Jászkiséri Tudósító
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

A

Csete Balázs
Honismereti Egyesület
sok szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
2011. október 17-én 16 órai
kezdettel
a Mûvelõdés Háza nagytermébe
“A Szent Korona és története”
c. elõadásra
Elõadó: Woth Imre,
a Magyar Koronaõrök
Egyesületének elnöke.
Az elõadás látványos fotókkal
illusztrált és filmmel gazdagított.
Minden érdeklõdõt
sok szeretettel várunk!

Meghívó
A Jászkisériek Baráti Egyesülete
tisztelettel meghívja
a település lakosságát
az Aradi Vértanúkra
való megemlékezésre

2011. október 10-én
17 órára
a Mûvelõdés Házába.
Minden érdeklõdõt sok szeretettel
várnak a szervezõk!

XI.évfolyam 8.szám

IDÕSEK NAPJA
Jászkisér Város Önkormányzata
és az
Alapszolgáltatási Központ
szeretettel meghívja
Jászkisér Város Idõseit
a

2011. szeptember 30-án
11 órától tartandó

Idõsek Napi
rendezvényére
a Mûvelõdés Házába.

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

2011. szeptember 19-én
17 órára
a Mûvelõdés Háza galériáján
megrendezésre kerülõ
Pirók József festõmûvész
kiállításának megnyitójára.
AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA
Tisztelt Jászkiséri Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. szeptember 1jén a Polgármesteri Hivatalban felállításra került
AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA, ahol
ügyfélfogadási idõben megtekinthetik és egyúttal
megrendelhetik névre szóló formában
Magyarország Alaptörvényének Kövér László, az
Országgyûlés elnöke aláírásával ellátott ingyenes
példányát.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõtestülete
2011. július 21-i soron kívüli ülésérõl
Elfogadta a Képviselõ-testület a lakossági hulladékszállítási
díjhátralék kifizetését a mindenkori költségvetés terhére a
Jászapáti Városüzemeltetõ Kft. felé, a következõ ütemezés
szerint: 2012. évben 4 millió Ft, 2013-ban 4 millió Ft és 2014.
évben 3.356.299,- Ft. Egyben határozott, hogy a díjhátralékot a
nem fizetõktõl a jog minden eszközével be kell hajtatni.
Megállapította, hogy a díjfizetés mind a szilárdhulladék, mind
pedig a szennyvízcsatorna díj megfizetésében igen hanyag
magatartást mutat a szolgáltatást igénybe vevõk részérõl. Ez
utóbbi a negatív kampány eredményeként 3 év alatt (2008, 2009,
2010) 15 millió Ft-ra rúg! Mindkét szolgáltatásnál változtatást
kívánnak megvalósítani a jövõbe. „Az önkormányzat gazdasági
helyzete miatt újra kell szabályozni a kedvezmények körét is, a
támogatás helyett be szeretnénk vezetni egy kisebb egységet.
(60-70 literes kuka) Ez esetben nem a lakos egyedülállósága,
kora, hanem a termelt hulladék mennyisége fogja a díjfizetés
alapját képezni.” A korábban kötött szállítási szerzõdés lejárt,
ezért a beszállító személyére közbeszerzési eljárást írt ki az
Önkormányzat. Tekintve, hogy a szennyvízcsatorna használati
díjának beszedése a felhasznált ivóvíz mennyiségével van
szoros kapcsolatban, indítványozta a testület a Jászközmû Kft.nél, hogy az általuk elkészített készpénzes számlák
ellenértékének beszedését a JÁTI végezze, megfelelõ
szolgáltatási díj ellenében. A megoldás módjára javaslattal éltek.
Határoztak, hogy a JÁTI létszámkeretét 1 fõ részmunkaidõs (4
órás) közalkalmazotti álláshellyel megemelték. (2011.
szeptember 1-tõl 2012. január 31-ig) Felhatalmazták Kis Ernõ
intézményvezetõt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg.
Az önkormányzat számlájára beérkezett támogatások
és egyéb gazdasági események módosították a költségvetés
fõösszegét. Ezek alapján a 2011. évi költségvetési rendelet
félévig módosított összege 1 milliárd 264 millió 859 ezer Ft. A
költségvetés hiánya 62 millió 991 ezer Ft. A bejelentést a testület
egyhangúlag elfogadta.
Támogatta a Csete Balázs Általános Iskola
igazgatójának kérését, miszerint pályázatot kíván benyújtani
Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és
felkészítése címen.
Tudomásul veszi és támogatja Tiszasüly Község
kérését a fogorvosi szolgáltatás megoldásához. 2011. augusztus
1-tõl a település csatlakozik Dr. Móré Éva fogorvos egyéni
vállalkozó mûködési körzetéhez. Tiszasüly Község a fogorvosi
ellátáshoz szükséges minimum feltételekkel rendelkezik.
Elfogadta a 2011. évi költségvetésnek pénzbeli
szociális elõirányzatain belül a helyi lakásfenntartási támogatás
elõirányzatának 500 ezer, az átmeneti segély elõirányzatának
100 ezer Ft-tal történõ emelését. Ezzel egy idõben a
közgyógyellátás elõirányzatait 300 ezer Ft-tal, a köztemetést
300 ezer Ft-tal csökkentette.
Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete
2011. augusztus 25-i soros ülésérõl
Tájékozódott a Képviselõ-testület a II. negyedévben végzett
munkáról. 6 alkalommal üléseztek, 61 határozatot hoztak és 5
rendeletet alkottak. Rendeletek: Szervezeti és mûködési
szabályzat módosítása, ivóvíz díjának megállapítása, 2010. évi
gazdálkodás zárszámadása, szociális ellátás és igazgatás helyi
szabályozása, 2011. évi költségvetés módosítása. A határozatok

