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Közmeghallgatás során tájékoztató hangzik el az önkormányzat 2014.-2019.évi munkájáról,
a további tervekről, közérdekű információkról.
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Jó napot kívánok! Kedves Vendégek! Tisztelt Képviselőtestület! TiszteltJegyző Úr!
Mindenkit nagy szeretettel köszöntök Jászboldogháza Önkormányzata nevében.
Abból az alkalomból, hogy ismét véget ért egy önkormányzati ciklus és ismét egy Új ciklusnak az
elejéhez közeledünk. A mai közmeghallgatáson tájékoztatni szeretném Önöketaz önkormányzat 20142019. évi munkájáról, hogy mit is végeztünk az elmúlt években. Fontos, hogy számot vessünk, miket
tűztünk ki magunknak célul, miket sikerült elérnünk a célokból.
Ez az elmúlt ciklus azért is rendkívüli volt hogy 5 évről szólt 5 éves önkormányzati cikluson vagyunk
túl, előtte a rendszerváltás óta 4 évre választottak a lakosok polgármestert és képviselőket Ezt egy
jogszabályi változást követően, S évben került meghatározásra és ez így lesz az előttünk álló ciklusban
Is.
Az önkormányzat feladatai nagyon sokrétűek. Az ember születésétől, egész életén át, a halállal
bezárólag minden korosztállyal, minden területtel és minden ember életével foglalkoznunk kell,
törődnünk kell. Nagyon fontos, hogy a lakosságnak az érdeke, kívánsága megjelenjen itt a
képviselőtestület ülésein és abba az irányba próbáljuk terelni a települést, ahogyan azt a lakosság
érdeke megkívánja. Én ezek alapján próbálatam összeszedni azokat a gondolatokat, és területeket,
amikről röviden szeretnék tájékoztatást adni az elmúlt öt évről. Ezt követően lehetőség lesz
hozzászólásra, kérdések feltevésére vagy vélemények elmondására.
Úgy gondolom, hogy mozgalmas 5 év mögött állunk, és amiket kitűztünk célul erre az 5 évre, erre az
önkormányzati ciklusra, azokat javarészt sikerült megvalósítanunk. Persze jobban örülnék annak, ha a
most beadott és elnyert pályázatainkat is sikerült volna már ekkora megvalósítani. De tudjuk, minden
a pénzről szól és mindig az anyagi lehetőségek határozzák meg az önkormányzat cselekedeteit is és
azt, hogymikettudunkvégre hajtani.
A születéssel szeretnék kezdeni. Ha erre gondolok, akkor én örülök annak, hogy az elmúlt négy évben
sikerült megállítani a lakosság csökkenését, a településünkön. Nem mondom, hogy megfordítani teljes
egészében, mert jelenleg inkább stagnál a lakosság szám, de ez már nagyon nagy öröm számunkra,
hogy nem csökken. Az is egy jó dolog, hogy megindult a faluba a beköltözés. Nagyon sok fiatal települ
le nálunk. Abból a szempontból is kedvező, hogy az ingatlanok érékesítésre, további használatra
kerülnek. Tehát ha valaki nem használja vagy szeretné értékesíteni ingatlanját, akkor ezt most jó
eséllyel megteheti. Az elmúlt években jelentősen nőtt a születések száma. A 2011-es, 2012-es év volt
az -ez országosan egy mélypont volt- amikor drasztikusan kevés gyerek született egész
Magyarországon. Azt követően folyamatosan emelkedett a születések száma, itt nálunk is
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Boldogházán. Az elmúlt négy évben pedig közel 100 Új család települt itt le. Ez azért egy olyan szám,
ami azt mutatja, hogy jó itt élni. Ezeknek körülbelül fele az, akik itt maradtak helyi fiatalok, a másik fele
pedig betelepülő. Akik idegenként jöttek ide, de természetesen megpróbálunk Segíteni őket abban,
hogy minél hamarabb itthon érezzék magukat Jászboldogházán.
Védőnői Szolgálat
Születéshez kapcsolódva egy jelentős változás volt a várandós anyukák, kismamák életében. A
védőnőnk nyugdíjba ment 2016-ban, és új védőnőt alkalmazunk azóta. Örülök annak, hogy nagyon
gyorsan sikerült másik védőnőt találni és fiatal személlyel betölteni az állást. Nem volt probléma az
ellátással. Ez nem mindenhol van Így! De tudjuk azt, hogy bizony a védőnői szakma is egy olyan
hiányszakma, hogy nagyon sok helyen nagyon sok álláshely üresen van.
Óvodai ellátás
Bölcsőde hiányában az óvoda az első olyan intézmény, ahol a gyermeket el kell látnunk. Az óvodánk
szerencsére az elmúlt években zökkenőmentesen működött. Voltak személyi változások a nyugdíjba
vonulások miatt. Illetve volt olyan is, hogy bejáró óvónő ment el tőlünk, és a helyére helyi munkaerőt
sikerült alkalmazni. Természetesen minden intézménynél az az elsődleges szempont, hogy ha lehet
akkor helyi dolgozóval oldjuk meg a feladatok ellátását Előfordul, hogy ezt itt helyeben nem tudjuk
megtenni, akkor szükség van máshonnan megfelelő szakember invitálására.
3 éve nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy szükséges egy bölcsödének a létrehozása, létesítése a
településen. Látjuk, hogy erre egyre nagyobb az igény a fiatalok részéről és megvan hozzá a
kormányzati támogatás is. Sajnos még ott tartunk, hogy beadtuk a pályázatot. A pályázat értesüléseim
szerint nyert. Ugyanakkor még mindig az adminisztrációs folyamatok zajlanak. Az óvodában szeretnénk
egy bölcsődei csoportot kialakítani, hiszen 2004 óta 2 csoporttal működtetjük az óvodánkat. Eddig
tornaszobának volt egy üres csoportszoba használva, ezt szeretnénk egy belső átalakítással, bölcsődei
csoportként működtetni. Sok oka van, hogy e mellett döntöttünk. Legfőképpen a pénz. Nem csak a
kialakítás, létrehozás szempontjából, hanem majd az üzemeltetés szempontjából is nagyon fontos,
hogy olyan dolgokban gondolkodjunk, amit majd képesek leszünk üzemeltetni és fentartani. Bízok
benne, hogy ebből a pályázatból jövőre be tudjuk indítani a bölcsődei csoportot. Mivel nálunk az
óvodában kerül ez kialakításra, a beruházásnál majd figyelembe kell venni, hogy ezt meg kell próbálni
a nyári hónapokban kialakítani, amikor majd kicsi igénybevétele lesz az óvodának és takarítási szünet
is lesz. A beruházást illeszteni kell az intézmény működéséhez, hogy ne zavarja, illetve kis mértékben
zavarhatja, de akadályozni nem akadályozhatja a működést.
Iskolai oktatás
A következő intézmény az iskola, ahová a boldogházi gyermek tovább léphet. Nagyon örülök annak,
hogy hosszú évek után az iskolában nagyon sok fejlesztést tudtunk ebben a ciklusban megvalósítani.
Sokan kételkedve fogadtuk azt, hogy jó dolog-e az önkormányzatok életében az, hogy országosan
létrehozták a Klebersberg Központot, és az iskolákat működtetés szempontjából elvették tőlünk 2013ban. Az épületek, tehát a létesítmény az maradt az önkormányzat tulajdonában, de azt ingyenesen
használja ez az oktatási központ, ami országosan az álltalános iskolákat működteti. Ez aztjelenti, hogy
mi használatba adtuk az épületeket. A rezsi költségeket természetesen az oktatási központ fizeti.
Azt is láttuk az elmúlt években, hogy ha biztonságban szeretnénk tudni a gyermekeinket és az
oktatásnak a jövőjét itt Jászboldogházán, akkor muszáj nekünk azzal foglalkozni, hogy ezeket az
épületeket felújítsuk, mert nagyon rossz állapotban voltak. Energetikai szempontból a tornacsarnok,
kisiskola, nagyiskola épülete nagyon régen volt felújítva. Régen épültek és nem is nagyon volt rájuk
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költve. Hosszú évek óta kerestük hozzá a pályázati lehetőségeket. Már nagyon sok mindent
felújítottunk az előző ciklusokban, de az oktatási épületek ezekből kimaradtak. Ezért ezt 5 évvel ezelőtt
célul tűztük ki magunknak. Mindennél előbbre való most már az, hogy oktatási épületeket tartsuk szem
előtt és próbáljunk azoknak a felújításához minél több forrást szerezni. Ezek több úton sikerültek,
hiszen az önkormányzat részéről 109 millió forintot nyertünk, amiből a 3 épületet sikerült
energetikailag, energia megtakarítás szempontjából felújítani. Előtte a Belügyminisztériumtól
nyertünk 19 millió forintot amiből a tornacsarnoknak a padlóburkolatát és a szociális blokkokat tudtuk
felújítani. Annak is nagyon örülünk, hogy a Klebersberg Központ is pályázott és nyert. Boldogházára
29 millió forintot hozott, amiből egy műfüves focipályát építettek és az iskolai épületek belső felújítsa,
burkolatok cseréje valósulhatott meg. Ezek összesen 160 millió forint amit az oktatási épületekre
tudtunk költeni ebben a ciklusban. Tudjuk, hogy ez nem is elég. Tovább kell majd ezt folytatni a
következő években is. De most már elmondható, hogy biztonságosan üzemeltethető így, és nem csak
biztonságosan, hanem gazdaságosan is. Az iskolának egy év alatt a gázszámlája az a 30%-ra csökkent.
