
magánrendelést végezzen.
Határidő: értesítésre: azonnal
Felelős: jegyző
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
A héten átküld egy tervezetet, Hatalyák doktor úr részére, s kérte, hogy az adatai
pontosításával legyen szíves majd visszajuttatni. Ezt követően akár már a jövő hét első
napjaiban aláírásra is kerülhet a szerződés, amennyiben ez megfelel a doktor úrnak.
Amennyiben van még valami, akkor majd tessék jelezni, s a novemberi ülésünkön még
pontosítjuk.
Dr. Hatalyák István háziorvos
Megköszönte a testület hozzáállását, s jelezni fog az adatait illetően.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
A lényegesebb dolgokat megbeszéltük, s még majd pontosítunk.
Dr. Kurpé László háziorvos
Nem vonzó a pálya, sokan elmennek külföldre.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Nincs tiszteletadás, amíg régen az orvost, a pedagógust és a köztisztviselőt tiszteletben
tartották, mára már megváltoztak a dolgok.
Tóth Éva képviselő, iskolaigazgató
Az iskola és a háziorvos eddigi jó kapcsolatát hagy köszönje meg, itt a nyilvánosság előtt is.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Nagyon szépen köszöni a doktor uraknak, hogy eljöttek, ha van idejük az ülés továbbra is
részt vehetnek az ülésen.
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Kurpé dr. úrnak megköszöni a munkáját, Hatalyák doktor urat pedig nagy szeretettel várjuk,
és szívesen látjuk.
(1750-kor Dr. Kurpé László és Dr. Hatalyák István az ülésről eltávozott.)

IX. N a p i re n d : Egyebek
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Volt e szó a szociális bizottsági ülésen arról, hogy legyen e az idősek részére karácsonyi
ajándékcsomag?
Kéri az elnök urat, hogy tájékoztassa a testületet, miben állapodtak meg?
(1758-kor Medveczkiné Tóth Mária igazgatási főmunkatárs és Tóth István Polgárőr Egyesület
elnöke az ülésről eltávozott.)
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
(1758-kor szünetet rendelt el)
Tábori László képviselő, Szociális Bizottság elnöke
Szám szerint ismertette azokat az összegeket, melyeket a bizottság felhasznált.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
S ma mennyit osztott ki a bizottság? Mert amennyiben a tervezett 360 e Ft-ot felhasználjuk,
akkor nem marad már ebben az évben segélyezésre. Melyik lehetőség mellett dönt a testület.
Jánosi Imre képviselő, Szociális Bizottsági tag
400 e Ft áll a bizottság rendelkezésére, s a mai ülésen ebből 45 e Ft-ot használtak fel. Így
akkor az idősek megkaphatják az 1.000.-Ft értékű ajándék utalványt, vagy csomagot.
Tábori László képviselő, Szociális Bizottság elnöke
Igen a bizottság úgy döntött, hogy kapják meg az idősek a csomagot.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Akkor az időseknek megy a csomag, ő végül is egyetért vele, reméli nem lesz valami
rendkívüli esemény, ami ezt akadályozná.
Elfogadja a maga részéről ezt a javaslatot, évek óta látja, hogy karácsony előtt mennyire
örülnek ennek a kis ajándéknak.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Emellett feltehetően marad még annyi pénz, ami elegendő lesz az idősek klubjában megtartott
kis ünnepségre.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Aki egyetért a 70 éven felüliek ajándék utalványozásával 360 e Ft összeg erejéig, az
kézfelnyújtással jelezze azt.
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Kepes László képviselő
S az utalvány beváltása a REÁL üzletből történik?
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Igen, érvényesüljön az igazságosság elve. Az idén a Napocska ÁBC-t kérnénk fel, minden
évben más boltot fogunk megbízni, hogy egyformán támogassuk a vállalkozásokat.

János Imre képviselő
Az ötletet jónak tartja, végül is ő is adófizető egyén.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Szavazásra bocsátotta a kérdést, aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással jelezze azt.
Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
94/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az idősek karácsonyi ajándékutalványozására 360 e Ft-ot
hagyott jóvá a segélykeret terhére.
A beszerzéssel a REÁL üzletlánc (Boldog, Kossuth út 24.)
Napocska ÁBC-jét kérte fel.
Határidő: értelem szerint
Felelős: jegyző útján a Szociális bizottság
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Többen jelezték a jegyzőasszony felé, hogy a fizikoterápiánál kivágásra került fára igényt
tartanának. Saját véleménye, s azt is képviseli, hogy itt az önkormányzatnál is szükség van rá,
a gázfűtés kiváltására bent is kell. Egyébként is, ha egy személynek adnánk, akkor lavinát
indítanánk el. Nem lehetne igazságot tenni. Az meg valóban igaz, hogy a mi költségvetésünk
is szűkös, jelenleg is fával fűtünk. Saját véleménye szerint nem támogatja, ő ezt az álláspontot
képviseli.
Zsíros József képviselő
A Hatvani út mentén lévő bokrok egyre nagyobb problémát okoznak. Jó lenne, ha az vágná
ki, akinek szüksége van rá, nem pedig a KHT.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Nem fogják engedélyezni. Jelezni mindenképp jelezni fog. De az biztos, hogy nem fogják
engedélyezni másnak.
Zsíros István alpolgármester
Az más volt, akkor megjelölték a fákat, és úgy kerültek megbízás alapján kivágásra. Ez évben
már úgy sem lesz abból semmi. Térjünk vissza a már kiszedett fák további sorsára. Az a
véleménye, hogy maradjon az önkormányzatnál, itt kerüljön felhasználásra.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
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Szavazásra tette fel a kérdést, aki egyetért azzal, hogy a közterületről kivágott fát az
önkormányzat saját felhasználásra

Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
95/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a fizikoterápiától, kitermelt kiszáradt,
sérült fákat az önkormányzat saját fűtésére használja
fel.
Kepes László képviselő
A többi kiszáradt fa sorsa is ez kell, legyen. Gondol itt a Művelődési Háznál lévő ugyancsak
kiszáradt fára.
Tóth Éva képviselő
Azt Fejes Attila közcélú dolgozó kapta meg feladatul, és az Árpád úti szolgálati lakás előttit
is.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Folytatva az előző évi hagyományt a mindenki karácsonyfájáról szólt. Az idén mikulás napon
kerül felállításra.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Mivel a hivatal udvarán lévő fenyőfa, veszélyezteti a szomszéd lakóépület tetőszerkezetét, így
most az kerülne felállításra. Később meg gyökereset telepítenénk.
Zsíros István alpolgármester
Az óvodához négy db facsemetét szeretne ültetni kis levelű hárs, platán, stb. ezek viszonylag
nagyra is nőnek meg szép alakú fák is, és a főtérre meg árnyákot vetnének, ami a szabadtéri
rendezvények eseményei során kifejezetten hasznos lenne.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Ez jó ötlet. Egyetért az alpolgármester úr javaslatával.
Tóth Éva képviselő
Személyes véleményét mondja el, a főtér melletti kis patak –árok- szélének a térkő felére eső
oldalára szeretné, ha padot helyeznénk ki , az segélyként is jól mutatna és le lehetne oda ülni.
Zsíros István alpolgármester
Ez megoldható, anyagilag semmit nem jelent.
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Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Néhány csomag szaloncukrot majd a mikulás szétoszt a gyerekek körében. S szeretné
megkérni az intézményvezetőket, hogy a gyerekek egy-egy csoportját készítsék fel egy kis
műsorral.
Zsírosné Őszi Katalin Csicsergő Óvoda vezetője
Természetesen örömmel tesznek eleget a kérésnek.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Mindenki előtt ismert, hogy közalapítványi támogatásból egy kivételével új buszvárók
kerültek kihelyezésre. A kuratórium elnöke kérte, a turai út végén lévő buszváró elbontását,
mivel készülőben van az utolsó pavilon is. Személy szerint jobb ötletnek tartaná, ha inkább a
Hatvani út elején a Tsz-nél lévő buszváró helyére kerülne, mert az már csak jó formán egy
lemez darab ékeskedik.
