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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete
márciusi soros ülésén:
Rendeletet alkotott a vízdíj ár megállapításáról. A
lakossági és egyéb fogyasztói vízdíj egységesen 232,- Ft/m3 +
20% Áfa. A rendelet 2009. április 01. napján lépett hatályba.
Tájékozódott a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság
beszámolója alapján a belterületi utak építésének szabályozásáról
(aszfaltozás, útalap építés). Megbízást adott a fent jelzett
bizottságnak a javaslat tételre az úgynevezett gyûjtõ utak (nagy
forgalmú átmenõ utak) megjelölésére. Ezek fejlesztése lakossági
hozzájárulás nélkül a település központ kímélése céljából indokolt.
Földalapú utak szilárd útalappal való ellátására az utca lakóinak
2/3-os többsége és minimum 35000 Ft/ingatlan hozzájárulás
szükséges. A bekerülési költség nem lehet kevesebb mint a teljes ár
30%-a! Az útalap aszfalttal történõ lezárásához az ingatlan
tulajdonosok több mint 50%-ának írásos szándél nyilatkozata
szükséges. A kivitelezés az önkormányzati saját erõ függvénye. A
bekerülési költség teljes átvállalásához az önkormányzat
soronkívüliséget biztosít.
Az önkormányzat testülete pályázatot írt ki a 2008. évi
pénzmaradvány terhére az önszervezõdõ közösségek
támogatására. A pályázat szövegét a testület jóváhagyta és a
csoportoknak a pályázati adatlappal együtt megküldi. Megbízta
Sebestyén Ferenc, Gócza Zoltán, Szüle Andrásné, Bajzáthné Tóth
Klára képviselõket, Rácz Judit, Kiss Jánosné és Nagy Gyula civil
kerekasztal által delegált tagokat, hogy a pénzmaradvány
összegének megismerése után a felosztást végezzék el. A delegált
külsõ tagok a munkabizottságok külsõ tagjaihoz hasonlóan esküt
tettek!
Rendelkezett a szociális igazgatás, szociális ellátás helyi
szabályai keretében a térítési díjakról. Az étkezés, házi
segítségnyújtás, nappali ellátás díjtételeit az intézményvezetõtõl
ismerhetik meg
Megismerte a képviselõ-testület és elfogadta a 2009.évi
Közfoglalkoztatási Tervet. A terv tartalmazza a támogatásra
jogosult személyek képzettség szerinti összetételét, az ellátandó
közfeladatok megjelölését és annak ütemezését, a létszámokat és a
finanszírozás forrásait. A terv a 2008. évi segélyezés helyzetének
elemzés és értékelése alapján készült.
Korábbi döntés alapján jegyzõkönyvileg átadta a
Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény részére (tételfelsorolással és érték megjelölésével) az alaptevékenység végzéséhez
kapcsolódó vagyont, a piac üzemeltetés és a hévízfûtés
üzemeltetéséhez szükséges vagyont. A JÁTI vezetõje elkészítette
az Ügyrendet, a Szervezeti és Mûködési Szabályzatot. A testület
egyhangú szavazással fogadta el.
Megismerte a Jászsági Többcélú Társulás elõterjesztését a
Jászság területén mûködõ szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatás mûködésérõl döntött, hogy a szociális étkeztetést,
a házi segítségnyújtást, az idõsek nappali ellátását valamint a
családsegítõ és gyermekjóléti szolgáltatást továbbra is Jászkisér
Nagyközség Önkormányzata fenntartásában kívánja mûködtetni.
Döntését egy éven belül felülvizsgálja.
Áttekintette a szabálysértésekrõl szóló törvény közérdekû
munkavégzésre való kijelölés eljárását. Az elvárások feltételének
megismerése után egyhangú szavazással döntött az 1999, évi
LXIX. törvényben és a kapcsolódó rendeletben meghatározott
szabálysértést elkövetõk számára az átváltoztatott szabálysértési

