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JeRvzőkönvv

Készült: Jászboldogháza Községháza Tanácskozó termében 2018. november 19-én 17.00 —kor kezdődő
Közmeghallgatásról.

Jelen vannak: 26 fő. A mellékelt jelenléti ív szerint.

1. Tájékoztató hangzik el a szelektív hulladékgyűjtésről, valamint a tűzmegelőzésről
Előadó: Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

A napirend keretében tájékoztató hagzott el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
részéről a BM OKF és az NHKV Zrt. által szervezett „Ne gyújtsa! Gyűjtse szelektíven!” elnevezésű
kampánnyal kapcsolatosan. Előadók: Szabó Szabolcs Gábor tű.alezredes, parancsnok és Torba Csaba
tű. alez. kvmb. Az előadást kivetítő vásznon példákkal illusztrálták. A tájékoztatóhoz kapcsolódóan
kérdés nem hangzott el.

A „Ne gyújtsa! Gyűjtse szelektíven” elnevezésű kampánnyal a kormány célja a komplex
szemléletformálás. Az előadők felhívták a lakosok, emberek figyelmét a hulladékégetés veszélyeire. A
kéményseprők, ellenőrzések során, felhívják a figyelmet arra, hogy a hulladékégetés nyomán a kémény
falára lerakódó koromréteg kéménytűzhöz, illetve lakástíizhöz vezethet. Felhívták a figyelmet arra, hogy
inkább „Ne gyújtsa! Gyűjtse szelektíven”.

- Tájékoztató hangzott el a szelektív hulladékgyűjtésről,
- Az elavult, régi ektromos hálózat felújításának szükségességéről, az elektromos berendezések

(konyhai eszközök) nem megfelelő használatának veszélyeiről,
- Adventi gyertyagyújtással kapcsoltos veszélyekről
- Lakásban történő dohányzással kapcsolatos tűzesetek veszélyeiről, megelőzésről
- Figyelem felhívás propán-bután gázcsere és a tűzhely használattal kapcsolatos veszélyekre

Az előadók a veszélyekre történő figyelem felhívás mellett beszéltek tűzkeletkezés
megelőzésének fontosságáról.

(Jegyzőkönyv mellékletét képezi a tájékoztatóról készített feljegyzés.)

Szabó Szabolcs Gábor és Torba Csaba urak az előadás után elköszöntek, és elmentek az ülésről.

A közmeghallgatás folytatódott tovább.

2. Tájékoztató az önkormányzat 2017 — 2018 évi munkájáról, és a jövő évi tervekről,
közérdekű információkról.
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Szűcs Laios: Tisztelt Lakosok! 2013-ban az állam kifizette az önkormányzatok hiteleit. Ez egyben
jelentős változásokat hozott az önkormányzatoknak. Azóta sokkal Jobban rá vannak kényszerítve az
önkormányzatok, hogy „Addig nyújtózkodjanak, amíg a takaró ér!” Feladatfinanszírozásnak nevezzük
az azóta átalakított normatívákat, az önkormányzati feladatok ellátására kapott központi
finanszírozást. 2013-ban az önkormányzatnak is volt hitele, melynek legnagyobb részben a
strandfejlesztést érintette. Azóta semmilyen önkormányzati hitel felvételére nem került sor. Ez nem
jelenti azt, hogy nem vehetne fel az önkormányzat hitelt, mert 10 millió forintig igénybe lehetne venni.
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Nem csak működéshez, bérfizetéshez, hanem fejlesztésekre is lehet felvenni hitelt. Önkormányzatunk
nem hive a hitelnek. Próbálunk „addig nyújtózkodni, ameddig a takaró ér!”. Ez igaz a működésre és a
fejlesztésekre is. Jelenleg is van olyan pályázatunk, amelyet át kell ütemeznünk a jövő évre, mert ebben
az évben nem volt meg hozzá az önerő. Az elhangzottakból kitűnik, hogy az önkormányzat
gazdálkodása nagyon szoros, de kiegyensúlyozott. A költségvetés készítésénél minden évben
tervezünk hiányt, mert minden évben van lehetősége az önkormányzatnak kiegészítő támogatásra
pályázni. Erre szükségvan. Ebben az évben 6 millió forint kiegészítő támogatást kapunk. Ezzel szemben
azÁllamkincstár elismerte, hogy 12 millió forint hiányzik az önkormányzat költségvetésében a kötelező
feladatok ellátására. 6 millió forint kiegészítő támogatásra nagy szükség van, mert ez nagyban segíti a
közös hivatal működésével kapcsolatos feladatot és a szociális feladatainkat, a Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulásban ellátott kötelező feladatellátásban végzett házi segítségnyújtás költségeit.
2013 óta jelentős önkormányzati feladatokat vettek el az önkormányzattól. Az egyik az ivóvíz ellátási

feladat a másik az oktatás. Mindkét esetben maradt az önkormányzat az ingatlanok, létesítmények
tulajdonosa. Az ingatlan tulajdonosának kell biztosítani, hogy a szolgáltató megfelelően el tudja látni a