Több mint 6 millió forint volt egy évben. Ez most már kb. 2 millió forint lett a felújítást követően. Ezért
van nagyon nagy jelentősége, hogy foglalkozzunk ezekkel, mert attól bizony tartottunk, hogy ha a
gyermek létszám is kevés lesz, és nem is lehet az épületeket megfelelően üzemeltetni, fenntartani,
akkor nem mi fogjuk a gyermekeket ide hordani Jászboldogházára, ha nem a mieinket fogják elhordani
máshová. Az iskolánál nagy jelentősége van annak, hogy most már a tanulóknak a fele bejáró gyermek.
Van bejáró gyermekünk Pórtelekről, Jánoshidáról, Újszászról, Szolnokról, Jászberényből,
Tápiógyörgyéről. 5-6 településről jönnek hozzánk gyermekek. Fontos a jövőben is, hogy az oktatás
minősége az ne romoljon. Tartsuk ezt szem előtt, hogy minél tovább és minél sikeresebben
működhessen az iskola. Sikerült Jánoshidára még egy buszjáratot beindítani.
Nagyon sok program kerül megvalósításra, nagyon sok szakkörrel, ami tényleg gazdagon ellátja a
gyerekeket.
Közétkeztetés
Az iskolához és óvodához kapcsolódik, hogy az önkormányzat működtetésében ellátjuk a
közétkeztetést. Biztosítjuk az óvodának jogszabályok szerint az ingyenes étkeztetést, de az iskolás
gyermekek körében is nagyon sokan vannak, akik kedvezményekben részesülnek. A közétkeztetés is
elég nagy feladat mert nincs hozzá annyi finanszírozás, hogy az a költséget fedezze. Minden évben egy
kicsit hozzá kell tenni a normatívákhoz és egyéb bevételekhez, de fontosnak tartjuk akkor is, hogy
maradjon ez az önkormányzat kezében és mi irányítsuk azt hogy mit teszünk le a gyerekeknek az
asztalra. Látjuk azt, hogy ahol vállalkozások, cégek látják el ezt a feladatot azzal nem lesz jobb az ellátás.
Lehetne olcsóbb, de akkor az, jelentősen a minőség rovására menne.
2 éve egy elég nagy kutatást végeztünk a környező településeken. Azt vizsgáltuk, hogy a különböző
konyhák hogyan működnek, milyen árakon dolgoznak. Meglepődve tapasztaltam, hogy a mi áraink
eléggé alacsonyak ahhoz képest hogy megyei szinten hogyan működnek hasonló konyhák. 4 féle
feladatot lát el az iskolakonyha, mert bár egyféle ételt főznek, de külön kell adminisztrálni az óvodát
az iskolát a szociális étkeztetés és a vendég étkeztetést is. Ez jelentősen megnehezíti az intézmény
működtetését, üzemeltetését. Pár éve már nem működhet részben önálló önkormányzati
intézményként hanem jogilag teljesen önálló intézményként kell működni. Ez könyvelés
szempontjából jóval több könyvelési feladatot jelent. A munkánk és a dolgozók munkája nehezebb lett.
Különböző jogszabályi változásokkal, de akkor is ragaszkodunk hozzá, hogy maradjon az önkormányzat
kezében. Ehhez kapcsolódik, az étkezőnek a fenntartása is. A konyhával egybe van építve és most
jelenleg ennek az étkezőnek is folyik a bővítése. A tetőtérnek a beépítésével ill. a jogszabályi
előríásoknak megfelelően az akadálymentes bejárat is megvalósul. Ezt Uniós pályázatból valósítjuk
meg. Fontos, hogy ezeket is korszerűsítsük folyamatosan és az előírásoknak megfeleljünk. A konyha is
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biztosít szociális étkezést és ebben én Úgy gondolom, hogy az önkormányzat részéről elég kedvező
árakat határoztunk meg.
Házi segítségnyújtás
Ehhez kapcsolódik a házi segítségnyújtásnak a biztosítása. Az idősebb lakosok részére, amit 2014.
augusztus elsejétől indítottunk be. Ez jászladányi központtal működő, Szociális Szolgáltató Társulás,
amiben ml is részt veszünk Jászboldogháza Önkormányzata részéről. Tizenhárom önkormányzat vesz
a társulásban részt a Jászságban és közösen látjuk el ezt a házi segítségnyújtást. Azt látjuk, hogy az
elmúlt években kicsit csökkent az igénybevétel. Az ellátásnak van térítési díja, amit az igénybe vevő
lakosnak, a nyugdíjasnak meg kell fizetni. Ez nem egy jelentős összeg, de tudjuk, látjuk, hogy néha ez
nehézséget okoz. Én Úgy gondolom, hogy mégis nagyon fontos, hogy ez működjön annak, aki erre rá
van szorulva, akinek nincs itt a faluban hozzátartozója, segítsége. Akkor ezen keresztül segítséget
kérhet nagyon sok mindenben.
Egészségügyi ellátás
Védőnői Szolgálatról már beszéltem. A háziorvosi szolgálatunk esetében szintén nyugodtan
jelenthetem ki, hogy stabil az ellátás. Azon ritka települések közé tartozunk, ahol az elmúlt években
nem volt probléma a háziorvosi szolgálattal. Ezt én úgy gondolom, hogy Szintén egy nagy értéke
jelenleg a településünknek. Látjuk azt hogy az ilyen kicsi településeken nagyon nehezen találnak
háziorvost és nagyon sok helyen a nyugdíjba vonulók vagy helyettesítéssel messziről látják el a
feladatot. Az ellátásban volt változás az elmúlt években, hiszen Dr. Jánosik György befejezte itt
Jászboldogházán a működését, közelebb vállalt feladatot a lakóhelyéhez Kecskeméthez. Most már csak
Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes látja el ezt a feladatot. Láthatjuk azt is, hogy a Doktornőhöz is még a
szomszéd településekről is mennyien átjárnak. Fontos az, hogy megfelelő orvost tudjunk a településen
a betegek, illetve a lakosság szolgálatába állítani.
Ehhez kapcsolódik a fogorvosi ellátás. Ebben a kérdésben nagyon megoszlik a lakosok véleménye. Mind
a két ellátásnál, a háziorvos is és a fogorvos is vállalkozóként látja el a feladatát. Nem annyira
szerencsés dolog ez az önkormányzat részéről egyébként, hogy a jogszabály ilyen ellátási lehetőséget
tesz lehetővé. Az önkormányzat részéről sokkal nehezebb változtatni, hogy ha valamivel nem vagyunk
megelégedve. A Fogorvos nő hetente két fél napot rendel, de ugyan akkor tudjuk, látjuk, hogy nagyon
sokan nem ezt a szolgáltatást veszik igénybe, ha nem eljárnak máshová. Itt nagyon nagy probléma az,
hogy kicsi településként mi csak egy fél körzet vagyunk a fogorvosi ellátás tekintetében. Nem nagyon
tolonganak a fogorvosok sem egy ilyen fél körzet ellátásáért. Ez az adminisztráció és a különböző
finanszírozás miatt elég problémás.
Örömmel szögezhetjük le azt, hogy az elmúlt ciklusban a településünkön egy Új mentőállomás épült.
Bár az ország közepén vagyunk néha úgy éreztük magunkat mint ha mi lennénk a világ végén, olyan
soká akart ide érni hozzánk a mentő is és a tűzoltó is. Nem véletlen az, hogy sikerült ebben az országos
mentőszolgálat vezetőségét is meggyőzni és ők is belátták azt hogy minden nagyobb várostól mesze
vagyunk. Tapasztalhatjuk, hogy ez jelentősen segítette az egészségügyi ellátásnak a kérdését.
Borzasztó állapotok voltak akkor, amikor egy balesetet szenvedett 45 percig ült az útszélén és senki
nem mert hozzá nyúlni. Lábtöréssel 45 percet vártunk, mikorra kijött a mentő. Ez még a régebbi
időszakban volt. Nagyon nagy szükség volt arra, hogy ez a mentőállomás itt megvalósuljon. Bízok
benne, hogy nem kell egyikünknek sem igénybe vennie, de sajnos tudjuk, hogy az élet néha azzal jár,
hogy erre is szükség van.
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KözbiztonsáR
Nagyon fontos, hogy a településünk ajászságban azért is egyvirágzó ésvonzó kis településként értékelt
falu, mert talán a iászságban elsők vagyunk azok között, akik elmondhatják azt, hogy nálunk
boldogházán jó a közbiztonság. Bizony meg kell gondolni, hogy ezt így nyugodt szívvel ki merjük e
jelenteni. De ha most visszatekintünk az elmúlt évekre, előfordult nyáron a strandon, meg a
vasútállomáson néha egy-egy bicikli lopás vagy valami hasonló, de szinte nemis lehet a településünket
nagyobb városokhoz vagy nagyobb településekhez mérni. Elsősorban ez az egyik legnagyobb oka
annak, hogy a fiatalok örülnek és boldogan maradnak itt nálunk vagy települnek le és jönnek ide
hozzánk lakni. Ez lesz a jövőben is a legfontosabb, hogy ezt meg tartsuk ilyen szinten, és ebből ne
engedjünk. Az a legfontosabb, hogy az ember, amiért megdolgozik egy életben, amit megteremt
magának, legyen a háza a kerékpárja vagy az autója a biztonsága, azt meg kell védenünk és meg kell
őriznünk. Nagyon fontos, hogy mi nyugodtan kinn merjük hagyni a kerékpárjainkat az utcán a bolt előtt.
