Jászkiséri Tudósító
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

Kányádi Sándor:
Csendes pohárköszöntõ újév reggelén

XI.évfolyam 1.szám

A Kultúra Napja

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívbõl
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe', hitbe', kedvbe',
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe'!

Tisztelettel meghívjuk Önt és
kedves családját
2011. január 21-én (pénteken)
18 órai kezdettel
a Magyar Kultúra Napja
alkalmából tartandó
rendezvényünkre a Mûvelõdés
Háza nagytermébe.
Sok szeretettel várunk
mindenkit!

Búcsúzunk
2011. január 3-án 11 órakor kísértük utolsó útjára szeretett kolléganonket, Balog Károlyné Katikát.
Alig egy éve még együtt élveztük az év utolsó napjait, készültünk az ünnepekre. Egyikünk sem
gondolta, hogy ily hamar búcsúzunk Tole, örökre. Mindig jókedvu, mosolygós kolléganonk imádta
családját, a gyermekei voltak a mindenei. Szerette a virágokat, irodája mindig teli volt növényekkel.
Mindannyian bíztunk, bizakodtunk, reméltük, hogy állapota javul. De sajnos ritka, gyógyíthatatlan
betegsége elszólította e földi világból.
Az alábbi idézettel búcsúzunk tole és orizzük emlékét szívünkben.
Isten veled Katika, nyugodj békében!
„Fehér lepedo alatt a táj,
Havat látsz amerre jársz!
Hófehér az egész világ!
Ünneplobe öltözött,
Egy igazi szereto emberért!
Ha o nem is látja már a havat,
Mellette egy fenyo fehérbe tiszteleg!
Tiszteleg azért, hogy harcolt, élt!”
/
Prok Éva/
Polgármesteri Hivatal dolgozói
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Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata
2010. december havi soros, nyílt ülésérõl
Tájékozódott a Képviselõ-testület az önkormányzat folyamatban
lévõ és lezárt pályázatairól. Befejezõdtek a kivitelezési munkák az
„Adj esélyt” – új módszerekkel, gyermekbarát iskolai
környezettel a jászkiséri gyermekek neveléséért, oktatásáért
elnevezésû ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0044 kódszámú pályázat. A
projektet a pélyi nevelési-oktatási intézménnyel, mint társult
szervezettel együtt hajtották végre. A bekerülési költség 536 MFt,
ebbõl önrész 536 eFt volt. A teljes elszámolás 2011. március. A
megújult létesítményeket 2010. december 10-én mutatták be a
település lakóinak. A létesítmények átadása emlékezetes
ünnepséggel párosult. Hajdú László polgármester köszönõ és
köszöntõ beszédét az óvodák és az általános iskola tanítványainak
mûsora színesítette. Ezen kívül még számos befejezett és
folyamatban lévõ pályázat van, melyek az iskola szakmai
megújulását és eszközeinek fejlesztését szolgálja.
„Intézményi innováció Jászkisér alapfokú oktatási
intézményeiben” TIOP-1.1.1-09/1-2010-0089Az
intézmények IKT eszközellátásának fejlesztésére a
következõ konstrukcióra nyújtottunk be pályázatot: A
pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése címû TIOP1.1.1/09/1 kódszámú címmel. A pályázaton igényelt
összeg 40.833.100 Ft (100 %-ban támogatott. A
támogatásból 301 db tanuló laptop a hozzátartozó
szoftverekkel együtt, valamint tanári eszközök kerülnek
beszerzésre.
„Adj esélyt! – modern eszközökkel, új módszerekkel
a jászkiséri és pélyi gyermekek esélyegyenlõségéért”
címû TIOP-1.1.1-07/1-2008-1148 kódszámú pályázat. A
pályázat összköltségvetése 31.756.000 Ft.
„Esélyt mindenkinek” - Módszertani megújulással
gyermekeink jövõjéért elnevezésû TÁMOP-3.1.408/2-2009-0114 azonosító jelû projekt az elõzõ két
pályázatunkhoz kapcsolódó tartalmi fejlesztést szolgálja.
A pályázat 2010. augusztus 31-vel zárult. A projekt
összköltsége 61.000.000,- Ft, mely 100 %-ban
támogatott. Jelenleg elszámolás alatt van.
A belvízvédekezésre 961 eFt érkezett a vis maior keretbõl. A
befektetett saját erõ ennek többszöröse! Pályázati keretbõl és
önrészbõl felszámolták az illegális hulladéklerakókat. Pályázattal
alkalmaztak közfoglalkoztatás szervezõket. Eredményes az EU
Önerõ Alap támogatás, ezen a címen 9 millió 355 ezer Ft
támogatás érkezett a település számlájára. A napirend keretében
fogalmaztak meg felhívást a belvíz elvezetõ létesítmények
karbantartására (telkek, épülteket elõtti árkok tisztítása), melynek
elmulasztása akár büntetés kiszabását is vonhatja maga után!
A Képviselõ-testület módosította a Városi Bölcsõde
felújítási, karbantartás munkák kivitelezõjének kiválasztásáról
szóló 101/2010.(VI.24.) határozatának végrehajtási határidejét
2011. június 30-ra.
Elfogadta a Képviselõ-testület a REGIO-KOM Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás társulási tanácsi ülése alapján
hozott határozatát, mely szerint a 2011. évi hulladékszállítás díjait
10.8 %-al emeli.
1. 80 literes gyûjtõedénnyel rendelkezõ ingatlantulajdonos
- heti egyszeri ürítés esetén éves díj:
9.103 Ft + áfa
-egyszeri szállítás díja:
175 Ft + áfa
2. 110 literes gyûjtõedénnyel rendelkezõ ingatlantulajdonos:
- heti egyszeri ürítés esetén éves díj:
11.523 Ft + áfa
- egyszeri elszállítás díja:
222 Ft + áfa
3. A közületi hulladék lerakási díja: 1.220 Ft/m3 + áfa
Jogszabályi változás miatt módosította a Képviselõ-