pénzbírság, közérdekû munkában történõ ledolgozását nem
engedélyezi!
Megismerte az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Jászberényi Kistérségi Intézete leiratát a sürgõsségi
fogászati ellátás tervezetérõl. Tekintve, hogy Jászkiséren 2 fõ
fogszakorvos teljesít szolgálatot és a sürgõsségi ellátás eddig sem
okozott problémát, ezt velük is megbeszélve és vállalások alapján a
testület úgy döntött, nem kíván a rendszerhez csatlakozni.
Támogatta az elhatározást miszerint a bölcsõde
infrastrukturális fejlesztését pályázat útján kívánják megvalósítani.
Sikeres pályázat esetén a szükséges önerõt a bekerülési költség 10
%-át biztosítja.
Nem fogadta el Járvás Tibor ingatlan fejlajánlását a
Jászkisér Kossuth Lajos út 25. szá alaltti beépítettlen ingatlan
megvásárlására.
Megtárgyalta é zárt használt víz vezetésének szorgalmi
jog bejegyzésére irányuló kérelmét a 728/1 hrsz. és 729 hrsz.-ú
ingatlanokra. A képviselõ-testület Hajdú László polgármestert
bízta meg a szükséges nyilatkozatok megtételére és a szerzõdés
aláírására.
Megismerte a Képviselõ-testület a „Születés Hete”
programját, célját és csatlakozik hozzá. A finanszírozás költségét a
Szociális Bizottság biztosítja az Egészségtervben megjelölt
összegbõl.
Interpellációk körében a Jászközmû Kft. szerelõire való
hivatkozással az átemelõ szivattyúk leterheltségét tárgyalták meg.
További vizsgálat szükséges, hogy a mûtárgyak oldalfalai
átengedik-e a talajvizet vagy más oknál fogva kerül több víz a
szivattyúkhoz.
Kifogás hangzott el a pélyi út bizonyos szakaszának nagy
mérvû sárfelhordására. A takarításra való felszólítás megtörtént.
Panasszal éltek, fõleg a Bartók Béla út környékének lakói
a gazdátlan kóbor ebek által teremtett veszélyekre, a befogás
jelenleg is folyik.
Papp János

Adójának 1%-át a következõ helyi civil
szevezeteknek ajánlhatja fel:
Jászkisériek Baráti Egyesülete

1%
18837445-1-16

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány

18822843-2-16

Kis-Ér Sporthorgász Egyesület

19216179-1-16

Önkéntes Tûzoltó Egyesület

18831494-1-16

Pendzsom Néptánc Egyesület

18827903-1-16

Természetjárók Gyermek Egyesülete

18830211-1-16
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Tájékoztató
a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, illetve egészségkárosodott személyeket megilletõ,
nyugdíjszerû vagy szociális ellátás mellett folyósítható pénzbeli ellátásokról
Fogyatékossági támogatás
Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan
fogyatékos személy jogosult, aki
- látási fogyatékos,
- hallási fogyatékos,
- értelmi fogyatékos,
- autista,
- mozgásszervi fogyatékos, vagy
- halmozottan fogyatékos
és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre
nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.
Látási fogyatékos az a személy:
Akinek segédeszközzel vagy mûtéti úton nem korrigálható módon
látóképessége teljesen hiányzik, vagy alig látóként minimális
látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló
életmód folytatására képes.
Hallási fogyatékos az a személy:
Akinek hallásvesztesége olyan mértékû, hogy a beszédnek hallás útján
történõ megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthetõ ejtése elmarad, vagy
halláskárosodása 25. életévét megelõzõen következett be.
Értelmi fogyatékkal élõ az a személy:
Akinek értelmi akadályozottsága – genetikai, illetõleg magzati
károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik
életévét megelõzõen bekövetkezõ súlyos betegsége miatt –
középsúlyos.
Akinek állapota a személyiség egészét érintõ fejlõdés átható zavara
miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak
minõsíthetõ.
Mozgásszervi fogyatékkal élõ az a személy:
Akinek – a mozgásrendszer károsodása, illetõleg funkciózavara miatt –
helyváltoztatásához a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz
állandó és szükségszerû használata szükséges, (ideértve azt a mozgásszervi
okból állandó jelleggel ágyhoz kötött személyt is, aki a segédeszköz
használatára állapota vagy állapotrosszabbodása miatt nem képes), vagy
mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen
nem befolyásolható.
Halmozott fogyatékkal élõ az a személy:
Akinek a fenti súlyos fogyatékosságok közül legalább két
fogyatékossága van, valamint akinek hallásvesztése olyan mértékû,
hogy a beszédnek hallás útján történõ megértésére segédeszközzel sem
képes, és látási, vagy értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, és
állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre
nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul.
A fogyatékossági támogatás összege:
A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének (2009. január 1-tõl 28.500,- Ft,)
a.) 65%-a (2009. január 1-tõl 18.525,- Ft): ha az igénylõ látási, hallási,
értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, illetve autista,
b.) 80%-a (2009. január 1-tõl 22.800,- Ft): ha az igénylõ halmozottan
fogyatékos személy, vagy ha az igénylõ látási, értelmi, vagy
mozgásszervi fogyatékos, vagy autista, feltéve, hogy az önkiszolgáló
képessége teljesen hiányzik.
A fogyatékossági támogatás igénylése:
A fogyatékossági támogatást a lakóhely (tartózkodási hely) szerint
illetékes Magyar Államkincstárnál lehet igényelni ( 5000. Szolnok,
Liget út 6. )
A fogyatékossági támogatást igénylõ személynek fel kell keresnie
háziorvosát, aki kitölti az „Orvosi beutalót az ORSZI Orvosi