Nagyon sokan meglepődnek azon, hogy nálunk a faluban az építőanyagok is ott vannak hagyva az
utcán. Más településeken ezek két-három napot nem bírnának ki és eltűnnének. Mindenki legyen
partnere a polgárőrségnek, hogy jelezzenek, amikor olyat látnak, hogy az rendellenes, vagy ami nem
szabályszerű, vagy ami már gyanús. A kamerarendszert 2009-ben újítottuk fel és bővítésre került. Azóta
eltelt 10 év és most örülök annak, hogy az elmúlt hónapokban ismét sikerült erre egy kis forrást
találnunk és sikerült a kamera rendszert újra felújítani, a működtetését stabillá tenni. Mert nagyon
fontos, hogy ezek a kamerák is figyeljék folyamatosan a közterületeinket, figyeljék az itt lakók miden
napjait.
A polgárőrségnek is szeretném megköszönni a munkáját, amit ezen a téren nyújt és minden
polgárőrnek, aki részt vesz ebben valamilyen formában. A biztonsághoz hozzá tartozik a
katasztrófavédelem a tűzoltóság tevékenysége, ami szintén olyan ellátás, aminek akkor örülünk, ha
nincs is rá szükség és nemis látjuk őket. Biztonságérzetet jelent. Az elmúlt öt évben nem volt sok olyan
eset, ahol be kellettvolna avatkozniuk. A Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület jól működik, legtöbbször
a határban különböző gyeptüzeknél kellet beavatkozniuk. Köszönöm az egyesületben tevékenykedő
emberek munkáját, akik működtetik és önzetlen munkát végeznek benne.
Civilszervezetek
A Jászboldogháza lfjúságáért Közhasznú Egyesület ebben az évben 15 éve, hogy megalakult, és ez idő
alatt nagyon sok mindent valósított meg. Az elmúlt 3 évben 25 millió forint értékű Uniós pályázatot
nyert amit a boldogházi fiatalokra tudott fordítani. Az óvodásoktól az iskolásokon keresztül kb. 18-20
éves korosztályig, nagyon sok féle programot valósított meg. Ebben voltak itthoni heti szinten
megvalósuló programok az iskolában, voltak külföldi kirándulások, nyári különböző kisebb-nagyobb
rendezvények. Nagyon nagy a jelentősége annak, hogy volt hozzá támogatás és volt hozzá
finanszírozás az elmúlt években. Nem tudtunk volna ennyi programot megvalósítani, ha ebben a civil
szervezetek nem lettek volna partnerek. Nem tudnánk együtt pályázni és ilyen sok uniós forrást
elhozni. Szeretném megköszönni az együttműködést a Boldogházi Gyermekekért Alapítványnak, az
„Ezüstkor” Nyugdíjasok és Egyedülállók Egyesületének, a Faluvédő és Szépítő Egyesületnek, a
Csillagvirág Énekkar Egyesületnek, ami egy új egyesület, nem rég alakult. Szeretnék köszönetet
mondani a iászföld Hagyományőrző Egyesületnek is, akik még minden évben a település egyik
legnagyobb rendezvényét valósítják meg nálunk. Nem akarom kihagyni a 2001-ben alakult
iászboldogházáról Elszármazottak Baráti Társaságát amely 2007 óta BOLDOGBT egyesület néven
működött. 2018-ban megváltoztatták nevüketiászboldogházaik BarátiTársaságának Egyesülete lettek.
Az elmúlt években szinte minden önkormányzati programon, rendezvényen valamilyen formában részt
vesznek. Nagyon sokféle kiadványt készítettek a településről az elmúlt években. Köszönet és hála nekik
is azért amit nagyon sokszor úgy tesznek, hogy legtöbben már nem is itt élnek Jászboldogházán.
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Köszönöm a munkáJáta Sportegyesületnek, hogy nagyon sok féle korosztállyal foglalkoznak, különböző
sporttevékenységeket biztosítanak. Örülök annak, hogy a Jászboldogháza Motorkerékpáros Klub
Egyesülettel a kapcsolat jó és folyamatosan nálunk rendezik meg a motorostalálkozót. Immáron a 21.
volt ebben az évben.
Remélem nem hagytam ki senkit. Örülök annak, hogy minden egyesülettel Jó az önkormányzat
kapcsolata, minden egyesülettel megpróbálunk korrekt viszonyt ápolni és nagyon fontosnak tartjuk,
hogy ezeket az egyesületeket tartsuk életben. Hiszen olyan közösségeket alkotnak, és olyan életet
adnak a településnek, ami nem lenne nélkülük. Ezek az egyesületek az elmúlt években nagyon sokféle
eszközbeszerzést valósítottak meg. Elmondhatjuk, hogy ennek szinte mindnyájan a haszonélvezői
lehetünk. Ha csak kiemelem a három mikrobuszt, amivel gazdagodott a falu, elmondhatjuk, hogy
nagyon sokféle programhoz igénybe tudjuk venni. A három mikrobusz az mindegyik valamelyik
civilszervezeté, egyiket sem az önkormányzat nyerte. Egyet a Polgárőr Egyesületnyert, egyet a
Boldogházi Gyermekekért Alapítvány egyet pedig a Jászboldogháza lfjúságáért Közhasznú Egyesület.
Ezek nagyon nagy dolgok, amikor, olyan pályázat van kiírva, ahol az önkormányzat nem is pályázhat,
de civilszervezetek pályázhatnak. Fontos, hogy fogjunk össze és csináljuk meg, adjuk be, ha kell, önerő
tegyük hozzá és valósítsuk meg, nyerjük meg és hozzuk el az autókat. Ha ilyen lehetőség van, akkor,
azt is és látjuk évek óta, hogy mennyi mindenre tudjuk használni és milyen jó dolog, hogy ezek
rendelkezésre állnak.
Ugyan így szeretném elmondani, hogy a civilszervezetek mellett jó kapcsolatot tartunk fenn a helyi
Egyházközséggel. Az önkormányzat részéről, bár nem a mi feladatunk hozzá teszem, de fontosnak
tartjuk, hogy a templom felújítására is próbáljunk meg pályázati támogatásokat szerezni. Tavaly
benyújtottunk az önkormányzat részéről egy LEADER pályázatot, ami a templomnak a további
fejlesztését fogja szolgálni. Elektromos fűtésnek a kialakítását, napelemek elhelyezését és
megpróbáljuk majd ezzel az energetikai beruházással megvalósítani azt, hogy a templom teljesen
rezsiköltség mentesen fenntartható és üzemeltethető legyen.
Sport
A sporthoz kapcsolódóan a műfüves focipályát említettem az iskolában, viszont még egy
sportberuházás történt a focipálya területén, szintén Uniós támogatásból valósult meg. Egy kicsi sport
parkot sikerült létesíteni. Ami olyan modern tornaeszközök létesítése és elhelyezése, ami inkább a
felnőtteknek a testmozgását segíti. Örülök annak is és fontosnak tartom, hogy ilyen téren is próbáljunk
meg lépéseket tenni, de a legnagyobb öröm, amikor azt látjuk, hogy használják is a lakosok.
Stra ndfü rdő
Ha szabadidőnél szórakozásnál tartunk, akkor ki kell térnünk a strandnak az üzemeltetésére. Ugye a
strandunkat 2010-ben újítottuk fel. 1967-ben létesült és fontosnak tartottuk azt, hogy felújítsuk,
működtessük tovább. A helyi lakosoknak és a környező településekről érkezőknek egyaránt fürdési,
kikapcsolódási lehetőséget biztosítsunk. Az egyik legnagyobb feladat, az a táboroztatás lett és nagyon
fontos, hogy táborokat valósítsunk meg egész nyár folyamán. Szinte több bevétel adódik és keletkezik
belőle, mint az eladott napi jegyekből. Egy ilyen létesítménynek a fenntartása egyébként nagyon nehéz
egy ilyen kicsi önkormányzatnak. Látjuk azt is és ki kell mondani, hogy a kicsi strandok és a nagy
strandok üzemeltetése a környezetünkben sehol sem nyereséges’ Sajnos mindenhol azt látjuk, hogy
maga a strand üzemeltetése az már a különböző béremelkedések miatt szinte biztos, hogy
veszteségesek és a jövedelmezőségét azt jellemzően az ilyen turizmusnak az szálláshely és ahhoz
kapcsolódóan az étkeztetés, vendéglátás teszi jövedelmezővé. Át kell gondolnunk majd az
önkormányzat részéről, hogy hogyan működtessük tovább a strandot. Az elmúlt két évben a
béremelkedések miatt egyre nehezebb volt a megfelelő személyzetnek a biztosítása, alkalmazása.
