A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS KIADVÁNYA
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Január 6-án töltötte

90.
életévét

Tajthy Jánosné Marika néni.
Városunk vezetősége nevében, Hajdú László polgármester és
Szabó Szidónia jegyző 2014. január 24-én otthonában
köszöntötte, ajándékkosárral és virágcsokorral Marika nénit
születésnapja alkalmából.

Ez úton kívánunk további jó egészséget, sok
boldogságot és hosszú életet neki.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 30-i soros, nyílt ülésén történtekről
Az ülésen a Képviselő-testület:
Meghallgatta Hajdú László polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a
képviselő-testület megbízása alapján végzett feladatokról.
Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a 2013. IV.
negyedévi képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, hatályon kívül
helyezéséről szóló beszámolót. Jászkisér Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 2013. év IV. negyed-évében 71 határozatot
fogadott el.
Elfogadta a helyi civil szervezetek beszámolóját az
önkormányzati támogatás felhasználásáról. A beszámolóból
kiderül, hogy a szervezetek a támogatási összegeket
maradéktalanul és az előzetes terveknek megfelelően
használták fel.
Meghatározta a 2014. évi önkormányzat által
szervezett rendezvények költségeit és azok időpontjait
pontosította.
Felülvizsgálta a Jászkiséri Roma nemzetiségi
Önkormányzattal kötött megállapodást. Az együttműködési
megállapodás 2012. június 01-jén került aláírásra határozatlan
időre. Ebben az évben a felülvizsgálat oka az volt, hogy
jelentősen változtak a pénzügyi szabályok. Az RNÖ nemcsak
önálló számlát és adószámot kapott, hanem teljes rendelkezést a
számla felett.
Felülvizsgálta a Képviselő-testületi és Bizottsági tagok
üléseken történő részvételét. A beszámolóból megállapítható,
hogy a képviselők eleget tettek a törvényi kötelezettségeiknek
az ülésekről való igazolt hiányzásukkal nem hátráltatták a
bizottsági és a testületi ülések határozatképességét.
Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a 2013. évi
startmunka projektben végzett feladatokról szóló részletes
beszámolót, melyet teljes terjedelmében közlünk újságunk e
havi számában. Megállapította, hogy a program sikeresnek
tekinthető és nagymértékben hozzájárult a településünkön élők
életszínvonalának javulásához és a programban részt vevők
szemléletének változásához. A programok keretein belül
településünk több épülete is megújult, javult az utak és járdák
állapota, valamint láthatóan tisztább és gondozottabb képet
mutatatnak közterületeink.

