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I F. G Y 76 K Ó NY V

Készült: 2022. november 30-án Jászboldogháza Községi Önkonnányzat lakossági közmeghallgatás
ülésén 17.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27. alatti Földszinti tanácskozó
termében.

Jelen vannak: Joó-Kovács Balázs alpolgánnester, Fajka Gábor, Kobela Margit, Szendrei Péter, Szűcs
(lergely, Vámosi Norbert — képviselők,

Koczáné dr. Fehérváry Mária - polgármester

Kiss Csaba -jegyző

Me~hívott vendégek: 24 fő

Koczáné dr. Fehérvárv Mária polRármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, Tisztelt
Vendégeinket a mai lakossági közmeghallgatáson.

1. Napirend

A közmeghallgatás során tájékoztató hangzik cl az önkonnányzat 2022. évi munkájáról, és a

további tervekről, közérdekű információkról.

Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Koczáné dr. Fehérváry Mária: Örülök, hogy a 2022. július 17-én megtartott időközi polgármesteri
választáson a lakosság nagy százaléka az én személyem mellett tette le a voksát. 2022. július 17-től
látom cl a polgánnesteri feladatokat a településen. Köszönöm szépen mindenkinek a támogatást, és
igyekszem a feladatokat a legjobb akaratom, tudásom szerint ellátni. A 2022. év első félév munkáiról a
az Alpolgármester Ur készítette cl beszámolóját, melyet a Boldogházi Hírek 6. számában jelentetünk
meg. A helyi újság 2022. december 21-én jelenik majd meg és minden lakos postaládájába meg fog
érkezni.
2022. évben is több pályázatot nyújtottunk be, illetve volt olyan pályázat is, amelyet még 2021-ben
nyújtott be az önkormányzat, de az idén nyert támogatást. 2022. februárban nyújtottunk be pályázatot a
Magyar Falu Program Pályázat keretében kommunális eszközbeszerzésre. Az eh~yert támogatásból egy
pótkocsit és egy fűnyírótraktort tudott beszerezni az önkormányzat. A projekt célja: 1 db 6,6 tonnás
egytengelyes pótkocsi, és I db fűnyíró traktor beszerzése volt, mellyel a közterületek karbantartását,
tisztán tartását végezzük. Az eszközök beszerzésére 5.940.000,- Ft. vissza nem térítendő, 100 %
támogatást kapott az önkormányzat. Sajnos a pályázat benyújtásához képest időközben változott az
eszközök beszerzési ára és saját önerővel hozzá kellett járulnia az önkormányzatnak. Az eszközök
beszerzése megtörtént. A pályázat elszámolása és lezárása megtörtént.
2022. február 7-én a Magyar Falu Program pályázat keretében útfelújításra adtuk be támogatási
kérelmet. A projekt célja: Jászboldogháza 0214 hrsz —ú külterületi utat (Strandfiirdő-és Kemping kerítés
mellett) 140 méter hosszan, amely az újonnan megépített Jász Látogatóközponthoz vezet majd, valamint
a Széchenyi utca folytatása a Május 1 utca — Radnóti utca irányáig zúzott kövesút alappal történő
kiépítése.
2022. február 8-án a Magyar Falu Program pályázat keretében járdafelújításra adtunk be támogatási
kérelmet. A projekt célja: Jászboldogháza belterület, Kossuth L. utcai járda felújítása 240 méter
hosszban. Az iskolától a Dózsa Gy. utca kereszteződéséig kerül felújításra a járda. A kivitelezésre jövő
év elején kerül sor. Az ott lévő ingatlan tulajdonosokat előzetesen értesítjük a felújítás megkezdéséről.
2022. március 23-án Pályázati támogatói okiratot kaptunk a Vidékfejlesztési Programban a „Helyi
közutak fejlesztése” című pályázatra. Három külterületi mezőgazdasági út felújítására kerülne sor. A
pályázat 95 % támogatottságú pályázat, 150.000.000,- Ft pályázati támogatás, melyhez 5 % önerőt az
önkormányzatnak kell a megvalósuláshoz hozzá tenni. Ez a pénz nem áll rendelkezésre, ezért a
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Képviselő tostillot úgy döntött, hegy amíg az önkormányzat nem tudja az önorőt hozzá tenni. addig a
pályázat megvalósításába nem kezdünk bele, mert a pályázat utófinanszírozású, így a megvalósításhoz,
hogy bele tudjunk kezdeni, legalább az 50 %-nak kellene rendelkezésre állnia.

Pécs János Országgyűlési Képviselő Úr megérkezett az ülésre.