testület a városi Bölcsõde, a Településüzemeltetési Intézmény, a
Polgármesteri Hivatal, az Alapszolgáltatási Központ alapító
okiratát. Elfogadta a Jászsági Többcélú Társulás megállapodását a
helyi önkormányzati választásokat követõ módosulásokról.
Módosította a 2011. évi munkatervét. A féléves
költségvetési beszámoló megtárgyalására szeptember 15-i ülésén
kerül sor.
Elfogadta a jegyzõi hatáskörbe tartozó adóigazgatási
feladatokról szóló beszámolót.
Kitételek megfogalmazásaival fogadta el a Jászközmû
Szolgáltató Kft. garanciális javításokról szóló beszámolóját. A
garanciális javítások kikényszerítésére a Jászközmû jogásza
tegyen határozott lépéseket.
Módosításokkal elfogadta a lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek és egyéb ingatlanok bérleti díjánál
módosítását. az önkormányzati tulajdonú lakások és garázsok
bérleti díja:
összkomfortos lakás
240 Ft/m2/hó
komfortos, félkomfortos
155Ft/m2/hó
komfort nélküli
85 Ft/m2/hó
garázsok
240 Ft/m2/hó + áfa
Más egyéb bérlemény díja különbözõ mértékben változott, arról
külön értesítést adnak a bérlõnek.
Elfogadta a Képviselõ-testület a Jászsági Ivóvízminõségjavító Önkormányzati Társulásban való részvétel pályázatának
benyújtását. Vállalja a ráesõ önerõ biztosítását, felhatalmazó
levelet ad a számlavezetõ pénzintézetnek, az aláírási jogával Hajdú
László polgármestert bízta meg. A társulás tagjai: Alattyán,
Jánoshida, Jászapáti, Jászboldogháza, Jászivány, Jászkisér,
Jászladány, Pusztamonostor. A Jászkisérre esõ bruttó beruházási
érték 576.729.218,- Ft. A szükséges önerõ 71.506.907,- Ft. Az EU
önerõ alap támogatásra pályázatot nyújt be 42.904.144,- Ft
értékben. A saját erõt 3 évre elosztva kell biztosítani: 2011. évben
3.055.344,- Ft, 2012-ben 48.085.358,- Ft, 2013-ban 20.366.205,Ft. A pályázat gyenge pontja, hogy a bruttó beruházási összeg 20
%-a használható vezeték cserére és köztudottan ezzel van igen sok
gond! Az eternit csövek elöregedtek, sok a csõtörés, a belsõ faluk
algás.
A költségvetés stabilitásának megõrzése érdekében
Jegyzõ Úr elrendelte a hivatali és önállóan gazdálkodó
intézmények kiadásainak csökkentését. A kiadások
csökkentésével a bevételkiesések a gazdálkodást stabilizálni
tudják. Az elõterjesztést a Képviselõ-testület elfogadta.
Módosította a 2010. évi költségvetés fõösszegét. Az
eredeti 1.778.380 e Ft 1.791.241 eFt-ra módosult.
Elfogadta Bodnár Attila és Madarász Sándor
elõterjesztését miszerint a település neve rovásírással is
megjelenik a fõ utak bejáratánál. Kitétel a táblák kihelyezéséhez
szükséges engedélyek beszerzését és a kihelyezés költségeit az
önkormányzat nem vállalja. Azokat az elhelyezõ magán
személyeknek kell biztosítani.
A Városi Könyvtár vezetõjének pályázatát elfogadta és
2011. február 1-tõl 2016. január 31-ig a könyvtár vezetése
biztosított.
Hozzájárult a Könyvtár Tudásexpo expressz a
Jászságban projekt saját erõ kiegészítéséhez az áfa változásai
miatt. A szükséges 98.000,- Ft összeget részben a könyvtár saját
költségvetésébõl (8.000,- Ft), részben a pályázati önerõ keretbõl
biztosítja (90.000,- Ft).
Papp János
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Tájékoztató Jászkisér települést érintõ belvíz
helyzetrõl
2010. évben a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság illetékességi területén a valaha mért legtöbb csapadék
esett. Csaknem 1000 milliméter. A belvízzel elöntött terület
nagysága átlépte az 50.000 hektár lélektani határt, 2011. év elsõ
napjaiban már 52.500 hektár volt víz alatt.
1964-ben mérték az elmúlt évtizedek legnagyobb elöntését, akkor
több mint 76 ezer hektár volt víz alatt. A szakemberek szerint az
