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A lakosság részéről: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Szűcs Lajos: Tisztelt Képviselőtestület! Kedves Vendégeink! Mindenkit tisztelettel köszöntök a mai
közmeghallgatás alkalmából. A közmeghallgatás napirendje: Tájékoztatás az önkormányzat
2016/2017. évi gazdálkodásáról, és a jövő évi tervekről, közérdekű információkról. Majd a problémák
feltárására, vélemények elmondására is lesz lehetőség a beszámoló után. Kérem, hogy mondják el
véleményüket és problémájukat. Ez évi költségvetést nagyban érintette, hogy 2017. évtől a
minimálbér emelkedett, mely sok önkormányzati dolgozót érintett. Ez egyrészt jó, és sok embert
érintett, mert sajnos sokan vannak, akik a minimálbért kapnak. Az előírt bért oda kell adni a
dolgozóknak, de az önkormányzatot azért érintette nagyon rosszul, mert a normatív finanszírozás
nem nőtt annyival, hogy a béreket fedezze. Sajnos minden évben több pénzt kell oda tenni az
önkormányzat saját bevételeiből. Az önkormányzatnak saját bevétele nagy részben az adókból van.
Ha elegendő lenne az intézményeink működtetésére kapott finanszírozás, akkor a saját bevételeinket
arra használhatnánk, amire szeretnénk (pld. egyéb felújítások, stb.).

- Már négy éve, 2013. március 1-től a Polgármesteri Hivatalt a Jásztelek község
Önkormányzatával együtt közös hivatalként működtetjük, Jásztelki Közös Önkormányzati
Hivatalt hoztunk létre. Összesen 8,5 fő köztisztviselő foglalkoztatására kapunk bérekre és
járulékokra finanszírozást. A rezsit, és a dologi kiadásokat, eszközbeszerzéseket az
önkormányzatoknak kell megfizetni. Mindkét önkormányzatnak az a célja, hogy a meglévő
szinten szeretné tovább működtetni a hivatalt, és nem leépíteni, mert azzal a lakossági
igényeinek ártanánk, és rontanánk a közszolgáltatásokon. Az eddig elért és működő
ügyintézést szeretnénk megtartani. Ennek ára van, mert évente 6.000.000,- Ft-ot hozzá kell
tenni az adóbevételeinkből a hivatal működtetéséhez, hogy helyben, a megszokott szinten
működhessen tovább.

- A községgazdálkodás, karbantartás, és utak, hidak üzemeltetése a karbantartók feladata. Erre
a feladatokra annyit költünk, mint amennyi állami finanszírozást kapunk. Nem jut rá több. Itt
nagy meghatározó az, hogy milyen időjárás van az egyik, vagy másik évben. A hó eltakarítása,
a nagy vagy hosszan hideg tél, az utak sózása, belvizes időszak nagy kiadásokkal jár, mely az
önkormányzatnak jelentős anyagi kiadást jelent.

- Saját ingatlan hasznosításánál az önkormányzati ingatlanok, épületek, és csekély
földterületek bérbeadását jelenti, mely önfeltartóan működik. Itt is annyit tudunk
visszaforgatni az épületek állagmegóvására, mint amennyi bevételünk keletkezik a
bérbeadásból. A szolgálati lakások állaga nagyon romlik, a felújításukat a minimális bérleti
díjak bevételéből nem tudjuk megoldani.
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A Háziorvosi ellátásnál papíron nagy változás történt, de valójában a működésben nincs
változás. Dr. Jánosik György elment amit nagyon sajnáltunk, de megértettük, hogy a
lakhelyéhez közelebb talált munkahelyet és a praxist Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes vette
át. Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes eddig is helyettesítette a Doktor urat, így nem volt
teljesen ismeretlen a lakosoknak sem. Először adódott apróbb problémák kivételével, azt
tapasztalom, hogy elfogadták, és szeretik a lakosok Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnest. Örülünk,
hogy ilyen jól ellátja a betegeket jó szakmai ismeretekkel, kapcsolatokkal rendelkezik, és
nagyon lelkiismeretesen végzi a feladatát. Örülhetünk, hogy ilyen háziorvosa lehet kis
településünknek, mert ma az országban nagy az orvoshiány, nagy hiányosságok vannak az
egészségügyben, az alapellátásban.

A háziorvosi ügyeleti ellátás is változott még pedig jó irányban. Öt önkormányzat közösen
látjuk el az ügyeleti ellátást. Az elmúlt években sokkal több panasz volt rá, mint az utóbbi két
évben. Nemcsak a feladatellátás javult, hanem az önkormányzatnak is kevesebb költségbe
kerül, amióta másik cég működteti.

A lakosok véleménye alapján nagyon sokan elismerően szólnak a mentőállomás helyben
történő működéséről, mert ha szükség van rá, akkor perceken belül a betegnél tud lenni a
mentő, és sokkal hamarabb el tudják látni a beteget, és gyorsabban a kórházba ér, mint
azelőtt.