A végállomásnál lévő buszvárót kár lenne lebontani, karbantartással szépen rendbe lehet
hozni, s véleménye szerint mivel zártabb, jobban fog védeni az időtől. Indokoltabb ez a
megoldás.
Kepes László
De nem arról volt szó, hogy stílusban legyen egyforma?
Jánosi Imre képviselő
A Hatvani úton hol gondolják tulajdonképp?
Tóth Éva
Ő sincs képben hová is javasolja polgármester asszony?
Tábori László képviselő
Ha a jövőben eladjuk a laktanyát, akkor nagyon is szükségessé válik egy normálméretű váró.
Jánosi Imre
A testületből valaki megnézhetné, jó-e ahogy most készül, vagy ha van más ötlet, jelezzék.
Tóth Éva képviselő
Kéri, tolmácsolni, hogy a már korábban kihelyezett pavilonokat meg kell erősíteni.
Zsíros István alpolgármester
Csak körbe kell erősíteni és kész.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Aki egyetért a fenti javaslattal, kérte, hogy azt kézfelnyújtással jelezze azt.
Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
96/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
arról döntött, hogy a Hatvani úton a Tsz tanyánál lévő
lemez buszvárót a Közalapítvány felajánlásával készített
faszerkezetű buszváróval kívánja helyettesíteni.
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Kepes László képviselő
Személy szerint nem ért ezzel egyet, bár megszavazta.
(16.15-kor Tábori László, és Jánosi Imre képviselők az ülésről eltávoztak.)
Kérdése, ki fog menni a jászfényszarui járat a végállomásig? A másik kérés az esti járat
visszaállítása esti órákban nincs járat hazafelé.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Fogja kérni, ha erre sor kerül.
Tóth Éva képviselő
E témához kapcsolódva elmondta, őt is kérték, mint képviselőt tegyen említést, hogy az esti
órákban nincs járat hazafelé. Gyakorlatilag 1830-kor jön az utolsó járat a faluba. Este 10 körül
szeretné a lakosság nagy része, ha ismét lenne járat Boldogra.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Menetrendváltozással többen megkeresték őt is, továbbítjuk a VOLÁN Zrt. illetékesei felé.
Zsíros István alpolgármester
Igen, inkább tíz óra utáni járatra lenne szükség.
Kepes László képviselő
A félhetes busz sem, de a jászberényi autóbusz járatok sem mennek ki a végállomásra. Sőt
még a mi helyi buszunk sem megy ki.
Tudomása szerint most november 15-én lesz döntés e témában, azért mondja mindezt.
Véleménye szerint a félhetes járat is jöhetne előbb.
A reggeli ötös busz az jó módosítás volt. De a többi változást is polgármesteri javaslattal
tudják figyelembe venni.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Korábban is mindig probléma volt a járatokkal, de a legtöbb esetben arra hivatkoztak, hogy
veszteségesek voltak azok a járatok, azért szüntették meg,
Természetesen az a tény, nem elhanyagolható, hogy ki hogyan tud hazajárni. A munkába
járóknak hazafelé az esti féltizenegyes buszjárat azért jó lenne. Ezt mindenképp fogja jelezni
a VOLÁN felé.
Ezek után kérte a képviselő-testület hozzájárulást a Hatvani Takarékszövetkezet Felügyelő
Bizottsági tagságának betöltéséhez. Kötelezettsége, a választások után 30 napon belül ezt
bejelenteni.
Javaslatára a képviselő-testület egyetértett, s4 egyhangú igen, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
97/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármesterasszony
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet mellett
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működő Felügyelő Bizottsági tisztségéhez hozzájárult.
Tóth Éva képviselő
A Mindenki karácsonyfája témájához visszatérve, köztéri betlehemet javasolja megszervezni.
Kérdés, hogy ez meddig maradna meg.
Kepes László képviselő
Merész ötletnek tartja, szerepként eljátszani az rendben, de magát a kihelyezést nem tartja jó
ötletnek, mert úgy sem hagynák meg.