Elfogadta a 2014. évre várható startmunka programról
szóló tájékoztatót. A 2014. évi tervezés során elvárásként
fogalmazták meg az önkormányzatoknak, hogy a közvetlen
költségek tekintetében beleférjenek a bérköltségek 20%-os
mértékébe. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a
2014. évi források a most megvalósuló téli átmeneti
közfoglalkoztatás kötelezettségei miatt szűkösek, ezért fontos a
reális tervezés.
A korábbi évek gyakorlatával ellentétben az önkormányzatokkal nem fognak tervtárgyalásokat lefolytatni, hanem a
benyújtott programok, költségvetés alapján egyeztetik a konkrét
kérelem tartalmát a közfoglalkoztatóval. A 2014. évi startmunka
mintaprogramokban a miniszteri döntések várható ideje 2014.
február 24.
2014. évben startmunka tekintetében a mezőgazdasági projekt
folytatására, illetve téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatásra adott be az önkormányzat tervezetet.
A mezőgazdasági startmunkában a jelenleg foglalkoztatott 15
fő továbbfoglalkoztatása, a meglévő állatállomány növelése,
takarmány beszerzése és a földterületek művelése, vetőmag
szükséglete szerepel. A projekt indulása 2014. 04. 01-től várható
2015. 01. 31-ig.
A téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás keretében a
korábban megkezdett volt presszó épület felújítása folytatódna,
szociális helyiségek, raktár, elárusító hely, feldolgozó helyiség
kialakításával és a pince felújításával. (Sajnos a megengedett
20%-os dologi költségek mértéke nem fedi az épület teljes
felújítási költségét.) Emellett folytatódik a programban a
térkőgyártás is. A projektben várhatóan 40 fő közfoglalkoztatott,
2014. 05. 01. – 2014. 12. 31. között időszakban fog dolgozni.
Ezen kívül várhatóan 2014 májusától indulhat a többi
startmunka program (közút, belvíz elvezető rendszer
karbantartása, illegális szemétlerakók felszámolása), melyhez
azonban (előzetes tájékoztató alapján) a korábbi évekhez képest
nem adnak dologi költségeket, tehát csak a munkabérrel
számolhatunk. Az önkormányzatnak a programok
megvalósításhoz, illetve működéséhez saját forrást is be kell
terveznie. Ez a költség tartalmazza a presszó épület
felújításához szükséges többletköltséget, nyomtatványok, papír
beszerzését, 6 órás közfoglalkoztatás 15%-os önerejét, egyéb
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anyagbeszerzéseket is, melyek a projekt megvalósításához
szükségesek, de a dologi költségekbe nem fér bele.
Egyhangúlag támogatta a 2014-es Megyei Parlagfűmentesítési Alaphoz történő csatlakozásról, és pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztést.
Módosította a térfigyelő kamera rendszer kiépítéséről szóló
152/2012.(VI.28.) határozatát. A zárt rendszerű térfigyelő
kamerák határozatban kijelölt helyszínei az utolsó módosítás
óta időközben (lakcímváltozások stb. miatt) megváltoztak.
Ennek megfelelően a határozat 2. pontját módosítani
szükséges. A kihelyezett zárt rendszerű kamerák helyszínei az
alábbiak szerint változtak:
1. Mező utca
2. Kittenberger utca
3. Deák F. utca
4. Akácfa utca
5. Vágóhíd utca
6. Kossuth L. út
7. Hősök tere
8. Hősök tere
9. Damjanich utca
10. Fő út
11. Szabadság utca
12. Szabadság utca
Újabb 5 évre megbízta Balogh Györgyöt a Művelődés
Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény
vezetésével.
Módosította a hulladékszállítási közszolgáltatási