végrehajtva vagy elfogadva jelzõt kaptak a részletes
kimutatásban. A munkabizottságok terv szerint üléseztek,
határozatképtelenség a negyedév folyamán nem fordult elõ.
Beszámolót hallgatott és vitatott meg a
vagyongazdálkodásról. Az ingó és ingatlan vagyonértéke (2011.
június 30-i állapot szerint) 3.519.520.212,- Ft. A
vagyonnövekedés a fenti idõpontig 90.379.000,- Ft. A
vagyonnyilvántartás, mûködtetés, fejlesztés, karbantartás és
megõrzés a polgármesteri hivatal és az intézmények
dolgozóinak feladata. A testület megállapította, hogy a fenti
feladatokat felelõsen látják el. Gond, hogy a karbantartás és a
felújítások egyre nehezebben valósulnak meg a saját erõ
csökkenõ volta miatt.
Külön vizsgálat tárgya volt a testület tagjai és a
bizottsági kültagok üléseken való megjelenése. Az elvárásnak,
miszerint a távolmaradást jelezni kell az ülést megelõzõen,
teljesült.
Elfogadta az önkormányzat tulajdonát képezõ
ravatalozó felújításának elõterjesztését. A temetõt mûködgetõ
Selena Kft. saját erõs beruházást kíván végrehajtani. Az ülésen
jelen voltak az egyházak képviselõi, akik az elõterjesztéssel
egyetértettek. A Kulturális Bizottság a munka megkezdése elõtt
a tervet még megtekinti. A Selena Kft. igazgatója nyilatkozott,
hogy a felújítás nem jelent növekedést a temetési költségekben.
Megvitatta és elfogadta a Helyi Építési Szabályzat
módosítását.
A Szociális Bizottság elõzetes véleményének
meghallgatásával módosította a szociális igazgatás ellátásának
helyi szabályairól szóló rendelete. Rendelet kifüggesztve.
Módosította a települési szilárd hulladék, állati hulladék
kezelésével és a települési köztisztasággal, a zöldterület és
parkfenntartással összefüggõ feladatok végrehajtásáról szóló
rendeletet. 2011. augusztus 1-tõl a fenti munkát a JÁTI látja el.
Módosította a Csete Balázs Általános Iskola és a
Jászkiséri Városi Óvoda alapító okiratát. A sajátos nevelési
igényû gyermekek integrált nevelése fogalom pontosult,
miszerint a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján ismérvek a meghatározók. „Sajátos nevelési igényû
gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértõi és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján testi,
érzékszervi, értelmi, beszédfogya-tékos, autista, több
fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés
fejlõdésének tartós és súlyos rendellenességével küzd.
Hozzájárult pályázat benyújtásához hosszabb
idõtartamú közfoglalkoztatáshoz (2011. szeptember 1. – 2011.
december 31.) 3 fõ 6 órás és 6 fõ 8 órás közfoglalkoztatott önrész
költségét vállalja.
Elfogadta a 2011. évi költségvetési gazdálkodásról
szóló, likviditást megõrzõ intézkedés tervét. Az elõterjesztés
tartalmazza a kintlévõségek behajtását, a takarékossági
intézkedéseket. Az elõterjesztés alaphangja szerint az elmúlt
évek sem nélkülözték a nehézségeket, a fizetõképességet mindig
sikerült megõrizni és közben jelentõsek voltak a fejlesztések.
Most mégis létszámcsökkentésrõl kellett dönteni a kulturális élet
és a közigazgatás területén. (A csökkentés nem jelent
munkanélküliséget, más területen megoldható az alkalmazás.) A
feladat végrehajtását jegyzõi jogkörben 2011. november 1.
határidõvel megvalósítják, más feladathoz kérik a nemzeti
erõforrás miniszteri hozzájárulását.
Jóváhagyta a fõépítész díjazását. A megbízási díj
60.000,- Ft/hó. A munkavégzés idõtartama havi 14 óra.
Döntött az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
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lévõ önkormányzatok támogatásának megpályázásáról.
Jászkisér Város Önkormányzatának költségvetése 2011. évre
forráshiánnyal lett elfogadva. A pályázat mûködési hiány
igénybevételérõl szól. A testület Hajdú László polgármestert és
dr. Gócza Tamás jegyzõt bízta meg a benyújtással és az
aláírással.
Határozott a Képviselõ-testület a Településüzemeltetési
Intézmény költségvetési elõirányzatának megemelésérõl.
Megbízta Kis Ernõ intézményvezetõt, hogy a hulladékszállítás
végleges költségvetését 2011. szeptember havi soros ülésére
készítse el.
Elfogadta Cseh Gáborné bizottsági kültag 5 havi
tiszteletdíjról való lemondását (2011. augusztus-december). Az
összeget a Természetjárók Gyermek Egyesülete mûködésére
ajánlotta fel. A juttatás járulékaival együtt 63.500,- Ft.
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Pályázatot írt ki a Jászkisér, Fõ út 5. sz. alatti (220/3
hrsz.) üzlethelység bérletére. A bérleti díj minimálisan 115.500,Ft +áfa/hó, a bérleti szerzõdés idõtartama 5 év. A részletes kiírás
megtekinthetõ a hirdetõn és a www.jaszkiser.hu pályázatok
letölthetõ menü pontban.
Megismerte a Képviselõ-testület a település
intézményeiben végzett ellenõrzés jegyzõkönyveit. A
vizsgálatot a Jászsági Többcélú Társulás végezte (Illyésné Nagy
Terézia vizsgálatvezetõ). A vizsgálat célja, hogy az intézmények
átalakítása milyen következményekkel jár. A megállapításokat a
testület elfogadta.
Papp János