Bizottságához”, valamint nyilatkozik arról is, hogy az állapot
minõsítésére alkalmas-e a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció,
véleményt ad az igénylõ önálló életvitelre való képességének és
önkiszolgáló képességének minõsítéséhez.
A háziorvos a támogatást igénylõ személyt további vizsgálatra
utalhatja.
A Kincstár az igénybejelentést követõen keresi meg az ORSZI
szakértõi bizottságát a súlyos fogyatékosság minõsítésének elvégzése
céljából.
A súlyos fogyatékosság minõsítését követõen, a Kincstár határozattal
dönt a fogyatékossági támogatás megállapításáról, illetve az igény
elutasításáról.
Ha az igényt azért utasították el, mert az igénylõ nem súlyosan
fogyatékos, ez esetben egy éven belüli ismételt vizsgálatra – a
jogszabályváltozás esetét kivéve – csak állapotrosszabbodás esetén
van lehetõség, amit megfelelõ orvosi igazolással kell alátámasztani. Az
állapotrosszabbodás címén indított eljárás a továbbiakban azonos a
rendes eljárással.
A fogyatékossági támogatást a Kincstár folyósítja.
A fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállását – ha az
ORSZI Orvosi Bizottsága a szakvéleményében mást nem javasol –
ötévente vizsgálják felül.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményei

és egyéb

1./ Gépkocsi szerzési támogatás
A belföldi kereskedelmi forgalomban történõ 3 millió forintot meg nem
haladó, legfeljebb 1610 cm3 lökettérfogatú benzinüzemû, illetve
legfeljebb 2000 cm3 lökettérfogatú dízelüzemû személygépkocsi,
vagy a megyei (fõvárosi) rehabilitációs fõorvos javaslata alapján a
segédmotoros kerékpárnak minõsülõ, három- vagy négykerekû jármû,
illetõleg a jármûnek nem minõsülõ, sík úton önerejébõl 6 km/óra
sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású
kerekesszék vásárlása esetén a vételárhoz, valamint a Szociális és
Foglalkoztatási Hivatal elõzetes engedélyével a külföldrõl behozandó,
a fentieknek megfelelõ személygépkocsi, illetõleg segédmotoros
rokkant-kocsi,
vagy kerekesszék magyarországi forgalomba
helyezésével kapcsolatos költségének megtérítéséhez nyújtott
hozzájárulás.
A támogatás mértéke a vételár, illetve a forgalomba helyezéssel
kapcsolatos költségének 60%-a, legfeljebb azonban 300.000,- forint.
Szerzési támogatást kérhet:
- az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki érvényes vezetõi
engedéllyel rendelkezik, vagy gépjármûvezetõi alkalmasságát a
szakértõi bizottság megállapította, vagy ha vezetõi engedéllyel nem
rendelkezik, de személygépkocsival történõ szállítását érvényes
vezetõi engedéllyel rendelkezõ szülõje, házastársa vagy a vele legalább
egy éve közös háztartásban élõ élettársa írásbeli nyilatkozatban
vállalja,
- az a személy, aki a vele közös háztartásban élõ 3. életévét betöltött
súlyos mozgáskorlátozott kiskorú gyermeke személygépkocsival
történõ szállítását írásbeli nyilatkozatban vállalja, ha a szállítás a
gyermek tanulói jogviszonya, gyógykezelése, rendszeres intézményi
ellátása miatt indokolt,
- és családjában a tárgyévet megelõzõ évben az egy fõre jutó jövedelem
a tárgyév január 1-jén nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének (2009. január 1-tõl 28.500,- Ft) 2,5-szeresét.
A Közigazgatási Hivatal az alábbi feltételek együttes fennállása esetén
szerzési támogatásra való jogosultságot állapíthat meg annak a súlyos
mozgáskorlátozott személynek is,
- aki a szakértõi bizottság véleménye szerint gépjármû vezetésére
alkalmatlan,
- akinek a gépjármû használata munkaviszonya vagy, tanulói
jogviszonya fenntartása miatt indokolt
- akinek a szállítását érvényes vezetõi engedéllyel rendelkezõ, vele
legalább egy éve közös háztartásban élõ, nagykorú gyermeke, testvére
írásbeli nyilatkozatban vállalja.
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2./ Személygépkocsi átalakítási támogatás
Gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személy-gépkocsi
vásárlásához, gépkocsi segédberendezéssel történõ felszereléséhez,
átalakításához nyújtott támogatás, továbbá a személygépkocsi olyan
átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetõvé teszi a súlyos
mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történõ szállítását,
vagy a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy
biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott
támogatás.
Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb
30.000,- Az átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de
legfeljebb 30.000,- forint. Megállapításának jövedelmi határa: az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,5-szerese.
Átalakítási támogatás ugyanazon személy esetében hét évenként egy
ízben adható.
3./ Közlekedési támogatás
A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy
közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása.
Alapösszege: 7.000,- Ft/év.
Jövedelmi értékhatára : a mindenkori nyugdíjminimum összegének 2,5
–szerese.
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A támogatást a mozgássérült vagy az elhelyezésérõl gondoskodó
közeli hozzátartozó igényelheti, ha a mozgássérült személy
mozgásszervi fogyatékosnak vagy súlyos mozgáskorlátozott
személynek minõsül, és a mozgásukban nem akadályozottak
használatára tervezett és az érvényben lévõ általános építési elõírások
szerint megépített lakóépületet, illetõleg az abban lévõ lakást
egyáltalában nem, vagy csak indokolatlanul nagy nehézségek árán
tudná rendeltetésszerûen használni, és ezért ahhoz, hogy az épületet,
illetõleg lakását megfelelõen használhassa, többletköltségek
vállalásával kell azt akadálymentessé tenni.
-Ugyanazon lakóingatlanra akadálymentesítési támogatás több
alkalommal akkor igényelhetõ, ha a korábbi támogatásból
elvégzett akadálymentesítés nem eredményezte más
mozgáskorlátozott személy akadálymentes lakáshasználatát. A
támogatás kizárólag a mozgáskorlátozott személy számára
eredményezhet használati elõnyt, de nem szolgálhatja a lakás
forgalmi értékének növekedését.
-A támogatást a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetsége (MEOSZ) javaslata alapján folyósítja az erre
felhatalmazott hitelintézet. Egy személy csak egy alkalommal
vehet igénybe állami támogatás.
-A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következõ módon kell igazolni:

Támogatásának mértéke:
Életkor ( év )

Tanul vagy dolgozik
támogatás összege/ év/
Ft.

Inaktív
támogatás összege / év/
Ft.

1-62
62-

24 500
7 000

7 000
7 000

Életkor ( év )

Tanul vagy dolgozik és
kiskorú gyermeket nevel
támogatás összege/ év/ Ft.

Inaktív és kiskorúgyermeket
nevel
támogatás összege / év/ Ft.

1-62
62-

28 000
10 500

10 500
10 500

-A fogyatékossági támogatásba részesülõ személy közlekedési
támogatásra nem jogosult.
-A közlekedési kedvezmények iránti, illetve a szerzési támogatás
érvényességének meghosszabbítására irányuló kérelmet a
lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti illetékes települési
önkormányzat jegyzõjéhez kell benyújtani a tárgyév április 30ig.
-A közlekedési támogatás iránti igény a fenti határidõt követõen
is benyújtható, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság ténye
a tárgyévben következik be,
-Átalakítási támogatás és parkolási engedély iránti kérelem a
tárgyévben bármikor benyújtható.
-A közlekedési kedvezmények megállapításának jövedelmi
határa: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
2,5-szerese.
-Szerzési, illetve átalakítási támogatás ugyanazon személy
esetében hét évenként egy ízben adható.
4./ Akadálymentesítési támogatás
A súlyosan mozgássérült személy részére mûszakilag akadálymentes
lakás kialakításának többletköltségeire vissza nem térítendõ állami
támogatás vehetõ igénybe.
A támogatás
- akadálymentes új lakás építéséhez, vásárlásához legfeljebb
kétszázötvenezer forint, - meglévõ lakáson végzett
akadálymentesítéshez legfeljebb százötvenezer forint,
ha az építtetõ vagy a vásárló a mozgássérült,
- illetõleg legfeljebb százezer forint - új és meglévõ lakásra egyaránt -,
ha az építtetõ vagy vásárló által eltartott közeli hozzátartozó (házastárs,
egyenes-ágbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek,
örökbefogadó, a mostoha- és a nevelõszülõ, testvér, élettárs) a
mozgássérült.

