JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2011. október 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén
14.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében.
Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, dr. Pap Béla, Szűcs Gergely–
képviselők
Szűcs Lajos
dr. Fehérváry Mária

- polgármester
- jegyző

Lakosság részéről: 12 fő
Az ülés határozatképes, jelen van 6 fő képviselő, Kobela Margit képviselő jelezte, hogy nem tud részt
venni az ülésen.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal a polgármester javaslatára a meghívóban közölt napirendet
tárgyalja és 2. napirendnek felveszi az „Egyebek” napirendet.
Pócs János Országgyűlési képviselő Úr a Parlamentben teljesített elfoglaltsága miatt nem tud részt
venni az ülésen, de a napirenddel kapcsolatos kérdésekre a válaszát megküldi az önkormányzat
részére.
1.Napirend
Tájékoztatás az új Önkormányzati törvény – tervezetéről és az új köznevelési koncepciótervezetéről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: Szeretném tájékoztatni a Képviselőket és kedves Vendégeinket, hogy az Önkormányzati
törvény-tervezetben lévő változtatások mit jelentenek majd a település számára, majd ehhez
kapcsolódva az új köznevelési koncepciótervezetről szeretnék szólni. Egy éve folyik a törvénytervezet előkészítése. A Kormány által elfogadott formában a koncepció október 10. után jelent meg
az interneten. Ezért láttam fontosnak, hogy minél előbb tárgyaljunk róla. A Jászsági Önkormányzatok
Szövetsége 2011. november 5-én tartja meg a vitafórumot az új önkormányzati törvény-tervezetéről és
az új köznevelési koncepció-tervezetről.
Évek óta látjuk, hogy a közigazgatás a mai formájában gazdaságosan nem működtethető, ezért örülök,
hogy két ilyen fontos törvénymódosítást tervez a Kormány. Egyetértek az átszervezéssel, de sajnos a
két koncepció olyan elemeket is tartalmaz, amely lakosságszám szerint különbséget tesz kisebb, és
nagyobb települések között, abban a tekintetben, hogy milyen szolgáltatásokat biztosítsanak a
lakosságnak, vagy a gyerekeknek. Amennyiben elfogadásra kerül a törvény-tervezet, akkor a mi
esetünkben nagyon nagy változásokat jelent majd, mert 3000 fő alatti és feletti települések között tesz
nagy különbséget. A 3000 fő alatti településeken nem lehet önálló Polgármesteri Hivatalt fenntartani.
A tervezet meghatározza, hogy csak a létrejövő Járáson belüli, közigazgatásilag határos belüli
településekkel lehet társulni Polgármesteri Hivatal közös működtetésére. Ezért csak tőlünk nagyobb
településhez tudunk csatlakozni, amely következtében valószínű, hogy nem a mi településünkön kerül
közös működtetésre a Polgármesteri Hivatal. A jogszabály-tervezet nem tartalmazza, hogy a közös
Polgármesteri Hivatal hogyan fogja majd ellátni a munkát. Nem tudjuk, hogy a településen az
ügyintézők hogyan látják el a feladatot. A tervezet szerint a 2014-ben felállt Képviselőtestületnek 60
napon belül dönteni kell, hogy melyik településsel kíván együttműködni, és közös önkormányzati
hivatalt létrehozni. Célszerűnek látnám a döntéshez, helyi népszavazás lebonyolítását. A Járások
székhelyén létrejövő Kormányablakokban történik majd az ügyintézés. A Jászságban két Járást hoznak
létre. Egyiknek Jászberény, a másiknak Jászapáti lesz a székhelye. Előzetes információink alapján,
Jászboldogháza település valószínű Jászberény Járáshoz tartozik majd. A településen hiányzik a jó
tömegközlekedés. Az ügyintézések helyben megszűnnek. Az internetes ügyintézést kell majd
biztosítani a lakosság részére. Az önkormányzatnál alkalmazásban 3-4 főt tartalmaz a tervezet: a
polgármester, titkárnő, ügyintéző, aki a polgármester munkáját segíti, és egy olyan ügyintéző, aki a
lakosság ügyeit interneten továbbítja majd. Azokat az ügyeket, amelyeket nem lehet az Interneten

keresztül végezni, azt a közös Polgármesteri Hivatalban, illetve a Járás székhelyen a
Kormányablakban lehet majd intézni. A tervezet módosítja a polgármester és a jegyző feladatait és
hatásköreit. A helyben maradó feladatok lesznek az intézmények fenntartása, a lakosság részére a
vízellátás biztosítása, csatornahálózat fenntartása, a közvilágítási feladatok, a helyi úthálózat
fenntartása, és az ezekhez a feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések. Helyben marad a lakásgazdálkodás
és a helyi adók beszedése is.