NÉPSZÁMLÁLÁS 2011
Néhány fontos tudnivaló!
A népszámlálás adatfelvételének eszmei idõpontja 2011. október 1, az adatszolgáltatónak erre az idõpontra
jellemzõ állapot szerint kell megválaszolnia a kérdõív kérdéseit.
Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31. között, a pótösszeírás 2011. november 1. és 2011. november
8. között történik.
Jászkiséren 19 számlálóbiztos végzi a népszámlálást. Feladatuk az adatgyûjtés területi megvalósítása: 2011.
október 1. és 31. között egy meghatározott, kb. 110-140 címet tartalmazó számlálókörzeten belül az összes
lakás és ott lakó személy adatainak összegyûjtése, a lakásokra és a személyekre vonatkozó kérdõívek kitöltése.
Magyarország területén 2011. szeptember 27. és 30. közötti idõben a számlálóbiztosok minden egyes
lakott épületbe (lakás, családi ház) eljuttatnak egy-egy úgynevezett adatfelvételi csomagot. Ezen szerepelni
fog az összeíró személy neve, azonosítója és telefonszáma.
Az számlálóbiztosok személyét a Központi Statisztikai Hivatal

06-80-200-224
ingyenesen hívható, zöld számán ellenõrizhetik le!
A számlálóbiztos magát a népszámlálási igazolvánnyal igazolja, amelyen szerepel a neve és aláírása, az
azonosítószáma, valamint a kártya hátoldalán a település jegyzõjének az aláírása.
A népszámlálási igazolvány kizárólag a számlálóbiztos személyazonosságát igazoló fényképes
igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes.
2011. október 1. és 31. közötti idõben a számlálóbiztosok felkeresik a lakásokat az összeírás, valamint a papír
alapú önkitöltõs kérdõívek begyûjtése miatt.
A kérdések megválaszolhatóak az interneten (www.enepszamlalas.hu) keresztül, erre 2011.október 1-16.
között van lehetõség.
Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja a borítékban lévõ kérdõívek (lakásra és személyekre
vonatkozó) kitöltésével. A papír alapú önkitöltésre 2011. október 1-16. között van lehetõség.
Az adatszolgáltató a kérdéseket megválaszolhatja személyesen (interjú) a számlálóbiztosnak, aki
2011.október 1 és 2011. október 31. között keresi fel.
A kérdõíveken név nem szerepel, csak a lakcím, a személyes azonosításra lehetõséget adó lakcím az
adatfeldolgozás után leválasztásra kerül az egyéb információktól. A személyes adatok védelmét erõteljes jogi
környezet biztosítja: Statisztikai Törvény, Adatvédelmi Törvény és a Népszámlálási Törvény, a KSH Elnök
belsõ utasításai.
A népszámlálás mindenkit érintõ, országos ügy. Az adatok megbízhatósága érdekében a részvételt és
a hiteles adatközlést a törvény kötelezõvé teszi.
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FELHÍVÁS – ebek veszettség elleni oltására
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008./XII. 20./ FVM rendelet 4 §. (1) bekezdése
szerint az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idõsebb ebet veszettség ellen saját költségén beoltatni.
Oltási díj: 2.800,-Ft/eb.
Háznál történõ oltás díja: 3.500,-Ft/eb.
A 81/2002. /IX. 4./ FVM rendelet 8 §, (2) bekezdése szerint a veszettség ellen oltással egyidejûleg kötelezõ az
ebek féreghajtó szerrel való kezelése is.
Féreghajtó díja: 150,-Ft/tabletta /10 kg/eb/
Az eb tulajdonosa köteles nevét, lakcímét, az eb korát, ivarát, színét és fajtáját az eboltás helyszínén megadni.
A 164/2008. /XII. 20./ FVM rendelet elõírásai alapján 2010-ben új formátumú, sorszámozott oltási könyvek
kerülnek bevezetésre. Akinek már ilyen oltási könyve van, az hozza magával. A korábban használt oltási
könyvet minden ebtulajdonosnak új formátumú oltási könyvre le kell lecserélnie.
Oltási könyv: 200,-Ft/db.
Az oltás helyszínei és idõpontjai:
Jászkisér

Pótoltás:

Sülyi út

2011. 09. 10.

07-11 óráig

DeákF. u.

2011. 09. 11.

07-11 óráig

Kút u.

2011. 09. 17.

07-11 óráig

Akácfa u.

2011. 09. 18.

07-11 óráig

Szellõhát

2011. 10. 15.

11-12 óráig

Polgármesteri Hivatal

2011. 10. 15.

07-11 óráig

Az oltást végzõ állatorvos: Dr. Batki István
Amennyiben a tulajdonos nem oltatja be kutyáját szabálysértési bírságra számíthat.
Jászkisér, 2011. 09. 02.
Dr. Batki István

Értesítés
1.,Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy Jászkisér Város
Önkormányzata Képviselõ-testülete 145/2011.(VII:21.)
határozata alapján, 2011.07.01-tõl a Jászközmû
Szolgáltató Kft-vel kötött szerzõdés szerint a JÁTI
végzi a lakossági szennyvíz csatornadíj beszedését.
2. Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy Jászkisér Város
Önkormányzata Képviselõ-testülete 16/2011.(VIII.29.)
Önkormányzati rendelete alapján, 2011.08.01-tõl a
települési lakossági és intézményi, kommunális
hulladékgyûjtési, szállítási, hulladék elhelyezési,
díjbeszedési és díjelszámolási feladatok ellátásával a
JÁTI lett megbízva.
3. Értesítem a Tisztelt lakosságot, hogy Jászkisér Város
Önkormányzata Képviselõ-testülete 175/2011.(VIII.25.)
Önkormányzati rendelete alapján, 2011.08.01-tõl a
településen a jogi személyekkel, kommunális
hulladékgyûjtési, szállítási, hulladék elhelyezési,
díjbeszedési és díjelszámolási feladatok ellátásával a
JÁTI lett megbízva.