Zsíros István alpolgármester
A betlehem egyelőre nem megy.
Tóth Éva képviselő
Jó, pedig meg lehetett volna kísérelni.
Kepes László képviselő
Talán még a malom is beindul most újra.
Zsíros István alpolgármester
Ő arról hallott, hogy a benzinkutat szeretné valaki megvásárolni. Javasolta továbbhaladni.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Folytatva az ülést, ismertette Előházi Tamás Boldog, Pacsírta út 31. sz. alatti lakos
gépkocsijának kártérítésére irányuló kérelmét.
(Kérelem a jegyzőkönyv melléklete.)
Nevezett a Pacsírta úton hazafelé tartott, amikor a Pacsírta út 9 sz. előtti szakaszán beszakadt
alatta, ezáltal az autója megrongálódott. A gépkocsiban keletkező károkat számlával, illetve
fotókkal tudja bizonyítani. Nevezett a közelben dolgozó Bódi János dolgozónkat kérte meg,
hogy segítsen az autót kiemelni, így ő a helyszínen látta a sérült gépjárművet.
A kár összege 44.000.-Ft. A számla többről szól, mivel két egyforma gumiabroncsot cserélt a
szerelő, de ő csak az egy sérült gumiabroncs árát, illetve a ködlámpa stb. költségét a 44 e Ft
összeget kéri.
Zsíros István alpolgármester
Okozott már nekünk problémát ez az útszakasz. A Pacsírta úton 4- 4,5 méter mélyen van
lefektetve a csatorna, úgy ahogy volt bedöngölték és kész. Továbbiakban is számítani lehet
sajnos hasonló esetekre. Mivel most olyan extrém magas volt a vízszint, azokat a szinteket is
elérte, amiket korábban nem, s nyilván ezért összetömörödött a föld. Fel kellene vágni a
nyomvonalat, mert már az első 10 évben is volt vele probléma. Garancia nyilvánvalóan úgy
sincs már.
Tömörséget meg kell vizsgálni, mert ahol nem tömör, az alsóbb részeken, azokat a
szakaszokat, nyomvonalakat újra kellene döngölni és követ beletenni.
Zsíros József képviselő
Iszapolni kellene. Véleménye szerint a döngölés nem lesz teljesen jó megoldás.
Kepes László képviselő
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És még fennáll a veszély, hogy el is mozdulhat.
Zsíros István alpolgármester
Biztos meg tudnánk oldani a problémát saját kivitelezésben.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Át kell ütemezni a munkát, a temetőben végzett munkát a karbantartók egyelőre abba
hagyják, és erre a problémára kell összpontosítani.
Tóth Éva képviselő
Hogyha megszüntetik a közcélú munkát, akkor nem lesz, aki megcsinálja.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Sajnos biztos nem lesz kapacitás.
Térjünk vissza a kérelemre.
Tóth Éva képviselő
Van mód arra, hogy nem fizetjük ki?
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Igen, de milyen alapon mondjuk.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Először is mindenképp ki kell helyezni a sebességkorlátozó táblát, amíg nagyobb baj nem
történik.
Tóth Éva képviselő
Egyetért, sőt veszélyt jelző táblát is ki lehet helyezni.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Szavazásra tette fel a kérdést, aki egyetért a benyújtott kártérítéssel, az kézfelnyújtással
jelezze azt.
Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
98/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete
Előházi Tamás Boldog Pacsírta út 31.sz. alatti lakos
gépjárműje kártérítésére irányuló kérelmének
- melyet a Pacsírta út 9.sz.előtti útszakasz beszakadása
okozott- helyt adott.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Következő téma a hó eltakarítás. Az ezzel kapcsolatos írásos tájékoztató az ülést megelőzően
kiosztásra került.
(Tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete.)
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Traktor felkészítését a hó eltakarításra már javában végzik a karbantartóink. Rengeteg munka
van vele, pedig annak a traktornak üzemképesnek kell lenni, mert akkor nem tudjuk ellátni a
feladatot.