·
·
·

a súlyos mozgáskorlátozottságot megállapító, a lakhely
vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzõje által hozott jogerõs határozattal,
az ORSZI szakértõi véleményével, ha az igénylõ súlyos
mozgásszervi fogyatékos
a fenti igazolások hiányában a lakóhely szerint illetékes
rehabilitációs szakrendelés orvosának szakvéleménye
arról, hogy a magánszemély súlyos mozgáskorlátozott.

-Az akadálymentesítési támogatás iránti kérelmet az igénylõnek a
lakóhelye szerint illetékes mozgássérültek egyesületéhez kell
benyújtania, a MEOSZ-hoz címzetten.
-A kérelmet mellékleteivel együtt a helyi szervezet a MEOSZ-hoz
továbbítja, ahol a fõtitkár a javaslatot hitelesíti, szükség esetén
kiegészíti, majd a teljes iratanyagot továbbítja a folyósításra
felhatalmazott hitelintézethez.
-A támogatás cél szerinti felhasználásáról (a támogatás
elköltésének módjáról, a megvalósított akadálymentesítésrõl) a
támogatott a támogatás folyósítását követõ 120 napon belül
írásban beszámol a MEOSZ felé. A megvalósított
akadálymentesítést a MEOSZ ellenõrizheti.
Egyéb kedvezmények
1./ Személyi jövedelemadó-kedvezmény
Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos
magánszemélynél az errõl szóló igazolás alapján a fogyatékos állapot
kezdõ napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta az
adóév elsõ napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelõ
összeg.
A kedvezmény szempontjából súlyosan fogyatékos személynek azt
kell tekinteni, aki súlyos egészségkárosodással összefüggõ
jogosultságról szóló jogszabályban (15/1990. (IV. 23.) SzEM rendelet)
említett betegségben szenvedõnek minõsül, továbbá azt, aki
rokkantsági járadékban részesül.
A személyi jövedelemadó kedvezmény szempontjából súlyosan
fogyatékos személynek minõsül:
- a siket és nagyothalló (siketnek kell tekinteni, akinek hallásküszöbértéke mindkét fülön 80 dB felett van, nagyothallónak kell tekinteni,
akinek hallásküszöb-értéke mindkét fülön 60-80 dB között van)
- az értelmi fogyatékos (értelmi fogyatékosnak kell tekinteni azt, akinek
intelligencia kvóciense a 70-es értéket nem éri el, olyan teszttel
vizsgálva, amelynek átlaga 100-nál van, és standard devianciája 15.
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BNO 31800-318.1.)
- a veleszületett és szerzett szívbetegségben szenvedõ a III-IV.
funkcionális stádiumban,
- a vérképzõrendszer rosszindulatú betegségében szenvedõ,
- a gégekanüllel élõ,
- az ileo, illetve kolosztomás beteg,
- súlyos szervi károsodással járó immunbetegségben szenvedõ,
- a Malabszorpciós szindrómák közül:
- a pankreászelégtelenség,
- a posztgasztrektomiás szindróma,
- a bél felszívó felületének jelentõs csökkenése (vékonybél-eszekció)
- a Whipplebetegség,
- a bélnyálkahártya gyulladás: enteritisz, regionális szkleroderma,
limfóma radiációs ártalom, sprue,
- mukoviszcidozis,
- a kémiai vagy genetikai ártalma: diszacharidáz hiány,
hipogammaglobulinémia, monoszacharidmalabszorpció,
- az endokrin és anyagcsere betegségek: inzulinos és II. típusú
diabetes, Zollinger-Ellisonszindróma, a hipoparatireoidizmus,
Addison-kór, sebészeti
illetve konzervatív kezeléssel nem rendezett hipertireozis betegségben
szenvedõ;
- aki vaknak minõsül;
- aki súlyos mozgáskorlátozottnak minõsül.
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menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz
kötött kedvezményes bérlettel az a személy, aki vagy aki után szülõje
vagy eltartója magasabb összegû családi pótlékban részesül, a Magyar
Államkincstár Igazgatósága által kiállított hatósági bizonyítvány
alapján,
- korlátlan számban megváltható kedvezményes
menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz
kötött kedvezményes bérlettel a fogyatékossági támogatásban
részesülõ személy, a Magyar Államkincstár által kiállított hatósági
bizonyítvány alapján,
- korlátlan számban megváltható kedvezményes
menetjeggyel a fenti személyekkel együtt utazó személy.
A Magyar Államkincstár Igazgatósága a magasabb összegû családi
pótlék, valamint a fogyatékossági támogatás megállapításával
egyidejûleg hatósági bizonyítványt állít ki az utazási kedvezmények
igénybevétele céljából.
A már fogyatékossági támogatásban, vagy magasabb összegû családi
pótlékban részesülõ személynek, illetve annak, aki után a magasabb
összegû családi pótlék megállapításra került, kérelemre a Magyar
Államkincstár Igazgatósága kiállítja a hatósági bizonyítványt.
J á s z k i s é r , 2009.04.09.
/ Dr. Gócza Tamás : /
Jegyzõ