4. Értesítem Jászkisér Város Tisztelt lakosságát, hogy
2011.08.01-tõl a megnövekedett közszolgáltatási
feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében a
Pénztári órák és az ügyfélfogadás az alábbiak szerint
alakul:
Hétfõ-szerda-péntek

08.00 órától

12.00 óráig

Kérem, hogy közérdekû bejelentéseikkel, a JÁTI
közüzemi szolgáltatásaival kapcsolatban kérdéseikkel
forduljanak bizalommal intézményünk munkatársaihoz.
Jászkisér, 2011. augusztus 30.
Tisztelettel:
Kis Ernõ
JÁTI Intézmény vezetõ
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Szépkorú köszöntése Jászkiséren
2011. augusztus 3-án 15 órakor Hajdú László Jászkisér Város
Polgármestere köszöntötte az Egyetértés Nyugdíjas Klub és a
család szervezésében a szépkorú Kiss Jenõ Urat a jászkiséri
Mûvelõdés Házában, ahol átadásra került Orbán Viktor
Miniszterelnök által adományozott okirat, valamint az
önkormányzat ajándéka.
A köszöntõn a Nyugdíjas Klub tagjain kívül a családtagok,
barátok, ismerõsök vettek részt és fejezték ki jó kívánságaikat
Jenõ Bácsinak 90. születésnapja alkalmából. Természetesen
nem maradt el a születésnapi pörkölt- és piskótatorta sem, és a
pezsgõs koccintás is dukált. A gondos szervezõk figyelmét
nem hagyta elkerülni Jenõ bácsi nóta iránti szeretete, így a
rendezvényen Lukács József szolgáltatta a muzsikát
harmonikájával, mely olyannyira hangulatos volt, hogy Jenõ
bácsi még táncra is perdült. Jenõ bácsi jó egészségnek örvend,

a mai napig kerékpározik, kirándul, kedveli a szép nótákat. Jó
érzés volt látni, hogy egy ilyen szép kort megélt emberbõl sem
tûnik el az élet iránti szeretete, jó kedve, és igazán tud örülni.
Kedves Jenõ bácsi! Isten éltesse nagyon sokáig erõben,
egészségben!
Jászkisér településen 11 fõ szépkorú él, a legidõsebb személy
ez év novemberében tölti a 95. életévét. A szépkorúak
jubileumi köszöntésérõl szóló 255/2008.(X.21.) Korm.
rendelet értelmében 2011. évben azt a személyt kell köszönteni
és részére az azzal járó jubileumi juttatást folyósítani, aki a 90.
95., vagy 100. életévét, illetve a 91-94. életévét 2011. évben
tölti be.
A szépkorúak jubileumi juttatásának összege a 90. életév
betöltésekor 90 ezer Ft, 95. életév betöltésekor 95 ezer Ft, a
100. életév betöltésekor 100 ezer Ft. A jubileumi jutalom
összegét a Nyugdíjbiztosítási Alap részére a Magyar Állam
megtéríti.
Juhász Gyula költõ szavaival szívbõl köszöntöm a város
szépkorú lakosait! További jó egészséget, erõt, boldogságot
kívánunk családjuk, barátaik körében!
„ Az ember sokszor megszépül ha eljõ
Az öregség. Fáradt tekintetében
Kihuny a vak mohóság, kapzsiság,
S szelíden pislog az emlék világa
A keze nem szorul konok ökölbe,
De simogató békélten pihen meg
Az ifjúság fején és vállain.
A haja õszén megcsillan mosolygón
A verõfény, mint a hamvas mezõkön
Melyek fölött a kéklõ végtelen van.”
Hajdú László
polgármester

Tájékoztató a lakásfenntartási támogatás rendszerét érintõ jogszabályi változásokról
Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtá-mogatási,
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 7. §-a, 2011.
szeptember 1-jétõl hatályba lépõ rendelkezé-seivel módosította.
Az új szabályokat a lakásfenntartási támogatás megállapítása
iránt 2011. augusztus 31-ét követõen indult eljárásokban kell
alkalmazni.
A lakásfenntartási támogatás rendszerszerû átalakítására az
energiatámogatással (szociális alapú gázár- és távhõtámo-gatással)
kapcsolatos kormányzati döntésekkel összhangban kerül sor. A
törvény több ponton módosítja a lakásfenntartási támogatás
jelenlegi rendszerét, a módosítás fõbb elemei az alábbiakban
kerülnek felsorolásra:
A jogosultsági jövedelemhatárt a törvény az öregségi
nyugdíjminimum 250%-ában határozza meg a jelenlegi 150%
helyett, így a szociális gáz- és távhõtámogatás 2011. augusztus 31-i
megszûnésével támogatás nélkül maradó jogosultak többsége
befogadásra kerülhet a lakásfenntartási támogatás rendszerébe.
A jövedelmi értékhatár megemelésével egyidejûleg eltörlésre
kerül a lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára
vonatkozó elõírás (a tényleges jövedelmi küszöb). A jelenlegi
szabályok szerint ugyanis a lakásfenntartás elismert havi
költségének meg kell haladnia a háztartás havi összjövedelmének
20%-át, tehát a jogszabályban rögzített jövedelemhatár mellett
létezik egy tényleges jövedelmi (költség) küszöb is, ami miatt a
ténylegesen jogosultak köre jelenleg még szûkebb, mint a
jogszabályi értékhatár. A tényleges jövedelmi küszöb eltörlése azt
eredményezi, hogy valamennyi, a jogszabályban meghatározott
felsõ határ alatti havi jövedelemmel rendelkezõ család jogosulttá