Kepes László képviselő
Lakosságtól nem lehetne kérni, hogy segítsen be a közterületek tisztántartásába?
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
A Településfejlesztési, Köztisztasági és Jogi bizottság véleményezheti ezt a javaslatot. Illetve
személy szerint ő is részt venne alpolgármester úrral a bizottság ülésén.
Ezek után elmondta továbbá, hogy a Felvásárló Telep megvásárlásával kapcsolatosan keresték
meg őt a mai napon, CBA üzletet és kisebb tűzifa árusítást terveznek oda.
A testület eladási szándékát kérdi az érdeklődő, illetve azt, hogy mennyi a vételár?
Jelenleg Tóth Zsolt (Boldog, Hatvani út 4.sz. alatti lakos) bérli, aki egy összegben ki is fizette
az ez évi díjat.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Ajánlati felhívást kell kiírni, s a minimum árat meg kell szabni.
Zsíros István alpolgármester
Mert, hogy így szabályos.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Igen.
Zsíros József képviselő
Rendezett lesz legalább a terület. Még örülnének is neki.
Zsíros István alpolgármester
Szerinte támogatjuk az eladást, most az a kérdés, hogy mennyiért?
Tóth Éva képviselő
Mekkora az a terület? Van akkora, mint az iskolának a gyakorlati kertje volt?
Zsíros István alpolgármester
Nincs, elég szerencsétlen terület, csupán a két bejárat az, ami előnyös lehet.
Azt is jó lenne tudni, hogy, hogy milyen a közművesítése? Abban az időben, amikor
elköltözött a TÜZÉP, akkor még nem volt vezetékes gáz. Meg kell nézni, úgy emlékszik,
mintha lenne ott csonk. A víz, az valószínűleg be van kötve.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
A közmű bevezetésének nincs akadálya, esetleg az eladási árnál okozhat ez gondot.
Zsíros István alpolgármester
Eddig ilyen esetben a gyakorlat az volt, hogy nem kérünk hozzájárulást, és oldja meg saját
kivitelezésben. Úgy gondolja, hogy a terület kb. 1600 m2.
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Zsíros József alpolgármester
Javasolja mindenképpen az értékesítést.
Tóth Éva képviselő
S ráadásul van rajta olyan építmény, ami tűzifa raktározására tökéletesen alkalmas.
Zsíros József képviselő
Van ott még valami pozitív dolog?
Zsírosné Őszi Katalin óvodavezető
Talán még a mázsa is működőképes ott?
Zsíros István alpolgármester
Ha arányosítunk, akkor 3,2 M/Ft.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Ingatlanszakértői értékelés szerint 2001-ben 3.737 e Ft-ra lett értékelve.
Tóth Éva képviselő
4 M/Ft-ot javasol meghatározni.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Legyen ez a kiindulási összeg, s talán többet is adnak érte.
Zsíros József képviselő
Véleménye szerint sok „ellenfele” nem lesz.
Tóth Éva képviselő
Ebből az összegből lehet alkudni?
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Ebből nem, minimum ennyi.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Több vélemény nem lévén, javasolta a TÜZÉP telep (Hatvani út 2.) értékesítését. A vételárat
4 M/Ft (minimum) összegben javasolta meghatározni.
Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
99/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a volt TÜZÉP telep (Hatvani út 2.) értékesítésével
egyetértett.
A vételár összegét 4 M/Ft minimum összegben
határozta meg.
Határidő: ajánlati felhívás kiírására: azonnal
Felelős: jegyző
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Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
A mai napon a Cool Tej az Iskoláknak Alapítvány megkeresett bennünket, s 4 éves
kötelezettséget kérnek tőlünk, ugyan olyan feltételekkel, mint eddig. Ha végül is változnának
a feltételek bármikor felmondható a szerződés.
Tóth Éva képviselő, iskolaigazgató
Nincs okunk visszautasítani, mindenképp javasolja.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Javasolta a képviselő-testületnek, aki egyetért az iskolatejre vonatkozó szállítási szerződés
aláírásával, az kézfelnyújtással jelezze azt.
