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JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2012. január 19-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén
15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében.
Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát Károly, Joó-Kovács Balázs, Kobela Margit, dr. Pap Béla, Szűcs
Gergely – képviselők
Szűcs Lajos
dr. Fehérváry Mária

- polgármester
- jegyző

Az ülés határozatképes, jelen van 7 fő képviselő. A képviselőtestület 7 igen szavazattal a meghívóban
közölt napirendet tárgyalja.
1.Napirend
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak a járási rendszer kialakításáról szóló
terveinek véleményezése
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Szűcs Lajos: A Kormány a járások kialakítása és az ehhez szükséges intézkedések biztosítása
érdekében hozott döntést. A járások kialakításának időpontja 2013. január 1.
Január 10-én az Új Néplapban megjelent egy, a járások kialakításával kapcsolatos tájékoztató, amely
alapján Jászboldogháza a Jászapáti járásközponthoz fog tartozni. A november 5-i Jászsági
Önkormányzatok Szövetségének ülésén még azt a választ kaptam kérdésemre, hogy Jászboldogháza
Jászberényi járáshoz fog tartozni. Ezért meglepődtem az újságban megjelenteken.
Január 12-én a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal által küldött levél tájékoztatása
szerint, amennyiben a település a javaslatban meghatározott járástól eltérő járáshoz kíván tartozni, úgy
kérik, hogy a javaslatot a település polgármestere 2012. január 20-ig küldje meg a részükre.
Január 12-én Joó-Kovács Balázs alpolgármesterrel, és még 2 fővel Pócs János Képviselő Úrnál, a
kérésére megbeszélésen vettünk részt, ahol elmondtuk az aggályainkat, és kértünk bővebb
tájékoztatást.
Ismét Alpolgármester Úrral január 18-án, Pócs János Országgyűlési Képviselő Úr és Dr. Lengyel
Györgyi a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője által a Járási Kormányhivatalokat
érintő kérdésben tartott tájékoztatón vettünk részt Jászapátin. A megbeszélésen elhangzottakról rövid
összefoglalót a mai napon megkaptam Pócs János Képviselő Úrtól, mely a Tisztelt Képviselők részére
tájékoztatásul kiosztásra került. A kormányablakokban el lehet intézni a lakossági ügyfeleknek az
ügyeket. Az ügyfél bármelyik településen lévő kormányablakhoz fordulhat ügyeivel. Nem kell minden
ügyben Jászapátira utazni. Ez megoldható lesz Jászberényben, és pld. Újszászon is, amelyek a
legközelebb vannak. 2013-ra a Kormányablakokban több száz ügyet lehet már majd intézni. A Jászság
megkülönböztetésre kerül: Felső, és alsójászságra. Mivel gazdaságilag az alsójászság sokkal
elmaradottabb, szegényebb, ezért, mint hátrányos helyzetű, több pályázati támogatásra számíthat
majd. Ez is döntő lehet, és még ugyanilyen fontos az oktatás kérdése. Hogyan fog viszonyulni a járás
az oktatáshoz? Maradhat-e a felső tagozat? Másik járásból járhatnak-e ide iskolába? Eddig azt a
választ kaptuk, hogy ilyen határok nem lesznek, és arra törekednek, hogy a jelenlegi formában
megmaradhasson az iskola.
A tegnapi napon a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a járások kialakításával kapcsolatos
társadalmi egyeztetés dátumát január 29-ig meghosszabbította, és a polgármester véleményét ez
időpontig várja.
Nagyon rövid idő áll a rendelkezésre, és nem kívánok egyedül dönteni, ilyen fontos kérdésben. Ezért
kérem a Képviselőtestület véleményét. 2 járást terveznek a jászságban. A felsőjászságban Jászberényi
székhellyel, és az alsójászságban Jászapáti székhellyel. Itt lesznek majd a Járási Kormányhivatalok.
Jelenleg a jegyző hatáskörében lévő ügyek és a 2000 fő alatti önkormányzatoknál lévő feladatok a
járási hivatalok feladatai lesznek.
Január 17-én Szabó Rózánál, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal oktatási
főosztályvezetőjénél voltam, mert az oktatási feladatot a járási kormányhivatal kapja majd meg.