válhat az ellátásra.
A jövedelemszámítás alapja, a jelenlegi egy fõre jutó
jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban
kifejezõ fogyasztási egység lesz, amely reálisabban jeleníti meg az
adott háztartás jövedelmi és kiadási viszonyait, hiszen a fogyasztás
és a kiadások a háztartás tagjai számának emelkedésével nem
egyenes arányban növekednek
A támogatás célzottságának és hatékonyságának növelése
érdekében a módosítás két további alapvetõ intézkedést vezet be.
Az egyik a lakásfenntartási támogatást igénylõk vagyoni
helyzetének vizsgálata, mellyel kiszûrhetõk a támogatást nem
jogszerûen igénylõk. A másik pedig annak elõírása, hogy a
támogatást elsõsorban természetben kell nyújtani, így a
támogatott valóban az ellátás céljának megfelelõ módon kapja a
támogatást.
A törvénymódosítás miatt szükséges helyi lakásfenntartási
támogatás szabályozásának módosítása az alábbiak szerint történt:
„10. § (2) Az önkormányzat a lakhatási körülmények javításához az
Sztv. 38. §-ban meghatározott feltételeken túl, önálló
ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a
személynek, akinek
a) a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át, és
b) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, és
c) a lakásfenntartás havi költségei elérik, ill.
meghaladják a háztartás havi összjö-vedelmének
30 %-át"
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2.§ A R. 10.§ (3) bekezdése b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„10.§ (3) f) gázfogyasztás költségei, fûtési célon kívül havonta 10
m3-ig, fûtési céllal 200 m3.”
3. § A R. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A helyi lakásfenntartási támogatás összege 2.500 Ft/hónap.”
4.§ A R. 10.§-a, a következõ (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„10.§ (9 )A helyi lakásfenntartási támogatást elsõsorban
természetben kell megállapítani.
A lakásfenntartási támogatás rendszerét érintõ
változásokról további információ a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati telefonszámán (550-130/118 mellék) érhetõ el.

2011. szeptember

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet írásban kell benyújtani a
Polgármesteri Hivatal udvari épület 1. számú irodájában az alábbi
ügyfélfogadási idõben:
Ügyfélfogadás:
Hétfõ:
Szerda:
Péntek:

08.00-16.00 óráig
08.00-17.00 óráig
08.00-12.00 óráig

Ügyintézõ: Kovács Zoltánné

Szükség van-e a közcélú munkásokra, munkájukra.........
Jászkiséren, 2011 évben, 2011.március 16-tól, közel 204 fõ
foglalkoztatása volt tervezve, 3 havi bontásban, napi 4 órás
munkaidõben.
A közcélú foglalkoztatás korábbi rendszerét felváltó új
közmunkaprogram hivatalos célja az, hogy minél több munkára
képes, aktív korú, szociálisan rászoruló embernek adjon
munkalehetõséget. Tudni kell, hogy a rendelkezésre álló
költségvetési keret csökkent. Az kormány közmunkaprogramja
szigorúbb az elõdjénél. Egyrészt az álláskeresési járadék (azaz a
munkanélküli segély) a korábbi 270 nap helyett 2012-tõl már csak
90 napig jár majd, és a harmadik hónapra az összeg a bér 70
százalékára csökken. Ez a munkanélkülieket minden korábbinál
erõsebb nyomás alá helyezi, hogy a rendszeres segély, azaz a bpjjogosultság megõrzése érdekében részt vegyenek a
közmunkákban. A közmunka fegyelmezõ jellegét erõsíti, hogy az
önkormányzatok számára a kormányrendelet lehetõvé teszi, hogy
csak azt a bpj-st alkalmazzák, aki rendben tartja a lakóháza
környezetét. A négyórás munkában nagy volt a fluktuáció!
Szociális jellegû feladatok közé tartoznak olyan óvodai, iskolai
kisegítõ munkák, mint a portaszolgálat, oktatási intézmények
takarítása, vagy ügyviteli munkák. Hasonló feladatok vannak
egyéb szociális területeken is, de vannak, akik például
ebédhordásban segítenek, vagy gyermekfelügyelõként dolgoztak.
Közmunkás irányítókról:
2011. április 1-tõl, 6 hónap idõtartamra, pályázat keretein belül, 3
fõt alkalmazott az önkormányzat állami támogatással.
Feladatuk az álláskeresõk részére a közfoglalkoztatás szervezése, a
közfoglalkoztatás felügyelete, a közfoglalkoztatottakkal való
kapcsolattartás, a közfoglalkoztatottak foglalkoztatásával
kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása, illetve egyéb a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkafeladat elvégzése az
önkormányzat iránymutatásai alapján.
A közcélú munkások tényleges foglalkoztatásáról:
Jászkiséren évek óta bevett szokás, hogy a kiközvetített
közmunkások kiválasztását, elõször az intézményvezetõk végzik
el.(Óvoda, Iskola, Bölcsõde, Alapszolgáltatási Központ,
Mûvelõdés Háza, Polgármesteri Hivatal). Ez kb.:50 %-a a
létszámnak. A maradék létszámot, JÁTI feladat meghatározása
alapján, az önkormányzati ingatlanok, parkok és közterületek,
árkok, átereszek (Hevesi út, Apáti árok, Vágóhíd út, Akácfa út stb.)
karbantartásánál alkalmazzuk. Egyéb feladatok között szerepelnek
az utak, járdák (Malom út 17, Vadász út 2, Akácfa út 40) építési
segédmunkái pl.:2011 évben a következõ útalappal ellátott utak
kerültek részbeni karbantartásra, út simításra került,valamint
kátyúzásra zúzott követ szállítottunk ki (Vadász út; Kittenberger
út, Fecske út, Szabadság út) jelenleg is folyik a nem szilárd
burkolatú utak részleges karbantartása, Bokányi Dezsõ,
Kinizsi út stb). Fontos feladatként jelentkezik minden évben
Kulturális rendezvények biztosítása
pl.: Város Nap, Búcsú, Pendzsom Folk Fesztivál
(területrendezés, takarítás, mobil WC stb.) Sajnos ez évben is
jelentkeztek viharkárok, területrendezési munkákban, a takarítási,
hiba elhárítási feladatokban a közmunkások aktívan részt vettek. A
viharban kidõlt fák, gallyak összegyûjtése után a JÁTI