idén ha az idõjárás nem változik számottevõen, a belvízzel elöntött
területek nagysága megközelítheti az eddigi rekordot.
Bár a talajban lévõ víz fagyott volt, ha a hõmérséklet nulla fok fölé
emelkedik, további területeket önthet el a belvíz.
Az elmúlt napok enyhe idõjárásának hatására nagymértékben nõtt
az elöntött területek nagysága, január 10.-én elérte az 59.600 hektárt
a KÖTI-KÖVIZIG területén, ebbõl Jász-Nagykun-Szolnok
Megyében összesen 48.055 hektár.
Településünkön 2011. január 3-án 12 órától I. fokú belvízvédelmi
készültség van érvényben, a védekezést a Jászkiséri
Településüzemeltetési Intézmény (JÁTI) végzi.
Három a Vágóhíd úti, a Nagykörúti és a Somogyi B. úti stabil
szivattyútelepen elektromos szivattyúk üzemelnek folyamatosan. A
KÖTI-KÖVIZIG-tõl díjmentesen kapott mobil szivattyúkkal a 221 és a 22-1-1 jelû csatornák keresztezésében, a Vágóhíd úti
átemelõnél és Szellõháton volt víztelenítés munkaidõben. A
védekezési munkában 2 fõ mûszaki és 7 fõ gépkezelõ vesz részt.
Cél volt a befogadók vízszintjének lehetõleg a minimális szintre
történõ csökkentése, hogy az olvadáskor megnövekvõ
vízmennyiségnek biztosítva legyen a hely.
A csatornákban lévõ jég, lefagyott növényzet és vízfolyási
akadályok eltávolítást a JÁTI kotrója végzi, segíti a víz mielõbbi
levonulását.
KÖTI-KÖVIZIG január 7-én pénteken a 22-es számú
belvízcsatorna bal oldalán a 4+000 szelvény körül két darab 500
l/sec teljesítményû diesel szivattyút telepített le, itt a csatornát
áttöltötték és 11 órától a szivattyúk beindultak Egy nap alatt 17 cm
csökkent a vízszint, ami jótékony hatással volt, van a fenti
szakaszokra. Sajnos az olvadás hatására megnövekedett a 22-es
csatornába befolyó víz mennyisége, vízszintje megemelkedett.
A belvízkárok megelõzése érdekében mit tehet a lakosság?
- Figyeli környezetének állapotát. Ha ingatlana vízkároknak kitett
helyen fekszik, biztosítást köt rá és folyamatosan figyeli a helyzetet.
- Figyeli az idõjárás alakulását. Ha nagyobb csapadékot jeleznek
elõre, megnézi mit tehet az Önt fenyegetõ károk megelõzése, illetve
csökkentése érdekében
- Tisztán, megközelíthetõ állapotban tartja a medreket, átereszeket.
Nem nézi tétlenül, hogy a mederbe felesleges tárgyakat dobáljanak,
nem vágja át a töltéseket, depóniákat.
- Gondoskodik lakóhelyén a káros víz elvezetésérõl. Ha szükséges
másokkal összefogva elõkészületeket tesz annak érdekében, hogy
az esetleg káros vizek eljussanak az elvezetésük érdekében épített
önkormányzati, társulati medrekbe.
- Részt vesz a védelmi munkában. Magától is megteszi, amit tud,
illetve készenlétben áll arra, hogy a védekezés arra jogosult
vezetõje bevonhassa a védekezési munkába.
- Segíti a védekezõket. A védekezésnél szinte mindenkinek juthat
hasznos szerep: jármûvet, gépet, anyagokat adhat, munkát
végezhet, de segíthet számos egyéb formában is.
- Nem vezeti másokra az azoknak kárt okozó vizeket. Ne feledje,
hogy más is okozhat kárt Önnek: mivel a víz nem ismer határokat. A
vízkárok megelõzése, mérséklése csupán az egyéni érdekek
követelésével nem lehet eredményes.
Segítsék munkánkat.
Benedek József
fõmunkatárs
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Karácsonyi forgatag
2010. december 18-án került megrendezésre a települési karácsonyi
rendezvénye. Az idõjárás is kegyes volt hozzánk, hiszen gyönyörû, havas
tájat varázsolt nekünk a rendezvényhez, sõt egész nap nagy pelyhekben
hullt a hó mindenki örömére.
A Városháza elõtti parkolóban 14 órakor Hajdú László polgármester
ünnepi köszöntõjével kezdõdött a program, majd a Csete Balázs Általános
Iskola alsó tagozatos osztályai adták elõ mûsoraikat.