feladatot de nem az önkormányzat üzemelteti. Az ingatlanokon lévő felújításra szükség van, de a
megtakarítás nem az önkormányzatnál, hanem az üzemeltetőnél jelentkezik. A harmadik nagy változás
a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása volt. Ez is olyan szükséges rossz, amit a költségek
csökkentése érdekében kaptunk, hogy a 2000 fő alatti települések nem tarthatnak fenn önálló hivatalt.
Ennek van előnye is, de hátránya is, még akkor is, hogy a gesztor hivatal nem Jászboldogháza, hanem
Jásztelek Községi Önkormányzata. Előnyünk csak abból származik, hogy az feladatellátáshoz szükséges
önkormányzati hozzájárulást soha nem időben fizetjük ki. Mivel határidőre nem tudjuk kifizetni, ezért
tudunk pályázni rendkívüli támogatásra. Így utólag tudjuk csak kifizetni. A Kormány célja a közös
hivatalok létrehozásával az volt hogy próbálják a bürokráciát csökkenteni. A közös hivatal 8,5 fő
helyett 11 fővel működik, mert abban állapodtunk meg, hogy személyt nem bocsájtunk el, feladatot
nem viszünk el, mert úgy szeretnénk ellátni a lakosságot, mint eddig tettük. Színvonalromlást nem
szeretnénk! Ennek ára van, mert így az önkormányzatoknak a működéshez önerőt kell hozzátenni, ha
nem tudunk közösen 9,5 fővel gazdálkodni. A hivatal így is folyamatos átalakításon, átszervezésen
megy keresztül. 2017. évben be kellett vezetni az ASP rendszert, ami minden területet érintett. A
pénzügyi területet a könyveléssel együtt a Magyar Államkincstárhoz kívánnak beszervezni. Ezzel
további átszervezések várhatók. Jásztelek településsel hasonló nagyságúak vagyunk. Vállaltuk, hogy
önerőt teszünk a hivatal működtetéséhez, de az eddigi színvonal ne csökkenjen, és továbbra is a
lakosság eddigi szinten történő teljes ellátását segítését tudjuk biztosítani.

Az óvoda működésében is folyamatosan történtek változások. Önálló intézményként működik.
Nyugdíjba vonulás miatt személyi változás is történt. Munkaügyi Központhoz történő pályázatból két
fő felvételéhez kaptunk támogatást. Ezért az óvoda működéséhez ebben az évben nem kell annyi
önerőt tennie az önkormányzatnak, mint amennyit terveztünk. Az elmúlt évben az óvodai
gyermeklétszám növekedett, mely jelentős normatívát jelentett. Szeretnénk a kapott normatívából
biztosítani a működtetést. Ez sem az óvodánál, sem a konyha működésénél nem egyszerű feladat. Az
óvodánál és az iskolánál amióta bevezették az ingyenes étkeztetést, azóta nagyon kevés gyermek van,
aki 100 %-ban fizeti az étkezési térítési díjat’ A szülők részére ez nagy segítség. A minimálbér emelések
jelentősen terhelik az önkormányzat költségvetését Az önkormányzati dolgozók nagy része a
minimálbért kapja. A bértábla 2008. évnél maradt nagyon lemaradt a minimálbértől, ezért az
önkormányzatnak kell kiegészíteni a béreket mely nagyban terheli a költségvetést.
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Most van folyamatban egy pályázat előkészítése, hogy egy mini 8 fős bölcsődei csoportot hozzunk létre
az óvodában, az üres, jelenleg tornázásra használt csoportszobában. Jogszabályváltozás miatt kötelező
lett minden évben felmérni a 3 év alattiak, ezen belül a bölcsődét igénylők számát. Igény esetén
kötelező a bölcsődei ellátás biztosítása. 2018. november 30-ig szeretnénk benyújtani a pályázatot,
hogy első körben tudjuk ez ügyben eredményt elérni. 1 fő dajkát és 1 fő bölcsődei gondozót kell majd
a bölcsődei ellátáshoz foglalkoztatni. A bölcsődei vezetés ellátását az óvodával közösen megoldjuk. Így
az étkezést is egy épületen belül meg tudjuk majd oldani. Ezt a megoldást találtuk leg optimálisabbnak.

Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan jó helyzetben vagyunk. Nagyon nehezen találnak háziorvost,
mert a kis településeken orvoshiány van. 10 évvel ezelőtt mi is nehezebb helyzetben voltunk. Közben
volt egy átmeneti időszak, amikor Dr. Jánosik György látta el a feladatot de Ő a lakóhelyéhez közelebb
talált munkát. Örülök, hogy Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet háziorvossal megtaláltuk egymást. A
feladatellátással kapcsolatos jók a visszajelzések. Örülök, hogy sok esetben elküldi a betegeket
különböző, szükséges kivizsgálásokra. A helyi rendelőben nem rendelkezünk olyan vizsgálati
eszközökkel, amelyek egy jászberényi, vagy megyei orvosi szakrendelőben megtalálhatóak. Komolyabb
esetekben, ha belgyógyász orvosként itt már nem lehet pontosan a diagnózist megállapítani, akkor
célszerűbb komolyabb vizsgálatokra van szükség, és fel kell keresni a szakrendelést. Örülök, hogy az
egészségügyi ellátással kapcsolatosan majdnem csak pozitív visszajelzések vannak. Igaz ez a védőnői
ellátásra vonatkozóan is. Doktornő is kisgyermekes családanya, sokszor siet, és nem tud több időt itt
tölteni, mint a rendelési idő. Ez szokott panasz lenni, ami legtöbbször esetleg a beteg nem tetszését
válthatja ki. Hol van ez másképpen? Mindenhol időpont szükséges, időre kell menni, várakozni kell.
Ugyancsak jót tudunk elmondani a helyi Mentőszolgálatról. A Mentőszolgálat helyi feladatellátása,
működése nem egyszerű állami feladat, és sokszor szakember hiánnyal küzdenek, de amióta a
településen vannak, azóta a betegek gyorsabb ellátást kaphatnak, és nagy szükség van rájuk.

