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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA IX.évfolyam 2.szám

Tisztelettel meghívjuk  
Önt  és  kedves családját

2009. március 13-án
délután 15 órára

az

1848-49-es Forradalom 
és Szabadságharc 

ünnepi
megemlékezésére a Kossuth-

emléktáblához.

Rossz idõ esetén az ünnepi mûsort a 
mûvelõdési házban tartjuk meg.

Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ- ben jelölte meg. Meghatározta, hogy a lehetséges üzemeltetõ 
testülete 2009. február 12-i soros ülésén elfogadta a 2009. évi feladatát az önkormányzat konyhájában végezze, ez egyben az 
gazdálkodási tervet. A kiadási fõösszeget 842 millió 848 ezer Ft- önkormányzattal bérleti viszonyt jelent.
ban hagyta jóvá! A bevétel a kiadás összegével azonos! A Elfogadta a Jászkisér Nagyközség Önkormányzata által 
költségvetés hiánya 49 millió 800 ezer Ft, e nevezett összeg a beadott „Adj esélyt” – új módszerekkel a gyermekbarát iskolai 
folyószámlahitelt finanszírozza. A folyószámla hitel a Víziközmû környezettel a gyermekek neveléséért pályázat II. fordulójába 
beruházás finanszírozása miatt áll fenn! A költségvetés összege a beadott dokumentáció elkészítését (engedélyes tervek, 
hivatal, részben önálló és önálló intézmény mûködését biztosítja. költségvetés). A pályázat összege 557 millió 451 ezer Ft. A 
Takarékos gazdálkodással minden kötelezõ és önként vállalt szükséges önerõ 74 millió 812 ezer 420 Ft. Elfogadta a Pély község 
feladatát ellátja! A költségvetés mindösszesen 185 fõ a fentiekhez hasonló tervét. Ugyanis a két település önkormányzata 
közalkalmazott és köztisztviselõ foglalkoztatását biztosítja, nevelési-oktatási intézményeit társulásban mûködteti. A 
melynek kiadási vonzata 516 millió 398 ezer Ft. Ebbõl a projektvezetõ Jászkisér Nagyközség Önkormányzata. A beruházás 
munkaadókat terhelõ járulék 122 millió 998 ezer Ft. összege itt 181 millió 280 ezer 100 Ft. Önerõs költsége 10 millió 25 

Megismerte és elfogadta az Önkormányzat képviselõ- ezer 880 Ft. Az önerõ költségét Pély község testülete 2009 és 2010 
testülete a település Esélyegyenlõségi programját. Az elõterjesztõ évben Jászkisérnek fizeti!
alapos elemzõ munkával és körültekintõ gondossággal mutatja be a Elfogadta a Jászsági Ivóvízminõség-javító Társulás 
településszerkezetet intézményeivel (lakóival), ezek minden létrehozására irányuló programot. Kilenc település részvételével 
gondjával és a lehetséges kitörési pontokkal együtt. Elemzi az megalakuló társulásban a költségek lakosságszám arányában 
egészségügyi ellátás, az oktatás, a szociális ellátás és szolgáltatás, a képzõdnek, Jászkisér esetében a bekerülés 379 millió 500 ezer 397 
foglalkoztatás, a kultúra és közmûvelõdés, szabadidõ eltöltés és Ft. A megvalósulás csak sikeres pályázattal jön létre. A települési 
sport helyzetét, a lehetséges beavatkozások és fejlesztési célok érdekek maximális védelmére a polgármester kapott megbízást.
megjelölését!  Napirend elõtti kérdések során vetették fel a képviselõk, 

Egyhangú szavazással támogatta a Jászsági Többcélú hogy a település képét (utcaképet) rontja egy-egy romos épület, 
Társulás szándékát a közoktatási intézmények társulási formában elhanyagolt terület. Közterület esetén, a járdák, árkok telkek elõtti  
való mûködtetésérõl. (Jászdózsa, Jászágó, Jászjákóhalma, tisztaságért a lakó felelõs! A közterület felügyelõ a figyelmeztetést 
Pusz t amonos to r,  J ánosh ida ,  J á sz t e l ek ,  A la t tyán ,  elvégzi, de végsõ esetben büntetés is alkalmazható. A megbontott 
Jászfelsõszentgyörgy, Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza). romos épületek a Jászapáti Építésügyi Hatóság illetékességébe 