A 2000 fő alatti településeken semmilyen szervezet nem vállalhatja át az oktatási feladatok
biztosítását. Így Jászboldogházán nem az önkormányzat fogja működtetni az oktatást. A köznevelési
koncepció nagyon sok jó dolgot tartalmaz, és a nagyobb településeken lévő települések nem látják
meg a kistelepüléseket érintő negatívumokat. A csökkenő gyermeklétszám miatt az osztályok
gyermeklétszáma (14 fő) nem sokáig biztosítható. Az elmúlt években is, azért hogy megmaradjon
helyben az iskola, kényszerűségből más, környékbeli településről kellett fogadni a gyermekeket. 2007ben létre kellett hozni az oktatási társulást. Nem azért, mert így olcsóbb a működtetés, hanem azért,
mert így juthatunk plussz normatívához. Az önkormányzatnak már ötödik éve, hogy ehhez anyagilag
is hozzá kell járulni. Éves szinten az iskolabusz üzemeltetésére kb. 4 mFt-ot fordítunk. Erre szükség
volt, ha meg akartuk tartani az iskolát. A meglévő oktatási társulásunkat is működtetheti a
Kormányhivatal, de azt nem tudjuk, hogy majd akarja-e? A koncepció nem tartalmaz erre vonatkozóan
iránymutatást. Nagy változás lesz, hogy a napközi otthonos oktatás szerint minden iskolában reggel
8,00 órától 16,00 óráig tart a tanítás. A tervezet szerint a 2000 fő alatti településeken nem lehet felső
tagozatos oktatás. Az iskolában jelenleg feltöltött osztályok vannak, ezért bízom benne, hogy a
jelenlegi társulási formában történő működést pozitívan látja majd a Kormányhivatal. Nem tudjuk,
hogy a Kormányhivatal támogatja-e majd az iskolabusz üzemeltetését. A másik problémát abban
látom, ha kimondják, hogy nem lehet helyben felső tagozatot működtetni, és a Kormányhivatal jelöli
majd ki, hogy melyik településre kell járni a felső tagozatos gyerekeknek. Az önkormányzatunknak
beleszólása nem lesz. Ezt a lakosság nem tudja majd elfogadni. Ha így lesz, akkor a településről nagy
elvándorlás várható, és a település leépülése következhet be.
A két koncepció olyan elemzést tartalmaz, amelyben a közigazgatás, a szolgáltatás, a közlekedés, és az
oktatás javítása a cél. Ez a mi településünk esetén azonban az ellenkezőjét fogja okozni. Bízom benne,
hogy az anyagok tárgyalása során még kedvező irányban változtatnak rajta.
Megkérem a Jegyzőnőt, hogy sorolja fel, hogy a tervezetek elfogadása esetén mikortól lépnek életbe
az új jogszabályok.