szerződést, melyre azért volt szükség, mert 2012-ben módosult
a hulladéktörvény, 2013-ban változtak a szerződéskötésre
vonatkozó kormányrendeletek, a díjmegállapítással kapcsolatos
törvényi előírások, a hátralékosokkal kapcsolatos intézkedések.
Elfogadta a Regio-Kom Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodásáról szóló előterjesztést.
Megtárgyalta és elfogadta a Jászkisér, Jászapáti,
Jászszentandrás átadók osztatlan közös tulajdonát képező
szennyvíztisztító telep működtetése, a szennyvízkezelési és
tisztítási szolgáltatás teljesítésének szabályozásáról szóló
szerződés módosításáról szóló előterjesztést.
Módosította a víziközművek üzemeltetésével
kapcsolatos, a helyi közműves ivóvízellátás és szennyvízkezelési szolgáltatásáról szóló szerződést.
Elfogadta a Jászkisér Város Önkormányzata
adósságának átvállalásáról szóló határozati javaslatot. A 2014.
évi központi költségvetési törvény értelmében az állam 2013.
december 31-ig az önkormányzatok és társulásaik fennálló
adósságelemeit teljes mértékben átvállalja. Jászkisér
tekintetében ez összesen 23.696.392.-Ft-ot jelent.
Elfogadta az önkormányzati folyószámlahitel
igénybevételéről, az önkormányzati munkabér hitel
igénybevételéről és az önkormányzati fejlesztési hitel
igénybevételére szóló előterjesztéseket. A hitelek igénybevétele
nem kötelező, mindössze biztonsági okokból szokott minden
évben keretszerződési megállapodást kötni az Önkormányzat az
előre nem látható események bekövetkezésének lehetősége
miatt.
Megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
önkormányzati tulajdonú gépek, berendezések, eszközök a
JÁTI részére történő átadásáról szóló előterjesztést, melyben az
elmúlt években az Önkormányzat nevében a Képviselő-testület
által, valamint a SART munkaprogram keretein belül beszerzett
gépek, berendezések és eszközök kerülnek átadásra. Ezen
eszközöket jelenleg is a JÁTI üzemelteti, valamint ezekkel látja
el az önkormányzat kötelező feladatait és vesz részt a település
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fenntartási, fejlesztési feladataiban.
Szintén egyhangúlag támogatta a JÁTI (egyéb
működési bevétel, dologi kiadás) előirányzatainak emeléséről
szóló előterjesztést, melyre 2 db laptop beszerzése miatt volt
szükség.
Módosította a háziorvosi rendelő felújításának
előirányzatát, mivel a felújításra elnyert támogatás nem fedezi
az előzetesen elfogadott felújítási tervek alapján számított
összeget.
Módosította a költségvetési előirányzatot, mivel
településünk 27.500.000.- Ft, „A működőképesség megőrzését
szolgáló kiegészítő támogatás”-ban részesült. A pályázaton
elnyert összeg felhasználásáról külön cikkben olvashatnak e
havi újságunkban.
Szintén módosította a 2013. évi egyes jövedelem-pótló
támogatások előirányzatát, melyet az előirányzat és a tényleges
támogatás közötti különbözet indokolt.
A jogszabályi feltételeknek megfelelően módosította
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.
(III.1.) önkormányzati rendeletét.
Elfogadta a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 6/2012. (II.30) rendelet módosításáról szóló
előterjesztést.
Elfogadta a gyermekek védelmének helyi szabályairól
szóló 4/2009. (II.23.) rendelet módosítására tett előterjesztést,
melyre a törvényi változások miatt volt szükség.
-juhi-