Átadtam részére egy kimutatást az iskolai tanulók létszámalakulásával kapcsolatosan. Arról
tájékoztatott, hogy 2013. szeptember 1-től várható az iskola átszervezése, addig működik a jelenlegi
formában. Ha a szomszédos településről átjárhatnak a tanulók, akkor nem lesz a létszámmal probléma,
de csak helyi gyerekekkel nem lehet feltölteni a kellő osztálylétszámot.
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Négy döntési lehetőségünk lehet: 1./ Kinyilvánítjuk, hogy az információkat megkaptuk, és
megismertük, amelyet a rendelkezésünkre adtak a 1299/2011.(IX.1.) számú Kormány határozat
alapján, de nem kívánunk véleményt nyilvánítani a tekintetben, hogy melyik járáshoz tartozzunk, mert
kevés az információ arra vonatkozóan, hogy döntésképesek legyünk, és olyan véleményt tudjunk adni,
hogy melyik járás lenne a jobb választás.
2./ Nyilatkozunk, hogy Jászboldogháza Jászapáti járási székhelyhez szeretne tartozni.
3./ Nyilatkozunk, hogy Jászboldogháza Jászberény járási székhelyhez szeretne csatlakozni.
4./ Nyilatkozunk, hogy a Pócs János Országgyűlési Képviselő Úr által megküldött feltételek alapján
Jászapáti járási székhelyhez tartozást elfogadjuk, és amennyiben nem teljesülnek a feltételek, akkor
fenntartjuk a változás lehetőségét.
A jelenlegi információink alapján a 4. vagy az 1. nyilatkozatot tudom elfogadni. A döntéshez kevés
tájékoztatást, és információt kaptunk. Kérem, hogy mondja el mindenki a véleményét.
Darók Sándor: Jászboldogháza soha nem tartozott Jászapátihoz. Nem tudja senki megindokolni, hogy
mi miért tartozzunk Jászapátihoz. Minek két járás? Az elkövetkezendő években nem lesz semmi a
támogatásból. Mindegy, hogy hová tartozunk. Az oktatás magasabb szintű Jászberényben.
Kobela Margit: Ha meg akarjuk tartani az oktatást, akkor mindenképpen Jászapáti járás mellett kell
döntenünk.
Szűcs Gergely: Mi az oka, hogy Jászboldogházát Jászapátihoz akarják csatolni? A Kormány határozat
szerint úgy kell kialakítani a járásokat, hogy 30 km-en belül legyen a település, és tömegközlekedéssel
megközelíthető legyen a járásközpont. Ennek Jászapáti nem felel meg a Kormány határozat szerint.
Jászboldogházáról tömegközlekedéssel nem megközelíthető Jászapáti, csak nagy kerülővel. Nem
tartom elfogadhatónak Jászapáti járáshoz történő tartozást. Az emberek között ez téma, amióta
megjelent a cikk az újságban. A Jászboldogházi lakosnak csak Jászberény járás elfogadható. Ez a
döntés nem ésszerű, indokolhatják bármivel. Jászapáti részéről magyarázkodásnak érzem a
tájékoztatót, amit kaptunk. Attól jobban sehol nem fogják intézni az ügyeket, mint itt helyben. Ha
Jászberényhez tartozunk járásilag, attól még az Országgyűlési Képviselőnk Pócs János Úr lesz, Ő
képviseli az alsójászságot.
Szűcs Lajos: Könnyebb volna a döntés, ha ismernék, hogy mi lesz majd a járási kormányhivatalok
feladata. Amíg nincsenek meg a végrehajtási rendeletek, addig ennyi információ alapján nem tudunk
jó döntést hozni.
Gerhát Károly: Nem egyszerű a kérdés. Jászberényhez már fordultunk kéréssel, amikor az oktatás
átszervezése történt. Nem mutattak érdeklődést irántunk, és ez lehet, hogy most sem változott még.
Így lehet, hogy jobban járnánk a Jászapáti járás elfogadásával, de a tradíciók meg Jászberényhez kötik
a települést. Nem tudjuk, hogy milyen lehetőségeink lesznek a jövőben. Hogyan működik majd? Mit
kapnánk, ha Jászberényhez, és mit kapnánk, ha Jászapátihoz tartoznánk? Az oktatás terén szerintem
Jászapáti járással jobban járnánk, viszont fontos a tradíció.
Szűcs Lajos: Pócs János Országgyűlési Képviselő Úr tájékoztatott bennünket, ha nem tartozunk
Jászapátihoz, akkor az ügyeinkben érdekérvényesítő ereje csökken.
Kobela Margit: Én úgy gondolom, hogy az érdekeink azt kívánják, hogy Jászapátihoz tartozzunk, még
ha a szívünk, a tradíció Jászberény mellett döntene is. Ha most rosszul döntünk, akkor is lehetőségünk