Az egészségügyben még egy változás történt 2016. október 1-től a védőnő nyugdíjba vonult
és új, fiatal védőnő pályázta meg az állást. Szemák Imola nagyon lelkiismeretesen végzi a
munkáját. A munkájával kapcsolatosan csak pozitív, jó véleményeket visszajelzéseket kapok
a kismamák és családok részéről. Pozitív az is, hogy ebben az évben összesen kb. 15 gyermek
születik, hisz már 20 éve nem volt ennyi a gyermekszületések száma’

Az iskolai intézmények fejlesztését pont ezért tartom fontosnak. Az óvodáról és az iskoláról
sem szabad lemondanunk. Csak úgy tudjuk itt tartani a településen a fiatalokat, ha működő
és jó állapotú és jó szolgáltatású oktatási intézményekkel rendelkezik a község. Pár évvel
ezelőtt pályázati támogatásból felújitottuk az óvodát, most pedig három pályázati támogatás
segítségével fogjuk az iskola felújítását megvalósítani. Ebből egy már megvalósult. A
tornacsarnokban a vizes blokkokat teljes egészében felújítottuk, illetve az egész tornacsarnok
padlózata új pvc burkolatot kapott. 110 millió Ft. támogatást kaptunk az iskola 3 épületében
az energetikai (hőszigetelés, nyílászárók cseréje, és a fűtés) felújítására. A harmadik
pályázatot az iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Jászberényi Tankerületi
Központ közreműködésével majd 30 millió forint pályázati támogatást nyert műfüves
focipálya építéséhez az udvaron, és különböző belső burkolatok cseréjére, felújításokra és
eszközbeszerzésekre. 2013. január 1. óta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
működteti az iskolát de az épületeknek és ingatlanoknak az önkormányzat a tulajdonosa.
Fontos, hogy helyben ne csak tulajdonosa, hanem gazdája is legyünk az épületeknek, és
foglalkozzunk a felújításukkal, jövőjükkel. Szeretnénk, hogy minél jobb körülmények között,
minél jobb szolgáltatás valósuljon meg az épületekben.

A temető üzemeltetője az önkormányzat. Az iskolakonyhát is az önkormányzat üzemelteti.
Ameddig csak lehet, szeretnénk, ha ez így is maradna. Így kevesebb Pénzért jobb
szolgáltatást tudunk biztosítani a lakosoknak, mintha vállalkozó kezébe adnánk’ Lehetne
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sokkal magasabb színvonalon is működtetni, de akkor a lakosoknak is sokkal többe kerülne a
szolgáltatás. Milyen szolgáltatást szeretnénk, és mennyi költséget szeretnénk a lakosokra
hárítani? A temető finanszírozására 1,3 mFt.ot kapunk, a fenntartása 2,2 mFt, úgy, hogy a
hulladékot átválogatva a Regio-Kom Kft. Hulladéklerakó telepére saját gépjárművel szállítjuk.
Előtte a temetőből történő szemétszállítás díja 700 eFtJév volt. A kiadásokat próbáljuk
csökkenteni, ha kevesebb összegért is megoldható a feladat.

A művelődési ház felújítására már nagy szükség volna. Amikor az iskola felújítására
pályáztunk, nagy gondot okozott a döntés, hogy egy részét a művelődési házra pályázzuk
meg. Mivel az iskola kihasználtsága nagyobb, mert naponta 160 gyermek használja, akkor úgy
döntöttünk, hogy először azt tesszük rendbe. A művelődési házra is be van adva egy kisebb
pályázat, de az nem az egész épület felújítását tartalmazza. Ebben az évben több, mint 2
mFt-ot költöttünk a művelődési ház villamossági felújítására ahhoz, hogy ne kelljen bezárni.
Háromévente kötelező az érintésvédelmi vizsgálat, és olyan elavultak voltak a berendezések,
hogy már nem kaptunk volna engedélyt, ha nem történik meg a villamossági felújítás.

A Strandfürdő és Kemping üzemeltetése egyre nehezebb feladat. Az elmúlt 10 évben nagyon
sokat foglalkoztunk vele, mert nagyon sokat szigorodtak a jogszabályok, nagyobbak a
követelmények, valamint országszerte sokkal magasabb a színvonal, és próbálunk erőnkhöz
mérten lépést tartani ezzel. Meg kellett építtetni a vízforgató berendezést és fel kellett
újítani az egész létesítményt, amelyet több pályázati támogatással meg tudtunk valósítani, de
sokkal többe kerül az üzemeltetése, mint előtte. Nagyon nagy segítség ezen a területen is,
hogy különböző közfoglalkoztatási programokat tudunk megvalósítani. Egész évben az
önkormányzatnál közmunkásokat alkalmazunk. Így van ez a strandnál is. Minden évben arra
törekszünk, hogy a strand- és a kemping üzemeltetése ne legyen veszteséges. Nem könnyű
feladat. Az elmúlt két évben a kempinget folyamatosan próbáljuk fejleszteni. Nagy
jelentősége van annak, hogy a nyári gyermektáborokból mennyi bevétel származik. A
szeptemberi Képviselőtestületi ülésre elkészült a Strandfürdő- és Kemping 2017. évi
üzemeltetéséről a beszámoló. Az adatok alapján nagyon kevés a helyi lakosú vendég. Mit
kellene tennünk annak érdekében, hogy a helyi lakosok is látogassák a strandot? A
vendégnyilvántartás alapján a vendégek alig több, mint 10 %-a csak a boldogházi. Ez nagyon
kevés. Magyarázhatjuk azzal, hogy változnak az igények, mások a szórakozási lehetőségek,
sokan többre vágynak, vagy nem ismerős környezetbe vágynak kikapcsolódni, pihenni. Ez
átgondolandó, mert itt ez helyben volna, és olcsó. Felújítottuk a strandot, nagyon sok pénzt
költöttünk rá, és sokat dolgozunk azért hogy zökkenőmentesen működhessen. Nagyon jó,
hogy a gyermekek az iskolai programokat, nyári táborokat úszótanfolyamokat szép
környezetben a strandon tölthetik, de még jobban örülnénk neki, ha még több boldogházi
venné igénybe a létesítmény szolgáltatásait. Ebben az évben bevezettük, hogy minden
boldogházi lakos egész nap 50 %-os belépőjeggyel veheti igénybe a strandot. Az a célunk, és
ezután is arra törekszünk, hogy a helyi lakosok, a gyermekek minél többen igénybe vegyék a
Strandfürdő szolgáltatásait.