2022. szeptember 20-án támogatói okiratot kaptunk a Jászsági Kistérség Helyi Közösség Egyesülete
által meghirdetett „ Helyi rendezvények támogatása” című pályázat kapcsán 2.999.993,- Ft. támogatást
kaptunk, amelyet a 2023. évi falunap megrendezésére szeretnénk fordítani.

Ezek azok a pályázatok, amelyek 2022. évben folyamatban voltak, és a megvalósításuk elkezdődött,
vagy ajövő évben várható.

Az önkormányzat működése kapcsán nagyonjó a kapcsolat a Képviselő-testület tagjaival, hatékonyan,
konstruktívan együtt tudunk működni. Egymást segítjük, bízom benne, hogy idővel ennek meg lesz az
eredménye és látható változások indulhatnak cl a településen. Továbbra is szeretnék a település életében
úgy részt venni, hogy a legkisebb mozdulatokat észrevéve és részt venni. Nagyon sok olyan civil
kezdeményezésben is szeretnék részt venni, ahol saját munkámmal tudom segíteni azt a tervet, amelyet
megálmodtak maguknak, illetve a közösségnek.

Sajnos az utóbbi időben több olyan hír is érte településünket, ami most foglalkoztat bennünket. Az egyik
a Posta bezárása, aminek előzménye ez év tavaszán, májusban érkezett levél volt. Abban szerepelt, hogy
a további postai szolgáltatásról a Co-op Zrt. fog gondoskodni, melyet pályázat útján nyertek el. Akkor
úgy tájékoztatták az önkormányzatot, hogy a változás előtt még tájékoztatást kapunk. Októberben újabb
levél érkezett, hogy november21 -vel bezár a Posta.
November 23-tól a Co-op ABC-ben lesz elérhető a szolgáltatás. A szolgáltatás megmaradt a
településen, a helyszín változott. Igy ezt könnyebben fel tudjuk dolgozni és idővel megszokjuk. Az
üzletvezetővel egyeztettem ez ügyben, és ha ezzel kapcsolatosan bármilyen kérés elhangzik, azt
továbbítani fogjuk a részére, amit O is a döntéshozók felé jelzi majd.

Két hete kaptuk a tájékoztatást a helyi Takarékbank bezárásáról. Időpontot kérve jelentkeztek be
látogatásra a Takarékbank Zrt. munkatársai. Abban bíztam, hogy még nem bezárásról van szó, csak
egyeztetésről. Alpolgármester Urral fogadtuk a vendégeket, és bejelentették, hogy 2022. december 19-
én bezár a helyi Takarékbank. Voltak kérdéseink, de tudtuk, bogy tőlük nem tudunk választ kapni. Ezért
kérdéseinket, kéréseinket jegyzőkönyvbe foglalták. De már akkor úgy gondoltam, hogy Pócs János
Képviselő Ur irányába fordulok, és a közreműködésével tudunk hatékony előrelépést tenni. Képviselő
Urnak köszönöm, hogy időt, energiát nem sajnálva azonnal munkába fogott, és egyeztetést
kezdeményezett a Takarékbank Zrt. vezetőinél. Sajnos a döntést nem változtatták meg, a bankfiók bezár,
de a bankautomata a településen marad. A mai napon szórólap fonnájában tájékoztattuk a lakosságot a
lehetőségekről. 2022. december 19-ig még helyben meg lehet igényelni a bankkártyát. Vagy aki úgy
gondolja, hogy cl tudja sajátítani a netbank használatát, akkor annak a jogosultságait állítassa be. Már
ez idáig is sokan igénybe vették ezeket a javaslatokat és kérehnüket beadták a Takarékbankba.
Friss infonnáció, hogy a Képviselő Ur közbenjárásával a Takarékbusz is elérhető lesz heti egy-két
alkalommal a településünkön. Ott akkor el tudjuk majd intézni azokat az ügyeket, amelyet a bank
automatánál nem tudunk megoldani, és a Takarékbusz szolgáltatásait igénybe vehetjük majd. Ennek
nagyon örülünk. Köszönjük szépen! Legközelebbi fiók Jászberényben, Ujszászon és Tápiószelén van,
ott is intézhetjük banki pénzügyeinket.

2. Napkend

Önkormányzati képviselők beszámolója a 2022. évi munkájukról

Előadó: Joó-Kovács Balázs — alpolgármester
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Fajka Gábor képviselő

Kobela Margit képviselő

Szendrei Péter képviselő

Szűcs Gergel~ képviselő

Vámosi Norbert képviselő

Koczáné Dr. Fehérvárv Mária: A beszámoló a Boldogházi Hírek 6. számábanjelenik meg. A helyi újság
2022. december 21-énjelenik majd meg, és minden lakos postaládájába meg fog érkezni. Van-e Kérdés
a Képviselők részére?