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Olyan bérköltségek jelentkeztek, amiket nem tudunk a bevételekből finanszírozni. Meg kell vizsgálni,
hogyan lehetne vagy a költségeket csökkenteni, vagy a bevételeket növelni, de nem mehetünk abba
az irányba, hogy veszteséget termeljen a strand. Ugyanakkor nagyon Szép létesítése a településnek és
tényleg az egyik színfoltja. Meg kell próbálnunk ezt minél jobban, minél okosabban használni. Itt két
dolgot szeretnék megemlíteni, ami az egyik elnyert pályázat. Még most nyertűk el egy hónapja,
azoknak a kisházaknak a további szaporítását szeretnénk, amik szálláshelyet biztosítanak a
kempingezéshez vagy gyermektáboroztatáshoz. Most ismét nyertünk 12 millió forintot amiből 2
kisházat fogunk még építeni, a jövő évben. Illetve 3 héttel ezelőtt adtunk be egy 110 millió forintos
pályázatot, ami pedig egy nagyobb közösségi épületnek a létesítésére és egy látogató központnak a
kialakítására ad lehetőséget. Ezekben egy részt az alföldnek az állatvilága kerülne bemutatásra
másrészt pedig különböző közösségi rendezvényeknek tudna helyszínt biztosítani. Nagyon bízok ebben
a pályázatban, ami további 110 millió forintos fejlesztést fog a strandnak jelenteni.
Különböző digitális fejlesztések valósultak meg a településen az elmúlt években maga a Digitális Jólét
Program, amit hallunk különböző támogatási formákban megjelenik a lakosság felé is és mifelénk az
önkormányzat felé is. Volt olyan pályázati támogatás, ahol különbözo”~informatikai eszközöket
kaptunk, év végétől ingyenes wifi használatra van lehetőség. Nem teljesen ide kapcsolódik, de
mindenképpen a lakosságnak az ellátását fogja szolgálni, hogy holnap lesz Pl. a focipályán az Új
telefontoronynak a műszaki átadása. Ez egy negyedik mobilszolgáltató lesz Magyarországon Digitel
néven. Ez egy nagy román cég, aki megvette az Invitelt. Magyarországon most nagyon sok
telefontornyot építenek, mint negyedik mobilszolgáltató akarnak belépni a piacra. Holnap lesz ennek
a toronynak itt a műszaki átadása és rövidesen várható, hogy elindul. Egyre nagyobb körben fognak
terjeszkedni és egyre jobb lehetőséget fog biztosítani a lakosoknak.
Közlekedés
Bár nem ebben a ciklusban valósult meg, de nagyon nagy eredmény volt hogy 2013-ban a Jánoshidára
vezető összekötő útfelújult ez megújult. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Pócs János képviselő
Úrnak. Azt is szeretném elmondani, hogy ma is meghívtam erre a lakossági fórumram, de egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni, de mindenkinek üdvözletét küldi. Azóta eltelt több mintS év és
most már tényleg úgy közlekedünk rajta, hogy eszünkbe sem jut hogy milyen volt és látjuk azt hogy
azóta mennyire lelassultak az útépítések Magyarországon. Főleg az ilyen kicsi utaknak a beruházásai.
Ha akkor nem valósult volna meg az előző ciklusban, akkor még mindig ugyan olyan úton járnánk. Ez
persze nem öröm nekünk, mert tudjuk, hogy vannak más utak, amiket nagyon jó lenne felújítani.
Tudjuk, hogy a pest megyei szakasza ugyan ennek az útnak nagyon rossz állapotban van és nagyon
megérett a felújításra. Tudjuk, hogy az lmrédi úton is nagyon sokan járnak Jászberénybe, hiszen sokkal
rövidebb, mint ha a 32. sz. főúton közlekednénk. Ugyanakkor megtapasztaljuk, milyen az amikor
bizony tönkre megy rajta az autónk. Én nagyon bízok abban, hogy folytatódnak az egész országban
ezeknek az összekötő utaknak a felújításai. A tápiógyörgyei szakasz folyamatosan napirenden van nem
csak azokon a településeken -Tápiógyörgyén, Újszílváson- akiket érint ez, hanem Czerván Györgynél a
Pest megyei Országgyűlési Képviselőnél is és próbálkoznak hozzá uniós támogatást szerezni. Én bízok
benne, hogy ez előbb-utóbb sikerülni is fog és abból mi is sokat profitálhatunk. Amióta felújításra került
nálunk a fő utca a Rákóczi út, még ez is a forgalom növekedését hozta magával és mindenkitől nagyobb
figyelmet igényel. Itt leginkább az idősebb nyugdíjas lakosoknak szeretném a figyelmét felhívni, hogy
mindenki óvatosan közlekedjen a kerékpárjával, mozgáskorlátozott járművével, mert nagyson sok
olyan balesethelyzet van, ahol nem sokon múlik. Ebben a ciklusban végre sikerül két utcát leaszfaltozni,
felújítani. Számomra ez azért is nagy öröm, mert mióta én polgármester vagyok, ilyen még nem volt,
hogy egy egész utcát le tudtunk volna aszfaltozni. Mert pályázni pályázgattunk, de soha nem nyertünk
pénzt rá és most nagyon örülök neki, hogy két utcára is tudtunk támogatást szerezni és természetesen
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szeretnénk ezt folytatni. Tavaly olyan pályázati lehetőség volt, hogy csak meglévő aszfaltos utcának a
felújítását lehetett megpályázni. Nem tudtunk a Széchelyi utcára vagy a Deák Ferenc utcára pályázni,
mert nem volt rá pályázat Most van beadva pályázat a Széchenyi utcának az Ág utcáig meglévő
szakaszára, melynek eredményéről még nem kaptunk értesítést. Bízok abban, hogy fogunk hozzá
támogatást kapni, és akkor jövőre azt is le tudjuk aszfaltozni. Amit tavaly megnyertünk, idén tudtuk
megvalósítani.
Természetesen közmunka programokból próbáljuk az utakat a járdákat lehetőségeink szerint rendben
tartani. Néha szomorú vagyok, amikor azt látjuk, hogy vannak olyan lakosok, akik nem foglalkoznak
ezzel, akik nem tartják rendben az utcán a járdát, nem kaszálják le az ingatlanaik előtti területet. Nem
várjuk azt el az Önkormányzat részéről, hogy minden héten meg kell ezt csinálni, de legalább egy évben
kétszer-háromszor illene megtenni. Jogszabály szerint kötelező minden lakosnak rendben tartani.
Próbáljuk ezt majd a következő években is folytatni. Az ilyen esetekben legyen szó akár a járdáról akár
a kaszálásról vagy fűnyírásról vagy különböző növényzet által okozott problémákról vagy a
közlekedésnek az akadályozásáról, zavarásáról ott muszáj lesz Jegyző Úrnak felszólítást, büntetést is
kiróni. Fontos, hogy ezeket megfelelően rendben tartsuk, odafigyeljünk rá és biztosítsuk a megfelelő
közlekedési lehetőségeket. Most az elmúlt időszakban szeptemberben sikerült egy olyan pályázatot is
beadnunk a Magyar falu programban, ami ezeknek a kőzterületeknek a karbantartásához, felújításához
eszközbeszerzést biztosít.
Jelenleg egy kompakt kistraktorra pályázunk pótkocsival és
homlokrakodóval, ami sokat segítene a közterűleteknek és intézményeknek a mindennapos
karbantartási feladatainál. Ha már a közlekedésnél tartunk Jászberénnyel közösen beadtunk egy
pályázatot. Ez a pályázat arra 3 km hosszúságú homokos útszakaszra irányul, amely Pórtelek és
Boldogháza között található. 100 millió forintos pályázatot lehetett benyújtani, ami magát az aszfaltot
nem támogatta, ha nem útalapot és vízelvezető árkokat lehet belőle építeni, ill. különböző eszközöket
lehet vásárolni. A pályázat nem teljesen úgy sikerült ahogy szerettük volna és csak részben kapott
támogatást. Minket az annyiban érint, hogy azt az 500 méteres szakaszt, ami a kövesútnak a végétől
Szabó Jánosnéknak a tanyájáig tart és ami közigazgatásilag Boldogházához tartozik, azt szerettük volna
javítani, de nem kapott támogatást. Ugyanakkor ebből a pályázatból megtudunk majd vásárolni egy új
traktort az Önkormányzat részére, különböző közfeladatoknak az ellátásához. Jászberény részéről
elindult a berényi szakasznak az útépítése, ott is nagyon sok galiba és különböző konfliktus volt, de a
jászberényi szakasznak elindult a megvalósítása. Talán még ebben az évben eljutunk oda, hogy mi
pedig Jászboldogháza Önkormányzata megvásárolhatunk belőle egy traktort ezen pályázat
segítségével.