Elfogadta a Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény tartoznak, a kérést hozzájuk is eljuttatják. 
alapítóokiratát. Az intézmény fenntartója Jászkisér Nagyközség Szintén téma volt Jászkisér-Jászapáti közötti közút 
Önkormányzata. Megjelölte az intézmény szakfeladatait, állapota. Több helyen már kifejezetten veszélyes! A kérdésre most 
alaptevékenységét, vagyonát, vállalkozási tevékenységét, nem érkezett válasz!
vezetõjének megbízási rendjét. A településrõl kivezetõ utak pl. a Pély felé vezetõ út 

Soron kívüli ülésen tárgyalta a közétkeztetési szolgáltatás árkainak tisztítását az idõ javulásával elvégzik. Más esetekben a 
közbeszerzési eljárással való pályáztatását. A jelenlegi üzemeltetési közút fenntartó illetékességét említik. 
szerzõdés lejár. A közbeszerzési eljárás kiírását 2009. március 31- Papp János

A “Jászkisériek Baráti Egyesülete” 
és a

“48-as Polgári Egyesület”

tisztelettel meghívja 
a Jászkiséri Mûvelõdés Házába

00
2009. március 16-án 18.  órára,

hogy megemlékezzünk az 1849. 
júniusában és júliusában kivégzett

Nádor-huszárokról
Ünnepi megemlékezésünk vendége 

Sándor filmrendezõ.
Levetítjük a “80 huszár” címû filmet.

Ezt követõen baráti beszélgetésre kerül sor 
Sára Sándorral

a film rendezõjével.

Sára 
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I. Önkormányzatnál igényelhetõ rendszeres  szociális ellátások és összegei 2009-ben
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti rendszeres ellátások 

Ellátás típusa havi összege 

1./ Aktív korúak ellátása 
a./ rendszeres szociális segély 
 
b./ rendelkezésre állási támogatás 

 
 
A családi jövedelemhatárhoz igazodó, nem fix 
összeg. Legfeljebb 57 815 Ft. 
Mindenkori nyugdíjminimum összege, jelenleg 
28.500.-Ft. 

2. idõskorúak járadéka 

- családban élõ 22 800 

- egyedülálló 27 075 

- egyedülálló, 75 év feletti 37 050 

3. lakásfenntartási támogatás minimum 2 500 

4. ápolási díj 

- alanyi jogú 28 500 

- magasabb összegû 37 050 

- méltányossági 22 800 

 

Kedves Kismamák, Anyukák!

Az Egészségterv keretében  2009. március 
hónaptól Baba-Mama Klubot szer-
vezünk. Az összejöveteleket minden 
hónap utolsó csütörtökén tervezzük. 
A következõ témákat szeretnénk érinteni, 
természetesen egyes alkalommal gyer-
mekorvos szakértõ segítségével: 

- bõrápolás,  fürdetés
- táplálás, 
- védõoltások,
- lázcsillapítás,
- gyermekbetegségek, 
- baleset megelõzés, 
- bölcsõde – óvoda kezdés. 

Az elsõ összejövetel idõpontja: 
00 30

2009. március 26.  14. -15.
Helye: 

Védõnõi Tanácsadó Jászkisér, 
Ladányi út 1.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 