Ez úton hívjuk fel olvasóink figyelmét,
hogy a
Képviselő-testület következő soros,
nyílt ülését

2014. február 27-én 14 órakor
tartja
a Városháza házasságkötő termében,
melyre
sok szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
Tisztelt Jászkisériek!
A tanuszoda továbbra is várja a sportolni, mozogni
vágyó lakosokat.
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
- 25 m x 11,5 m x 1,2 m-es 28-30 °C
medence használata
- 5 féle fittnes gép (14 db) használata
- Szauna
Nyitva tartás:
Uszoda
Szauna
hétfőtől péntekig
16-20-ig
17-19-ig
szombaton
14-19-ig
15-18-ig
Bérlet ára:
8+4 alkalomra szóló bérlet:
4000 Ft
4+2 alkalomra szóló bérlet:
2400 Ft
1 alkalomra szóló belépő:
600 Ft
Szauna belépő:
500 Ft/alkalaom/fő (minimum 4 fő 2000 Ft)
Bérlet, illetve belépő nyitvatartási időben a
helyszínen váltható az úszómestereknél!
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2013. év végén 27,75 millió Ft támogatásban részesült településünk
A működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő
támogatásban részesült településünk 2013.
december végén.
A megítélt támogatás összege 27.750.000.- Ft.
A támogatást:

kötelező feladatok ellátására,

2013. évi feladat finanszírozással nem fedezett
kiadásokra,
biztosította az állam, azzal a feltétellel, hogy a
szociális alapintézmények, valamint közművelődési
feladatok megvalósítására és az iparűzési
adóalapokban bekövetkezett csökkenés hatására
történt hiány pótlására lehet felhasználni.
Így az Alapszolgáltatási központ, a bölcsőde, a
könyvtár és a napközi épületére is, 10, 7 millió Ft-ot

tudunk fordítani. Ezen felül az ifjúsági ház
karbantartási feladatai közül, a lapos tető szigetelésének kijavítására valamint az Alapszolgáltatási
Központ, a Bölcsőde és a Művelődési Ház
legszükségesebb és régóta cserére érett eszközeinek
beszerzésére fordítjuk.
Ezáltal ezeknél az intézményeknél nagymértékben
javult és megfelelő minőségben biztosított az
intézmények szolgáltatásainak minősége.
Köszönjük a támogatást nyújtóknak, hogy
így intézményeink működése stabilabbá
válhatott.
Hajdú László
polgármester