Mindeközben a JÁTI dolgozói által felállított sátorban helyi kézmûvesek
termékeit vásárolhatták meg az érdeklõdõk. Forró teát, forralt bort, zsíros
kenyeret, szaloncukrot, sült tököt és sült gesztenyét kóstolhattak a
nézelõdõk egész nap. A hangosbemondóból karácsonyi dallamok
hangzottak fel, nagy volt a sürgés-forgás.
A rendezvény a Mûvelõdés Házában folytatódott, ahol a Pedagógus Nõi
Kar hagyományos karácsonyi hangversenyét hallgathatták meg az

érdeklõdõk. Gyönyörû magyar és külföldi karácsonyi dalokat énekeltek és
a kórus apró gyermekei is színesítették saját elõadásukkal a mûsort. A
hangverseny végén mindenki felkerekedett és ismét a városháza elõtti
parkolóban folytatódott a program közös énekléssel a feldíszített
karácsonyfa elõtt. Majd a Cosombolis zenekar szórakoztatta a fiatalabb és
idõsebb közönséget, akik fergeteges hangulatot varázsoltak az est
hátralévõ részébe. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény
lebonyolításához, különös képp az alábbi cégeknek, vállalkozóknak:
Gubiczné dr. Csejtei Erzsébetnek
Tóth Zsigmond és feleségénekPapp Sándor vállalkozónak
Mélyépbau-2006 Kft-nek
Krizsai Pékségnek Krizsai István és felesége
Stoszek Istvánnénak és munkatársainak
Balog Ferencnének
Molnár László pékségének
a Természetjáró Gyermekek Egyesületének,
a Városi Óvoda dolgozóinak és gyermekeinek,
a Mûvelõdés Háza dolgozóinak,
a JÁTI dolgozóinak,
a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és nem utolsó sorban a
helyi kézmûveseknek: Szûcs Zsuzsannának, Tajtiné Orosz Juditnak és
családjának és a nyugdíjasklub tagjainak.