Óvodai rajzkiállítás
Immár hagyomány, hogy az óvodába járó gyermekek 
munkáiból kiállítást rendeznek az óvónõk. Ez alkalommal 
2009. február 24-én 16 órakor Papp János nyugalmazott 
iskolaigazgató nyitotta meg a Mûvelõdés Háza galériáján a 
kiállítást. A megnyitón gyerekek, szülõk, nagyszülõk igen 
szép számmal jelentek meg, hogy megtekintsék az 
alkotásokat. A jászkiséri Napköziotthonos Óvoda 
nevelõtestülete helyi nevelési programjában 1999 óta 
alkalmazza Nagy Jenõné „Óvodai nevelés a mûvészetek 
eszközeivel”c program adaptációját. Az óvónõk nagy 
hangsúlyt fektetnek a gyermekek egyéni képességei szerinti 
nevelés, fejlesztés megvalósítására. A helyi nevelési program 
a gyermekek alapvetõ tevékenységére a játékra, mozgásra, a 
környezet tevékeny megismerésére, vers-mese, ének-énekes 
játék, rajz, kézmûvesség és hagyományápolásra épül. 
A kiállítást 2009. március 18-ig tekinthetõ meg!

TM
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Az önkormányzat  hatáskörébe tartozó rendszeres szociális megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 
ellátások közül  az elõzõ részben bemutattuk az aktív korúak négyzetméter, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága, ha 
ellátásán belül a rendszeres szociális segélyezéssel kapcsolatos a fent meghatározottnál kisebb alapterületû lakásban lakik. 
jogszabályi változásokat, ezért a továbbiakban  az idõskorúak Az alanyi jogon, illetve a normatív alapon megállapított 
járadékának, lakásfenntartási támogatásnak és ápolási díjnak a lakásfenntartási támogatás havi összege 
jogszabályi feltételeit, összegeit ismertetjük.

- a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult 
2./ Idõskorúak járadéka háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg 
Az idõskorúak járadéka azon idõs személyek részére biztosít az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át 
ellátást, akik szolgálati idõ hiányában a nyugdíjkorhatáruk - a fenti mértéket meghaladó egy fõre jutó havi jövedelem esetén a 
betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás 
alacsony összegû ellátással rendelkeznek. mértékének (TM) szorzata, 

de nem kevesebb, mint 2.500,- Ft. A támogatás összegét 100,- Ft-ra 
Idõskorúak járadékára jogosult kerekítve kell meghatározni. 

a 62. életévét, illetõleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött - A támogatás mértékének (TM) kiszámítása a következõ módon 
személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa történik: 
jövedelme alapján számított egy fõre jutó havi jövedelme nem 

                    j – 0,5 NYM haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
TM = 0,3 - ------------------- x 0,15 összegének 80%-át (2009. január 01-tõl 22.800,- Ft) 
                        NYM 

az egyedülálló, 62. életévét, illetõleg a reá irányadó - ahol a J a jogosult háztartásában egy fõre jutó havi jövedelmet, az 
nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét 
akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. 
mindenkori legkisebb összegének 95%-át (2009. január 1-tõl A normatív lakásfenntartási támogatás egy évre kerül 
27.075,- Ft) megállapításra.

Az önkormányzat rendelete alapján is megállapíthat helyi - az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi 
lakásfenntartási támogatást. jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi legkisebb összegének 130%-át (2009. január 1-tõl 37.050,- Ft)
lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeit, eljárási 
szabályait és a támogatás összegét:Összege 
- a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban a 62. életévét, illetõleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött - 

az egy fõre számított havi jövedelmi határát, személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
- a lakásfenntartás havi költségének a háztartás havi összegének 80%-a (2009. január 01-tõl 22.800,- Ft) 

összjövedelméhez viszonyított arányát, 
az egyedülálló, 62. életévét, illetõleg a reá irányadó - - a támogatás összegét, melynek egy hónapra jutó összege nem lehet 

nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy kevesebb 2.500,- Ft-nál, 
esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének - az igénylés menetét, 
95%-a (2009. január 1-tõl 27.075 Ft) - a lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett 

költséget. az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy estén az öregségi - 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a (2009. Költségeken a helyi lakásfenntartási támogatás esetében lakbért 
január 1-tõl 37.050,- Ft) vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztõ 

részletét, a csatorna használati díjat, a szemétszállítás költségeit, A jövedelemmel rendelkezõ jogosult esetén a járadék összege a 
valamint a villanyáram, a víz és gázfogyasztás, valamint a fenti összegek és a jogosult havi jövedelmének különbözete.
tüzelõanyag költségeit kell érteni.  