Temetkezési feladatellátással ebben az évben sokat foglalkoztunk. Az eddigi tárgyalásoknak
köszönhetően a mai napon tartott Képviselőtestületi ülésen döntött a Képviselőtestület hogy 2019.
január 1-től a Selena Kft. lusta Temetkezési Szolgáltatás átveszi a feladatellátást. Ennek egyik oka, hogy
a temetőgondnok nyugdíjba megy, a másik, hogy Gömöri Gábor vállalkozó, akivel eddig a temetkezési
feladatellátásra vonatkozó szerződése volt az önkormányzatnak, úgy döntött, hogy nem kívánja a
továbbiakban meghosszabbítani a 2013. évben kötött S éves feladat-ellátási szerződést. A jövőben
nem csak szolgáltatási színvonalban hoz majd változást, hanem anyagiakban is, mert itt volt a környék
települései között a legolcsóbb a temetés. Ameddig csak lehetett, addig próbáltuk húzni az időt, hogy
minél később kerüljön sor erre. Az eddig temető fenntartásra kapott normatíva nem volt elegendő a
temető fenntartására, önerőt kellett hozzá tenni a működtetéséhez. Sok kritika is érte az ellátást. Az
elmúlt években látható volt, hogy a lakosságnak igénye van a szolgáltatási színvonal emelésére. Több
esetben eddig is volt már, hogy a lakos úgy döntött, hogy külső vállalkozóval kíván temettetni. A
magasabb színvonal biztosítása több pénzbe is kerül. Azért, hogy a lakosságnak valamilyen formában
kompenzáljuk, a jövő évi költségvetésbe 2019. januártól vissza fogjuk állítani a temetkezési segélyt,
amit szociális alapon fogunk a lakosság részére biztosítani. Éveken keresztül nem emeltünk díjat, mert
tudtuk azt, hogy ha erre egyszer sor kerül, akkor ez temetési díj költségeinek emelésével jár. Ezzel a
változással sem mi leszünk a drágák, hanem eddig voltunk olcsók! A szolgáltató ugyanazzal az árral
dolgozikiászboldogházán is majd, mint a többi településen, ahol Ők látják el a temetkezési feladatokat.

Művelődési feladatok és rendezvények: Az önkormányzatnak nagy segítség, hogy több civil szervezet
is nyert olyan pályázatokat, amelyek rendezvények biztosítását támogatják. Ha figyelemmel kísérjük a
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településen lévő egy évben előforduló rendezvényeket, akkor a vélemények erre vonatkozóan nagyon
megoszlanak. Mondhatjuk, hogy nagyon sok rendezvény van, de mondhatjuk nagyon kevésnek is. A
civil szervezetek segítsége nagyon nagy segítség, mert vannak olyan rendezvények, ahol nem az
önkormányzat a cél irány, és nem tudunk pályázni. A Jászboldogháza lfjúságáért Egyesület 3 évben
rendezvényre kapott támogatása még folyamatban van. Az idén volt a második év, még a jövő évben
is hozzájárul különböző rendezvények megtartásához. Köszönöm szépen az Ezüstkor Nyugdíjas
Egyesület és a Faluvédő és Szépítő egyesület rendezvények megtartásához nyújtott támogatását is. De
szinte minden egyesület segítségére számolhatunk, és ezúton köszönjük szépen. Vannak, akikkel csak
szervezésben működünk együtt, pénzmozgás nélkül, de vannak olyan egyesületek, akik folyamatosan
pályáznak, és úgy támogatják a rendezvényeket. A település kulturális élete, rendezvények szervezése
nagyon nagyrészt a civil szervezetek által, segítségükkel valósulnak meg. Ennyi rendezvény
megtartására az önkormányzat nem volna képes sem anyagilag, sem személyileg. Nagyon köszönöm a
civil szervezeteknek, hogy nem csak azt a feladatot látják el, amire létre jött az egyesület, hanem
nagyban részt vesznek a település kulturális életében, és sok segítségek nyújtanak a rendezvények
megszervezéséhez. A testvértelepülési kapcsolatokat is azért tartjuk fent és ápoljuk, hogy ne csak az
önkormányzatok között legyen valamilyen kapcsolat, hanem legyen kapcsolat az intézmények között,
próbáljuk minél szélesebb kapcsolatot teremteni a gyermekek részéről és nem utolsó sorban a civil
szervezetek részéről. Örülök, hogy ebben az évben az újonnan alakuló Csillagvirág Énekkar Egyesület
is ki tudtuk vinni Cseh országba, Lengyelországba, mert mindig az-az öröm, ha olyan csoportokat
tudunk megmozdítani, akik megérdemlik, hogy támogassuk a szereplésüket. A testvértelepülési
kapcsolattartásban a cél, hogy minél többen kapcsolatokat építsenek ki, és ápolják ezáltal.

Közfoglalkoztatás: Míg 2017. évben 35 fővel működtettük a közfoglalkoztatást, már ebben az évben
csak 23 főt tudtuk felvenni. Két program volt ebben az évben. Ebben az évben mindenképpen olyan
programot szerettem volna elindítani, amely a ravataloz6 felújítását célozta volna meg. Be is adtuk a
pályázati tervezetet Sajnos ennek megvalósításához 7.000.000,- Ft dologi kiadásra (anyagvásárlás) lett
volna szükség, és ezt a költséget levették 4.000.000,- Ft-ra. Ez az összeg nem biztosította volna a
felújítás költségét Több alkalommal pályáztunk a ravatalozó felújítására, de sajnos még nem nyert a
pályázat. Sajnos Közmunkaprogram keretében sem sikerült a felújítás. A közmunka ellenőrzése
folyamatos, és nagyon szigorú. Nem lehet az előírásoktól eltérni. Mindenkinek ott és azt a feladatot
kell ellátni, amilyen programban van. Tervezzük a jövő évi közmunkaprogramot is. Nem sok változással’
Ugyanúgy marad a mezőgazdasági program, amely a konyha alapanyag ellátásához nyújt segítséget
Nagy valószínűséggel jövőre is marad a közút felújítási program is, amelyben vagy utakat vagy járdát
kívánunk felújítani. Sajnos közmunkaprogramban nem tudunk olyan színvonalú utat építeni, mint az
nagyobb gépekkel, komolyabb technikával lehetséges lenne. Ebben az évben közel 4 millió forintot
fordítottunk a településen utak aszfaltozására. Ennek is nagyon örülünk. 1.600.000,- Ft-ot nyertünk
közmunkaprogramban a temető aszfaltozására. Nagyon drága az aszfalt. Annak is örülünk, ha az
anyagra megkapjuk a támogatást, a fuvarozást, szállítást saját gépekkel végezzük. Saját eszközzel,
gépekkel oldjuk meg a kivitelezést.