Belvíz ás árvíz védekezés
Az elmúlt 5 évben nagyon drasztikus helyzet nem volt Ugyanakkor emlékezhetünk még mindnyájan
arra, hogy milyen meglepetés szerűen lett nagy baj 2010 és 2011-es évben. A faluban pincéket öntött
el a víz és emelkedett meg a talajvízszint annyira, bogy védekezést kellett több hónapon keresztül
elrendelni és alkalmazni. Előtte több évtizeden keresztül nem volt szükség arra a csapadékvízelvezető
árokra, amit 2010-ben és 2011-ben részben helyre tudtunk állítani. Ez a csapadékvízelvezető rendszer
nem szolgálja azt hogy a pincéket mentesíteni tudjuk. Amelyik pince nincs megfelelően szigetelve azt
ez a belvízelvezető rendszer akárhogy is fog működni nem fogja tudni mentesíteni, mivel nem fogja
tudni 2-2,5 méter mélyen tartani a talajvizet. A cél. hogy a talajvizet legalább 1 m mélyen tartsuk és ne
öntse el a falunak a laposabb részeit. Ne öntse el az utcákat, udvarokat és ne okozzon a
szennyvízelvezetésnél problémákat. Majd itt mindjárt kitérünk rá, hogy ebben is ritka település
vagyunk, hogy ne legyen szennyvíz csatornánk. Nekem az elmúlt hetek azok nem választási
kampányfórumokkal teltek, ha nem azzal, hogy éppen egy belvízelvezető pályázatot készítünk. Most
szeptember 16-ától jelent meg egy pályázat, amelyet október 16.-ig lehet beadni. Ami belterületi
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csapadékvízelvezető rendszerek felújítását célozza. Volt Ilyen 2010-ben, 2011-ben is, de nekünk akkor
nem adtak támogatást. Megmondták, hogy csak a Zagyvamenti települések fognak támogatást kapni,
mert ott sokkal nagyobb volt a baj. Ott nem csak a pincében volt a víz, ha nem a házban is, az utcán is,
minket akkor nem támogattak. Viszont most nagyon nagy szüksége lenne a településnek arra, hogy a
meglévő 1967 és 7190 között épült a legnagyobb része nem csak a belterületi, hanem a külterületi
csapadékvízelvezető rendszernek, hogy megújulhassanak. Még annak idején az „Aranykalász”
Mezőgazdasági Termelő-és Szolgáltató Szövetkezet beruházásában épült. Ennek a csatornának a
legnagyobb része az Önkormányzattulajdonába került, kisebb részei vannak Közép-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság, MÁV, Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonban is. Nagyon fontos, hogy most össze kell
fogni ezekkel a szervekkel és befogunk adni egy közös pályázatot kb. 200 millió forint értékben.
Szeretnénk ezt a csatornát végig kotorni, és az átereszeket kijavítani, valamint olyan szinten
működőképessé tenni, hogy ne kelljen itt attól félnünk, hogy téli csapadékos vagy hóolvadásos
időszakban majd nem fogja megoldani a problémánkat. Ami Jászboldogházáról kifolyik víz ebben az
árokban, az mind a csíkosra folyik le ugyan úgy, mint ahogy Alattyánnak, Jánoshidának a Zagyván ide
át lévő része is a rekettyésen keresztül folyik le. Azokban az időszakokban a csíkosi rész nagyon nagy
terhelést kap. Innen akkor folyik el normálisan a belvíz és a csapadékvíz, amikor megfelelően
szivattyúznak. Nagyon sokszor volt ez probléma régebben, hogy nem, hogy oda fele folyt volna a
csatorna, ha nem vissza fele folyt a víz a csíkosból. Mert a hosszan tartó vízállás miatt az egész csíkos
víz alatt volt és nem volt megfelelő a szivattyúzás. A szivattyúzást nem nekünk kell biztosítani, az a
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságának a feladata. Örömmel nyugtázom most azt, hogy az elmúlt
4-5 évben ott is történtek jelentős átszervezések és az elmúlt években javult a szivattyúzás és sokkal
jobban ellátják a feladatot. Természetesen sea Csíkosról sea Tápióról nem fogjuk tudni a vizet elvinni.
Az idősebbek tudják, hogy régen mely területek voltak olyan gyepek és olyan lapos részek, ahol nem
folytattak szántóföldi munkát. Ezekből nagyon sok fel lett törve és most nagyon sokan próbálkoznak a
régi gyepeken szántóföldi művelést végezni. Ezzel kapcsolatban sajnos látni kell, hogy a víz ezeket
időről-időre elönti és nincsen megfelelően a mentesítése megoidva, ami pedig óriási kiadásokat
jelentene. Egyenlőre, erre nem tudok még bíztatni sem senkit, hogy ezeket megfogjuk tudni oldani. A
pályázat, ami most ki van írva csak a belterületi vízrendezést támogat.
Szennyvíz beruházás
Említettem a szennyvizet. Nagyon várom azt, hogy a következő Uniós ciklusban 2020-tól 2027-ig, lesz
e és milyen pályázat lesz szennyvízre ilyen kis településeknek. Akkor, amikor lett volna pályázati
lehetőség 2004-ben és 2007-ben és próbálkoztunk erre a lakosságot összeszervezni, ugye
emlékezhetünk, hogy 35-40% volt az, aki szerette volna, jelentkezett erre az egész csatornára. Akkor
elkellett indítani a lakossági lakástakarékpénztárakat. Fontos, talán az már ebben a ciklusban volt, hogy
lejártak azok a 8 éves szerződések és azok a lakosok vissza kapták a pénzüket, akik ezt a megtakarítást
elindították. Viszont azóta sajnos ilyen kis településeknek nincsen jó pályázat. Az elmúlt 5 évben olyan
pályázat volt szennyvízre kiírva 2000 fő alatti településeknek, hogy 150 millió forintot lehetett kérni.
Ez az összeg kb. egy utcára elég vagy kettőre, tehát nekünk Boldogházának durván 1 milliárd forint a
szennyvíz beruházás, abban az esetben ha önálló tisztítóművet kellene építeni. Ez azért elég nagy
kérdésekettesz fel, hogy hova és miképp megyünk tovább. Előbb-utóbb meg kelt csinálni, de egyenlőre
tudjuk nélkülözni. Látjuk azt, hogy ez a kérdés a lakosság kb. 30%-át érdekli egyenlőre, de én úgy
gondolom elfog jönni majd az idő, amikor ezt meg kell csinálni. Ugyanakkor én is ahhoz ragaszkodom,
és arra törekszek, hogy legalább 95% támogatást szerezzünk hozzá. Tehát ha nincsen legalább 95%
támogatás, akkor ez kivitelezhetetlen. Ezt kisebb támogatásból nem lehet megcsinálni, hiszen nem
lehet sem az Önkormányzatot sem a lakost olyan anyagi ráfordításra kényszeríteni, amivel nem bír
vagy amivel csődbe megy. Nagy kérdés lesz, de leginkább a pályázattól fog függeni, hogy tudunk e majd
lépni ebben a kérdésben.
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Ivóvíz ellátás
Itt testületi üléseken is szokott erről Szó lenni, szerencsére az elmúlt években is nagyon kevés
problémával, szinte zavartalanul működik az ivóvízellátás. Látjuk azt, hogy történt a rendszeren egy
felújítás. Történt a vízműnek egy elég komoly felújítása, egy új rendszer bevezetése, beépítése.
Mondhatjuk azt, hogy egy automata rendszer működik már a vízműnél, egy automata rendszer látja el
a lakosságot. Természetesen, ha meghibásodás van, akkor be kell avatkozni. Most már én úgy
gondolom, hogy elég jól működik a rendszer, de még mindig van, amikor azt tapasztaljuk, hogy piszkos
a víz vagy túlságosan hypós, vagy sok benne a vegyszer. Ez legtöbbször akkor jelentkezik, amikor
mondjuk egy csőtörésnél hirtelen nagy mennyiségű víz távozik a rendszerből és az automata rendszer
meg elkezdni nyomni bele a vegyszert, mert az érzékeli, hogy nagy mennyiségű vizelvétel történt. Nem
akarok ebbe a szakmai részébe belemenni. Örülök neki, hogy még nálunk viszonylag stabilan és jól
működik a rendszer. Itt talán sokkal nagyobb és a többi közszolgáltatásnál is nagyobb kérdés, hogy
Magyarország meddig tudja fenntartani a rezsicsökkentést idézőjelben és a közszolgáltatási díjjaknak
a befagyasztását. Hiszen ez nagyon nagy dolog, hogy a különböző közszolgáltatási díjjak be vannak
fagyasztva, nincs díjemelés és a lakosnak az elmúlt években nem keletkezett irreálisan nagy költsége.
Hulladékgazdálkodás
Nagyon nagy kérdés szintén és éppen ma délelőtt is volt erről egy tárgyalás, ahol röviden arról
tájékoztattak bennünket, hogy a következő években várhatóan ezt is teljesen állami feladattá teszik.
Jelenleg még mindig úgy működik a hulladékszállítás a hulladékgazdálkodás nálunk, hogy 33
településnek van egy társulása és a 33 településnek van egy hulladéklerakója Jásztelek határában.