Javaslatával a képviselő-testület egyetértett, s 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
100/2010.(XI.03.) képviselő-testületi határozat
Boldog Község Önkormányzat képviselő-testülete
a Cool Tej az Iskoláknak Alapítvány által szállított
térítésmentes Iskolatej igénybevételnek 4 évre történő
meghosszabbításával egyetértett.
Fentiekre vonatkozóan felhatalmazza a polgármester
és a jegyzőt az Együttműködési Megállapodás,
illetve a Szállítási Szerződés aláírására.
Határidő: Megállapodás, és Szerződés aláírására: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Ezután a díszpolgári cím adományozásáról szólt, van már egy írásban benyújtott jelölés, de ha
esetleg van valakinek javaslata, november 30-i ülést megelőzően meg teheti.
Zsíros István alpolgármester
Több személy is jelölhető vagy csak egy?
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Egy javaslat van, november 30-ig még eldöntődik, hogy mennyi lesz, s majd annak
ismeretében döntünk. Ha szeretnének javaslatot tenni, azt írásban kéri benyújtani.
Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Egy-két személynek lehet.
Tóth Éva képviselő
Szántó tanár úr azt mondta, hogy nem illik élő személynek ilyen címet adományozni.
Katonáné Fülöp Gabriella jegyző
Az eddigi Díszpolgárok személyét ismertette. A megalapítás óta összesen 15 fő kapott már.
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Zsíros István alpolgármester
2006-ban, döntött úgy a testület, hogy visszafogottabban ítélje oda, hogy ne veszítsen az
értékéből.
Kepes László képviselő
Gödöllői példát mondott, a városnak összesen 6 díszpolgára van.
Tóth Éva képviselő, iskolaigazgató
A telefonkönyvben még mindig I.-es és II.sz. általános iskolaként szerepelnek, kérné szépen
módosíttatni.
Zsírosné Őszi Katalin óvodavezető
A hivatal előtti parkba korábban már terveztek egy dombot kialakítani, amit alkalomadtán be
lehetne füvesíteni. Bár tudja, hogy a karbantartók most nem érnek rá.
Zsíros István alpolgármester
Szerinte ebben az évben már nem igazán lehet róla szó.
Zsírosné Őszi Katalin óvodavezető
Jó, csak ha véletlenül felesleges föld keletkezne valahol, akkor ide lehet gyűjteni.
Másik kérése, egy kis földrétegre lenne szükségük, hogy virágokat tudjanak termeszteni.
Április végére jó lenne odatermelni.
Zsíros István alpolgármester
Javasolja fölmérni a parkot, s majd át kell gondolni, hogy kell-e oda valami kis kalandozó
pálya, esetleg meg kellene tervezni, egy kis rönk fasor, vagy ilyesmire gondol, amit mi
magunk, akár társadalmi munkában is meg tudnánk valósítani.
Zsírosné Őszi Katalin óvodavezető
Olyan jellegű eszközökre gondol, amit nem kell bevizsgáltatni szakemberekkel.
Zsíros József képviselő
Temetői szemét szelektálásáról szólt. Célszerű lenne az élő növényeket elkülönítetten kezelni
a műanyagkoszorúktól és drótoktól. Zsúfolva voltak megpakolva mindenszentek környékén a
konténerek.
Zsíros István alpolgármester
Mindenszentek napja egy alkalommal van egy évben.
Zsíros József képviselő
De nyári időszakban is sok a vágott virág. Annak a kezelése más eljárást igényel, mint a
műanyag koszorúké, mely nem bomlik le.
Zsírosné Őszi Katalin képviselő
Egyik konténer legyen az élő növények, másik a műanyagok tárolására.
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Püspökiné Nagy Erzsébet polgármester
Erre a témára még visszatérünk, esetleg a szolgáltató véleményét is megismerjük e
tekintetben. Több napirendi pont nem lévén, megköszönte az aktív részvételt, s az ülést
bezárta. Egyúttal bejelentette, hogy a képviselő-testület soron következő ülésére november
30-án kerül sor.
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