udvarán került elhelyezésre és a Szociális Bizottság javaslata
alapján került kiosztásra. Közcélú munkások is részt vettek
Városunkban, a Kertbarátokkal összefogva parkokba és utak
mellé több száz virágpalánta lett kiültetve. Jászkiséri idõs
emberek pihenése céljából, a Hõsök terén és a Gyógyszertár
melletti részen pihenõ padok illetve sakk asztal lett kihelyezve.
Pár gondolatot próbáltam röviden, lényegre törõen leírni a teljesség
igénye nélkül.
Sok támadás éri a közcélú foglalkoztatást, idõnként jogosan, de
nem szabad általánosítani, mert nem csak azok dolgoznak
közfoglalkoztatásban akiket a köztereken és utcákon látunk és az
általánosítás a becsületesen ,rendesen dolgozó emberekre sok
esetben sértõ lehet! Külön kiemelném az alábbi közmunkások
tevékenységét,dicséretes munkájukat: Dankó Ambrusné, Dankó
József, Balogh Zoltán.
Próbálunk eredményeket elérni, szigorúbb odafigyeléssel,
munkaszervezéssel, felügyelettel, több kevesebb sikerrel.
A közfoglalkoztatás terén, minden jó szándékú ötletet,
tanácsot, hasznos elõrevivõ ötletet szívesen fogadunk. 2011.
szeptember 01-tõl 3 hónapra, 6 fõ 8 órás és 3 fõ 6 órás dolgozó
kerül alkalmazásra. 2011 nehéz év lesz, ahol mindenkinek a
legjobb tudása szerint kell dolgozni és élni, hogy az emberek és
a kisváros fejlõdése ilyen körülmények között is megfelelõ
ütemben fejlõdjön. Ehhez szükséges a közfoglalkoztatásnak is
hozzájárulni.
Köszönöm szíves figyelmüket!
Jászkisér, 2011.augusztus 30.
Kis Ernõ
JÁTI Intézményvezetõ

Pendzsom Hírek
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik a venezuelai
csoport vendéglátásában segítettek, a két büfének, Holló
Zoltánnak, Krizsai Sándornak, a Polgárõrségnek, a
Rendõrségnek, és a Mûvelõdés Házának. Az összes
fellépõ köszöni a két helyszínen megjelent közönség
figyelmét, és elismerõ tapsát.
Az Egyesület Október 14-én 19 órai kezdettel ünnepli
fennállásának 15. évfordulóját a Mûvelõdés Házában
tartandó Jubileumi mûsorral, ahová ingyenes lesz a
belépõ. Ezen a mûsoron a jelenlegi táncosok mellett
fellépnek az együtteseben korábban táncolók is. A sikeres
elõadás érdekében közös próbákat tartunk a jelenlegi és
volt táncosokkal szeptember 24-én, október 1-én és 8-án
18 órai kezdettel a próbateremben, ahová minden volt
táncosunkat sok szeretettel várunk! Próbacipõt, és sok
száraz pólót hozzatok magatokkal!
Lukácsi György
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TÁJÉKOZTATÓ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRÓL
ÉS A KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL
2011.01.01-tõl az aktív korúak ellátására való
jogosultságon belül a rendelkezésre állási támogatást a bérpótló
támogatás váltotta fel, melynek feltételei szigorúbbá váltak.
Törvényi felhatalmazás alapján a támogatás feltétele a
lakókörnyezeti rendezettség biztosítása. Amennyiben ennek a
feltételnek a kérelmezõ/jogosult felszólítás ellenére sem tesz
eleget, úgy a kérelem elutasításra kerül, illetve a megállapított
támogatást meg kell szüntetni.
További változás, hogy az aktív korúak ellátására való
jogosultságot az elõzõ két évvel szemben évente felül kell
vizsgálni.
Szigorítást jelent, hogy a támogatás feltétele az, hogy a
következõ felülvizsgálat idejéig legalább 30 nap munkaviszonyt
(beleértve a közfoglalkoztatást, az egyszerûsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján végzett alkalmi munkát,
magánszemélyek közötti megállapodás alapján végzett
háztartási munkát) kell igazolnia a jogosultnak. A 30 nap
kiváltható, ha a jogosult az Flt. alapján legalább 6 hónapos
képzésben vett részt vagy a képzésben történõ részvétele
folyamatban van. Kiváltható továbbá, ha a jogosult
jogszabályban meghatározott módon önkéntes tevékenységet
végzett. Amennyiben a jogosult a feltételeket nem teljesíti, a
támogatást meg kell szüntetni.
Az aktív korúak ellátására való jogosultság
változásával párhozamosan változtatásra került a
közfoglalkoztatás rendszere is 2011. 01.01-tõl. A 2009.01.01-tõl
indult „Út a munkához” programot (az aktív korúak ellátására
jogosult személyt minimum 90 munkanap és legalább 6 órás
munkaviszonyban kellett foglalkoztatni) felváltotta az új
közfoglalkoztatás. A közfoglalkoztatásról szóló 375/2010.
(XII.31.) Korm. rendelet célja az egységes közfoglalkoztatási
rendszer létrehozása, az elmaradott térségek felzárkóztatását
célzó közfeladatok ösztönzése, a munkanélküliség csökkentése
volt.
A Munkaerõpiaci Alapból az illetékes munkaügyi
központon keresztül pályázati eljárás során támogatás nyújtható:
1./ helyi és kisebbségi önkormányzat, egyház, civil szervezet
által végzett rövid idõtartamú (2-4 hónap/ napi 4 óra)
közfoglalkoztatás támogatására, 95%-os támogatással,
2./ helyi és kisebbségi önkormányzat, egyház, civil szervezet
által végzett hosszú idõtartamú (2-12 hónap/ napi 6-8 óra)
közfoglalkoztatás támogatására, 70-100%-ig terjedõ
támogatással,
3./ vállalkozás részére bérpótló támogatásban részesülõ személy
foglalkoztatására, maximum 70%-os és 8 hónapig terjedõ
támogatással,