Viszont már részben elvették tőlünk a feladatot és már nem mi vagyunk a díj megállapítója és nem mi
vagyunk az, aki a feladat ellátásáért közvetlenül kötelezett és ez most egy ilyen nagyon átmeneti
állapot, amiből már mi önkormányzat jobbnak látnánk ha kivennének bennünket. Pénzt tenni ebbe
máshonnan nem tudunk. Nagyon fontos itt azt leszögezni, hogy az elmúlt években nagyon sokat
fordítottunk arra, különböző közmunkaprogramokból, hogy úgy a belterületről, mint a külterületről
folyamatosan gyűjtöttük össze az illegálisan lerakott hulladékot. Voltak ebben kisebb meg nagyobb
telepek és összességében, ha összeszámolnánk, akkor 5 év alatt legalább 300 pótkocsi mennyiséget
vittünk el Jásztelekre a lerakóba és adtunk le úgy, hogy azért nekünk isfizetni kellett. Nekünk is minden
egyes beszállított pótkocsi után kb. 15-20 000 forintnyi lerakási díjat meg kellett fizetnünk. Próbáljuk
ezeket pályázatokból finanszírozni. Sokba kerül, de muszáj, hogy folyamatosan csináljuk és próbáljuk a
hulladéktól mentesíteni a települést. Nagyon fontos és próbálom arra ösztönözni a lakosságot és azt
kérem mindenkitől, hogy tartsuk be a szabályokat. A hulladékot úgy helyezzük el, ahogy lehet, ahogy
kell, ahogy azt a jogszabályok előírják. Ebben ha kell, figyeljünk oda másokra is és ha kell akkor vegyük
észre, hogy a másik rossz helyre tette le véletlenül a szemetet. Szóljunk neki vagy szóljanak be nekünk
ide az önkormányzatnak és akkor majd mi foguk szólni, de próbáljuk az illegális hulladék lerakást minél
jobban vissza szorítani. Sajnos itt azt is hozzá kell tennem, hogy a szomszéd településekről is érkezik
hozzánk illegális hulladék. Az elmúlt években előfordult, hogy 80-90 000 forint összegű bírságok
kerültek kiszabásra jegyző illetve a rendőrség által az illegális hulladék elhelyezés végett. Illetve
kötelezte a rendőrség a személyt a hulladéknak az eltakarítására is.
Polgármesteri Hivatal működtetése, közfoglalkoztatás
Kis településként próbálunk ahhoz ragaszkodni, amit az elmúlt években elértünk és abból nem
engedni. Próbálunk ahhoz ragaszkodni, hogy amely feladatot eddig sikerült itt ellátni az itt is maradjon.
A lakosság minél többrétű ellátást vehessen itt igénybe és a különböző ügyek intézését helyben
lehessen végezni. 2013-tól a 2000 fő alatti települések nem működtethetnek önálló Polgármesteri
Hivatalt közös hivatalt kell fenntartani. Muszáj nekünk is ezt egy másiktelepüléssel közösen megtenni.

Ezzel nincs megoldva a dolog, mert ketten sem kapunk annyi pénzt a működtetésére, hogy
megfelelően tudjunk mindent finanszírozni. Nagyon nagy baj az, hogy a két polgármesteri hivatal 8,5
főre kap finanszírozást, viszont a két hivatalban 14 fő dolgozik összesen. A másik oldalon azt is látni
kell, hogy nagyon sokat kell dolgozni a hivatali dolgozóknak. Eléggé leterheltek. Én nem szoktam
megkérdezni, hogy ki mikor végzi el a feladatát. Határidő van, azt kell teljesíteni. Örülök annak, hogy
a polgármesteri hivatal zökkenőmentesen ellátta az elmúlt években is a feladatát és nem volt olyan
jellegű problémánk, incidensünk, konfliktusunk, hogy valamilyen határidőt ne tudtunk volna teljesíteni’
Ezért nagyon sokat kell néha a dolgozóknak tenni, van, amikor túlórázni is kell. Egyenlőre nem látszik
annak a lehetősége, hogy létszámot lehetne csökkenteni. Ennyi feladatnak az ellátásával ez a jövő
kérdése lesz, hogy hogyan tudjuk ezt a jövőben is működtetni, a feladatokat helyben tartani, helyi
dolgozókat alkalmazni és helyi dolgozókkal szolgálni a helyi lakosságot. Az egyik legtöbb plusz feladat
az önkormányzati dolgozóknak, ami az elmúlt években már csökken, de még mindig jelentős a
közfoglalkoztatásnak a működtetése, biztosítása. Nagyon fontos, hogy jó azoknak az embereknek, akik
ebben részt vesznek és ez jó az Önkormányzatnak is. Átmenetileg nagyon sok embernek jelenthet
segítséget, amikor olyan élethelyzetbe kerül, vagy olyan családi körülmények állnak fent, amikor ide
van kötve a településhez és nem tud eljárni messzebbre dolgozni’ Ilyenkor akár hosszabb időre is
egyrészt foglalkoztatást biztosít másrészt egy kis jövedelmet biztosít a megélhetéshez. Amióta
közfoglalkoztatás van, azóta szebbé tudjuk tenni a településünket, hozzá tudunk járulni ezzel az
intézmények a működtetéséhez és olyan dolgokat tudunk megcsinálni, amiket előtte nem tudtunk az
önkormányzat részéről. Ha nem lenne közfoglalkoztatás, akkor sokkal rosszabb helyzetben lennénk és
nem tudnánk ennyi feladatot elvégezni. Amennyire csak lehet, próbáljuk ezt megfelelően ellátni és
megbecsülni azokat az embereket, akik ebben részt vesznek.
Temető üzemeltetés és temetkezés
Ebben is jelentős változás volt az elmúlt évben. Január elsejétől kiadta az önkormányzat ezt a feladatot
a térség egyik legnagyobb vállalkozójának, legnagyobb cégének, hogy lássa el a temetkezési
feladatokat. Az elmúlt években egyre nehezebb volt megoldani önkormányzati működtetésben ezt a
feladatot. Egyre problémásabb volt a temetkezéseknek a lebonyolítása. Próbáltuk ezt természetesen
kézben tartani, jelenleg is arra törekszünk, hogy önkormányzati befolyással működjön ennek a
feladatnak az ellátása. Nem tudtuk elkerülni azt, hogy ne legyen díjemelés ezen a téren, de próbáltuk
kompenzálni. Ezért január elsejétől ismét bevezettük a temetkezési segélyt, amit mindenki igényelhet,
aki itt temetteti el hozzátartozóját. Szükség volt arra, hogy a temetkezési szertartás színvonalasabban
és jobb körülmények között történjen. Nagyon fontos, hogy próbáljuk lehetőségeink szerint a
körülményeket javítani, fejleszteni. Egy pályázatnak a keretéből tudtuk a temetőnek az útját
leaszfaltozni. Idén augusztusban pedig be tudtunk nyújtani egy pályázatot egy új ravatalozónak az
építésére. Ebben a pályázatban 30 millió forintos összegre lehetett pályázni. Már 2010-2014 között
kétszer is pályáztunk ravatalozó építésre, sajnos akkor nem nyertünk. Most teljesen új tervet
készíttettünk és egy új ravatalozót szeretnénk ide, az üres területre építeni, ami a temetőnek a falu
felöli végében kap majd helyet.
Közművelődés
A művelődést részben érintettem azzal, hogy a falunak a közművelődését azt javarészt a
civilszervezetek biztosítják. Ezért is fontos az éltetésük, életben tartásuk. Azt is látjuk, hogy arra a
művelődési házra szükség lenne és kitudnánk használni nagyon sok mindenre. Még így is, ebben a rossz
állapotában is sok mindenre használjuk. Hanyagoltuk az elmúlt években, mert fontosabb volt az
oktatási épületek felújítása, de a következő ciklusban muszáj lesz erre nagyon nagy hangsúlyt fektetni
és felújítani. Már a beázás határán áll, nagyon sokszor javítgatnunk kell. Bízok benne, hogy sikerülni
fog és úgy, mintfénykorában nagyon sok mindenre föl tudja majd használni a boldogházi lakosság. Át
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kell majd gondolnunk azt, hogy akár különböző szabadidős tevékenységeknek, sport programoknak,
kulturális programoknak hogyan fog majd a jövőben helyszínt biztosítani. Annak is örülök, hogy a
civilszervezetek közül nagyon sokvan, aki igénybeveszi úgy a művelődési házat, mint más létesítményt.
Nagyjából érintettem az önkormányzat feladatit. Beszéltem arról is, hogy az elkövetkezendő időszakra
is vannak tervek és vannak elképzelések, amikkel tovább kell menni és meg kell valósítani. Mindig
örömmel fogadjuk a visszajelzéseket, akkor is, ha dicséret, akkor is, ha kritika. Azokból tanulunk és
azokból látjuk, hogy a lakosság részéről mire van igény, mik a problémák, mik a nehézségek és hogyan
tudnánk ezeken az önkormányzat részéről segíteni, hogy minél jobban élhessenek itt boldogházán.
Még egy dolgot szeretnék említeni. Szeretném megköszönni mind azoknak a munkáját, akik részt
vettek a helyi értéktárnak a létrehozásában, ami összefoglalja azt röviden hogy, miket tartunk mi itt
fontosnak, értéknek Jászboldogházán. Ez nagyon fontos egy település életében, hogy mik azok a
dolgok, amik ide kötnek bennünket és mik azok a dolgok, amik irányítják életünket. Ebben az
értéktárban minden olyan megtalálható, ami nekünk fontos. Sokáig Úgy gondoltuk, hogy nincs erre
olyan nagy szükség és amikor elkezdtük ezt csinálni, elkezdtük hozzá az anyagot gyűjteni és létrejött,
akkor rájöttünk, hogy ez egy nagyon jó dolog. Ez nagyon fontos, hogy foglaljuk ezt össze és őrizzük meg
a jövőnek a múltunkat, hogy honnan vezetett idáig a falunak az útja. Bízunk benne, hogy majd
meghatározza ez a jövőt is.