Az elmúlt 2-3 évben az önkormányzat úgy jut szociális támogatásra nyújtott normatívákhoz,
hogy felülvizsgálják a település adóerő-képességét és iparűzési adó befizetéseit. Sajnos az
adóbevételeink kevesek, illetve hosszú évek óta ugyanazon a szinten vannak. Sajnos amióta
az Alurad Kft.-t megszűnt új tulajdonosa van, azóta ipari termelés nem folyik a gyárban.
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Sajnos nem olyan kezekbe került, aki munkahelyet teremtene, Ipari termelés lenne, és akkor
adót is fizetne. Mivel az adóbevételeink alacsonyak, ezért emelkedtek azok a normatívák,
amelyeket szociális támogatásokra tudunk fordítani. Ezek az összegek meg vannak határozva,
hogy hogyan és mire fordíthatjuk. Ennek köszönhetően tudtuk megalkotni 2014. év elejétől a
községbe letelepedő fiatal családok otthonteremtési támogatását. 40 év alatti fiatal pár
akkor kaphat vissza nem térítendő otthonteremtési támogatást, ha tíz év alatti gyermeket
nevel, vagy öt éven belül egy vagy két gyermek születését vállalja, és öt évig nem költöznek el
a településről. Ha nem vállalják ezt a fiatalok, akkor (5 éven belül, részletekben)
visszatérítendő támogatást kérhetnek. Az önkormányzati rendelet alapján 500.000,- Ft.
otthonteremtési támogatásban részesülnek a kérelmezők. Megállapítható, hogy az utóbbi
években nőtt a községben letelepedő fiatalok száma, és nőtt a születendő gyermekek száma
is. Támogatjuk még a felsőoktatásban tanulókat, 3 év alattiakat, 80 év felettieket,
hulladékszállítási díjhoz nyújtunk támogatást. Minden évben pályázunk szociális célú
tüzelőanyag támogatásra, melyet a téli hónapokban a szociálisan rászoruló lakosok részére
évente 2-3 alkalommal, több mint 100 család részére tudunk adni tűzifa vagy szén formájában.

Pár évvel ezelőtt társulás keretében létrehoztunk a házi segítségnyújtást az idős, rászoruló
lakosok részére. Ezt a szolgáltatást kérni kell, és a lakosnak minimális összeget kell a
szolgáltatásért fizetni. A községben 3 fő végzi a házi segítségnyújtási ellátást. Ebben az évben
3,7 mEt. önkormányzati hozzájánilási díjat fIzetünk a társulás részére. A felét megkapjuk
normatív támogatásban, a másik felét kell az önkormányzatnak hozzá tenni. Erre a
szolgáltatásra szükség van. Addig, amíg cz nem volt, addig sokkal több panasz érkezett az
idősebb lakosok részéről. Sokan vannak olyan idősek, akiknek nem itt élnek a gyermekeik,
hozzátartozójuk, rokonaik, és az ő gondozásuk megoldatlan volt. Amióta bevezettük, azóta
nagyon sokan kérik, igénybe veszik. Ez nem fekvőbeteg ellátást jelent, de mindenképpen nagy
segítség az időseknek. Erre igény van, és szükséges, hogy ezt fenntartsuk, még akkor is, ha
önerőt kell hozzá biztosítania az önkormányzatnak.

Az óvoda működésénét a létszám alapján kapott normatívához az önkormányzatnak 6 millió
forintot kell hozzá tennie, hogy fenntartsunk úgy, hogy nincsenek takarítóinlc. A takarítási
feladatokat minden intézményünknél már 10 éve közfoglalkoztatás keretében látjuk el.