Nem állapítható meg a járadék, illetve a folyósítást meg kell Ugyanazon lakásra vonatkozóan csak egy jogosultnak lehet a 
szüntetni, ha a jogosult támogatást megállapítani, függetlenül a lakásban élõ személyek és 

- elõzetes letartóztatásban van, elzárás, illetõleg háztartások számától. 
szabadságvesztés büntetését tölti; Külön lakásnak tekintik azonban a társbérletet, albérletet és a 
- 3 hónapot meghaladó idõtartamban külföldön tartózkodik; jogerõs bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. 
- a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve, akinek A képviselõ testület döntése alapján a támogatás egészben vagy 
tartózkodási joga megszûnt vagy     tartózkodási jogának részben készpénzben, vagy természetben  is nyújtható. 
gyakorlásával felhagyott. Ha a támogatás megállapítására természetbeni juttatásként kerül 

sor, akkor a folyósítás a szolgáltató részére történik. 3./ Lakásfenntartási támogatás
A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának elsõ napjától Normatív jogon lakásfenntartásra jogosult az a személy, akinek 
havonta kerül folyósításra és egy évig jár.a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
A támogatásra való jogosultság megállapításához a lakás nagyságát öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2009. 
– amennyiben az önkormányzatnak nincs hivatalos tudomása róla – január 1-tõl 42.750,- Ft) feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert 
a kérelmezõnek hitelt érdemlõ módon igazolni kell. Ha a havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át 
kérelmezõnek ilyen irat nincs a birtokában, a jegyzõ megkeresi az meghaladja. 
ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalt.

A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a 
4. / Ápolási díjlakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság 
Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – az a hozzátartozó, és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata (pl. ha a 
aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre háztartásban egy személy lakik, 35 x 450,-Ft). 
szoruló A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert 
- súlyosan fogyatékos (korhatár nélkül), vagy lakásnagyság 
- tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi. Az - ha a háztartásban egy személy lakik, 35 m2
ápolási díj összege nem lehet kevesebb, mint az öregségi nyugdíj - ha a háztartásban két személy lakik, 45 m2
mindenkori legkisebb összege (2009.január 1-tõl 28.500,- Ft). - ha a háztartásban három személy lakik, 55 m2

- ha a háztartásban négy személy lakik 65 m2 A települési önkormányzat képviselõ-testülete a rendeletében 
- ha négy személynél több lakik a háztartásban, az elõzõ pontban 
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Kiadja:
JÁSZKISÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felelõs kiadó: Hajdú László polgármester

Nyomdai munkák: TELEPRINT, Jászkisér

meghatározott feltételek esetén ápolási díjat állapíthat meg annak a gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy 
hozzátartozónak is, aki a 18. életévét betöltött, tartósan beteg bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetõleg óvodai, 
személy gondozását végzi. A díj összege ebben az esetben nem gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi 
lehet kevesebb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb elhelyezésben részesül, vagy közoktatási intézmény tanulója, 
összegének 80%-a (2009. január 1-tõl 22.800,- Ft). illetõleg felsõoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója 

kivéve, ha 
A súlyosan fogyatékos személyt ápoló hozzátartozó az a közoktatási intézményben eltöltött idõ a kötelezõ tanórai 
önkormányzatnál kérheti a fokozott ápolást igénylõ személy után foglalkozások idõtartamát nem haladja meg, vagy 
járó ápolási díj megállapítását., melynek összege a ?  az óvoda, a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény 
nyugdíjminimum 130%-a. (2009. január 1-tõl 37.050,- Ft). igénybevételének, illetõleg a felsõoktatási intézmény 

látogatási kötelezettségének idõtartama átlagosan a napi 5 órát Az ápolási díj folyósításának idõtartama nyugdíjszerzõ szolgálati 
nem haladja meg, vagyidõnek minõsül, mivel a folyósított összegbõl 9,5% nyugdíjjárulék 