A súlyos fogyatékosság igazolására és az állapot végleges vagy
átmeneti jellegének megállapítására jogosult:
- a siket és nagyothalló esetében a területileg illetékes audiológiai
állomás szakfõorvosa,
- az értelmi fogyatékos esetében a területileg illetékes ideggondozó
intézet szakfõorvosa,
- a veleszületett és szerzett szívbetegségben szenvedõ III-IV.
funkcionális stádiumban lévõ esetében a kardiológiai szakrendelés
vagy a kardiológiai belosztály vezetõje,
- a vérképzõrendszer rosszindulatú betegségében szenvedõ esetében a
haematológiai szakrendelés vagy a haematológiai kórházi osztály
vezetõje,
- a gégekanüllel élõ esetében a területileg illetékes gégészeti
szakrendelés fõorvosa,
- az ileo, illetve kolosztomás beteg esetében kórházi zárójelentés vagy
szakambulancia igazolása alapján a háziorvos,
- kórházi zárójelentés vagy szakambulancia igazolása alapján a
háziorvos,
- megyei (fõvárosi) vezetõ szemész felügyelõ szakfõorvos,
2./ Gépjármûadó fizetése alóli mentesség
Mentes az adó alól a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos
mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvõképességet korlátozó (kizáró)
gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt
rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élõ szülõ - ideértve a
nevelõ-, mostoha- vagy örökbefogadó szülõt is - a tulajdonában lévõ
egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érõ személygépkocsi után,
ide nem értve a személytaxiként üzemelõ személygépkocsit. Ha a
mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az
adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség
kizárólag egy, a legkisebb teljesítményû személygépkocsi után jár
3./ Utazási kedvezmények
Utazási kedvezmény igénybevételére jogosult:
- korlátlan számban megváltható kedvezményes menetjeggyel,
vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz kötött
kedvezményes bérlettel az a vak személy, aki vakok személyi
járadékában részesül, az errõl szóló igazolás alapján, vagy a Magyar
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes
igazolványával rendelkezik;
- korlátlan számban megváltható kedvezményes
menetjeggyel, vagy bármely viszonylatban megváltható, viszonylathoz
kötött kedvezményes bérlettel a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetségének érvényes arcképes igazolványával utazó hallássérült
személy;
- korlátlan számban megváltható kedvezményes