TM
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Beszámoló az önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási programjáról
Befejezõdött 2010. december 31-vel az „Út a munkához”
közfoglalkoztatási program és ezzel egyidejûleg a
közfoglalkoztatás-szervezõk foglalkoztatása is az önkormányzatnál.
A programban kiemelt célként fogalmazódott meg, hogy a munkára
képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál
fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási
formában, ezáltal közelebb kerüljenek a munka világához, és
rendszeres munkajövedelemhez jussanak. A közfoglalkoztatás
hatékony megvalósítása érdekében a települési önkormányzatok
évente közfoglalkoztatási tervet készítenek, melyet a Képviselõtestület 2010. január 28-i ülésén el is fogadott. A Közfoglalkoztatásszervezõk foglalkoztatásának támogatása c. pályázati konstrukció a
2010. évi közfoglalkoztatási terv megvalósításához szükséges
emberi erõforrás alkalmazásához biztosít támogatást. Az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány 1.850.950,- Ft támogatásával 2 fõ
alkalmazását vállalta az önkormányzat, akik munkájukat április
hónapban kezdték meg. A program célja a közcélú foglalkoztatás
szervezéséhez megfelelõ képzettségû szakemberek biztosítása,
legalább középfokú végzettségû álláskeresõk közfoglalkoztatásszervezõ munkakörben történõ foglalkoztatása volt. Feladatuk az
elmúlt idõszakban a rendelkezésre állási támogatásra jogosultak
részére a közfoglalkoztatás szervezése, a közcélú foglalkoztatás
felügyelete, a közcélú foglalkoztatottakkal való kapcsolattartás, a
közcélú foglalkoztatottak foglalkoztatásával kapcsolatos

koordinációs feladatok ellátása, illetve egyéb a közcélú
foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkafeladat elvégzése az
önkormányzat iránymutatásai alapján. Az „Út a munkához”
programban összesen 152 fõ vett részt, közülük kerültek ki az
önkormányzat intézményeiben dolgozók is, akik különbözõ
munkákat végeztek (takarítás, portás, kézbesítõ, kisegítõ
adminisztrátor, mosónõ, egyéb kisegítõk). Emellett számtalan
feladatot láttak el: parkok, közterek tisztántartása, gondozása,
önkormányzati telkek kaszálása, járdabetonozás, árkok ásása,
épületek festése, nyílászárók mázolása, térkõ burkolat készítése,
szemétszállítási feladatok, rendezvények elõ- és utómunkálatai
(székhordás, színpadszerelés, szállítás, szemétszedés stb.), utak
kátyúzása, átereszek javítása, belvíz-védekezési munkák segítése,
udvarrendezés, viharkárok eltakarítása stb.
Elmondható, hogy sikeres volt a program. Jó együttmûködés
alakult ki a közfoglalkoztatás szervezõk és a munkavállalók között.
a programmal kapcsolatosan megfogalmazott negatív kritikák
ellenére is elmondható, hogy szervezett és hatékony volt a munkák
kiosztása, a feladatok elvégzése.
Bízunk abban, hogy a 2011-es évben is lesz lehetõségünk arra, hogy
közfoglalkoztatás keretében alkalmazzunk tartósan munkanélküli
személyeket. Ehhez az önkormányzat igyekszik lehetõségeihez
mérten kihasználni a pályázatok nyújtotta lehetõségeket.
TM