Kérdés nem hangzott el.

3. Napirend

Egyebek

Közérdekű kérdések, válaszok.

Előadó: Koczáné dr. Fehérváry Mária polgármester

Koczáné Dr. Fehérvárv Mária: Köszöntöm körünkben Pócs János Képviselő Urat, aki időközben
megérkezett az ülésre. Van-e kérdés az elhangzottakhoz?

Kovács István: Nem csak Jászboldogházi sajátosságú helyzet a Posta és a Takarékbank megszűnése.
Más településen már korábban megszűntek. Hogyan tovább? Mi a következő bezárás? A vasútállomás,
iskola, orvosi rendelő, gyógyszertár, polgármesteri hivatal? Ez a központosítási folyamat az élet minden
területén megmutatkozik. Az önkormányzatiság hová fog kerülni? Visszalépünk a tanácsi rendszerbe?
Akkor, amikor a rendszerváltozás után átalakultunk, akkor annak örültünk, hogy a dolgainkat itt helyben
el tudjuk intézni. Ezt most már nem mondhatjuk el. Nem látom jól? Sajnos teljesen ellentétes
intézkedéseket tapasztalok.

Közmeghallgatásokon több alkalommal felvetettem Jászboldogháza szeinyvízelvezetési problémáit és
nehézségeit. Akkor azokkal a válaszokkal, amit akkor kaptam, többé-kevésbé egyet is értettem,
figyelembe véve a község lakosainak a számát, összetételét. Most látom, hogy sok fiatal települt
Jászboldogházára. Sok a kisgyermek. A szennyvízelvezetés megoldásának kérdése úgy gondolom, hogy
ismét napirendre kerülhetne, mert a lakosok komfortérzete ezzel nőne, másrészt a lakóingatlanok értéke
ezzel csak emelkedne. Köszönöm szépen!

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Köszönöm szépen!
Pócs János: Jó napot kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testület ta~ait és a
Tisztelt lakosságot! Nagyon nehéz napok vannak mögöttünk, előttünk. Olyan intézkedéseket kell
végrehajtani, ami nem biztos, hogy népszerű. Szeretném az érem másik oldalát megvilágítani.
Polgármester Asszonyt tájékoztattam mindig a fejleményekről. Az elmúlt hetekben folyamatosan
kapcsolatban voltam a bankkal, tegnapi nap személyesen voltam a Takarékbank igazgatójánál. 20
település tartozik hozzánk. Teljesen biztosak lehetnek abban, hogy teljesen mindegy, hogy hol, melyik
településen, melyik asztalnál tárgyalok, mindig a Jászság településeinek és lakosainak érdekeit védem.
Ezért volt lehetséges, hogy a Takarékbank Igazgatójánál voltam. A tárgyalás eredményeképpen az ATM
megmaradt, valamint az országban 22 mobil busz van. Ebből az egyik a Jászboldogházi lakosok
szolgálatára áll. Sajnos vannak olyan települések, ahol nem tudjuk ezt biztosítani. Minden véleményre,
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kritikára, észrevételre nyitott vagyok, és azt tovább is viszem. A Posta, illetve a Takarékbank bezárását
a rendszerváltással ás a tanácsi rendszerrel hogyan kerül kapcsolatba? Ez teljesen alaptalan. Az egész
racionális mögött az a Világgazdasági helyzet van, amitől mindenki szenved, Sajnos a szomszédban