FELHÍVÁS
Üzemeltetésünk során azt tapasztaltuk, hogy a
közelmúlt csapadékos idõjárás miatt keletkezett
belvizet, pincébe jutott talajvizet, havat, hólevet,
esõvizet sok helyen a szennyvízcsatornába vezetik
illetve szivattyúzzák. Tájékoztatjuk fogyasztóinkat,
hogy a csatornába csak olyan anyagok kerülhetnek,
amelyek a csatornarendszert és tisztítótelepet, valamint
ezek mûködését nem zavarják, nem károsítják és nem
veszélyeztetik. A rendeletek pontosan meghatározzák
a csatornahasználat módját, mely elõírások megszegése
szabálysértési eljárást vonhat maga után.
Kérjük fogyasztóinkat, hogy nem juttassanak a
szennyvízcsatornába belvizet, talajvizet, havat,
hólevet és esõvizet.
A szennyvízcsatornába kerülõ többletvíz a csatorna
elvezetõ képességét ellehetetleníti, emellett a csatorna
alsóbb szakaszán kiléphet az így bevezetett víz,
lakóingatlanokat veszélyeztetve. A szennyvíztisztító
telepre lökésszerûen érkezõ, nagy mennyiségû
többletvíz felboríthatja a tisztítási technológiát is, mely
többletköltséget és akár díjemelést is okozhat.
Kérjük továbbá fogyasztóinkat, hogy ne kerüljön a
szennyvízcsatornába:
- durva, darabos anyag (szemét, rongy,
vatta, darabos gyümölcs, zöldség,
csonthéjas gyümölcsök magvai)
- állattartásból származó trágya, trágyalé
- állati tetem, belsõség, olaj, olajszármazék,
fáradt olaj, benzin
- mérgezõ, maró és más vegyi anyag (sav,
lúg, festék, növényvédõ)
Ha szolgáltatásunk igénybevétele során hibát észlel,
vagy egyéb észrevétele van, kérjük jelezze a számla
hátoldalán található elérhetõségeinkre.
Tisztelettel:
Jászközmû Kft.
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Tájékoztató Közfoglalkoztatásról
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 36-37§-a határozza meg az önkormányzatok
közfoglalkoztatással, illetve közfoglalkoztatási terv elkészítésével
kapcsolatos kötelezettségeit. A közcélú munka megszervezése a
települési önkormányzat feladata.
Az önkormányzat a közfoglalkoztatás hatékony
megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal
való összhang biztosítása céljából - az állami foglalkoztatási szerv
által szolgáltatott összefoglaló adatok, információk és elõrejelzések
alapján - egyéves idõtartamra közfoglalkoztatási tervet készít. A
közfoglalkoztatási terv tervezetét a polgármester elõzetes
véleményezésre megküldi az állami foglalkoztatási szervnek,
illetve a helyi szociálpolitikai kerekasztalnak. Az állami
foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal a
közfoglalkoztatási terv tervezetével kapcsolatos véleményérõl
annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül tájékoztatja az
önkormányzatot. Az önkormányzat képviselõ-testülete az állami
foglalkoztatási szerv és a szociálpolitikai kerekasztal
véleményének ismeretében a közfoglalkoztatási tervet évente
február 15-éig, 2009. évben április 15-éig fogadja el. Jászkisér
Nagyközség Önkormányzata 2009. március havi soros ülésén
fogadta el a Közfoglalkoztatási Tervet és ezt követõen megküldte a
Magyar Államkincstárnak.
A közfoglalkoztatási terv módosítható, ha érvényességének
idõtartama alatt a közfoglalkoztatási tervben meghatározottak
vonatkozásában lényeges változás következik be.

Közcélú munka keretében foglalkoztatható az
·
álláskeresõként nyilvántartott aktív korúak ellátására
jogosult személy, aki elhelyezkedése érdekében teljesíti az
álláskeresési megállapodásban foglaltakat,
·
az a rendszeres szociális segélyre jogosult személy,
aki kéri álláskeresõként történõ nyilvántartásba vételét, és
elhelyezkedése érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban
foglaltakat,
·
az aktív korúak ellátását kérelmezõ személy, aki a
kérelem benyújtását megelõzõ két éven belül egy évig ( GYES,
GYET, ápolási díj, nyugdíjszerû ellátás megszûnését követõen
legalább 3 hónapig ) a munkaügyi központtal együttmûködött,
·
az a személy, akinek a közcélú munkavégzésre
irányuló munkaszerzõdése idõtartama alatt az aktív korúak
támogatására való jogosultságát megszüntették, munkaviszonyának
megszüntetéséig.
A közcélú munkavégzésre - legalább hatórás napi munkaidõvel,
valamint legalább évi kilencven munkanap munkavégzési
idõtartammal - határozott idejû munkaviszonyt kell létesíteni.
Amennyiben a foglalkoztatott középfokú, illetve foglalkoztatásának
megfelelõ szakképzettséggel rendelkezik, a garantált bérminimumot
kell megállapítani. A támogatott köteles képzettségénél, iskolai
végzettségénél egy fokkal alacsonyabb
végzettségnek/
képzettségnek, vagy az általa utoljára legalább 6 hónapig betöltött
munkakör képzettségi szintjének megfelelõ munkakört elfogadni.