Egyesített Szociális Intézmény
Jászberény
Fogyatékkal élők nappali ellátása
A családok életvitelét jelentősen befolyásolja, hogy a
családban él-e sérült személy, vagy sem. Nappali
intézményünk jó lehetőséget ad arra, hogy míg a
fogyatékkal élő személy napközben szakemberek
felügyelete alatt áll, az intézmény tehermentesítse a
családot a napközbeni gondozás alól. A szülők munkát
tudnak vállalni, így nagy lehetőség nyílik meg mind a
család, mind az ellátott számára. Alapelvünk, hogy a
fogyatékkal élő emberek a társadalom egyenlő jogú és
méltóságú tagjai legyenek. A szolgáltatás az Egyesített
Szociális Intézmény integrált részeként működik 2013.
július elsejétől.
Céljaink:
A fogyatékkal élő ember a családjában maradhasson
mindaddig, amíg az állapota megengedi, valamint az,
hogy sem ő, sem pedig hozzátartozóik ne szigetelődjenek
el, ne maradjanak magukra problémájukkal. A
közösségbe tartozás lehetőségét kínáljuk fel.
Feladataink:
A jászberényi kistérség területén élő sérült fiatalok és
felnőttek nappali ellátása, lehetőséget biztosít napközbeni
tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint
az alapvető higiénés szükségletek kielégítésére.
Ellátási területek: Alattyán, Jánoshida,
Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás,
Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy,
Jászfényszaru, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér,
Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor
Kik igényelhetik?
Az intézményben történő nappali ellátást igénybe veheti
az a jászberényi kistérség településén élő fogyatékos
személy, aki
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nem tanúsít veszélyeztető magatartást,

önálló helyzetváltoztatásra – segédeszközzel – képes,

önkiszolgálásra részben képes, vagy önellátásra nem

képes, de felügyeletre szoruló,

nem igényel orvosi ellátást, állandó ápolást,

gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézményben

nevelésre, oktatásra nem alkalmas és felvétele
elhelyezése korának, állapotának megfelelő oktatási
intézményben nem biztosítható
Hogyan lehet igényelni az ellátást?
Az intézmény által kialakított kérelem formanyomtatvány kitöltésével, vagy szóban kérheti a szolgáltatást az
ellátott vagy törvényes képviselője, amely feltételeiről a
kérelem benyújtásakor tájékoztatást kap.
Az ellátási forma 24 férőhellyel működik, 6-8 fős
csoportokban. A csoportok kialakításánál törekszenek az
életkor és állapot szerinti megbontásra. Az ellátásokat
igénybevevők:

mozgássérült,

látássérült,

hallássérült,

enyhe fokú-, középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos,

halmozottan sérült.
Elérhetőségek:
Bozóki Jánosné intézményvezető
Gáspár-Szanyi Krisztina ellátásvezető
5100 Jászberény, Fehértói út 7.
Tel.: 06-20-288-6430
Email: egy.szoc.int@pr.hu
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„AKTÍVAN A TUDÁSÉRT!”
- Tájékoztató a TÁMOP- 5.3.10-12/1- 2012-0001 projektről A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) közel két
évtizedes felnőttképzési tapasztalattal, valamint a
kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások ellátása révén
felhalmozott tudásával most készségfelméréssel induló
képzési lehetőséget biztosít a programra jelentkezők és a
programba kerülési kritériumoknak megfelelők számára az
egész országban.
I. A PROJEKT RÉSZTVEVŐI
I.1. Célcsoport meghatározása (kik vehetnek részt?)
A projektben az alacsony iskolai végzettségű (alapfokú vagy
alsó középfokú végzettséggel rendelkező) vagy iskolai
végzettséggel nem rendelkező inaktív státuszú és/vagy az
alábbi jellemzőkkel bíró hátrányos helyzetű személyek is
megjelennek célcsoportként:
- az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett
alkalmazásban; vagy
- 50 éven felüli személy; vagy
- egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt.
A jogosultsággal kapcsolatban a projekt előírásainak
megfelelően vizsgálni szükséges azt is, hogy az elmúlt 6
hónapban részt vett-e a jelentkező hazai forrásból vagy az
Európai Unió által támogatott képzési programban.
I.2. Kiemelt kiválasztási kritériumok (mit vizsgál a képző
intézmény a jelentkezőknél?)
(amennyiben valamely alábbi szempont esetében negatív a
vizsgálat eredménye, a jelentkező nem támogatható a
projektben)
1) Jelenleg álláskereső, azaz
- keresetpótló juttatásban nem részesül;
- az alkalmi foglalkoztatásnak1 minősülő munkaviszony
kivételével munkaviszonyban nem áll, egyéb kereső
tevékenységet nem folytat;
- a képzés időtartama alatt további támogatott képzésben és
munkaerő-piaci programban nem vesz részt.
(1
Az alábbi munkákra létesíthető alkalmi vagy egyszerűsített
munkaviszony: háztartási munka, mezőgazdasági,
növénytermesztési és idegenforgalmi idénymunka, valamint
azon alkalmi munkák, melyek legfeljebb öt egymást követő
naptári napig, és egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt
naptári napig, és egy naptári éven belül legfeljebb kilencven
naptári napig létesített, határozott időre szóló
munkaviszonynak minősülnek.)
2) Az elmúlt 6 hónapban hazai forrásból vagy az Európai
Unió által támogatott képzési programban nem vett részt.
3) Legmagasabb iskolai végzettsége legfeljebb 8 általános
iskolai osztály vagy alsó középfokú végzettség (szakiskola).
4) Egészségügyi állapota várhatóan lehetővé teszi a képzési
programon való részvételét (jelentkező tájékoztatása
alapján).
II. PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK (mit kínál a program
a részvevőknek?)
1) Milyen a tudása, milyenek a képességei? - készségfelmérés
A programhoz csatlakozók készségfelmérésen,
alapkompetencia-mérésen vesznek részt. A felmérés