Dr. Fehérváry Mária: Az önkormányzati törvény-tervezetben és a köznevelési koncepcióban is
lépcsőzetes hatályba lépési rendszer van kialakítva. Főképp azokat az időpontokat szeretném
ismertetni, és kiemelni, amelyek a településünket érintik. Az önkormányzati törvény főszabály szerint
2013. január 1-jén lép hatályba. Ez azt jelenti, hogy az általam elmondott kivételektől eltekintve
minden egyéb rendelkezés 2013. január 1-től lép hatályba. 2012. január 1-én lép hatályba az
adósságvállalás korlátozására vonatkozó rendelkezés. Ebben meghatározásra kerül, hogy csak a
Kormány engedélyével lehet mind fejlesztési, mind működési célú hitelt felvennie a banktól az
önkormányzatoknak. A könyvvizsgálóra vonatkozó rendelkezések is változnak, mert a miniszter
kijelölhet bármely önkormányzathoz könyvvizsgálót. A törvényességi felügyeleti rendszerrel
kapcsolatos jogszabály is 2012. január 1-jétől lép hatályba, melyet a Kormányhivatal gyakorol majd.
2013. január 1-jétől kell a közös Önkormányzati Hivatalokat felállítani, attól kezdve nem lesz minden
településen jegyző, hanem a közös hivatalvezető látja el a feladatot. A Járások is ekkortól kerülnek
kialakításra. Kötelezően létrehozandó lesz a Járási Társulás.
2014. önkormányzati választások napján fog életbe lépni: A Megyei Önkormányzat
Képviselőtestületének az elnökének megválasztása. A Helyi önkormányzati képviselők megbízására,
megszűnésére, juttatására, összeférhetetlenségéről, méltatlanságáról, vagyon-nyilatkozattételről szóló
jogszabály, valamint a polgármesteri tisztség megszűnésére, összeférhetetlenségével, és az
alpolgármesterre vonatkozó összes jogszabály. Változik a polgármesterre vonatkozó fegyelmi és
kártérítési felelősség, díjazására és szabadságolására vonatkozó szabály. Pld. a polgármester
illetménye a felére csökken.
A köznevelési törvény főszabályként 2012. szeptember 1-től lép hatályba. 2013. január 1-től lép
hatályba az, hogy az óvodai nevelés önkormányzati feladat marad, az általános iskolára vonatkozó
rendelkezések ekkor már hatályba fognak lépni. 2013. szeptember 1-től Hídprogramok fognak életbe
lépni. (Híd I. és II. program) Ekkor lép hatályba az iskolában 16 óráig tartó foglalkozásokra vonatkozó

szabály, valamint kis létszámú fejlesztő pedagógiai osztály létrehozása (7 éves korú, de még nem
iskolaérett gyerekek részére, szakértői vélemény alapján kerülnek ebbe az osztályba). A pedagógusok
előmeneteli rendszere is ekkortól változik. Az állami fenntartású nevelési, oktatási intézményeket az
állami központi költségvetésből finanszírozzák, és amelyek önkormányzati fenntartásban maradnak,
azt költségvetési hozzájárulással fogják segíteni. 2013. szeptember 1-től hatályba lépő új rendelkezés:
Ha minimum 8 óvodás, és 8 alsó tagozatos gyermek található a településen, és várhatóan a következő
3 évben meg is marad, akkor a szülők igényére a jegyző kezdeményezi a Kormányhivatalnál, hogy
gondoskodjanak helyben bölcsődei, óvodai vagy alsó tagozatos feladatait ellátó tagiskola
működtetéséről. Minden egyéb a mellékletben szereplő szabály 2013. szeptember 1-től lép hatályba.
Szűcs Lajos: Fontosnak tartottam, hogy tájékoztassam Önöket a két törvény-tervezettel kapcsolatosan,
mert nagyban befolyásolja majd a településünk további életét, és sok ember további jövőjét. A
jegyzőkönyvet megküldöm Pócs János Országgyűlési Képviselő Úrnak, mert nem tudott eljönni a mai
ülésre. Várom a véleményeket, kérdéseket. Amennyiben kérdések fogalmazódnak meg, megkérem Őt,
hogy nézzen utána, és képviselje a településünk érdekeit. A napirend fontosságára tekintettel az
Országgyőlési Képviselő Úr biztosított arról, amennyiben szükségesnek látjuk, akkor egy újabb előre
egyeztetett időpontban el tud jönni.