Közfoglalkoztatási Terv szerint tervezett létszám 2009-ben
csoportonkénti bontásban és negyedéves ütemezésben
4,5 hó-10,6 hóig terjedõ közcélú foglalkoztatásban)
Közfeladatok fõbb területei
I.
II.
III.
negyedév
negyedév
negyedév
Parkrendezés, közterületi segédmunkák,
14
24
tereprendezés, takarítás
Intézmények karbantartása, felújítása,
17
25
21
intézményi kisegítõ munkák
Belvízlevezetõ árkok, átereszek és
13
23
csatornák karbantartása
Utak és járdák karbantartása
14
20

Illegális szemétlerakók felszámolása
Összesen ( fõ ) :
Foglalkoztatottak száma 2009.I-IV. negyedév: 107 fõ
Foglalkoztatások tervezett átlagos idõtartama (hónap): 6,03 hó / fõ
Közfoglalkoztatáson kívüli, 100 %-ban támogatott foglalkoztatás:
·
Közfoglalkoztatás –szervezõ
2 fõ
·
TÁMOP-os képzést követõ támogatott foglalkoztatás: 4 fõ
·
NEFAG Rt.-nél induló közmunka 2009.05.01-tõl
4 fõ
Jelenleg folyó közfoglalkoztatás területei:
·
Intézményi karbantartások és felújítások az önkormányzat
intézményeinél.
·
Intézményi adminisztrációs és egyéb kisegítõ munkák
végzése.
·
Szemétgyûjtés, parkrendezés, takarítás .
·
Pélyi út- Vágóhíd út –Mezõ út –Perem út –Kiss Ernõ út
mentén közterület, árkok rendbetétele, nádvágás, gallyazás, kaszálás.
·
Dohánybeváltó területének és egyéb önkormányzati
ingatlanoknak rendezése.
·
Parkok rendbetétele.

IV.
negyedév
9
18
13
11

-

15

15

10

17

81

103

61

·
Dologi kiadásokra, anyagköltségre stb. elkülönített
önkormányzati forrás: 7 000 000 .-Ft.
·
Közfoglalkoztatás finanszírozására szükséges központi
költségvetésbõl származó
) személyi költségek 95%-a) forrás: 48 207 085.-Ft.
Foglalkoztatás mûszaki –szakmai irányítója: Jászkiséri
Településüzemeltetési Intézmény, vezetõje Kis Ernõ intézményvezetõ.
Foglalkoztatottak munkáltatója, munkaügyi felügyelete: Jászkisér
Nagyközség Önkormányzata részérõl hajdú László Polgármester, Dr.
Gócza Tamás jegyzõ
Lakossági információk, kérések gyûjtése:
·
Személyesen.
·
57/550-130-as telefonszámon.
·
Piaci napokon az információs ládába történõ küldemény
bedobásával.
J á s z k i s é r , 2009.04.09.

Foglalkoztatás finanszírozása
·
Költségvetésben tervezett önerõ ( 5% személyi)
foglalkoztatásra: 2 538 000 .-Ft.

/ : Dr. Gócza Tamás : /
jegyzõ
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Szõlõhalmi
ház
Paraszt
Hair
(táncszínházi produkció)

A Hair címû film történetének adaptációja a magyar paraszti világba
Bemutató:
A Mûvelõdés Háza Jászkisér
2009.április 30. 20 óra
Közremûködnek:
A Pendzsom és a Kiscsillag Néptánc Együttes táncosai
Zenei hangszerelés: CimbaliBand Balkan Projekt
Fotó,grafika, fény -és hangtechnika: Otta Endre, Telek Zoltán
A rendezõ munkatársai: Gubicz Beáta, Nagy Péter
Rendezõ-koreográfus: Lukácsi György
Támogatók

nka
Nemzeti Kulturális Alap

A Mûvelõdés Háza Jászkisér
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Civil Kisér
Programok de. 9-tõl késõ délutánig!
ESTE 20 órától élõzenés Dongó-Buli

További részletes program: http://www.civilkiser.hu
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