4./ országos közfoglalkoztatási program támogatására 100%-os
támogatással.
A Jászberényi Munkaügyi Központ elõzetes
tájékoztatása alapján Jászkisér Város Önkormányzata 2011.
évben 204 fõ rövid idejû és 15 fõ hosszabb idejû foglalkoztatásra
nyújthat be pályázatot. Jászkisér Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2011.01.13-án megtartott ülésén tárgyalta a
közfoglalkoztatást. Döntése alapján három ütemben került
benyújtásra a 204 fõ foglalkoztatására irányuló pályázat.
Az elsõ ütemben pályázott 70 fõ tekintetében az
önkormányzatnál 34 fõ/ napi 4óra / 3 hónap/ 39 000.-Ft. bruttó
munkabérrel történõ rövid idõtartamú foglalkoztatásra került sor
2011.03.16-2011.06.15-ig. A Munkaügyi Központtal kötött
hatósági szerzõdés alapján 4 382532.-Ft. bér-és
járuléktámogatást, közvetlen költségekhez pedig 219 127.-Ft.
támogatást nyújtott a Munkaerõpiaci Alap terhére. Az elsõ
körben az intézmények külön hatósági szerzõdés szerint
foglalkoztattak 36 fõ közfoglal-koztatottat.
A támogatási összeg az intézményeknél jelent meg. Az elsõ ütem
(70 fõ) alapján az önkormányzat 5%-os önereje 484 631.-Ft.
volt.
A második ütemben 2011.06.01-tõl 2011.08.31-ig napi 4 óra és
három hónap idõtartamú rövid idejû foglalkoztatásra az
önkormányzat által 77 fõre benyújtott pályázat alapján a bér és
járuléktámogatás összege 9 714 012.-Ft, a közvetlen
költségekhez történõ támogatás összege 224 300.-Ft. volt. A
második ütemben a hatósági szerzõdés már csak az
önkormányzattal történt. Ebben az ütemben az 5%-os önerõ 511
264.-Ft. volt.
Jászkisér Város Önkormányzata részérõl a harmadik ütemre
2011. 09. 01-tõl induló rövid idejû foglalkoztatásra 70 fõre
benyújtott pályázat elnyerése nem sikerült, ezért az
önkormányzat pályázatot nyújtott be 9 fõ hosszabb idejû
foglalkoztatására (3fõ / napi 6 óra / 4 hó; 6 fõ/ napi 8 óra / 4 hó). A
pályázati támogatás e foglalkoztatásra 2 045 052 Ft. Az
önkormányzat által biztosított önerõ 876 451.-Ft.
Az önkormányzat a fentieken kívül pályázatot nyújtott be 3 fõ /
napi 6 óra / 86 500.-Ft. bruttó bérrel közfoglalkoztatás szervezõ
foglalkoztatására 2011.04.01-2011.09.30-ig terjedõ idõre. A
támogatás összege 100 %.
Országos közfoglalkoztatási programban (NEFAG Zrt és
KÖTIVIZIG) 12 fõ bérpótló támogatásra jogosult munkavállaló
vesz részt, és folyamatban van 5 fõ alkalmazása a
Vízgazdálkodási Társulat Jászkisér közmunka pályázatában.

Közfoglalkoztatás alakulása az elmúlt három évben

Foglalkoztatottak száma (fõ)
Átlagos idõtartama (hónap)
Átlagos munkaóra
Felhasznált forrás központi
költségvetésbõl (Ft.)
Felhasznált forrás önkormányzati
költségvetésbõl (Ft.)