Közfoglalkoztatás keretében nagyon sok feladatot meg tudunk valósítani. Célunk az, hogy ha
van lehetőségünk, hogy a munkanélkülieket foglalkoztassuk, akkor mindenldnek adjunk meg
a lehetőséget. Ezzel hasznos munkát tudunk együtt végezni, melyhez az önkormányzat
támogatást kap. Ha nem is magas bért kapnak a közmunkában, de havi fix fizetést igen.
Szorgalmazzuk, hogy a foglalkozáshelyettesítő támogatást csak nagyon kevesen vegyék
igénybe, inkább vegyék igénybe a közfoglalkoztatást, végezzenek munkát, és ezzel hasznos
tagjai lehetnek a társadalomnak. Ha ez a munka értékteremtő is, az nagyon jó, de ha csak
takaríttatunk, szemetet teszünk, füvet vágunk, rendben tartjuk a települést, akkor az már
nagyon jó, mert azzal is szebbé és jobbá tudjuk tenni az itt élő emberek életét! 2017. évben 52
mFt. támogatásból három közmunkaprogram valósul meg a településen. Ebből az összegből
10 mFt-ot anyag, és eszközbeszerzésre (munkaruha, seprű, lapát, cement, sóder, térkő,
faanyag, tégla, stb) fordíthatunk, és 35 fő éves foglalkoztatását (bér és járulékai) jelenti. Ebben
az évben tájház kerítést építettünk, a piacnál parkolókat térköveztünk, és most a strand
kemping részébe újabb kis vendégházat építünk. Nagyon sok olyan maradandót is végzünk a
közmunkaprogram segítségével, amelyet másképpen nem tudnák megvalósítani.
Intézményeinknél nagyon sok olyan önkormányzati dolgozó van, akiknek a mindennapjaikban
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a munkájuk mellett a közfoglalkoztatottak munkavégzését is irányítani kefl. Ezzel
nyilvánvalóan nehezebb a feladatellátás, de így tudunk nagyobb, hatékonyabb eredményeket
elérni. I-Ia nem lenne közfoglalkoztatás, akkor a település nem lenne ilyen szép, rendezett.

Szeretném megköszönni a településen működő civil szervezeteknek a működését, és az
önkormányzattal történő együttműködésüket. Bármilyen települési rendezvény is legyen az, a
civil szervezetek örömmel részt vesznek a szervezésben. A rendezvények alkalmával az
idegen vendégek, a településünkre érkező látogatók mindig elismerően szólnak a
fogadtatásukról, tetszik nekik a falu, és látják, hogy jól működnek azok a dolgok, amelyekben
a civil szervezetek is részt vesznek. Minden civil szervezet nagyon sokat dolgozik, és sokat
tesz azért a célokért, amelyért létre jött, amely feladatot elvállalt a közösség érdekében, és
azért, hogy a települést szebbé, biztonságosabbá váljon, valamint hogy minél több színvonalas
programot, rendezvényt tudjuk biztosítani a helyi lakosoknak és a településre látogatóknak.
Mindezen feladatok ellátására az önkormányzat a civil szervezetek nélkül erre nem volna
képes. Ezért teszünk meg minden azért, hogy próbáljuk támogatni, segíteni, fejlesztésükhöz
segítséget nyújtani, hogy ez sokáig így maradjon. Ehhez kérem a Lakosság segítségét és
támogatását, hogy próbáljunk meg a civil szervezetekbe minél több embert bevonni. Minél
több fiatal bevonását kérjük a szervezetek munkájába, hogy a már régebben a civil
szervezetekben tevékenykedők tapasztalatukat át tudják adni, és lássák a fiatalok is, hogy
ennek milyen nagy a jelentősége a község életében. Egy ilyen kis településen, mint a miénk,
erre nagyon nagy szükség van. Minden civil szervezet munkája nagyon fontos. Fontos, hogy
stabil, kellő létszámmal, tagsággal rendelkező szervezet úgy működjön, hogy ha szükséges,
akkor mozdítható legyen, szeresse a települést, és hajlandó legyen a közösségért tenni, önként
dolgozni. Kérem, hogy próbáljuk erre ösztönözni az embereket, mert nagyon nagy értéket
képviselnek a civil szervezetek.

Benyújtott pályázatainkról szeretnék még tájékoztatást adni: Jászberény Város
Önkormányzatával van egy közösen benyújtott pályázatunk beadva a Portelek felé vezető út
zúzottköves út megépítésére. Az út a Jászboldogházi betonút végétől a Portelekre bevezető
útig épülne meg. Ha nyer a pályázat, akkor még tartalmaz egy Új traktor beszerzését is. Várjuk
a pályázat eredményhirdetését.

Be van nyújtva egy komplett pályázat a piaccsarnok megépítésére és az iskolakonyha
fejlesztésére. A piaccsarnok megépítését az orvosi rendelő kertjébe tervezzük.

A Strandfürdő fejlesztésére is van benyújtva egy kisebb pályázat.

A Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület nyert el egy pályázatot, amelyből 3 éven
keresztül különböző programokat valósíthatunk meg. Célja, hogy a fiatalokat, a gyermekeket
önkéntes munkára neveljük. A gyerekekkel megismertessük a civil szervezetek tevékenységét.
Szeretnénk, ha látnák, hogy miből tevődik össze a különböző civil szervezetek munkája, bogy
megkapják a kellő ismereteket, és ezt ösztönözve csatlakoznának majd a jövőben hozzájuk.

Az önkormányzat munkájáról, és a végzett feladatairól folyamatosan beszámolunk a
kéthavonta megjelenő „Boldogházi Hírek” helyi újságban. Ezen kívül nagyon sok aktuális
tájékoztatót a település weboldalán (www.iaszboldoaháza.hu) is folyamatosan közzéteszünk.
Kérem, hogy ha tehetik, folyamatosan kövessék a weboldalunkat.