elsősorban azokra az alapkészségekre irányul, melyek a
foglalkoztathatóság szempontjából alapkövetelménynek
számítanak (pl. olvasás-szövegértés, számolás, anyanyelvi
kommunikáció, tanulás tanulása).
2) Miben a legjobb? – Fejlesztési terv személyre szabva
Az így született eredmények figyelembevételével a
szakemberek a résztvevőkkel közösen alakítják ki az egyéni
fejlesztési és cselekvési tervet, amely kijelöli a résztvevő
fejlesztési irányait, így például olyan fejlesztő programban
vehet részt, melynek segítségével képessé válik a munka
világában való jobb tájékozódásra.
3) Fejlesztjük az írási, olvasási szintet, eszközt adunk a
továbbtanulásra
A felmérések elvégzése után azok, akik elegendő késztetést
éreznek magukban arra, hogy a munkaerő-piaci esélyeiket a
programban történő következetes részvétellel és megfelelő
teljesítménnyel erősítsék, megkezdhetik a képességeiknek
megfelelő arányú fejlesztési modulokat, illetve az
érdeklődési körükhöz illeszkedő szakmai programrészeket is
tartalmazó akkreditált képzési programot. A program az
olvasás, írás, számolás, szövegértés és logikus gondolkodás
fejlesztését, valamint a szakmai orientációt segíti elő annak
érdekében, hogy a képzést sikeresen elvégzők alkalmassá
váljanak szakmai képzésekben történő részvételre.
A TKKI biztosítja a képzés összes feltételét, a képzésre
járás költségeit, a tananyagokat, a képzés idejére pedig
megélhetési támogatást.
4) Pénzbeli támogatással segítjük a program alatt a
megélhetést!
A képzések időtartama alatt a TKKI megélhetési támogatást
biztosít a résztvevők számára, amelynek mértéke arányosan
igazodik a mindenkori közfoglalkoztatási bérhez, a
résztvevők így a programok során a készségeik és
képességeik fejlesztésére tudnak összpontosítani.
5) Senkit nem hagyunk magára!
A projekt más projektekkel és programokkal is
összekapcsolódik, ezért azok a jelentkezők, akik valamilyen
okból nem részesülnek képzésben e projekt keretén belül,
részt vehetnek a társadalmi felzárkózást szolgáló további
más programokban.
III. A JELENTKEZÉS FORMÁJA (hol és hogyan
jelentkezhetnek az érdeklődők?)
III.1. Jelentkezés helyszíne
A jelentkezés a toborzó rendezvényeken lehetséges a
regisztráció és kompetenciamérés dokumentumainak
kitöltésével.
III.2. Mit hozzanak magukkal a toborzó rendezvényre a
jelentkezők?
·
legmagasabb iskolai végzettséget igazoló
dokumentumot,
·
személyi igazolványt,
·
TAJ kártyát,
·
adókártyát.
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Beszámoló a 2013. évi startmunka projektekben végzett feladatokról
I. Téli közfoglalkoztatás
Elvégzett feladatok: A téli időszakban jelentősen
megnövekszik a segélyezettek száma, mert az idényjellegű
munkák (elsősorban az építőiparban dolgozók) a tél
beálltával megszűnnek. Ezért a téli közmunkaprogram
keretében, elsősorban e munkavállalók számára szerettünk
volna megélhetést biztosítani. Önkormányzatunk és
intézményei belső, télen is végezhető karbantartási és
felújítási feladatainak elvégzése volt a cél. A projekt
keretében a napközi konyha és a polgármesteri hivatal
épületének külső homlokzat felújítása (1100 m²), vakolása,
festése, eresz-, és homlokdeszka cseréje és festése (80 m²),
valamint az épületek bels鮢 ése (2000 m²) és padlóburkolat
cseréje, javítása (120 m²), térkőgyártás, utcabútorok készítése
feladatok kerültek megvalósításra.
Foglalkoztatott létszám: 40 fő (30 fő segédmunkás, 10 fő
szakmunkás)
II. Illegális hulladéklerakók felszámolása
Elvégzett feladatok: A településből kivezető utak mentén
nagy problémát okoz az illegális hulladéklerakók
elszaporodása, melyek bel- és külterületen egyaránt
előfordulnak. A programot ismét 10 hónapra terveztük, így a
lerakók felszámolása folyamatos lesz a településen.
Elsősorban a településről kivezető utak mentén található
illegális lerakók megszüntetése a cél, a Hevesi úton (hrsz.
417) 900 m-en, 10 m³, Szőlő út (hrsz. 0867/2) 80 m³, Sülyi út
1,5 km-en 10 m³, valamint a Pélyi út teljes szakaszán 6 km-es
hosszon kb. 60 m³. A hulladékok közül a legtöbb az építésibontási és kommunális hulladék. Ezen kívül a település
központjában található köztereken, intézmények környékén
található hulladékok összegyűjtése a projekt ideje alatt
folyamatosan történt kb. 80 m³. Itt elssorban 50 év feletti női,
elsősorban alacsony képzettségű munkaerőt foglalkoztattunk, akiknek elhelyezkedése nem megoldott a
munkaerőpiacon. A programban kézi szerszámok,
munkaruha, zsákok, WC konténer beszerzése valósult meg,
valamint üzemanyag, hulladék elszállítása és lerakási díja
került elszámolásra.
Foglalkoztatott létszám: 10 fő (9 fő segédmunkás, 1 fő
szakmunkás)
III. Belvízelvezető csatornák karbantartása
Elvégzett feladatok: Jászkisér természeti adottságainál
fogva vizenyős, vízjárta település, a Tisza ártere volt. A Tisza
szabályozásával az évenkénti kiöntések már nem
veszélyeztették a települést, de alacsony szintje és a HanyiTiszasülyi árapasztó tározó feltöltése után továbbra is
belvízzel sújtott település. A belvízelvezető csatorna
karbantartása nemcsak a belvizes téli időszakok feladata,
hanem a megelőzés, a prevenció is fontos feladat. Ezért ebben
a programban a meglévő belvízelvezető csatornahálózat
karbantartása, tisztítása a cél. A főgyűjtők, befogadókba
vezető csatornák évenként legalább kétszeri kaszálástgazolást igényelnek, ami ahhoz szükséges, hogy a
településen keletkező káros vizeket mielőbb, károkozás
nélkül tudjuk bevezetni a befogadó csatornákba. Ezen kívül a
településen található 4 db záportározó karbantartása is
szükséges, szintén évente legalább két alkalommal gaz és nád
kaszálása.