Ezeket szerettem volna nagyjából elmondani a mögöttünk álló ciklusról. Megadom önöknek a szót.
Tessék kérdezni, véleményt mondani, hozzá szólni. Megkérdezem a Képviselő testületet, Önöket is
van-e kérdés, vélemény?
2. Egyebek
közérdekű kérdések, válaszok
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
Hegyesi József: Hagy kérdezzem, hogy az étkező feletti tetőtér fel lesz újítva? Milyen célt fog majd
szolgálni? Mi lesz ott?
Szűcs Lajos nolgármester: Olyan közösségi célú rendezvényeknek biztosíthat helyszínt, ami lehet akár
óvodai, iskolai rendezvény. Akár rendszeres foglalkozások, de akár a civilszervezeteknek a különböző
programjai is. Ugyanakkora tér található ott, mint az alatta levő étkező rész, nyílászárókkal ellátva,
leszigetelve. Ez most már 99%-ban készen van, éppen holnap jönnek majd a napelemeket szerelni az
épületre. Szerintem egy-két héten belül megtörténik a műszaki átadása és hozzá járulhat majd ezekhez
a közösségi rendezvényekhez.
Azt kihagytam közben, hogy hasonló képpen nyertünk egy pályázatot az iskolában található
kazánháznak az átalakítására. 15 millió forintot nyertünk. Szintén az épület felújításával, olyan
helységeket szeretnénk a jövőben kialakítani és funkcionálisan működtetni, amik különböző közösségi
rendezvényeknek adhatnak helyet. Akár civilszervezetek, akár intézményeknek a rendezvényeit
biztosítaná majd.
Van-e egyéb kérdés étkezőről, mert a piac beruházása is az étkezőhöz kapcsolódik. Ez egy pályázatban
lett elnyerve. 2019 decemberig meg fog épülni ez a kis piac csarnok, amit az orvosi rendelőnek a
kertjében helyeztünk el. Bízok benne, hogy életre tudjuk majd kelteni és működni fog. Vannak pozitív
vissza jelzések, mert már vannak olyan kereskedők, akik már bejelentkeztek, hogy ők feltétlenül
szeretnének majd benne helyet kapni és árusítani. Olyan épületet terveztünk, ami megfelel közösségi
piac ellátásához, biztosításához is. Ha adott esetben ez nem lesz megfelelően kihasználva, akkor más
célra is igénybe lehessen venni, fel lehessen használni. Ott nagyon fontos az, hogy parkolókat építünk
végre az egészségházhoz. Még egy pár évvel ezelőtt nem gondoltuk volna, de most már az
intézményeinknél ez az egyik legnagyobb probléma, hogy kevés a parkolási lehetőség. Sok az autó, úgy,
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hogy erre is egyre jobban oda kell figyelni. Bízok benn, hogy még ebben az évben elkészül és a tavasszal
pedig használatba tudja venni a lakosság.
Tessék kérdeznil Előfordulhat, hogy valamiről nem beszéltem és kellett volna. Még két adatot
szerettem volna felolvasni Önöknek. Az egyik az azt tartalmazza, hogy 2014-ben az önkormányzat
vagyona 297 614 000 Ft volt, 2019-ben a mai napon 456 921 000 Ft. Vannak működési és vannak
költségvetési nehézségeink, de nem akarok panaszkodni. Nagyon sok területnek a működtetése néha
nehézkes. Sok gondot okoz, hogy hogyan tudjuk a megfelelő forrásokat biztosítani, ahhoz, hogy a
feladatok megfelelő szinten el legyenek látva. Nagyon fontos, hogy az önkormányzat vagyona is
gyarapodjon, szaporodjon és ne a meglévő vagyont éljük fel. Voltak az elmúlt években telek
értékesítések, de ezzel szemben voltak telek és ingatlan vásárlások is, amiket az önkormányzat
vásárolt. Jelentősebb vagyontárgy, ingatlan nem került étékesítésre.
Van-e egyéb kérdés, hozzászólás?
Kispálné Baranyi Aranka: Azt szeretném kérdezni, hogy évi kétszeri lomtalanítás nem-e megoldható
lenne? Akkor esetleg ezeket az illegális hulladéklerakásokat meglehetne előzni. Az utóbbi időben
örvendetes, hogy nagyon sok ház elkelt. Bizony nagyon sok gondot okoz, az ott meglévő berendezési
tárgyaknak az elhelyezése. Nem mindenki áll olyan helyzetben, hogy utánfutóra felrakja és akkor
elfuvarozza Jásztelekre vagy oda ahová. Tehát lehetne igen, hogy egy tavasszal egy ősszel és akkor
talán a házunk környékén a tisztaság is jobb lenne. Szükséges-e ilyen gyakorisággal a
tollasfelvásárlónak a megjelenése a településen? Ez nem tudom, hogy kinek a kompetenciája, de sok
esetben már zavaró. Komolyan mondom, hogy megállnak ott és néznek befele az udvarba. Olyan mint,
ha nem is a tollat akarnák felvásárolni, ha nem valamilyen egészen más jellegű tevékenységet
kívánnának lebonyolítani. Tehát ez a második kérdésem. A harmadik: A strandnak a működésével
kapcsolatban, nem tudom, hogy ez a büfé marad-e a jövő évben? Bizony az utóbbi, tehát a strand
bezárása előtti időkben, komoly zavart okozott az, hogy nem volt büfé. A kempingekben lévő
gyermekek, fiatalok várták ott a kaját, de nem volt és akkor fogták magukat elmentek a boltba.
Hatalmas nagy dobozokba hoztak kaját, mert nem volt büfé. Nem beszélve arról, hogy nem is a
legudvariasabb sok esetben az, aki ott szolgálatot teljesít. Az úszómesterekkel kapcsolatban, azok sem
állnak sokszor a hivatásuk magaslatán. Ugrálnak ott az emberkék bele a vízbe a medence széléről és
nem szól rájuk, de nem mindegyik. Van amelyik jobban a hivatásnak a magaslatán áll, valamelyik meg
nem törődik vele. Bizony hallottam már ott megjegyzéseket, hogy akkor már ide sem jövünk többet,
ha itt mindent szabad csinálni. Valamint a gyerek medencébe egy kisgyerekhez 5 felnőtt beül vagy ne
talán tán kisgyermek nélkül ott ülnek. Azoknak sem szólnak és ez sem biztos, hogy helyes. Még egy
észrevétel. Ez mondjuk nem az önkormányzatra tartozik, de ugye én ott lakom a Szegfű utcában és
nekem nagyon furcsa, hogy négy év után még mindig nincs a mentőállomásnak egy cégtáblája. Nincs
kiírva, hogy az ott egy mentőállomás. Én tudom, mert ott lakom, de az van kiírva, hogy vigyázz, mert
autó. De az, hogy mentők vagy valami az nincs. Úgy gondolom, hogy egy ilyen, nagyon szép
létesítménnyel büszkélkedhet a falu, legalább legyen már nekik egy cégtáblájuk. Valahogy ezt egy kicsit
az értésükre adni, nem tudom lehetséges-e. Köszönöm.
Szűcs Laios polgármester: Köszönöm szépen! A lomtalanítással kezdjük. Szabály szerint a 33
településnek a megállapodásában van ez benne, évi egyszeri lomtalanítást biztosítanak nekünk és
minden településnek. Utána foguk nézni, hogy esetleg, ha fizetünk, megrendelésre mennyibe kerülne
még egyet leszervezni. Volt már ilyen észrevétel régebben is. Kérdeztük, de pénzért lehetne. Utána
nézünk, hogy ez mennyibe kerülne, mert biztos, hogy ingyen nem csinálják meg. Ehhez csak annyi
tartozik hozzá, hogy én már néha annak is örülök és örültem az elmúlt években, hogy hetente egyszer
elviszik a szemetet legalább. Mert hallottuk, hogy országosan voltak problémák, ahol még ez sem
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mindig sikerült. Annak örülök, hogy a Jászságban még Ilyen nem következett be és még a cég annyira
stabilan tudott működni, hogy még minden héten mindenhonnan el tudta szállítani a szemetet.
A tollassal kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy nem hívjuk és jön magától. Azt sem tudom,
hogy ugyan az-e minden alkalommal. Lehet, hogy több Ilyen autó megfordul. Felháborító számomra
is! Azt nem tudtuk még soha kinyomozni, hogy visz-e el innen valamit a faluból. Azért gyanítom, hogy
csak azértjön, mert kap is néha valamit. Nem akarom én a lakosságot bántani ezzel, de valószínű, hogy
vannak olyanok, akik üzletelnek velük és csak az üzlet miatt jönnek hozzánk. Jegyző Úrral már sokat
foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, hogy jogilag nem tudjuk megszüntetni vagy megtiltani. Nem egyszerű
kérdés, de napirenden van. Sok esetben, olyan is előfordul, amikor polgárőrök mennek utána. Már
sokszor kértem a körzeti megbízottat is, hogy ha szolgálatban van és tapasztalja, hogy megjelennek,
akkor menjen utána és igazoltassa. Kísérje figyelemmel, hogy mit csinálnak. Nem örülünk neki, de
sajnos van ilyen tevékenység. A többi észrevételt is köszönöm, örülök neki. Igen egyet értek velük.