Ebben az évben először megszerveztük az elektromos hulladékok begyűjtését, elszállítását.
Minden háztartásban nagyon sok elektromos hulladék gyűlik össze, ezért igény esetén minden
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évben tervezzük az elszállítását megszervezni. Akkor majd ki lehet teimi az ingatlan elé, és
járművei beszállítjuk, vagy be is lehet hozni az önkormányzat udvarára, összegyűjtjük és
elszállításáról gondoskodunk.

.. 2016. júliusban hozott a Képviselőtestület egy önkormányzati rendeletet az avar és a kerti
hulladék szabadban történő égetéséről. A rendelet értelmében heti két alkalommal szerdán
és pénteken lehet tüzet gyújtani, amennyiben nincs érvényben tűzgyújtási tilalom. Kérem,
hogy erre figyeljünk oda, mert néha olyan füst van a településen, hogy a szomszéd házat alig
látjuk.

- A hulladékgyűjtés, elhelyezés még mindig nagy problémát okoz. A központi lerakó messze
van. Van egy meghatározott mennyiség, amelyet minden lakos ingyenesen beszállíthat, és
lerakhat, de ezt kevesen veszik igénybe. Ettől több az, aki kiviszi a külterületre, vagy az
árkokba rakja le. Sokan vannak olyanok, akiknek nem elég a heti egyszeri hulladékszállítás.
Leginkább a vállalkozásoknál, rendezvényeknél a hirtelen nagymennyiségben keletkező
hulladék elhelyezésével van probléma. Az egész térségben (33 településen) most kaptuk meg
az értesítést, hogy novembertől beindul a szelektív hulladékgyűjtés. Ehhez két féle zsákot
juttattunk el a lakosoknak, és meghatározott időpontokban hol az egyik (zöld), hogy a másik
(sárga) zsákot elviszik. A zsákokba a kijuttatott tájékoztató alapján kell elhelyezni a hulladékot
úgy, hogy minden zsákba csak az előírás szerinti szemetet tegye be, mert egyébként nem
viszik el. Ha ezt megtanuljuk, és jól működik majd, akkor ez hosszú távon is fenntartható lesz.
Ezért nem kell plusz pénzt fizetni. Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Képviselőtestület! Ennyiben
kívántam beszámolni, tájékoztatni Önöket. Kérem, hogy mondják el véleményüket és tegyék
fel kérdéseiket az elhangzottakhoz, vagy ha egyéb kérésük van, akkor mondják el.

Németh Vendelné: Én eddig is válogatva mindig összegyűjtöttem és kiszállítottam a szelektív
hulladékgyűjtőkbe. Ezek már nem működnek tovább?

Szűcs Lajos: Ez mellett működik továbbra is a hétfői kukás hulladékszállítás és a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek is megmaradnak. Kérem, hogy a szelektív hulladékgyűjtők mellé ne rakjanak
le semmilyen hulladékot, szemetet mert azt nem szállítják el, és azt nem viszik el. Nagyon csúnya tud
lenni a környéke, tele hullámpapírral, üveggel, zsákokkal’ Kérem erre odafigyelni, és betartani! A fent
említett zsákos szelektív hulladék elszállítás egy új, plusz ingyenes szolgáltatás. Azokba a mellékelt
tájékoztató szerint kell elhelyezni a hulladékot. Kérem, hogy figyelmesen olvassák el, és az alapján
helyezzék el a szemetet a zsákokba, és tegyék ki az elszállítás időpontjában az ingatlan elé, hogy el
tudják szállítani. A tájékoztatót a helyi újság következő számában, és a honlapon is közzé tesszük.

Fazekas Józsefné: Az internet közösségi oldalán értesültem róla, hogy a Jászsági községek 23 millió
forint szociális tüzelőanyag vásárlására kaptak támogatást. Ebből Jászboldogháza 1,5 mFt-ot támogat
kapott. Hogyan van elosztva? Ki kaphat és mennyit? A tavalyi évben az egyik nyugdíjas találkozón
elhangzott, hogy akinek alacsony nyugdíja van, az kérheti. A múlt évben én is kértem, és nagyon
sértőnek találtam, hogy amíg mások 5-8 mázsa szenet kaptak, addig én egy mázsát kaptam. A tűzelőt
nem szimpátia alapján, hanem lakásonként kell osztani, mert ott is hideg a lakás, ahol egy személy
van, és ott is hideg, ahol 4-5 személy lakik. A szomszéd községben lakik a nővérem, és ő nem is
igényelt és kiértesítették, hogy visznek neki öt mázsa fát és tartózkodjon otthon. Nem lehetne itt is
Így megoldani? A számításaim szerint ha egy-egy lakásonként 3-5 mázsa fát osztanának, akkor 100-
150 család juthatna szociális tüzelőhöz a megítélt támogatásból. Én nagyon szerettem volna tudni,
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bogy itt Jászboldogházán kik azok, akik szociálisan rászorultak, és kaphatnak tüzelőt. Ugyanis van
olyan szociálisan rászorult, aki valamikor gazdag volt, de mára már szociálisan rá szorult lett belőle, és
van olyan is, aki szegénynek született, ~5 Szegény IS maradt. Differenciálni kellene, bogy mi alapján
adunk támogatást. Egy fiatalembertől tudom, hogy ő is igényelt volna tüzelőt, de azt a választ kapta,
hogy tekintettel arra, hogy hiába alacsony a jövedelme, mert egyedül él, és nem rászorult. Bementem
Jászberénybe a Kormányablak ügyfélszolgálatára és megkérdeztem, bogy ki a szociálisan rászorult? A
válasz: aki olyan családi támogatást kap, fogyatékos vagy egyéb más támogatása van, azt nem szabad
összevonni a jövedelmével, és szociálisan rászorultnak számít. Amikor egy kutyát, macskát vagy
egyéb állatot ennyire megvédünk, akkor véleményem szerint egy fogyatékos embert segítség nélkül
nem küldünk el, hanem minden segítséggel pártfogásba kell venni. Jobban oda kell rá figyelni, és a
lehetőségeinkhez képest minden segítséget megadni részére.