Polgármester úr megadja a szót a Képviselőknek és a jelenlévő vendégeknek.
Fajka Jánosné iskola tagintézmény- vezetője: A tantestület nevelőivel beszéltünk már erről.
Ugyanezek a gondolatok merültek fel bennünk, amelyek itt is elhangzottak. Csak reménykedni
tudunk, hogy a Kormányhivatal majd úgy minősít bennünket, hogy maradhatunk ebben a társulási
formában. Bízunk abban, hogy nem fogunk azon iskolák közé tartozni, amely iskolákban már ki
vannak jelölve, hogy ott nem lesz felső tagozati oktatás. 2000 fő alatti település vagyunk, ezért a
Kormányhivatal fog dönteni. Ez már el van döntve, nem látom szükségét újabb meghívásnak.
Szűcs Lajos: A véleményünket kifejezhetjük, hogy hogyan érintenek bennünket ezek a változások,
ezért javaslom, hogy ragadjunk meg minden fórumot, és lehetőséget, és Országgyűlési Képviselő
Úron keresztül tudassuk, hogy a kis településünket, hogyan érintik majd a változtatások. Egymás
mellett lévő szomszédos települések között is nagy különbségek vannak. Mi településünk a legkisebb.
Amit meg lehetett tenni, azt már megtettük az elmúlt években.
Gerhát Károly: A tervezetből hiányzik sok minden, amely még érdekelné az embereket. Hasonló
átszervezések voltak már Magyarországon. Azután telt múlt az idő és a települések úgy döntöttek,
hogy csak jobb, ha minden település saját maga gazdálkodik a vagyonával, és szervezi a település
életét. Lesznek olyan települések, amelyek nem szívesen működnek együtt, mert pld. eltérő igényeik,
véleményeik, nézőpontjaik vannak. Magyarázatot mindenre kaptunk, ha rossz, ha jó. Sajátos
helyzetben van a településünk. Közlekedés szempontjából csak a vonatközlekedés megoldott. Sok az
idős a községben, Ők nem tudnak kimozdulni a településről. A személyi szabadság csorbát szenved
majd, mert nem akkor megyek majd ügyet intézni, amikor akarok, hanem csak egy bizonyos időben. A
változás komoly gondokat fog okozni a településen, mert nagyon sajátos helyzetben vagyunk.
Munkahelyek létrehozásáról volt szó, és munkahelyek helyett elbocsátások sorozatát éljük meg. A
statisztikai adatok szerint a megyében 2006. évhez képest duplájára nőtt a munkanélküliek száma.
Egyik Kormány sem tudta betartani, amit ígért. Eddig is az ellenkezője történt az ígéreteknek, és ez
folytatódik tovább.
Az iskolai oktatás átszervezésével kapcsolatosan csak azt tudom mondani, hogy nem gondolom, hogy
az innen eljáró gyermekek jobb körülmények közé kerülnek. Akik kikerültek innen az iskolából, meg
voltak velük elégedve. Akik megfordultak az iskolában, mindenki nagyon jó véleménnyel volt. Nem
látom azt, hogy ezután is így fog lenni. A szülők nem tudják majd elfogadni, ha más településre kell
eljárni a gyermeknek. Kérdés, hogy hogyan nyerünk majd ezen a változáson. Gazdaságosabb lesz-e
majd így? Pénzben nyerünk, érzelmileg, lelkileg veszteséget fog okozni emberek. Vidékfejlesztésről
majd csak a 3000 fő feletti településeken beszélhetünk, a kisebb településekről elmennek majd az
emberek.
Szűcs Lajos: Ha a településen megszűnik a felső tagozat oktatása, az nem csak a jászboldogházi
gyermekeknek és szüleiknek okoz majd gondot, hanem az ide járó jánoshidai, porteleki gyermekeknek
és szüleiknek is. Az Ő érdekük is, hogy ebben a formában maradjon az oktatás. Javaslom, hogy

forduljunk Pócs János Országgyűlési Képviselő Úrhoz azzal a kéréssel, hogy javasoljuk a két
koncepció módosítását, hogy ne következzenek be ilyen nagy változások a településen a jelenleg
meglévő szolgáltatásokban.