háború van, energia válság van, és az energia válságnak, szankcióknak következménye, hogy nagyon
sok pénz kell a mindenkori konnánynak, Európa országainak ahhoz, hogy a lakosság egyáltalán energia
ellátásban részesüljön, ahhoz, hogy Üzemanyag ellátásban részesüljön, ahhoz, hogy a nyugdíjakat és a
béreket fenn tudjuk tartani. Garantáltuk a 13 havi nyugdíjat, a nyugdíjprémiumot. Garantáltuk az
élelmiszer ár stoppot. Uzemanyag tekintetében nagyon sok embert érint, és a különböző béremeléseket
ás a családtámogatást. Minden család számára biztosítottuk a rezsi csökkentést. Ehhez az országnak,
konnánynak, az államnak a lakosság által megtennelt adókból ezer milliárdot kell hozzá tenni. Az üzem
az energiaválsághoz kétezer milliárd eurót kell hozzátennie az államnak. Amikor leülök a
kormánytagokkal, ás leültem tegnapi nap a bankigazgatóval, ás folyamatosan tárgyaltunk róla. A
Polgármester Asszony említette, hogy utolsó pillanatban szóltak neki a bankbezárásról. A parlamentben
erről hónapok óta tárgyalunk. Mindig azt mondta a kormány illetékes munkatársa élén a
miniszterelnökkel, hogy el kell döntenünk, hogy az ország teherbíró képességéhez képest a nyugdíjból
engedünk, a bérekből, a nyugdíjprémiumból, az üzemanyagárból nem tartjuk fenn az ársapkát, ha innen
veszünk el, akkor hozzá tudunk tenni a profitorientáltan működő bankok működéséhez. Mert a bankok
nem profitorientáltan dolgoznak ebben a nehéz időszakban. Ez a válság az összes bankon végig fog
söpörni. Kártyával fizetünk, online intézzük a dolgainkat. Ugyanazok a bankok, akik még öt éve
megálltak a lábukon, mára már nem állják meg a helyüket, mert elvesztették a forgalmukat. Elvesztették
az ügyfeleiket. Eddig postai csekket használtunk, mára már mindenki online intézik a pénzügyeiket. A
bankok és a posta fenntartása veszteséges. Más ez pesten, más nagyvárosban, más kisvárosban és más
egy vidéki kis településen, ahol az emberek ezt szokták meg. Kérem, hogy minél többen éljenek a bank
kártya használat lehetőségével. Magam is nehezen álltam rá, de mára már rájöttünk, hogy mennyire
egyszerűbb és könnyebb intézni az ügyeket. Mára már mindenki elektronikusan intézi az ügyeit.
Polgármester Asszony, a Képviselő-testület segítségre lehet a lakosoknak, segítenek a bank kártya
kiváltásában, az online ügyek intézésében, mert egy kis településen mindenkinek jobban van ehhez
kapcsolata. Minden lakosnak van olyan hozzátartozója, ismerőse, aki érti az elektronikus rendszerek
működését és segítségükre tud lenni. Minden, ami változás, nagyon nehéz! Az átálláshoz szeretném az
együttműködésüket kérni. Ha a háborúnak vége lesz, az energiaválságnak vége lesz, akkor reméljük,
hogy minden visszatér abba a mederbe, amit az előző 10 évben megszokhattunk. Köszönöm szépen!