A községben lévő közlekedési táblák szinte mindig meg vannak fordítva, fekszenek a földön. PId. a
CO-OP ABC-nél lévő tábla szinte mindig el van dőlve. Vissza kell nézni a kamerákon, bogy kik csinálják
eztl Felelősségre kell őket vonni ezért. A Polgárőrök is figyeljenek erre, mert ezeket bizonyára nem
nappal csinálják. Péntek, szombat este, éjszaka kellene erre jobban odafigyelni, mert mindig akkor
történnek leginkább. Gondolom, bogy nem józanak követnek el Ilyen az emberek. A Fajtakísérletnél
lakom, és ott egyszer megállt egy autó, és azon csodálkoztak, bogy ott az épület műemlékké van
nyilvánítva. Azután közülük valaki jól tájékozott volt, és mondta, hogy az épületben iskola volt és az
ott tanítók emlékére helyezték el az emléktáblát az épület falán. Felkeltette az érdeklődésemet majd
én is jobban megnéztem az épületet. Az épületen nincs lehúzva a redőny, nagyon koszos az üveg,
van olyan is, amelyik be van törve. Lassan kipotyog a vályog belőle. Voltam az épületben is, de ott
akkora lyukak és gödrök vannak, bogy egy ember belefér. Ki az épület tulajdonosa? Mit lehet vele
csinálni, mert az nagyon rontja a községet A faluvédő és Szépítő Egyesület tagjai hiába ültetnek oda
köré virágot,és egész évben kapálnak, gyomlálnak ott. Az nagyon szép, de az épület állaga rontja a
környezetet.

Szűcs Laios: Köszönöm az észrevételeket. A volt Fajtakísérleti Állomás épülete nem műemlék. A
Boldog BT. Egyesület, az Elszármazottak Baráti Társasága alakított ki ott egy emlékhelyet. Az épület a
Magyar Állam tulajdona. Az ingatlan bérbe van adva. Pár évvel ezelőtt az önkormányzat részéről
kezdeményeztük, hogy azt az épületet valamilyen formában megkapjuk a Magyar Államtól’ Ettől a
vagyon kezelője, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elzárkózott. Az épületet több tervezővel is
megnézettük, és az volt a véleményük, bogy az épületet már nem lehet felújítani. Le kell bontani.
Megértem, hogy rontja a település összképét, de a más portáján nem tebetünk semmit. Sajnálom,
bogy olyan rossz állapotban van, de e nélkül is vannak az önkormányzatnak rossz állapotban lévő
épületei (pld. Tájház vagy Művelődési Ház,), melyek rászorulnának a felújításra, de nem találunk rá
megfelelő forrást és az adóbevételből meg nem marad rá.

A közlekedési táblákat majdnem minden hétvégén megrongálják. Folyamatosan ellenőrizzük, és a
helyreállítást elvégezzük. Eddig nem sikerült megtalálni azokat, akik ezt csinálják, de figyelünk!

A szociális támogatás feltételei mindig helyi rendeletben le van szabályozva, mely szerint a Szociális
és Egészségügyi Bizottság dönt’ A rendelet megalkotásához is megvannak a jogszabályi előírások, ami
alapján elkészül, és a Képviselőtestület elfogadja. A szociális rászorultság is a rendeletben kerül
meghatározásra. A szociális tüzelőanyag támogatásra is készül majd rendelet. Az elnyert
támogatáson szenet vásárolunk, azt lehet majd kérelmezni, és vásároltunk tűzifát is, aki csak azzal
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tud majd tüzelni, azt kérheti. A tavalyi évben a mennyiség az egy főre jutó jövedelem alapján, sávok
szerint kerültek meghatározásra. Volt aki egy mázsát kapott, és volt, aki többet. A téli időszakban 2-
3 alkalommal osztottunk szociális tüzelőanyagot. Lehet többször is igényelni. A honlapon és a helyi
újságban is elérhető a rendelet, és külön tájékoztatót is szoktunk készíteni róla. Ezért nem kell
Jászberénybe utazni. A szociális támogatásoknál is vizsgálni kell, hogy ki a rászorult. Kérem, hogy ha
kérdéseik vannak, akkor forduljanak a hivatal dolgozóihoz, Jegyző Úrhoz vagy keressenek meg
engem, mindig nagyon szívesen segítünk. Kérem, hogy nyújtsák be az idén is a kérelmüket.