?  az óvoda, a közoktatási, illetõleg a felsõoktatási intézmény kerül levonásra.
látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény 

Fokozott ápolást igénylõ az a személy, aki mások személyes igénybevétele csak az ápolást végzõ személy rendszeres 
segítsége nélkül önállóan nem képes közremûködésével valósítható meg, 
- étkezni vagy ?  az ápoló rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege 
- tisztálkodni vagy meghaladja az ápolási díj összegét, ide nem értve azt a 
- öltözködni vagy táppénzt, amelyet az ápolási díj folyósításának idõtartama alatt 
- illemhelyet használni vagy végzett keresõtevékenységébõl adódó biztosítási jogviszony 
- lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, alapján - keresõképtelenné válása esetén - folyósítanak, 
feltéve, hogy a feltételek közül legalább három fennáll. A feltételek ?  szakiskola, középiskola, illetve felsõoktatási intézmény nappali 
fennállásáról az önkormányzat az ápolt személy tartózkodási helye tagozatos tanulója, hallgatója, 
szerint illetékes megyei, fõvárosi szociális módszertani intézmény ?   keresõtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történõ 
szakvéleménye alapján dönt. munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja. 

Tartósan betegnek minõsül az a személy, aki elõreláthatólag Meg kell szüntetni az ápolási díj folyósítását, ha 
három hónapnál hosszabb idõtartamban állandó ápolást, gondozást - az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi 
igényel. szükségessé, 

- az ápolást végzõ személy a kötelezettségét nem teljesíti, Súlyosan fogyatékos személynek minõsül az, aki 
- az ápolt személy meghal, ?  segédeszközzel, vagy mûtéti úton nem korrigálható módon 

- az ápolást végzõ vagy az ápolt személy tartózkodási joga látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális 
megszûnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-
felhagyott, halló-életmód folytatására képes, 

- a jogosultságot kizáró körülmény következett be. ?  hallásvesztesége oly mértékû, hogy a beszédnek hallás útján 
történõ megértésére és spontán elsajátítására segédeszközzel A súlyosan fogyatékos beteget ápoló személy abban az esetben is 
nem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthetõ jogosult az ápolási díjra, ha számára saját jogú nyugdíjnak 
ejtése elmarad, minõsülõ ellátást (öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj) 

?  értelmi akadályozottsága genetikai, illetõleg magzati károsodás állapítanak meg, feltéve, hogy a súlyosan fogyatékos betegre 
vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik tekintettel megállapított ápolási díjat a nyugdíj megállapítása 
életévet megelõzõen bekövetkezõ súlyos betegség miatt idõpontjában több mint tíz éve folyósítják. 
középsúlyos vagy annál nagyobb mértékû, továbbá aki IQ Dr. Gócza Tamás
értékétõl függetlenül a személyiség egészét érintõ (pervezív) 
fejlõdési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján 
állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minõsíthetõ (BNO 
szerinti besorolása: F84.0-F84.9), 

?  mozgásszervi károsodása, illetõleg funkciózavara olyan mértékû, 
hogy helyvál toz ta tása  a  külön jogszabályban 
(141/2000.(VIII.9.) Kormányrendelet meg-határozott 
segédeszköz állandó és szükségszerû használatát igényli, vagy 
állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem 
képes, vagy végtaghiány miatt önmaga ellátására nem képes és 
állandó ápolásra, gondozásra szorul. 

Ha az ápolást végzõ hozzátartozó, vagy az önkormányzat nem ért 
egyet a háziorvos igazolásával, az igazolás felülvizsgálatát az 
egészségügyi államigazgatási szerv által kijelölt, az ápolást 
indokoló diagnózis szerinti szakorvostól vagy szervtõl, az ápolt 
állandó és tartós gondozására vonatkozó szakvélemény 
felülvizsgálatát az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes 
megyei, fõvárosi szociális módszertani intézménytõl lehet kérni. 

Nem jogosult a díjra a hozzátartozó, ha
?  az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvõbeteg-
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