Nem értek egyet azzal, hogy a 2000 fő alatti településeken a koncepció miért nem engedi meg akár az
önkormányzatnak, akár az egyháznak, hogy átvállalják az iskola működtetését. Ez a településünknek
megoldást jelentene.
Dr. Pap Béla: Ez a község 1989. óta jobb oldali beállítottságú volt. Nagyon sajnálom, hogy a jobb
oldali Kormányzás alatt ilyen drasztikus döntés vár a településre. Ez nem kis felháborodást kelt majd a
lakosság körében, és a más településekről ide járó gyermekek szüleinek körében sem. Még az én
iskolás éveim alatt is volt választási lehetősége a szüleimnek, hogy hová, mely településre járassanak
iskolába. Javaslatot adhatunk, de a képviselőkre bízva semmi nincs. Nagyon nehéz idők várnak a
fiatalokra az itt való megélhetésben, és oktatásban. Magyarországon a településről mindenki tudja,
hogy az Aranykalász MGTSZ itt van. A környéken elismert iskola a jászboldogházi iskola. Az itteni
oktatási színvonalból nem fog maradni semmi. Azt is tudni kell, hogy fogynak majd a napok, és
hamarosan eljön 2012., 2013., és 2014. is, a jelenlegi Kormány részére is.
Nyerges Katalin: Ezt csak a szülők szempontjából látom. Mi szülők szeretnénk a gyermekeinknek
minél jobb körülményt teremteni, és a napokban azt hallottuk, hogy az iskolában megszűnik a felső
tagozat. Ez az én gyermekemet is érinti. Ebben az iskolában olyan szintű oktatás van, amilyen a
környéken nincs sehol. A törvénytervezettel a Kormány megpróbálja kipuhatolni azt, hogy a
szülőknek meddig terjed a tűrőképessége. Ha most nem emeljük fel a szavunkat az ellen, hogy az
iskola megmaradjon, ilyen színvonalon és körülmények között, ahogy most van, akkor
megérdemeljük. Még ez nem elfogadott törvény, ezért megkérem a település Képviselőit,
Polgármesterét, és az Országgyűlési Képviselő Urat, hogy keressük meg annak a lehetőségét, hogy ez
az iskola így megmaradjon.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
114/2011.(X. 28.) számú Képviselő-testületi határozat
Az új Önkormányzati törvény-tervezet és az új köznevelési koncepció-tervezet megvitatásáról
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megvitatta az új
Önkormányzati törvény – tervezetet és az új köznevelési koncepció-tervezetet, és az alábbi
kérelemmel fordul Pócs János Országgyűlési Képviselő Úrhoz.
A Parlament előtt napirenden lévő törvény-tervezeteket olyan formában elfogadni
szíveskedjenek, hogy a tervezetekben szereplő létszámhatárok ne jelentsenek
Jászboldogházának a közigazgatási szolgáltatásokban, és az oktatásban leépítést, illetve
nagymértékű átszervezést.
Ezt kérjük úgy Jászboldogháza lakossága nevében, mint a településünk oktatási intézményébe
járó gyermekek, és azok szülei nevében is.
Továbbá kérjük Országgyűlési Képviselőnket, hogy ezen jogszabályok megalkotásakor, illetve
azok Kormányhivatal által történő alkalmazásakor is képviselje településünk érdekét,
tekintettel a község sajátságos viszonyaira.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
dr. Fehérváry Mária – jegyző
Pócs János Országgyűlési Képviselő
A Képviselőtestület az 1990. évi LXV. Törvény 12. §(4) bekezdés a./ pontja alapján munkáját zárt
ülés keretében folytatja tovább.
kmft.
(Szűcs Lajos)
(dr. Fehérváry Mária)
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