A felújított iskola-óvoda épületek zárórendezvénye
2010. december 10-én 14 órai kezdettel került sor az „Adj esélyt”
– új módszerekkel, gyermekbarát iskolai környezettel a
jászkiséri gyermekek neveléséért, oktatásáért elnevezésû,
ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0044 kódszámú pályázat
zárórendezvényének megtartására a Mûvelõdés Házában. A
rendezvényen Hajdú László polgármester köszöntötte a
megjelent vendégeket, pedagógusokat, intézmények vezetõit,
dolgozóit, a gyerekeket és településünk lakóit. Beszédében
röviden ismertette a pályázat életútját a megjelenésétõl kezdve a
kivitelezés befejezéséig. Tájékoztatta a megjelenteket az iskolaóvoda épületeken történt kivitelezési munkákról és a
pályázattal kapcsolatosan az önkormányzatnál folyó sokrétû
munkáról. A kivitelezés 2010. november 30-val fejezõdött be.
Nagyon sok szakember dolgozott azon, hogy oktatási
intézményeink új külsõvel, felújított belsõ terekkel és megújult
szakmai tartalommal várják a gyerekeket. A polgármester
beszéde után dr. Csoór György a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyûlés alelnöke mondta el a beruházással kapcsolatos
gondolatait. Ezután a Jászkiséri Városi Óvoda gyermek
csoportjai és a Csete Balázs Általános Iskola tanulói kulturális
mûsorát tekinthették meg a vendégek. Majd elõször a Városi
Óvoda Kossuth téri épületét, azután a Csete Balázs Általános
Iskola Fõ úti épületét, végül pedig a Petõfi úti épületet
tekinthették meg az érdeklõdõk. Ezután került sor a tanuszoda
ünnepélyes átadására. Az iskola tanulói kis ünnepséggel
készületek a medence partján, majd Kiss Lajos igazgató
mondott beszédet, végül dr. Csoór György alelnök, Pócs János
országgyûlési képviselõ, Hajdú László polgármester és Kiss
Lajos igazgató vágták át a szalagot. Mindenki meglepetésre a
gyerekek nagy élvezettel ugrottak bele a medence vízébe. Az
ünnepség további része a tetõtérben kialakított aulában folyt,
ahol fotókiállítást nézhettek meg a vendégek, a pélyi
tagintézmény fúvós zenekarának mûsorát hallgathatták meg,
majd pedig Pócs János országgyûlési képviselõ
pohárköszöntõjével zárult a rendezvény hivatalos programja. A
pályázat megvalósításával több, mint 550 M Ft-tal növekedett

az önkormányzat vagyona. Az elmúlt 20-30 évben nem volt
példa ilyen mértékû intézményi felújításra, korszerûsítésre.
Reméljük és bízunk abban, hogy mind a gyerekek, mind a
szülõk és pedagógusok azon lesznek, hogy ezt az értéket
megóvják, a következõ nemzedékeknek átadjuk. Köszönetünket
fejezzük ki az alábbi cégeknek és dolgozóiknak, hogy
munkájukkal hozzájárultak e nagymértékû beruházás
megvalósításához.
MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.
Szollak Kft.
Nívóber Kft.
Böjtös-bau Kft.
Gyémánt-építõ Kft.
Spring-ber Kft.
OTP Bank Nyrt. Szolnoki fiókja
TM
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TÁJÉKOZTATÓ
a Szociális törvény 2011. január 1-tõl életbe lépõ módosításairól
és a közfoglalkoztatás rendszerének változásáról
A rendelkezésre állási támogatást január 1-tõl az ún.
bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel. A bérpótló juttatás
szabályainak többsége megegyezik a rendelkezésre állási
támogatás szabályaival. A jövõben a települési
önkormányzat rendeletben elõírhatja jogosultsági
feltételként, hogy a juttatásban részesülõ a lakókörnyezetét
tartsa rendben. A jogosultsági feltételként elõírt 12 hónap
elõzetes együttmûködésbe a keresõtevékenység is beszámít.
A bérpótló juttatás folyósítása szünetel, ha az ellátásra
jogosult rövid idejû, legfeljebb 90 napig tartó
keresõtevékenységet folytat, ha – idõtartamától függetlenül
– közfoglalkoztatásban vesz részt, továbbá a keresetpótló
juttatással járó képzés idõtartama alatt.
A 2010. december 31-én rendelkezésre állási támogatásra
jogosult személyek 2011. január 1-tõl bérpótló juttatásra
lesznek jogosultak, így az ellátás folyósítása folyamatos
lesz. Az önkormányzatoknak felülvizsgálat keretében
április 30-ig kell az átminõsítéseket elvégezni.

tartalmú hatósági szerzõdések megszûnnek, az érintett
személyekre a továbbiakban ismét a rendszeres szociális
segélyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A
rendszeres szociális segélyre jogosult személy
álláskeresõként továbbra is nyilvántartásba vetetheti magát
(ez nem feltétele a segély folyósításának) és álláskeresõként
részt vehet a hosszabb idejû közfoglalkoztatásban, illetve az
országos közfoglalkoztatási programban abban az esetben,
ha a kirendeltség, mint álláskeresõt kiközvetíti.
A tartós munkanélküliek hatékonyabb foglalkoztatása
érdekében 2011. január 1-tõl átalakul a közfoglalkoztatás
rendszere. Három új közfoglalkoztatási forma kerül
bevezetésre, amelyhez a munkáltatók támogatást vehetnek
igénybe. Ezt a támogatást az önkormányzat számára
kötelezõ és önként vállalt, rendeletbe foglalt közfeladat
ellátására, valamint megállapodásban meghatározott más,
közösséget szolgáló, illetve szociális feladat ellátására lehet
igénybe venni.