15 millió Forint pályázati támogatást nyertünk a Bajnok és a Bocskai utca aszfaltozására. itt is keressük
a legjobb megoldást, mert szeretnénk a legjobb minőségű munkát végezni olyat, ami nem csak szebb
lesz, hanem tartósabb is, másrészt mindenképpen a költséghatékonyságra kell majd törekednünk,
hogy minél kevesebb önkormányzati hozzájárulást kelljen a pályázat megvalósításához hozzá tenni. Kb.
3.000.000,- Ft hozzájárulás szükséges.
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Ma tárgyalta a Képviselőtestület a Strandfürdő és a Kemping ez évi működtetéséről szóló beszámolót.
2018. év működési eredménye kicsit rosszabb lett, mint a tavalyi. 2017. évben melegebb volt a nyár,
Jobb volt a forgalom. Tavaly magasabb volt a strand forgalma, mint a kempingé’ és 2018-ban ez
megfordult. Az Idén jobb lett a kemping bevétele’ mint a Strandfürdőé. Az idén emelkedtek a személyi
bér és rezsi, és vegyszer kiadások. Közmunkaprogram keretében építettük meg a harmadik
szálláshelyet szolgál6 kisházat. A kisház összes (2 szoba) összes berendezését’ bútorozását saját erőből
kellett biztosítani’ mely több’ mint egymillió forintba került. Ez jelentősen megemelte az amúgy is sok
kiadások összegét. A jövőre nézve át kell gondolnunk a strand további működtetését. A kemping
jobban ki volt használva, emelkedett a forgalom. Látjuk’ tapasztaljuk, hogy a kis házakra nagyon nagy
szükség van. A sátortáborozás teljesen megszűnt. Sem a szülők’ sem a pedagógusok nem támogatják.
10 évvel ezelőtt nagyon közkedvelt volt a sátorozás’ mára már nem. Nem jönnek táborozók csak akkor,
ha szobát’ áramot wifit tudunk biztosítani. Nagyobbak az igények. A továbbiakban is bővíteni
szeretnénk a szálláshely lehetőségeket. A kisházak építésére van benyújtva egy pályázat. Támogatás
esetén még két kisház épülhet. Vannak iskolák’ egyesületek, akik szeretnek nálunk táborozni. Már több
alkalommal itt voltak. Szeretnénk a táborok’ és táborozók számát üdültetését a jövőbeni is bővíteni.

Az elmúlt hetekben felerősödött az a probléma’ hogy a száraz ősznek köszönhetően nagyon sokan
égettek’ füstöltek a kertekben. Sok volt a panasz és a szomszédok közötti vita is ez miatt. Szinte napi
szinten keresnek meg ezzel kapcsolatosan a lakosok. Az önkormányzati rendelet heti 2 napra
szabályozta a kerti hulladék égetését. Nagyon sokan nem tartják be, sokan nemis ismerik, de próbáljuk
minél szélesebb körben megismertetni a lakossággal. Több esetben még éjszaka is kimentem’ ha jelzés
érkezett égetésről’ és tájékoztattam a lakost, hogy mikor, és mit lehet elégetni. Sok esetben nemcsak
kerti hulladékot, hanem az egész évben összegyűjtött hulladékot ott égetik el. Minden alkalommal
megpróbáltuk ezeket az eseteket a lehető leghatékonyabb’ legcélravezetőbb módon lerendezni’ mert
nem az a cél, hogy a Jegyző vagy egyéb hatóságok büntessenek. Az illegális szemétlerakás ügyek a
rendőrséghez kerülnek. A rendőr nem döntheti el, hogy a hulladék veszélyes, vagy nem veszélyes
hulladék’ ezért szakértőt rendelnek ki az ügyben’ ami nagyon megdrágítja az eljárást és nagyon magas
büntetést kell majd fizetni. Nem tudjuk el nézni’ hogy össze-vissza dobálják ki az emberek az utak
mentén az árokba a szemetet. Minden esetben megpróbáljuk kideríteni, hogy honnan származik’ ki
volt az elkövető. Amennyiben ez megállapítható, akkor annak súlyos következményei várhatók.

Sárfelhordással kapcsolatosan is vannak panaszok. A rendőrséghez is érkeznek ilyen jellegű panaszok.
Ellenőrzés alkalmával lehet’ hogy olyan kapja a büntetést aki akkor éppen az egy alkalommal volt a
hibás. Erre nincs mentség. Kérem’ hogy mindenki tartsa be a szabályokat.