-

földmedrű árkok, átereszek tisztítása Vércse, Bajcsy
Zs, utcákban
- átereszek tisztítása Bocskai, Kossuth L., Gárdonyi,
Kinizsi, Rigó utcákban
- nád- és gaz kaszálás Kiss E., Dobó utcák, Petőfi út és
Tavasz u. közötti szakaszon, Bercsényi, Pipa,
Somogyi B., Rákóczi, Erkel F. Bartók B. utcákban
- fent említett utcákban a munkálatokat gazolás,
cserjeirtás előzte meg
- dohánybeváltó, Szent István parkban és önkormányzati ingatlanok területén egész évben fűkaszálás
- temetőben sírok gondozása (jászkapitány, tanítók
stb.)
- önjáró fűnyíró, szecskázó gép, döngölő béka,
pótkocsi vásárlása
- kéziszerszámok, motoros fűkasza vásárlása
- átereszek, cement, sóder beszerzése
A településen folyamatosan, több munkacsoportba osztva
történt a munkavégzés.
Foglalkoztatott létszám: 20 fő (16 fő segédmunkás, 4 fő
szakmunkás)
IV. Közúthálózat karbantartása
Elvégzett feladatok: A közút startmunka program
megvalósítása során az alacsony iskolázottságú
segélyezettek foglalkoztatása sikeres volt, hiszen többségük
korábban már dolgozott ilyen területen. A tapasztalatok azt
mutatták, hogy a betervezett aszfalt mennyiség az utak
kátyúzására nem volt elég. Az utak állapota több aszfalt
mennyiséget igényel és ez által a helyreállított aszfalt utak
számát is növelni tudjuk. A projektben elsősorban az aszfaltés a szilárdburkolatú utak kátyúzását, vízelvezetését és
padkarendezését szeretnénk megvalósítani. 2013-ban 21
utcában 2095 m2 nagyságrendben található kátyú javítását
szeretnénk elvégezni, mely utcák a következők: Fő utca,
Bocskai út, Rákóczi út, Szőlő út, Ladányi út, Kiskör út, Kiss
Ernő út, Dobó út, Zalka Máté út, Jókai út, Ady E. út, Nagykör
út, Kölcsey út, Széchenyi út, Rózsa út, Vágóhíd út, Bercsényi
út. A projektekben foglalkoztatottak létszáma lehetővé teszi,
hogy az utak kiegészítő létesítményeit (padkák, árkok) is
folyamatosan karbantarthassuk. Feladataink közé tartozik a
2012. évben az utak mentén kiültetett fák és cserjék
gondozása, ápolása, hiányának pótlása is, az árkok fűnyírása,
kézi és gépi kaszálása.
Foglalkoztatott létszám: 40 fő (35fő segédmunkás, 5 fő
szakmunkás)
- 175 t aszfaltot használtunk fel az utak kátyúzására
- az utcák padkarendezéséhez, útalappal ellátott útjainak
kátyúzásához 80 m³ zúzottkövet dolgoztunk be
- saját készítésű térkőből járdákat, fekvőrendőrt raktunk le
- a projektből kéziszerszámok, aszfaltvágó korong került
beszerzése és munkaruha került megvásárlásra
V. Mezőgazdasági startmunka
Új projektként indítottuk el 15 fő foglalkoztatásával. A
projekt indulásakor problémát jelentett a terület kiválasztása,
de azután nagy gyorsasággal elindult az épület felújítása, az
állatok tartására alkalmas helyiség kialakítása, a dolgozók
részére melegedő, WC, raktár elkészítése. Felállításra került
2 db fóliasátor, megépült a fólia fűtésére a kemence, a
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takarmánytárolására alkalmas góré, alatta ólakkal.
Termeltünk 1 ha területen kukoricát, vásároltunk 25 db
magyar merinó jerkét, 1 db magyar merinó kost, 4 db racka
jerkét. (Tavasszal várható szaporulat.) Kerítést készítettünk,
gyümölcsfát ültettünk, közterekre virágpalántát vásároltunk,
ültettünk. A közfoglalkoztatottak 2013 augusztusától
képzésben vesznek részt állattenyésztő, állattenyésztőnövénytermesztő és növénytermesztő-tartósítás szakokon,
szintén TÁMOP pályázat keretében. Beszerzésre került
rotációskapa, motoros permetező, háti permetező, kézi
szerszámok, vetőmagok, locsolócső, egyéb szerszámok és az
épület felújításához szükséges építőanyag.
A start programokon kívül hosszabb időtartamú (6 órás)
közfoglalkoztatás keretében 2013. 03. 01. – 2013. 12. 31.
között 9 fő regisztrált álláskereső és segélyen élő dolgozott
elsősorban az intézmények adminisztrációs és egyéb
feladatainak elvégzésében. Szintén hosszabb időtartamú (6
órás) közfoglalkoztatás keretében 2013. 10. 01. – 2013. 11.
30. között 15 fő, 2013. 11. 01. – 2014. 01. 31 között 15 fő
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dolgozott. Többségük területen dolgozott közülük.
Valamint a TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek
foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok
a konvergencia régiókban)” című projekt keretén belül 2 fő
főiskolai végzettségű pályakezdő dolgozik hivatalunknál. 90
napig 100%-ban támogatja a bér + járulékait, majd tovább
foglalkoztatás esetén 8 hónapig 70%-ban támogatja a bér +
járulékait.
Jelenleg 210 fő vesz képzésen, akik a záróvizsga után a
településen dolgoznak, közfoglalkoztatási szerződésük 2014.
04. 30-val jár le. Ezen kívül 2014. 01. 01. - 2014. 04. 30. között 45 fő dolgozik a településen, ők végzik a hivatal
felújítását, kisegítenek intézményeknél, illetve 2013. 12. 01.től 2 fő adminisztrátor segít a közfoglalkoztatottak személyi
ügyeinek intézését 2014. 04. 30-ig.
A startmunka projektekben szakmai együttműködőként a
JÁTI vesz részt, ők irányítják a munkák, végzik a
beszerzéseket.
Torma Márta