Közfoglalkoztatási formák 2011. január 1-tõl:
A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell
Önkormányzat által szervezett rövid idõtartamú
vizsgálni. 2011. december 31-e után csak annak a közfoglalkoztatás
személynek lesz folyósítható az ellátás, aki a jogosultság
Napi 4 órás foglalkoztatás, 2-4 hónapos
felülvizsgálatát megelõzõ egy évben legalább 30 nap
idõtartamban, a munkabér a minimálbér, illetve a
munkavégzést tud igazolni. A 30 napba be kell számítani az
garantált bérminimum (szakmunka esetén) fele és
egyszerûsített foglalkoztatást és a háztartási munkát,
csak bérpótló juttatásban részesülõket lehet
valamint a munkaerõ-piaci programban, vagy 6 hónapot
foglalkoztatni ebben a közfoglalkoztatási
meghaladó idõtartamú képzésben történõ részvétel vizsgált
formában.
idõszakra esõ idõtartamát is. Amennyiben a jogosult ennek a
Önkormányzat által szervezett hosszabb
feltételnek nem tud eleget tenni, akkor a 30 nap számításánál
idõtartamú közfoglalkoztatás
az általa teljesített és igazolt közérdekû önkéntes
Napi 6-8 órás foglalkoztatás, 2-12 hónapos
tevékenység idõtartamát is figyelembe kell venni.
idõtartamban, a munkabér a minimálbér, illetve a
garantált bérminimum (szakmunka esetén)
A bérpótló juttatásban részesülõ köteles a munkaügyi
idõarányos része, és minden álláskeresõként
szervezettel nyilvántartott álláskeresõként együttmûködni.
nyilvántartott személy foglalkoztatható ebben a
2011. január 1-tõl közfoglalkoztatás keretében csak a
közfoglalkoztatási formában.
kirendeltség által közvetített álláskeresõk, elsõsorban
Országos közfoglalkoztatási programok
bérpótló juttatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak.
A foglalkoztatás legfeljebb 12 hónap idõtartamban
Az ügyfél a felajánlott munkalehetõséget az iskolai
és teljes munkaidõben történhet, a munkabér
végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül
minden egyes programban külön kerül
köteles elfogadni. A 35 év alatti általános iskolai
meghatározásra. Ebben a közfoglalkoztatásban
végzettséggel nem rendelkezõ álláskeresõknek nem a
minden nyilvántartott álláskeresõ foglalkoztatható.
képzésben való részvétel lesz az elsõdleges együttmûködési
kötelezettség.
Támogatást kaphatnak azok a vállalkozások, akik többek
között
bõvítik a foglalkoztatottak létszámát és bérpótló
A rendszeres szociális segély (RSZS) megállapításának,
juttatásra
jogosult személyeket kívánnak foglalkoztatni.
folyósításának, megszüntetésének és felülvizsgálatának
feltételei nem változtak. A keresõtevékenység, valamint a
keresetpótló juttatással járó képzés idõtartama alatt a Bõvebb információért kérem forduljanak Balog Károlyné
rendszeres szociális segély folyósítása is szünetel.
ügyintézõhöz személyesen, vagy a 57/550-130/118. mellék
számon.
Megszûnik az a lehetõség, hogy a rendszeres szociális
segélyre jogosult személy a bérpótló juttatásra való
dr. Gócza Tamás
jogosultságot, és ezzel együtt a közfoglalkoztatásban való
jegyzõ
részvételt válassza.. A 2011. január 1. elõtt megkötött ilyen
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SIKERES ISKOLA-ÓVODA
FELÚJÍTÁS PÉLY
KÖZSÉGBEN
Pély Község Önkormányzatának Jászkisér
Város Önkormányzatával konzorciumban az Új
Magyarország Fejlesztési Terv Északmagyarországi Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „A Pély Községi
nevelési, oktatási tagintézmények (óvoda,
általános iskola) tartalmi fejlesztését
megalapozó infrastrukturális beruházás és
eszközeinek megújítása" c. EMOP-4.3.1/2F-2Í2009-0023 azonosító jelû pályázatát az Irányító
Hatóság támogatásra érdemesnek ítélte.
A beruházás elszámolható összköltsége