A szennyvíz csatorna kiépítésével kapcsolatosan Jászberényben elindult egy projekt, ami Portelek
Jászboldogháza-Jánoshida szennyvíztisztítóhoz való csatlakozással. Sajnos ez nem sikerült még. A
térségben három olyan kis település van, ahol még nem épült ki a szennyvizcsatorna. A mai előírások
megkövetelik a szennyvíz csatorna kiépítését. Előbb, utóbb meg kel] építeni. Jászboldogháza település
részére nagyon nagy költséggel járna, amit csak pályázati támogatásból tud megoldani a település. Ezek
a munkálatok maguk után vonják az utcák újra aszfaltozását. Lesz majd, aki rá akar csatlakozni, és
biztosan lesz olyan is, aki nem, de annak talajterhelési bírság díjat kell azért fizetni.

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Köszönöm Képviselő Úr válaszát. Kérem, hogy tolmácso]ják Önök is,
akik itt jelen vannak, hogy a polgármesteri hivatal dolgozói és én is, a képviselő-testület tagjai is, ha
megkeresnek bennünket kéréseikkel, akkor segítünk.
A polgármesteri kampány idején is több alkalommal, több felöl előkerült a szennyvízcsatorna hálózat
kiépítés ügye.
Portelek —Jászboldogháza-Jánoshida konzorciumban Jászberény Város, mint gesztor önkormányzat úgy
tudom, hogy a tervet is elkészítette a szennyvízcsatorna megépítéséhez, de még nem volt olyan pályázati
kiírás, amelyből meg lehetett volna valósítani. Pályázati forrás nélkül nem tudjuk megvalósítani.
Tiszasülyön Gyopáros Alpár Úr tartott a polgármesterek részére egy tájékoztatót, és ott is felvetettem a
szennyvízcsatorna hálózat építésének ügyét, ás elmondta, hogy a Kormány foglalkozik ezzel, mert
nagyon kevés település van, ahol még nincs kiépítve a szennyvízhálózat. Ezen kevés települések között
vagyunk. Keresik a lehetőségeket és pályázati forrásokat hozzá. Sajnos a Magyar Falu Program
Pályázatok nem ilyen nagyságrendű pályázatok. Mivel a kis lakosságszámú települések maradtak ki,
ezért majd a részükre fogják kiírni a pályázatot.
Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?
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Kis~álnó Batanyi Aiaukd. hogyan gondollák, hagy a Jászboldogházi lakosok majd elutaznak Újszászra
vagy Jászberénybe banki ügyet intézni, amikor egyik település sem közelíthető meg
tömegközlekedéssel? Az idősebbek hogyan tudják elintézni ügyeiket, amelyek személyes elintézést
igényelnek? Kisebb településeken működik falugondnoki hálózat. Előző nap bejelentik, hogy milyen
ügyet szeretnének intézni, és akkor másnap összeszedik azokat az embereket, akiket el kell vinni,
valamennyi térítési díj ellenében.
Az mindig gondot jelentett, hogy Jászberényben a vasútállomástól 2-3 km-t kell betegen gyalogolni a
kórházhoz. Jászberény a Járási székhelyünk, de nem lehet megközelíteni, mert nincs elérhető
tömegközlekedési eszköz oda. Hiába van óránként vonat, ami nagyon jó, és bízok bernie, hogy a
vasútállomás nem szűnik meg az elkövetkezendő években. A szolnoki vasútállomásnál lévő nagy OTP
ben már nincs készpénzes ügyintézés. Csak papírmunkát lehet intézni. En még fel tudok szállni a
vonatra. El tudok menni, de nem biztos, hogy mindenki meg tudja oldani. Tudom, hogy a változásokkal
együtt kell élni. Azt is tudom, hogy azok a családok, akik az utóbbi évekbe ide költöztek a településre,
mind azértjöttek, hogy ez a település élhető, itt helyben minden van, mindent el tudtunk intézni. Van
iskola, óvoda, orvosi rendelő, gyógyszertár, takarékbank, posta. Hogyan tovább? Itt is meg lesz
szervezve a Falugondnoki Szolgálat? Igény lenne rá. Ha nem tudják az idősek elintézni helyben a
gondjaikat, problémáikat akkor hova forduljanak? Nagyon nagy teher fog hárulni a szociális szférára,
az önkormányzatra. Mi még partnerek vagyunk a változásokat megszokni, de erre már az elöregedő
település nem minden lakosa lesz képes. Nagyon remélem, hogy nem lesz folytatása a posta
átszervezésének és a Takarékbank megszüntetésének, és megmarad az iskola, az orvosi rendelő és az
óvoda. Nem ezért történnek itt lépések és erőfeszítések! Köszönöm Pócs János Képviselő Urnak,
Polgármester Asszonynak azt a hatalmas akaratot, segítséget, hogy közbenjárt a lakosság érdekében,
hogy valamennyire elfogadható szinten történjenek a változások. Aggódom, hogy mi tesz a következő
rossz lépés. De ne legyünk borúlátóak, próbáljunk a jelenben élni, ami nem könnyű!

A mentőállomásnál a mentők kiállásánál a Szegfű utcában nagyon kátyús az út. Javaslom, hogyjavítsuk
ki.
A szemétlerakás ismét elhatalmasodott. A csíkosi kobréban és a régi szeméttelepnél a vasút mellett a
szemét oda van hordva. Elejében csak gallyak voltak, de most már vegyesen minden megtalálható. Meg
kell szüntetni. A vonatról nézve a falu szégyene ismét! Hosszú évek után megoldódott, felszámolásra,
letakarásra került, szép zöld lett, és most ismét oda rakják le a szemetet. A Vasút utcai önkormányzati
telek is tele van mindenféle szeméttel. Az sem szép látvány.

Köszönöm szépen Alpolgármester Úrnak, hogy biztosította a településnek az időközi polgármester
választásig az átmeneti időszakot. Köszönöm a Képviselőknek azt a nem könnyű munkát, amit
felvállalnak a település lakóinak érdekében. Köszönettel tartozunk munkájukért! Továbbra is váijuk,
hogy aktívan lépjenek fel a nem igazán szívderítő intézkedések ellen, mint a Takarékbezárás vagy posta
átköltöztetés. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak!