TÁMOP-1.4.3-12/1 -2012-0073
„Jászapáti Hangya-2010 Termelőiskola
létrehozása

Jászapáti Város Önkormányzata
„JÁSZAPÁTI HANGYA-2010 TERMELŐISKOLA LÉTREHOZÁSA" CÍMŰ
PÁLYÁZATÁNAK KERETÉBEN KÉPZÉSI LEHETŐSÉGET KÍNÁL
ÁLLÁSKERESŐK SZÁMÁRA!
A JÁSZAPÁTI HANGYA-2010 TERMELŐISKOLÁBAN ARANYKALÁSZOS GAZDA - OKJ-s képzésre
az alábbi feltételek szerint jelentkezhet:
- 18-55 év közötti életkor
- szakiskolai, középfokú végzettség (szakmunkás vagy érettségi), felsőfokú iskolai
végzettség
- regisztrált álláskeresői státusz
- Alsó-Jászsági lakóhely
Az alapképzés után 3 tagozaton tanulhatnak tovább a részt vevők, amely keretén belüi egy új típusú
gazdálkodási formával is megismerkednek. A képzés alatt megélhetési célú támogatás, és szükség
esetén utazási költségtérítés is jár. A február elején induló képzésben részt vevők „Aranykalászos
Gazda" képesítést szereznek, amellyel a későbbiekben először családi gazdaságban önellátásra
történő termeléssel, majd a termékek piaci értékesítésével stabil megélhetést nyújtó
munkalehetőséghez jutnak. A termékek értékesítésében és a piac szervezésében a Megújuló
Hangya 2010 Szövetkezet és annak partnerei fognak segítséget nyújtani.

Képzés várható indulása:
Jelentkezési határidő:

2014. március hónap
2014. február 20.

Érdeklődni lehet és a jelentkezési lap beszerezhető és leadható Bója Györgyné szakmai vezetőnél,
telefon: 06/70/627-0414, vagy a Gróf Széchenyi István Katolikus Középiskolában (5130 Jászapáti,
Vasút u. 4. telefon: 57/540-260), illetve a jelentkezési lap letölthető az önkormányzat honlapjáról:
Jászapáti Város Önkormányzata
Cím: 5130 Jászapáti, dr Szlovencsák Imre u.2
Telefon: +36(57)441-076
E-mail: titkarsag@jaszapati.hu
Honlap: www.jaszapati.hu

Munkában a zsűri
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