A strandnál felmerülő problémákkal is egyet értek. Egyre nehezebb mindenkinek, nem csak nekünk
önkormányzatnak, ha nem a büfé üzemeltetőjének is, meg másoknak is egyre nehezebb megfelelő
embereket biztosítani a különböző feladatoknak az ellátásához. Azért is mondtam azt, hogy az egész
strandnak az üzemeltetését át kell gondolni az önkormányzatnak jövőre, hogy hogyan tovább. Ebbe
persze be kell vonni az ilyen érintetteket is, mint például a büfé üzemeltetője, de nem egyszerű
kérdések ezek.
A mentőállomásnál azért emeltem ki, hogy nagyon örülök annak, hogy ez itt megépült, mert tudom,
hogy még az Országos Mentőszolgálatnál sem mindenki támogatta azt, hogy ilyen kis településeken
építsenek mentőállomásokat. Az országban 22 új mentőállomás épült, de nagyon nagy vita volt azon,
hogy hol épüljön és hol üzemeltessék. Ebben úgy gondolom, hogy számunkra egy nagyon nagy
előrelépés. A mentőszolgálat nem fog ekkora fejlesztést kapni, mint amekkorában részesültek az
elmúlt években. Örülök annak, hogy ez így elindult és itt helyben van működtetve. Persze féltem attól,
hogy ez mennyire fogja zavarni a lakosságot, de szerencsére nem sok panasz van. Hozzá szoktunk
ahhoz, hogy ha baj van, menni kell az autónak és szirénázik, ami előtte nem volt a településünkön
megszokott dolog. Köszönöm az észrevételeket és számon fogjuk ezeket tartani.
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás ehhez a dologhoz?
Matók Pálné: Vannak olyan települések, ahol a helységjelző táblához oda van írva, hogy mozgó
árusoknak közlekedni tilos vagy valami hasonló. Azoknál a településeknél működik vagy nem?
Dr. Dinai Zoltán iegviző: A mozgóárusításra lehetőség van. Amennyiben engedéllyel rendelkeznek, nem
lehet kitiltani a településről. Lehet, hogy valahol régebben kitették, kinn maradt. Vagy valaki csak
kiteszi, de nem tudja számon kérni. Ezek álltalában úgy működnek, hogy országos kereskedelmi
engedélyt igényelnek. Valahol szerződött és országosan szinten mehetnek. Innentől kezdve nem lehet
számon kérni rajtuk az utcai árusítást sajnos. Sok településen ki van ez téve, de jogilag nem tudnak
velük mit csinálni.
Sas Elekné: Lehet e szemetet égetni most?
-

Szűcs Laios polgármester: Rendelet szerint hetente kétszer lehet, szerda és pénteki napokon 8:00 és
18:00 óra között. Azt fontos leszögezni, hogy mit égetünk. Vannak lakosok, akik akkor szeretnék a fél
autót meg a traktort meg az autógumit meg stb... elégetni. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet,
hogy ez az égetési lehetőség nem aztjelenti, hogy minden féle lomot, veszélyes hulladékot, műanyagot
ellehet itt égetni. Nem lehet elégetni! Legyünk a szomszédainkra figyelemmel.
Sas Elekné: Falevelet gondoltam égetni.
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Szűcs Lajos polgármester: Ilyenkor őszi hónapokban előfordulnak konfliktusok, szinte minden héten.
Fontos, hogy szomszédainkal tartsuk be az együtt élés szabályait, legyünk egymásra tekintettel.
Figyeljünk oda arra, amit csinálunk akár legyen Szó a bulizástól elkezdve a felújításon, zaj keltésen át a
hangoskodásig. Ezekre figyeljünk oda, hogy lehetőleg egymást ne zavarjuk vagy minél kisebb
mértékben zavarjuk. Sok Ilyen jellegű probléma van. Az égetést is muszáj volt szabályoznia az
önkormányzatnak, ugyan Úgy, mint máshol, hogy legyen lehetőség néha ezeket a hulladékokat
elégetni.
Dr. Dinai Zoltán iegyző: Azzal egészíteném ki, hogy a szerda és a péntek akkor igaz, ha nincs tűzgyújtási
tilalom akár regionálisan akár országosan.
Szűcs Lajos polgármester: Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás?
Joó-Kovács Balázs: Én szeretnék szólni a tollfelvásárlóval kapcsolatban. Az Én tisztem, mert különböző
közbiztonsággal, rendőrséggel kapcsolatos és egyéb fórumokra járok. Főkapítány Úrnak is, meg
Rendőrkapitány Úrnak is jeleztem fórumokon ezt a tollfelvásárlással kapcsolatos dolgot. Mindig
felhozom, mivel gyanús, hogy valami kapcsolódó tevékenységet folytatnak, ami illegális lehet.
Dolgoznak rajta. Nem életszerű az, mert van olyan, amikor hetente több alkalommal is jönnek.
Köszönöm! Polgármester úrhoz lenne egy kérdésem. Összeg szerűen mennyi pályázati pénzt és
támogatást sikerült megszereznie az eltelt 5 év alatt? Köszönöm!
Szűcs Laios polgármester: A Boldogházi Hírekben is megjelentettünk és összefoglaltuk azt, hogy az
elmúlt 5 évben mit sikerült megvalósítani a településünkön. Ebben szerepelnek a civilszervezetek, a
Klebersberg Központ, az Országos Mentőszolgálatnak a mentőállomás építés. Mind azok a
beruházások szerepelnek benne, amikben valamilyen formában az önkormányzat részt vett Úgy is)
hogy társ vagy konzorciumi partner. Voltak benne olyanok is, amik nem az önkormányzat
beruházásában valósultak meg, de ide kerültek Boldogházára, itt épültek meg vagy itt lettek
megvásárolva eszközbeszerzésként. Összesen 514015 217 forint, ami kimutatásra került ebben az
anyagban. Ehhez kapcsolódik azoknak a közfoglalkoztatási programoknak az összege, amelyet szintén
minden évben pályáznunk kell. Ez azért van szerepeltetve, mert a közfoglalkoztatás az nem Jár minden
településnek egyformán. Nem egy normatív finanszírozás, közfoglalkoztatásra minden évben
pályáznunk kell. Több pályázatot adunk be. Összesen S év alatt 264 416 000 forint foglalkoztatási
pályázatot nyertünk el és ehhez Jön még hozzá szociális tüzelőanyag vásárlására is. Minden évben
pályázunk és ezzel szociálisan támogatjuk a rászorultakat ill. a közfoglalkoztatásban részt vevőket.
Összesen 5 év alatt 7,5 millió forintot nyertünk tüzelőanyag vásárlásra és tüzelőanyag támogatásra a
lakosság részére. Ha mindezt így összeadjuk, akkor ez összesen több, mint 786 millió forint, amit
Jászboldogháza 5 év alatt kapott valamilyen formában. Nem tudtunk mindent megvalósítani ebben a
ciklusban, amit szerettünk volna, de én úgy gondolom, hogy ez szép szám és egy szép eredmény egy
kis településhez képest.
Van-e még kérdés, vélemény? Nem látok jelentkezőt, ha nincs több kérdés, akkor szeretném
megköszönni a képviselő testületnek az elmúlt ciklusban végzett munkáját. Szeretnék a megjelent
képviselőknek egy-egy köszönő levelet átadni. A köszönőlevélre az alábbi szöveg került.
Köszönőlevél Jászboldogházi Községi Önkormányzat nevében Joó-Kovács Balázs részére 2014 és 2019
közötti alpolgármesteri munkájáért.
Itt Polgármester Úr átadta a megjelent Képviselők és Jegyző Úr részére a köszönőlevelet és egy-egy
kerámia ajándéktárgyat.
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Akik nem jöttek el Menyhárt Ernő, Szűcs Gergely, Dr. Pap Béla képviselők részére eljuttatjuk a köszönő

levelet és ajándéktárgyat.
Pócs János Országgyűlési képviselő Úr nem tudott részt venni a mai ülésen, de részére is készítettem
egy köszönő levelet, hiszen nagyon sok mindennel segített, támogatott minket az elmúlt ciklusban.
Mindig meghallgatott és lehetőségeihez mérten mindig támogatta a települést. Jó az együttműködés,
jó a kapcsolat eljön hozzánk a rendezvényeinkre. Úgy gondolom, hogy tényleg szívén viseli
Jászboldogháza sorsát ezért részére is el fogjuk juttatni a köszönetünket.
Köszönöm mindenkinek a munkáját aki az elmúlt öt évben támogatta, segítette az önkormányzat
munkáját. Ez is olyan közösségi munka, amihez nem elég egy embernek az akarata ehhez sok ember
kell itt a hivatalban. Kellenek a képviselők, dolgozók, civilszervezetek, vállalkozók és kellenek Önök is a
lakosság. Kérem a jövőben is, hogy mondják el véleményüket segítve ezzel munkánkat Mindenkinek
jó egészséget kívánok! Köszönöm szépen!

Ő
Lajos
polgármester

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

JÁSZBOLDOGIIÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
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Tisztelettel meghívom a község lakosságát
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a Községháza Tanácskozó termében tartandó
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önkormányzat 2014 2019. évi munkájáról, és a további
tervekről, közérdekű információkról.
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
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Közérdekű kérdések, válaszok.
Előadó: Szűcs Lajos polgármester
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