2009

2010

132
6,04
6,7

145
9
7,02

49.894.081

75.623.184

5 982.644

3.834.816
Dologi JÁTI-nál
3 763000

2011-08-31-ig
várható
164
3,03
4,18
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2011. szeptember

Aktív korúak ellátásában részesülõk alakulása
2009.12.31-én 2010.12.31-én 2011.08.31-én
Rendelkezésre állási támogatás/
Bérpótló juttatás
55 éven felüliek rendszeres
szociális segélye
Egészségkárosodottak rendszeres
szociális segélye

243

237

188

23

23

34

8

8

9

Aktív korúak ellátásában részesülõk alakulása 2011-ben
Rendelkezésre
állási tám. (fõ)
Bérpótló tám. (fõ)
RSZS 55 éven Felül fõ)
RSZS.
egészségkárosodás
címén (fõ)
Összesen (fõ):

Január

Február

Március

Április

Május

34

22

7

5

2

224
26

250
29

283
32

296
33

8

8

8

292

309

330

Megszüntetések és szünetelések száma 2011.01.012011.08.31-ig
Aktív korúak ellátására irányuló új kérelem 2011.01.012011.08.31-ig: 188
Felülvizsgálati eljárások száma: 267
Bérpótló támogatás megszüntetésére az alábbi esetekben
került sor:
1. Munkaviszony miatt: 60
2. Jövedelmi viszonyok miatt: 10
3. Rendkívüli felmondás: 2
4. Álláskeresési támogatásra jogosultság: 33
5. Házastársi egyezség miatt: 16
6. BV. Intézet:3
7. GYES-re való jogosultság:5
8. Elköltözött: 7
9. Kérte az ellátás megszüntetését: 8
10. Vagyoni kizáró okok: 4
11. Nem vállalta a felajánlott munkát: 4
12. Akadályozta a felülvizsgálatot: 3
13. Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel: 8
14. Korhatár (55. életév betöltése): 1
15. Elhalálozott: 2
16. Törölték az álláskeresõk nyilvántartásából: 2
24. / Rendszeres szociális segélyezettek köre a vizsgált
idõszakban:
( Új megállapítás)
1. Egészségkárosodás címén
Fogyatékossági támogatás: 1
2. 55. életévét betöltött nem foglalkoztatott személy: 11
Szüneteltetések száma: 168
1. Közfoglalkoztatás miatt: 162
2. 90 napot meg nem haladó keresõtevékenység: 6
Változások az aktív korúak ellátásában és a közfoglalkoztatásban 2011. 09.01-tõl
Azt az aktív korúak ellátására jogosult személyt, aki
2011.08.31-én bérpótló támogatásban jogosult, 2011.09.01-tõl
foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosultnak kell
tekinteni. A 2012. 01.01-ét megelõzõen megállapított rendszeres
szociális segélyeket 90 napon belül felül kell vizsgálni (2011. évi
CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint az egyéb törvények módosításáról) mivel
a módosítás szerint rendszeres szociális segélyre jogosult az a
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Június

Július

Augusztus

214
32

175
32

185
33

188
34

8

9

9

9

9

342

257

216

227

231

személy, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven
belül eléri (eddig az 55. életév betöltése volt irányadó).
Amennyiben a jogosult esetében a rendszeres szociális segély
feltételei nem állnak fenn, foglalkoztatást helyettesítõ
támogatást kell megállapítani (összege jelenleg 28 500.-Ft.).
A rendszeres szociális segély összege a családi jövedelmi
értékhatár és a jogosult családja összjövedelmének összege,
azonban nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér
mindenkori legkisebb összegének járulékokkal csökkentett
90%-át azzal, hogy ha a rendszeres szociális segélyre jogosult
családja tagjának foglalkoztatást helyettesítõ támogatást
állapítottak meg, akkor a rendszeres szociális segély összege
nem haladhatja meg a nettófoglalkoztatási bér 90%-ának és a
foglalkoztatási támogatás összegének különbözetét.
2012.01.01-tõl az önkormányzat a rendszeres szociális segély
feltételeként is elõírhatja a lakókörnyezeti rendezettség
biztosítását. Amennyiben annak a jogosult nem tesz eleget, az
ellátás folyósítását 1 hónapra fel kell függeszteni.
A 171/2011. (VII.24.) Korm. rendelet értelmében a
jövõben támogatás nyújtható a foglalkoztatást helyettesítõ
támogatásra jogosult személy 1-4 hónapos foglalkoztatás (bér és
járulék) 95%-áig, illetve a közvetlen költségekhez, melynek
mértéke a bérhez és járulékhoz nyújtott támogatási összeg 5%-a.
Hosszabb idejû közfoglalkoztatás esetén (6-8óra/ 2-12 hónap) a
támogatás 70-100 %-áig terjedhet, a közvetlen költségekhez
nyújtott támogatás nem haladhatja meg a nyújtott támogatás
20%-át.
A 170/2011. ( VIII.24.) Korm. rendelet értelmében a
szakképesítést és középfokú végzettséget nem igénylõ
munkakör betöltése esetén teljes munkaidõben foglalkoztatott
bruttó munkabére 57 000.-Ft. Részmunkaidõ esetén a bruttó
munkabért a munkaidõ eltérõ mértékével kell csökkenteni,
azonban a nettó munkabér nem lehet kevesebb a foglalkoztatást
helyettesítõ támogatás összegénél (jelenleg 28 500.-Ft).
Legalább középfokú vagy szakképzettséget igénylõ
munkakörnél a garantált bér bruttó 78 000.-Ft teljes munkaidõ
esetén.
Bérkifizetés hetente, heti-bérrészletekben történik.
J á s z k i s é r, 2011.08.31.
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