A településen nem mondható ki’ hogy a községben rossz az adófizetési morál, de nemis javult az elmúlt
években. A lakosok 10%-át legalább egyszer fel kell szólítani’ hogy elkésett a befizetéssel, és kérjük’
hogy pótolni szíveskedjen a hiányosságot. A felszólítást kapott lakosok fele első felszólításra teljesíti az
adó befizetését, a másik fele második, harmadik felszólításra sem tesz eleget a kötelezettségének.
Ebben az évben visszamenőleg 5 évre nagyobb felülvizsgálatot végeztünk, és a hiányosságok pótlására
szólítottuk fel azokat a lakosokat akiknek nem volt rendben az adójuk, illetve letiltattuk a
munkáltatótól. Lehetősége van az önkormányzatnak, hogy bevonja a NAV segítségével a behajtások
foganatosítására. Senki nem szeret adót fizetni, de a szabályok mindenkire egyformán vonatkoznak.
Ha az egyik lakos befizeti, akkor a másiknak is be kell fizetni. Az önkormányzatnak szükség van az
adóbevételre. Be kell szednünk ahhoz’ hogy működni tudjunk. Nem az a célunk, hogy büntessünk és
adóztassunk! 30.000.000,- Ft. nagyon jelentős része az önkormányzat költségvetésének, amelyek
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különböző adókból folynak be. Nem szeretnénk addig elmenni, de előfordulhat hogy ingatlanra kell rá
terhelni az adótartozást. Az utóbbi években nem volt adóemelés. Nem hoztunk új adót be. Nem az a
cél, hogy még jobban terheljük az embereket. A kivetett adómértékeket próbáljuk amennyire csak
lehet, az alsó határon tartani. A kivetett adót mindenkinek be kell fizetni.

Az áramszolgáltató megbízása alapján a napokban egy cég elvégezte a gallyazási feladatokat a
közterületen, ingatlanok előtt az után, hogy a lakosságot értesítettük erről. A közterületek
használatával kapcsolatosan új rendeletet kell alkotnia az önkormányzatnak. A rendeletben kerül majd
szabályozásra, hogy az utcákra hogyan lehet növényeket, fákat ültetni, gondozni, karbantartani, mert
ebből is sok konfliktus, panasz van. Az utcának, mint közterületnek a tulajdonosa az önkormányzat. A
felelősség elsősorban az önkormányzaté, hogy az más szolgáltatást ne akadályozzon, akár a
villamoshálózat működésében, vagy akár a közlekedés biztonságában.

Pályázatokról röviden: 2017. évben a Sportcsarnok belső felújítását Belügyminisztériumi pályázati
támogatásból végeztük el. 19 millió forint támogatásból és minimális önerőből valósítottuk meg a
felújítást. Új padlóburkolatot kapott a tornacsarnok, illetve elvégeztük a szociális helyiségek, mosdók,
öltözők teljes felújítását’ Nagyon nagy szükség volt rá, hogy biztonságos sportolási lehetőséget tudjuk
biztosítani, mert előtte nagyon rossz állapotban volt. Területfejlesztési Operatív Programból az Összes
pályázati támogatást az oktatási intézményekhez csoportosítottuk. Előtte az önkormányzatnak döntési
lehetősége volt abban, hogy ezt a 110.000.000,- Ft-ot mire szeretné az önkormányzat fordítani.
Bármire fel lehetett volna használni, mert vannak még felújításra váró önkormányzati tulajdonú
intézményeink, utak, belvízcsatorna, stb. De nagyon nagy szükség volt az iskolai épületek felújítására
is. Három épület került felújításra, a tornacsarnok külsőleg, a kisiskola és a nagyiskola. Így sem volt a
pénz mindenre elegendő. Az iskolai épületei az elmúlt évtizedekben alig-alig kaptak felújítást és
fejlesztést. Elszomorító volt a helyzet. Szerettünk volna a körülményeken mindenképpen javítani. Ez
már nagyon kellett, akkor is, ha már nem az önkormányzat az iskola fenntartója és üzemeltetője, de az
önkormányzat a tulajdonos. A KLIK nem fogja azért felújítani, hogy a boldogházi gyermekek még sokáig
itt tanulhassanak a faluba. 162 gyermek tanul az iskolában. 69 bejáró gyermek van. Szükség volt a
felújításra ahhoz, hogy még sokáig itt maradhasson az oktatás Jászboldogházán, mert a KLIK —nek ha
választania kellett volna, hogy felújítsa vagy bezárja, akkor bizonyára a bezárás mellett döntött volna.
Vannak olyan települések, akik azért harcolnak, hogy zárjanak be iskolákat, és hozzájuk irányítsák
azokat a gyerekeket. Nagyon nagy öröm, hogy ezzel egy időben a KLIK is pályázott, és 29 millió forint
Uniós támogatásból építettek egy Új műfüves focipályát az udvaron, és ez mellett belső felújításokat is
végeztek a kisiskolában és a nagyiskolában is. Ezekre is nagy szükség volt. Így a 2017. beruházással
együtt 160 millió forintot költött a három oktatási épületre. Legfőképpen energia megtakarításra
irányult a pályázat, de mindez mellett megszépültek az épületek. Szükség lett volna a két épület
tetőcserép cseréjére, de a pályázat azt nem támogatta. A tornacsarnok födémszigetelést, új tetőt, falat
kapott. Az iskolai épületeknél ahol nem volt, oda új nyílászárókat építettünk be. Modernizáltuk a fűtési
rendszert. Minden radiátor megkapta a termosztatikus szelepet. A régi alumínium radiátorokból
nagyon sokat felújítottunk, de sok Új radiátor is felszerelésre került. Nagyon örülünk a felújitásnak, de
valójában ezzel a KLIK-nek kedveztünk a legtöbbet, mert a megtakarítás ezután náluk fog jelentkezni.
Kb. 50-60 %-kal kevesebb lesz a fűtési költség. Kis iskola révén is, a nagy tornacsarnok miatt a
Jászságban nálunk volt a legtöbb rezsi költség.