Dr. Dinai Zoltán: A szociális tüzelőanyag támogatás egy kicsit más, mint egyéb szociális támogatások.
Erre a kormány minden évben ad egy keretösszeget, mely alapján a Belügyminisztérium írja ki a
pályázatot. Idén az alapján lehetett pályázni, hogy mennyi közmunkás volt az előző évben, illetve
hány fő SO év feletti lakos él a településen. Ez alapján az önkormányzat beadta a pályázatot.
Ugyanebben a pályázati kiírásban le van írva, hogy milyen szempontok szerint kell kiosztani a tüzelőt.
Le van írva az, hogy kik azok a rászorult csoportok, akiket előnyben kell részesíteni a kiosztásnál.
Elszámolásnál lista szerint a határozattal együtt kell leadni, hogy ki mennyi tüzelőt kapott. További
kérdés esetén bármikor szívesen segítünk.

Szűcs Laios: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, hozzászólás?

Németh Vendelné: Az utolsó utcán a Vezér utca nagy árokba ledobják a szemetet. Nem lehet az
kamerán megnézni, hogy kitesz ilyet?

Szűcs Laios: Vannak olyan lakosok, akik a külterületi határban rakják le a szemetet. A fele hulladékot
a szomszéd településről, Jánoshidáról hozzák át, és helyezik el a mi településünkön. Ezzel
kapcsolatosan jogszabályváltozás történt, és nem tud a Jegyző eljárni az ügyben. Feljelentést tudunk
tenni a Rendőrkapitányság felé, ha ilyet tapasztalunk. Ez annak a földtulajdonosnak kell megtenni a
feljelentést, akinek a földjére lerakták a szemetet. Az eljárás nagyon hosszú. Az év elején januárban
tett feljelentésnek most lett eredménye. A szemetelés kisdolognak tűnik, de a végén a tettesnek a
bíróság előtt kell felelnie tettéért. Figyeljünk oda környezetünkre, és kérem, hogyne szemeteljünkl

Matók Pálné: Az Ivóvízminőség-javító Program elvégzése után romlott az ivóvíz. Mindenki számára
ismerős, hogy erősen hypós a víz, sokszor ihatatlan. Az ivóvíz minőség javulása várható-e még
valamikor?

- Nagyon sokan használják a Liszt Ferenc és a Rózsa utca járdáját. Ott össze van törve az összes járda.
Amióta felépültek a társasházak, azóta a járda ott nem volt javítva.

- Tapasztalatom szerint minden utcában szaporodnak a szemetek, az elhanyagolt porták. Van olyan
utca, ahol a Faluvédő és Szépítő Egyesület indítványozására ki lett téve, hogy „Szép utca”, de azt már
lassan le lehet venni. A Rózsa és a Liszt utca kereszteződésénél lévő kis ház, amely lassan összedől,
még mindig ott van, nem került lebontásra. Az utcán ott volt a fagally, kukoricaszár, stb. Az
önkormányzat tudna olyan rendeletet hozni, amivel az ingatlantulajdonosok kötelezhetőek lennének,
hogy a portájukat tegyék rendbe. De semmi javulás nem történik. Nyáron nincs levágva a fű. Ez
nemcsak a Rózsa utcára vonatkozik. A községben egyre több a piszkos porta és a piszkos közterület
amelyet az ingatlantulajdonosoknak kellene rendbe tenni. Köszönöm szépen a szótl

Szűcs Laios: Nem biztos, hogy egyre több a piszkos porta. Inkább egyre többen tartják rendben,
szépen a portájukat, és jobban észrevesszük, és jobban meglátjuk, ha valahol ez nem így van. Nem
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volt mindig mindenkinek fűr’yírója, de most már egyre több helyen van, és azzal Szépen rendben
tudja tartani a környezetet. Ha 1-2 ingatlantulajdonos nem csinálja meg, akkor azt már nem jó néven
vesszük. Megértem a problémát. Vannak olyan ingatlanok, és minden évben ugyanazok, akik minden
évben folyamatosan fel vannak szólítva, hogy vágják le az ingatlan előtt a füvet, és tegye rendbe a
közterületet. Sok esetben kényszerkaszálást rendelünk el, mert annyira gazos, és a felszólítás ellenére
mégsem teszi rendbe a tulajdonos. Legtöbbször behajtani sem tudjuk az elvégzett munka díját. A
településen kb. 30 elhanyagolt ingatlan van, melynek tulajdonosai 90 %-ban nem itt laknak. Már 2
éve az Építéshatóság közbenjárásával kötelezve van a szóban forgó kis ház ingatlantulajdonosa a
rossz állapotban lévő ház lebontására. Az eljárás két éve tart, több felszólítást küldött ki az Építésügyi
hatóság, több alkalommal volt helyszíni bejárás, valamint bírságot is szabtak ki az ügyben az
ingatlantulajdonos részére. Nem történt semmi, mert nem került lebontásra az épület.

A hivatal folyamatosan foglalkozik ezen ügyekkel, de kérem, hogy minden esetben, amikor valamivel
problémájuk van, kérem, hogy jöjjenek be a polgármesteri hivatalba, mondják el, jelentsék be. Erről
minden esetben jegyzőkönyvet veszünk fel, kivizsgáljuk, és elindítjuk az eljárást az ügyben. Kóbor
kutya ügyben szokott előfordulni, hogy nem jönnek be a hivatalba, csak sok esetben telefonálnak,
hogy intézkedjünk. Vannak olyan lakosok, akik nem törődnek azzal, ha a kutyájuk kint szaladgál az
utcán. A lakosság részéről megjönnek a panaszok, hogy intézkedjünk.