178.834.837,- Ft, amelyhez az Európai Unió és
a Magyar Állam 169.893.096,-Ft támogatással
járult hozzá. A szükséges önerõ (8.941.741,-Ft)
fedezetét Pély Község Önkormányzata
költségvetése biztosította.
A projekt keretében az iskola és óvoda
felújítására került sor. Az óvodában a teljes körû
akadálymen-tesítésen túl új szigetelést kapott a
lapostetõ, új nyílászárók kerültek beépítésre,
megtörtént a homlokzati hõszigetelés,
megújultak a vizes-blokkok, a csoportszobák, az
öltözõk és új játszótéri eszközök kerültek
elhelyezésre. Az iskola fõépületében az aula
bõvítése és egy új tanterem építése történt meg.
A régi épületszárny teljes felújítása után egy
melegítõkonyha és ebédlõ került kialakításra, a
hozzá kapcsolódó szociális helységekkel
együtt. Az épületek felújításán és teljeskörû
akadálymentesítésén túl, az oktatást-nevelést
segítõ taneszközök, új bútorok beszerzésére és
játszóudvar kialakítására is sor került. A
beruházásnak köszönhetõen az iskola és óvoda
mind épületeiben, eszközeiben, szakmai
felkészültségében készen áll arra, hogy a XXI.
század követelményeinek megfelelõ nevelést
és képzést biztosítson a község gyermekinek. A
projekt záró rendezvényére 2010. december 17én, pénteken l6 órától került sor. Az átadást
jelképezõ ünnepélyes szalagátvágást követõen
a tanulókörömmel vették birtokba a megújult
épületeket.
Kedvezményezett:
Jászkisér Város Önkormányzata
Közremûködõ zervezet:
VÁTI Nonprofit Kft. Észak-Magyarországi
Területi Iroda (3526 Miskolc, Arany János tér 1.
D lépcsõház 2. emelet A.
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“Adj esélyt” – új módszerekkel,
gyermekbarát iskolai környezettel a
jászkiséri gyermekek neveléséért,
oktatásáért elnevezésû
ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0044
pályázat
A támogatásból a jászkiséri oktatási intézmények
(iskola, óvoda) hat épülete került felújításra. Az
2
Attila úti óvoda 11 m toldással, teljeskörû
akadálymente-sítéssel és új játszótéri
eszközökkel bõvült. A Bocskai úti intézmény új
magastetõt, projektarányos akadálymentesítést
és új játszótéri eszközöket kapott. A Kossuth téri
2
óvodaépület közel 224 m bõvítéssel, új
tornaszobát, öltözõket, új csoportszobát, irodákat
kapott és új tálalókonyha került kialakításra,
valamint teljeskörû akadálymen-tesítés valósult
meg. A Fõ úti iskolaépületben új aula, új
vizesblokk került kialakításra. Talajvízelleni
szigetelést és új homlokzatot kapott. A Kossuth
téri iskolaépületen talajvíz elleni szigetelés és
projektarányos akadálymentesítés történt. A
Petõfi úti épület korábban kapott magasteteje
került beépítésre, ahol aula, makro foglalkoztató,
multi funkciós terem és nyelvi labor került
kialakításra. Teljeskörû nyílászáró csere, és
fûtéskorszerûsítés valósult meg, valamint a
tanmedence került befedésre és összekötésre az
iskolaépülettel.
Az épületen komplex akadálymentesítés valósult
meg. Az oktatási intézményekben az IKT
eszközök fogadására alkalmas infrastruktúra is
kiépül. A projekt keretében eszközbeszerzésre is
sor került, melybõl új bútorokat, taneszközöket,
játékokat kapnak a gyerekek.
A projekt zárórendezvénye 2010. december 10én 14 órai kezdettel kezdõdött a Mûvelõdés
Házában, ahol a jászkiséri óvodások és a Csete
Balázs Általános Iskola tanulói mutatták be
mûsorukat. Majd az óvoda- és iskolaépületeket
tekinthették meg az érdeklõdõk. Végezetül pedig
a medence átadására került sor, melyet örömmel
vettek birtokba a gyerekek.

A projekt összköltsége 534.283.837,- Ft.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által
nyújtott támogatás összege:
473.469.837,- Ft.
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