Pályázatot nyertünk egy Új piactér kialakítására, amit az orvosi rendelő kertjébe terveztünk kialakítani.
Ugyanennek a pályázatnak a része, hogy az étkezőnket bővítjük azzal, hogy a tetőtér beépítésre kerül.
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ezt Jövőre tervezzük megvalósítani. Nagyon nagy hátrány, hogy az utóbbi években a pályázatok
eredményhirdetése átlagosan két évet vesz igénybe. A pályázat benyújtásakor azzal az árakkal tudunk
számolni, amelyek akkor érvényesen, amikorra eredményhirdetésre kerül a sor, akkorra két év eltelik,
és azt tapasztaljuk, hogy akár 20-30 %-kal magasabb árak vannak.

Művelődési házra beadott pályázatunk nem nyert. Ha teljes egészében szeretnénk felújítani, akkor arra
2-300 millió forintra kell pályáznunk. Képviselőtestületi ülésen volt már arról is szó, hogy lebontjuk az
egészet. De a szakmailag megalapozott javaslatok érzelmileg nem mentek át, és arra a döntésre
jutottunk, hogy maradjon meg és próbáljunk pályázni. A művelődési ház elrendezését nagyon sokan
dicsérik. Nagyon jól megtervezett, nagyon jól kialakított helyiségekből áll. A kis színi előadások
alkalmával nagyon dicsérték az öltözőket, színpadot, stb. Felújított épületben ott még nagyon színes
programokat lehet lebonyolítani. ígéret van, hogy lesz a vidéki művelődési házak felújításra pályázat.
Nagyon várjuk már!

Jászberény Város Önkormányzatával közösen adtunk be egy pályázatot a Jászboldogháza betonút és
Portelek Fő utcájának összekötésére. 100.000.000,- Ft-ra lehetett pályázni egy zúzott köves útalap
megépítésére 3 km hosszúságban. A pályázat nyert, csak nem teljesen úgy támogatták, ahogy be lett
adva. Ezért kérdéses, hogy hogyan lehet megvalósítani. Sok helyrajzi számot érint, melyből egy párat
nem támogattak. A 146 millió forintos támogatásból csak 86 millió forint támogatást ítéltek meg.
Jászboldogházának nagyon jó lenne, mert sokan közlekednek Porteleken keresztül Jászberénybe.
Imrédi útra nem látunk esélyt arra, hogy pár éven belül fel lesz újítva. Erre semmilyen ígéret nincs. Az
utóbbi 3-4 évben csak a nagyobb főútvonalak felújításáttámogatják. Kisebb mellékút felújítások szinte
teljesen leálltak. 32 út felújítására is szükség volna, de ott sem látjuk az előrelépéseket. Örülhetünk a
Jánoshidai útfelújításnak, mert 2014. év óta négy számjegyű utak felújításával is leálltak.

Vannak beadva Jászberény gesztorságával Jászberényi Járással (8 település)különböző EFOP
pályázatok, amelyek 3 éven keresztül támogatnak különböző rendezvényszervezéseket, illetve
intézményeknek, civil szervezeteknek támogatnak nem csak rendezvényeket, hanem olyan
képzéseket, oktatásokat, amelyeket mi is terveztünk az óvodába iskolába bevezetni. Ilyen a nyelv
oktatás, néptánc oktatás. Hiánypótlás miatt sajnos még mindig nem indult el a pályázat. Vannak olyan
járások, ahol már sikerült elindítani a megvalósítást. Jászboldogháza 3 évre az egyik pályázatból 16
millió forintot, a másikból pedig 4 millió forint támogatást fog kapni, amelyet itt a településen
használhatunk fel. Kértem, hogy fordítsuk kiemeltem az óvodás, iskolás gyermekek képzésére, mert
sok esetben a szülők azért nem járatják a gyermekeiket külön órára, mert anyagilag nem tudják
finanszírozni. Sok esetben csak arra járatják a gyerekeket, ami ingyen van. Viszont sok tehetséges, jó
képességű gyermek jár az iskolába, óvodába. Ezt a tehetséget szeretnénk kamatoztatni. Nagyon jó
lenne, ha többen vennének részt a tehetséggondozást fejlesztő külön órákon.

A sportpálya területén két beruházás is elindult, illetve folyamatban van. Az egyik elindult a tavasszal,
aztán megállt egy új telefontorony megépítése, aminek alapja a gázfogadó állomással szemben látható.
Beindult Magyarországon a Romániában futó DIGITEL amely negyedik mobil szolgáltatóként jön
Magyarországra, és ők bérelik a területet a sportpálya szélén. A tavasszal elkezdték építeni a 60
méteres telefon tornyot, de valami miatt leállt az építkezés. Nagyon sok helyen egyszerre kezdték az
építést. Azóta nem tudunk róluk semmit.
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Nyertünk egy pályázatot Sportpark létrehozására, ami 7 db felnőtt torna (kandi) eszközt tartalmaz, a
hét db eszköz elhelyezését a Szellő utcával szemben, a vendégöltöző előtti területen, a sportpálya
mellett jelöltük ki. Legtöbben ott vehetik igénybe’ A közvilágítás bevilágítja még azt a területet.

Jövőbeni tervekről már beszéltem. Röviden összefoglalva elsősorban nagy szükség lenne a:

- Művelődési ház felújítására,
- Ravatalozó felújítására,
- Tájház felújítására,
- Belvízelvezetésre,
- Szennyvízhálózat megvalósítására.

Ezeket sajnos önerőből nem tudjuk megoldani, csak akkor tudunk vele foglalkozni, csak ha pályázati
lehetőségeink lesznek.

Röviden ennyiben kívántam tájékoztatni a Kedves jelenlévő lakosokat a 2017-2018. évben végzett
munkálatokról, fejlesztésekről és a jövőbeni tervekről. Kérem, amennyiben kérdésük van az
elhangzottakhoz, vagy más egyéb témában, akkor kérem, hogy tegyék meg. Van-e egyéb kérdés,
vélemény, panasz, probléma?