1-2 héttel ezelőtt kezdtük el a járdák a legrosszabb állapotban lévő járdák felújítását. Eddig a szinte
balesetveszélyes részeket javítottuk ki. Megnézzük a Rózsa és a Liszt Ferenc utca járdáját is, és ha
szükséges, akkor megjavítjuk. Azt szoktam kérni a lakosoktól, hogy aki személygépjárműtől nagyobb
járműveI is közlekedik a nagykapu bejárón a járdán keresztül, akkor segítsen abban, hogy vas
anyaggal bevasaljuk, hogy erősebb legyen, ne törjön össze. Az utóbbi 2-3 évben nagyon sok járdát
kijavítottunk, amit előtte hosszú éveken keresztül nem tudtunk. Most a közmunkaprogram keretében
ez megoldható. Sajnos ettől sokkal több utat, járdát kellene felújítani, mint amennyire egy-egy évben
sor kerül, de folyamatosan ellenőrizzük, és odafigyelünk, hogy a legrosszabb helyeken kijavítsuk.

Az ivóvíz minősége engem is elkeserít. Megértem a problémát. Jelezni fogom az üzemeltető felé a
problémát. Már az is nagyon megrendítette az önkormányzatot, hogy jogszabály alapján át kellett
adnunk a vízmű üzemeltetését. A hálózat és a vízmű tulajdonosa az önkormányzat. Nem lett
kevesebb a munkánk ezzel, mint előtte volt, de az üzemeltetésbe már nincs beleszólásunk. Amióta a
felújítás megtörtént más településeken nagyon sok üzemzavar van. Örülünk, hogy a településünkön
ilyen probléma nincs. A minőségével vannak problémák. Ingadozó, változó a minősége. Szinte
minden alkalmat megragadunk, és ezt elmondjuk. Legutóbb akkor kértük, hogy próbálják meg jobban
szabályozni, hogy jobb minőségű vizet kapjunk, amikor a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2016.
évi működéséről szóló beszámolóját tárgyalta a Képviselőtestület. Azt a választ kaptuk, hogy azért
van szükség a sok fertőtlenítésre, mert régi, elöregedett az ivóvízvezeték hálózat. Az idén, vagy jövő
évben tervezik újra a hálózat szivacsos takarítását végrehajtani. A csővezetékeket át akarják mosni,
hogy a lerakódott szennyeződéseket eltávolítsák a rendszerből, hogy kevesebb vegyszerre legyen
szükség. Vannak olyan utcák, ahonnan nagyon sok panasz érkezik, és két utcával arrébbról nem
kapunk panaszos jelzéseket. Mindenképpen jelezzük az észrevételt és továbbítjuk a TRV Zrt. felé.

Sas Elekné: A Rét utca és az Árpád utca sarkán fel van púposodva a járda. Ki lehetne-e javítani?

Orczi Imréné: A Széchenyi utcában a Liszt Ferenc utcától a Rákóczi utcáig nagyon rossz, járhatatlan a
járda, felújítására nagy szükség volna.
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Szűcs Lajos: Megnézzük ott is a járdát, és ha kell, akkor kijavítjuk. Amíg az időjárás engedi, addig
folyamatosan dolgozunk a járda felújításokon, ha nem tudjuk befejezni az idén, akkor a tavasszal
elvégezzük.

Qrczi lmréné: Köszönjük az önkormányzat és a dolgozók munkáját, mert sokat dolgoztak azért hogy
ml lakosok a településen Így élhetünk. Köszönöm szépen!

Szűcs Lajos: Köszönjük szépen! Örülök az észrevételeknek, panaszoknak, kritikáknak. Tessék jönni az
év bármely napján, mert abból tudjuk, hogy hol milyen problémák vannak, és a megoldásban Úgy
tudunk segíteni. Van-e még kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, akkor köszönöm mindenkinek a
részvételt. Ha bárkinek valamilyen panasza, problémája van, akkor keressenek, mert azért vagyunk,
hogy minél hatékonyabban a településért, a lakosság érdekében végezzük munkánkat. Köszönöm
Szépen, hogy itt voltak, és meghallgattak.

kmf.

(Szűcs Lajos) (Dr. Dinai Zoltán)
polgármester jegyző



JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

ELNÖKÉTŐL

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a község lakosságát

2017. október 18-án (szerdán) délután 17,00 órakor

a Községháza Tanácskozó termében tartandó

KÖZMEGHALLGA TÁSRA.

1. A közmeghallgatás során tájékoztató hangzik el
önkormányzat 2016 - 2017. évi munkájáról, és a jövő évi
tervekről, közérdekű információkról.
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

2. Egyéb közérdekű kérdések, válaszok.
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Jászboldogháza, 2017. szeptember 25

az

a

Szűcs Lajos
polgármester



ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET
JÁSZBOLDOGFIÁZA

JELENLÉTI ÍV

1. Joó-Kovács Balázs

2. Kobela Margit

3. Menyhárt Ernő

4. Dr. Pap Béla

I,

5. Szűcs Gergely !.
6. Várnosi Norbert

7. Szűcs Lajos -.

. Dt. tiC~’ 1&\?’,~ ‘tst

.-—

Jászboldogháza, 2017. október 18.
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