lesz változtatni rajta. Jászapáti hozzájárul ahhoz, hogy az oktatás a jelenlegi formában működjön
tovább. Meg kell minden lakost kérdezni, hogy mi a véleménye.
Joó-Kovács Balázs: Az alapján kell döntenünk, hogy hogyan tudunk jobban kijönni ebből a
szituációból. A hagyományok és a tradíciók a fontosak nekünk, vagy az, hogy a jövőben mennyi
pályázati támogatást kapunk, és féltem az iskola további működését, a gyerekeket, és a munkahelyeket
is. Ha Jászapátihoz csatlakozunk, akkor jobban tudunk érvényesülni. Közös hivatal kialakításában is
segítséget kapunk. Szóbeli ígéretnél a leírt tájékoztatás sokkal több. Ha mellette döntünk, jól döntünk
még akkor is, ha Jászapátiba kell menni ügyet intézni majd.
Dr. Pap Béla: 2000 fő alatti település vagyunk, a falu sorsa el van döntve. Nem ránk van bízva a
döntés, már el van döntve minden. A polgármestertől kérnek véleményezést. A legnagyobb probléma
az lesz, ha nem lesz helyben falugazdász. Nem lesz, aki segítsen a mezőgazdasággal foglalkozó
embereknek. El kell majd járni Jászapátira, ahol két napot állhatunk sorba. Össze kell hívni a civil
szerveket, a Fidesz tagjait. Sokkal kisebb ügyekben meg kellene kérdezni a lakosság véleményét. A
falu véleménye nélkül nem szavazok semmire.
Darók Sándor: Akivel eddig beszéltem, a lakosság 99 %-a Jászberényhez akar tartozni. A
Képviselőket a falu lakossága választotta meg. A lakosság véleményét figyelembe kell vennünk, azért
ülünk itt.
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Szűcs Lajos: Nem a lakosság véleményét kérték, hanem a polgármestertől kértek véleményt, én
azonban ezt Képviselőtestületi határozat nélkül nem kívánom véleményezni. A tájékoztatást
megkaptuk, megértettük, de az még nem jogszabályban jelent meg. Még mindig kevés információval
rendelkezünk ahhoz, hogy lakossági fórumot hívjunk össze. A vélemény nyilvánításhoz az idő rövid,
kevés az információ. Döntsünk-e a mai napon?
Kobela Margit: Mindenki elmondta a véleményét, tudunk dönteni róla.
Szűcs Gergely: Két lehetőség van, mindenkinek van véleménye róla, tudunk szavazni.
Szűcs Lajos: A 1299/2011. (IX.1.) Kormány határozat alapján Jászapáti járásközponthoz vagyunk
sorolva. Elfogadja a Képviselőtestület?
A Képviselőtestület 2 igen, 3 nem, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2012.(I. 19.) Képviselőtestületi Határozat
Jászboldogháza község járási rendszer kialakításával kapcsolatos véleményezésről - Jászapáti
járásközponthoz való tartozás
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete megismerte a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumnak a járási rendszer kialakításáról szóló elképzeléseit. A javaslatot
Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nem fogadta el.
Határidő: 2012. január 19.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Fehérváry Mária – jegyző
Szűcs Lajos: Ki ért egyet azzal, hogy Jászberény járásközponthoz tartozzon Jászboldogháza?
A Képviselőtestület 3 igen, 2 nem, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2012.(I. 19.) Képviselőtestületi Határozat
Jászboldogháza község járási rendszer kialakításával kapcsolatos véleményezésről - Jászberény
járásközponthoz való tartozás
Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselőtestülete megismerte a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériumnak a járási rendszer kialakításáról szóló elképzeléseit. A javaslatot Jászboldogháza
Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nem fogadta el.
Határidő: 2012. január 19.
Felelős: Szűcs Lajos – polgármester
Értesül: Szűcs Lajos – polgármester
Dr. Fehérváry Mária – jegyző
Szűcs Lajos: Ezzel a döntéssel nem tudok véleményt küldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal részére.
Darók Sándor: Ez is egy döntés volt, így a Kormány határozata alapján Jászapáti járásközponthoz
tartozunk majd.
Mivel más napirend nem volt, ezért a polgármester az ülést bezárta.
kmft.

(Szűcs Lajos)

(dr. Fehérváry Mária)

polgármester

jegyző