3. Egyebek
Közérdekű kérdések, válaszok.

Hegvesi József: Az iskolai étkeztetéshez az állam nem járul hozzá étkeztetési díjak finanszírozásához?
A bölcsőde jövőre beindulhat?

Szűcs Laios: A konyha működési bevételei három részből állnak: 1/3 részben állami finanszírozás, a
másik 1/3 rész étkezési térítési díjakból adódik, és a harmadik 1/3 részt az önkormányzatnak kell
biztosítani az adóbevételéből. Az adóbevételt tudjuk felhasználni a működtetéshez. Ha nem kellene a
működtetéshez oda tenni, akkor több maradhatna pld. járdaépítésre, vagy egyéb más feladatra.

Igen, az a terv, hogy 2019. szeptembertől a 8 férőhelyes mini bölcsődét beindítjuk.

Kispálné Baranvi Aranka: A szelektív hulladék elszállításánál a zöld zsák szállításával egy kis
megtorpanás van. Elfogyott a zöld zsák, és azt mondta a szolgáltató, hogy menjenek az ABC-be és
vegyünk nylon zsákot. Vettünk zsákot, de közben kiderült hogy az csak átlátszó lehet, amit meg nem
lehet helyben kapni. Tud—e ebben az ügyben az önkormányzat segíteni? Honnan lehet beszerezni?

Nagyon szépen kérjük, hogy jövőre nefebruárban legyen a lomtalanítás!

Szent Vendel parkban lévő kerekes kútnál iható-e a víz? Nincs kirakva rá semmilyen tábla.

A változó temetkezési szolgáltatással kapcsolatosan milyen tájékoztatást fog a lakosság kapni? Kihez
kell fordulni, milyen telefonszámon lehet elérni? Köszönöm szépen!

Szűcs Lajos: Erről nem szóltam a beszámolómban. Ezért röviden a jelenlegi helyzetről: A
hulladékszállítást a Regio-Kom Kft. különböző cégeken keresztül biztosítják. A 33 település
hulladéklerakója Jásztelek külterületén, Jászapáti határában található. Az állam elkezdte a
hulladékszállítás átszervezését. Nem tudjuk még, hogy velünk mi lesz a jövőben. A rezsi csökkentéssel
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befagyasztott díj sajnos ma már nem fedezi a kiadásokat. Ezt a helyzetet még rontja a két éve
bevezetett hulladéklerakási illeték bevezetése, amit a Regio-Kom Kft-nek kell megfizetni az állam
részére, mely több tíz millió forint. 2013-ban lehetett működtetni a hulladéklerakót, de azóta el telt 5
év. Emelkedtek a bérek, a költségek, stb. és most már az a pénz — a megállapított szolgáltatási díj - nem
fedezi a hulladékszállítás, lerakás költségét. A bevételek be vannak fagyasztva. A kiadási költségek
pedig nőnek. Ezért a hulladékszállitási cégek ezért csődbe mennek. Az önkormányzat tulajdonos a
Regio-Kom Kft-ben. Így az önkormányzat sem marad ki, mert mi lesz a fedezetlen költségekkel?
Mindezek után nagyon örülhetünk annak, hogy a szolgáltatás még működik, és a kukát minden héten
elviszik. Tartunk a csődtől. Attól tartunk, ha nem tudják megtankolni az autót nem tudják kifizetni a
dolgozókat, akkor nem lesz tovább szolgáltatás. Ezzel ellentétben sokféle elvárásunk lenne. Pályázaton
nyertünk a szelektív hulladékgyűjtésre. Ez annyiban valósult meg, hagy havonta összegyűjtik a sárga és
zöld zsákokat. Nagyon nehezen álltak rá a lakosok a szelektív hulladékgyűjtésre, amikorra már
megszoktuk volna, hol el viszik, hol nem? A hulladékszigetek kukáinak ürítését hol elviszik, hol nem
viszik! Sajnos súlyos gondok vannak a hulladékszállítás finanszírozásával. Most ezek a társaságok a
túléléssel küszködnek. Nem tudjuk, hogy a jövőben milyen módon lesz megoldva a hulladékszállítás.
Vagy meg kell emelni a szállítási díjat, vagy az államnak kell finanszírozni a működési hiányt, mert az
önkormányzatok ezt már nem tudják finanszírozni. Sajnos a 33 településből nagyon sok településen
nagy a kisebbség aránya, ahol nagyon nagy a kintlévőség, és ott nem tudják behajtani. Nálunk ez nem
jellemző.

A lomtalanítással kapcsolatosan ugyanazon a véleményen vagyok, ami itt elhangzott. Továbbítom az
elhangzott problémákat a szolgáltató felé.

A közkút vize nem iható. Tábla volt rajta. Ki fogjuk tenni a táblát.

A temető szolgáltatás változásával kapcsolatosan azért ma döntött a Képviselőtestület, hogy legyen
idő jövő év 1-ig felkészülni és a lakosságot tájékoztatni a változásról.

A fúrt kutak település Jegyzője felé történő bejelentéssel kapcsolatosan mindenki döntse el, hogy
mikor jelenti be, mert ha már bejelentette, és kérte a fennmaradási vagy megszüntetési engedélyt,
akkor az eljárás azzal elindul. A kérelemhez csatolni kell az építési dokumentációt. Ha nincs, akkor
szakértővel meg kell terveztetni és csatolni. Ha nem felel meg a követelményeknek, akkor be kell a
kutat temettetni, ami ugyancsak nem kevés költség.

Nyitrai István: A külterületi ingatlanra (tanyahely) kihordják a szemetet? Mi a teendő?