Pócs János: Azt szeretném kérni, hogy gondolkodjunk együtt. A Jászboldogházán történt összes
fejlesztés állami támogatásból valósult meg. Nem úgy, mint a városokban, ahol adóbevételből meg
tudják oldani. Ott az önkonnányzat úgy és azt fejleszt, amit akar. Egy kis településen, mint itt, az iskola,
játszótér, az utak építése csak állami támogatásból tud megvalósulni. Mi a kistelepülésekben látjuk az
élhetőséget. Nem véletlenül költöztek ide azok a családok, akik ide költöztek. Azért települnek ide az
emberek, mert jobb itt élni, mint a nagyvárosban’ A településnek a varázsa akkor is megmarad, ha a
bank bezár. Legyen bank, legyen az vállalkozó, vagy megéri neki dolgozni, vagy nem, ha nem, akkor
azt az államnak kell kompenzálni’ Az állam a legfontosabb dolgokat nem véletlen vette át az elmúlt
években’ Amikor az egészségügyet az önkormányzati fenntartásokból át vette az állam, akkor azt
mondtuk, hogy a házi orvosi rendszertől a kórházi ellátásig állami feladat és állami finanszírozás alapján
működik. Az oktatás úgy, szintén. Minden egyes gyermek egyformán fontos! Elhet Budapesten, vagy
élhet Jászboldogházán! Epp ezért a pedagógusok finanszírozása, az iskolák fejlesztése, az iskolák
bővítése vagy újjáépítése és korszerűsítése nem lehet az önkormányzat részére teher. Míg a városok meg
tudták volna ezt oldani, de az ilyen kistelepülések nem tudták volna megoldani segítség nélkül a
fejlesztést, mert nincs adóbevétel. Csak az államra tud támaszkodni. 2010. évben, amikor át vettük az
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önkormányzatokat kétezer milliárd Forint adóságot kellett átvállalni. Pontosan azért vállaltuk át, mert a
kiselepiilésekel kelleR védeniink ezzel. Most is ez a szemlélet vezérli a kormányt. Nem szeretnénk
semmit bezárni! Miért tennénk? Az elmúlt tíz évben nem ezt tettük, hanem támogattuk a fejlődést! Most
Sajnos világgazdasági helyzet van! Energia válsághelyzet van. Ezt kell túlélnünk. A vállalkozó, annak
tekintjük a bankszektort is, csak akkor tud talpon maradni, ha piaci verseny van! Ha a piaci versenyben
profitot tud termelni. Ha nem tud, akkor azt kompenzálni kell az előzőek javára. Eddig is mindig
mindent megtettünk azért, hogy tehermentesítsük az önkormányzatokat és fejlődjön. Reméljük, hogy
minél előbb túl leszünk a háborún és a világválságon.

Koczáné dr. Fehérváry Mária: Köszönjük szépen! A Takarékbankkal kapcsolatosan annyi kiegészítést
szeretnék mondani, bogy a Takarék buszon lesz lehetőség személyes ügyintézésre. Ott lehetőség lesz
megoldani azokat az ügyeket, amelyet kártyával nem tudunk elvégezni, vagy a netbank használatával
nem tud működni. Várjuk meg, hogy hogyan fog majd ez működni. Egy kis előre tervezéssel kell majd
gondolkodni. Ha majd ez nem működik, akkor továbbra is nyitottak vagyunk arra, hogy megoldást
találjuk a továbbiakban.
A mentőállomásnál lévő útjavítással kapcsolatosan köszönöm a jelzést. Amint az időjárás engedi, ki
fogjuk javítani.
A szemétlerakóval kapcsolatosan szeretném jelezni, hogy a múlt héten a Csíkosi kobrét kitakarítottuk.
Bejelentés is történt a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére. Rendbe tettük a területet. Ezt meg is
válaszoltuk a hatóság részére. Most az időjárási viszonyok meggátolják az újabb szemétlerakást, de
igyekszünk arra is megoldást találni.
A régi hulladék lerakóhelynél szintén észleltük, hogy többen rendszeresen látogatják, ezért oda árkot
építettünk a bejárathoz, hogy ne lehessen bejárni.
A Vasút utcai telek feltöltése folyik, folyamatosan figyelünk rá, rendezve van. Igyekszünk koordinálni.
Sokáig nem volt kerítés és kérdés, kérés nélkül vitték oda a sittet, és már mindenféle hulladékot is. Az
önkormányzat részéről elkerítettük a telket. Bízom benne, hogy ezek az intézkedések meg fogják gátolni
az illetéktelen hulladék lerakásokat. Szívesen fogadom a bejelentéseket, ha észlelnek illetéktelen
hulladék lerakást, mert nincs itt a helye.
Van-e még kérdés, hozzászólás?