Dr. Dinai Zoltán iegvző: Rendőrségi hatáskör. Fel jelentést kell tenni.

Kispál Tamás: A Dózsa György és a Szegfű utcai kereszteződésben véleményem szerint vissza kell
állítani az előző közlekedési rendet. Ott lakom. Most a tábla alapján a Dózsa György úton 40 50
sebességgel átszaladnak a járművek. Balesetveszélyesnek találom a közlekedést. Jobbkéz szabály lenne
a megoldás vagy fekvőrendőr, ami lassítaná a forgalmat.

Szűcs Laios: A fekvőrendőr kialakítását nem javaslom. Meg fogjuk nézni, hogy mi lenne a megoldás.

Sass lstvánné: Közterülethasználattal kapcsolatosan jelzem, hogy a Szegfű utcában van olyan
ingatlantulajdonos, ahol a közterületen és az ingatlanhatáron nagyon sok olyan fa, akácfa surjánok
nőttek, amelyeket már nagyon ki kellene irtani, mert be van gazosodva. A melléképület tövén női az
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akácfa. Szél, eső esetén rongálja a szomszédos épületet, melléképületet. Nagy fenyő ága átér a
szomszéd tetőre, leveri a cserepet és az épület beázhat. Volt olyan is, amikor már szóltunk érte, de
akkor sem történik semmi. Meddig lehet még tűrni? Nem akarunk a szomszéddal rossz viszonyban
lenni. Mi a teendő?

Kocsis Imre: Milyen távolságra lehet ültetni a kerítéshez a fát, hogyne zavarja a szomszédot.

Dr. Dinai Zoltán jegyző: Birtokvédelmi eljárást lehet indítani a Jegyzőnél az ügyben.

A fa ültetése jogszabályban már nincs meghatározva, hogy milyen távolságra kell ültetni. Úgy kell
elültetni, hogy az ne zavarja a szomszéd ingatlantulajdonost.

Ha már a közterülethasználatnál tartunk, kérem, hogy az utcán lévő kóborkutyákat is jelezzék felénk’
Hivatalosan be kell jelenteni, és meg tesszük az intézkedést.

Szűcs Lajos: Vannak olyan helyzetek, amit már nem tudunk elnézni egymásnak, mint lakosok, és hivatal
segítségével intézkedést kell kérni. Sajnos sokszor nem elég a szép szó.

Haidú Józsefné: Nyugdíjas vagyok. A nyár folyamán sokat voltam a strandon a pici unokámmal. 16 óra
után érkeznek olyan társaságok a strandra, akik a medencébe ruhástól belemennek. Ott esznek, isznak.
Ezzel a rossz magatartással zavarják a fürdőzők nyugalmát. Az ülőmedencénél ki van írva, hogy 14 éven
aluliak ne menjenek bele a medencébe, de vannak, akiket ez nem zavar és rendszeresen belemennek.
Legtöbbször nem szól nekik senki. Az úszómester figyelmeztetésére nem reagálnak, vagy kinevetik, de
egyedül nem is tud mit tenni. A rossz társaságok nagyon le rontják a strandot, mert egy idő múlva
mindenki elhagyja a medencét, mert olyan hangosak, stb és ezzel zavarják a fürdőzőket.

Szűcs Laios: Köszönöm a jelzést. Sajnos kaptam hasonló panaszokat. Nem örülönk annak, ha zavarják
a vendégek nyugalmát. Nem a helyi vendégek okozzák a problémát, a konfliktust. Továbbítom a
problémát a fürdő vezetése felé, és keressük együtt a megoldást, hogy hogyan tudunk rajta javítani.

Nagy Albert: A mezőgazdasági gépek felhordják a sarat az újonnan épített Jánoshida felőli útra, ami az
ott közlekedők számára balesetveszély forrása lehet.

Szűcs Laios: Erre is megvannak a vonatkozó szabályok, amit be kellene tartani. A traktorosnak számolni
kell a következményekkel.

Kispál Tamás: Hetek óta ott van a Jánoshida felé vezető kanyarban egy autó az árokba. Nincs meg a
tulajdonos? Nem lehet elszállítatni?

Szűcs Laios: A rendőrség kint volt helyszínelni. Fel vették a jegyzőkönyvet. Több alkalommal jeleztük
már a rendőrség felé, hogy még mindig ott van. Nem önkormányzati út mellett van. Az önkormányzat
nem tehet intézkedést.

Kisbalázs Ferenc: Porteleken volt lakossági tájékoztató a Jászboldogháza-Portelek összekötő út
készítésével kapcsolatosan. Ott ígéretet kaptunk, hogyjövő őszre elkészül.

Szűcs Laios: Nem tudok pontos választ meglátjuk majd.
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Nincs több napirend. Amennyiben nincs több kérdés, vélemény, akkor köszönöm a részvételt és a
közmeghallgatást bezárom. Ha valakinek problémája, kérése van felénk, akkor kérem, hogy keressenek
meg.

Kmf.

(Szűcs Lajos)
‚

(Dr. Dinai Zoltá

polgármester jegyző



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

JÁSZBERÉNYI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

JÁSZBERÉNYI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG

Feljegyzés

A mai napon a Jászboldogháza (5144 Jászboldogháza, Községháza Tanácsterme)
intézményében megtartásra került a BM OKF ás az NHKV Zrt. által szervezett “Ne gyújtsa!
Gyűjtse szelektíven!” elnevezésű kampánnyal kapcsolatos tájékoztató. Az előadáson rész
vettek a település lakosai fővel.

Kelt: Jászboldogháza, 2018. november 19.

Szabó Szabolcs Gábor tű. alez. 0~~ir~S’~ zűes Lajos
parancsnok poi garmester

Torba Csaba tu. #lez.
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