Szűcs Lajos: Tisztelettel köszöntök Mindenkit! Nagyon nehéz időket élünk, az önkormányzat is, de
emlékeim szerint 2010. előtt még nehezebb volt! 2011-ben váltott az önkormányzat bankot. Az OTP
Banktól váltottunk a Takarékszövetkezet felé. Akkor is azért tettük azt a lépést, mert láttuk, hogy a helyi
Takarékszövetkezet helyzete nagyon nehéz. Majd utána több bank összeolvadásából létre jött a
Takarékbank a vidék bankja. Ez nagyon jól hangzott! Ezért érint most bennünket nagyon rosszul, hogy
az akkori elképzeléseket nem sikerült megvalósítani, hogy ezeket a kis fiókbankokat is meg tudják
tartani. Számomra is nagy csalódás, hiszen a Takarékbankkal nagyon jó kapcsolata volt az
önkormányzatnak. Mindig készségesek, segítőkészek voltak!
Az önkormányzatnak javaslom, hogy a Takarékbank helyi épületét ingyen vagy kisebb térítés ellenében
adják át az önkormányzatnak. Szövetkezctként jött létre. Nagyon sok embernek volt benne része. Az
átalakulást nem ismerem, hogy hová vezetett ez a helyzet, de meg kell kérni, hogy az ingatlant adják át
az önkormányzatnak.
Pócs János Képviselő Urnak köszönöm, hogy eljött. 2010-ben azt kértem, hogy a településen keresztül
menő utat támogassa, segítse, fel kell újítani az utat, mert nagyon rossz volt a falu megközelítése. 20 13-
ban ez megtörtént, ez a település ezt a segítséget, támogatást soha nem felejti el. Azóta együtt nagyon
sok mindent felújítottunk. Nagyon sok állami támogatást kaptunk, de ahogy az idő telik, mindig vannak
új kihívások. Sok minden elhangzott a mai napon, de két dolgot még meg szeretnék említeni.
Napirenden van a 32-es főút felújítása. Nagyon fontos, hogy Jászberény és Ujszász között ez a szakasz
is minél előbb felújításra kerüljön. Ez a 30 km-es szakasz nagyon rossz állapotban van. Orülnénk a
Jászberényből történő négysávosításnak, de ennek a szakasznak az állapota nagyon rossz.
Orülünk ez mellett, hogy előkészítés alatt van az Imrédy Írt egy szakaszának a felújítása. Ha ez
megvalósul, akkor nagyrészt ajászboldogházai lakosokat szolgálja majd.
Még egy dolgot szeretnék kérni. Tudomásom van róla, hogy tervezés alatt van a Hatvan-Szolnok
vasútvonal felújítása. Itt szintén nagyon fontos, hogy ne csak Hatvan és Jászberény között újítsák majd
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fel a vasúti szakaszt, hanem ennek is ez a legrosszabb szakasza Jászberény és Újszász között. 40km-es
sebességgel megy a “olia[. Billeg. FonLos, hogy ha sor kerül a felujításra, akkor ez Hatvan-Ujszász
között egyben valósuljon meg. Ez nagyon fontos az itt élőknek, mert a tömegközlekedésre ajövőben is
nagyon nagy szükség lesz. Még egyszer köszönöm Pócs János Képviselő Urnak, hogy itt van a
körünkben, hogy fontosnak tartja településünk sorsát.

Pócs János: Köszönöm szépen! Ha nem a Takarékbank lenne az önkormányzat számlavezető bankja,
akkor kijelenthetjük, hogy sem ATM bankautomata, sem mobilbuszt nem tudtuk volna kiharcolni. A
2010. évi ígéretre kapott véleményt nagyon köszönöm. Soha nem magamat, mindig a település érdekeit
képviselem. 2010-ben, amikor elindultam a politikai pályámon, akkor nekem ott volt egy sokkal
nagyobb vállalkozás, amelyet fel kellett számolnom, mert a közszolgálat és a vállalkozás együtt nem
működik. Soha nem magamat képviselem, nem magamért aggódom. Amikor a Parlamentben vagyok,
vagy egyik-másik igazgatónál tárgyalok különböző ügyekben, akkor mindig a Jászság településeinek,
lakosainak érdekében teszem, és az érdekeit képviselem.
Közlekedéssel kapcsolatosan elmondhatom, hogy annyi útfelújítás az országban nem volt, mint a
Jászságban. Mindennek az alapja a gazdaság. Ki kell termelni rá a pénzt. Amikor a Hatvan-Jászberényi
útszakasz négysávosításáról beszélünk, akkor az nemcsak Jászberény, hanem az egész ország érdeke. A
Jászság adja a megye gazdaságának a 65 %-át. A gazdaság fellendítése fog mindent kitermelni. Ezért
fontos az úthálózat fejlesztése. A ciklusprogramomban első négy pontban a 32-es út felújítása szerepel.
Ha Jászberény és Szolnok között a gazdaság nem jól működik, akkor az mindenkinek rossz. Rossz a
megyének, rossz a jászságnak és rossz az országnak, és akkor rossz a lakosoknak. A vasúthálózat
fejlesztésére az elmúlt 40 évben nem volt annyi forrás, mint amit most elkülönítettünk. A
teherforgalomnak ajelentős részét a vasútra kell országosan terelni, mert a közutak egyébként a nehéz
teherszállítástól tönkre mennek, és 5 évenként lehetne újra felújítani az utakat’ Ezért tekintjük kiemelt
pioritásnak a vasúthálózat felújítását. Nagyon fontos a személyforgalom is. De fontos, hogy a
kamionforgalom ne terhelje az utakat. Mindent, amit csak lehet, azt a vasútra kell majd átterelni. Nem
beszélve az országok közötti áruforgalmakiól. Ezért fontos és az elsők között van a vasúthálózat
fejlesztése Szolnok-Jászberény — Budapest között. Köszönöm szépen.

Koczáné dr. Fehérvárv Mária: Köszönöm szépen az észrevételt’ A Takarékbank ingatlan vásárlással
kapcsolatosan írásban megkeressük a Takarékbankot. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény?

Kisbalázs Ferenc: Van-e arra lehetőség a Jászboldogháza-Portelek között megépült kavicsos utat, ami
nagyonjó, de karban kellene tartani, mert kátyús, meg áll benne a víz. A ravatalozó felújítására volna-e
lehetőség? Az Arany János utcában láttam, hogy a piactér után lévő korlát felújítása már készül. Azt
szerettem volna kérni, hogy kicsit a munkagépek miatt szélesítsék meg az átjárást.

Koczáné dr. Fehérváry Mária: A több esetben kidőlt korlát visszaépítését a napokban kezdtük el. A terv
az lenne, hogy a támfalat kicsit megemelve bentebb feltöltenénk a területet, és ezzel bentebb tennénk a
korlátot. A piactérnél terveink között szerepel, hogy az orvosi rendelővel szembeni részen szeretnénk
zárt csatornát kiépíteni, és egy pár parkolóhelyet kialakítani. Bízom benne, hogy jövő évben megtudjuk
valósítani. Ezzel könnyebbé válhat ott a parkolás.
Portelek felé vezető út egy része az önkonnányzathoz tartozik a Jászboldogháza határáig. Utána lévő
rész nem hozzánk tartozik. Ki fogunk menni, és megnézzük, hogy mi az, amit tehetünk.
Nagyon időszerű lenne egy új ravatalozó építése. Ez már a korábbi ciklusokban is a Képviselő-testület
terveiben szerepelt. Tervek vannak rá. Várjuk a megfelelő pályázati forrást hozzá. Önerőből nem tudjuk
megvalósítani. Folyamatosan figyeljük, hogy mikor lesz rá lehetőség. Amint pályázati lehetőség lesz,
akkor pályázni fogunk.

Kispálné Baranvi Aranka: Meg kell kérelmezni a Takarékbank ingatlanát és az épületet közcélra kell
hasznosítani, mert az épület a helyi lakosság jelentős részének az anyagi támnogatásából készült. Nekem
is van alap részjegyem, ami most részvényként funkcionál. A helyi lakosság annak idején kemény
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pénzeket adott azért, hogy létre jöhessen a takarékszövetkezet. A tégláink ott vannak benne, és én ahhoz
ragaszkodom.

Koczáné dr. Fehérváry Mária: Kérem Kispálné Baranyi Aranka segítségét, és azoknak a segítségét, akik
pontos adatokkal tudnak szolgálni ez ügyben, hogy hogyan is volt annak idején, hogy a Takarékbank
igazgatósága felé a kérelmet megírjuk. Köszönöm szépen! Van-e még kérdés, hozzászólás?

Köszönöm, hogy megtiszteltek a részvételükkel. Kérem Önöket, hogy, ha bármilyen problémájuk,
kérdésük, kérésük van, akkor keressenek bennünket bizalommal. Mindenkinek áldott, békés készülési
időt kívánok az adventi időszakra. Várunk mindenkit adventi programokra, illetve 2022. december 17-
én rendezendő Falukarácsonyra. Amennyiben nincs több kérdés, akkor köszönöm szépen, hogy itt
voltak a közmeghallgatáson, és az ülést bezárom.

Koczáné dr. Fehérváry Mária Kiss Csaba
polgármester jegyző
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