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Beszámoló
az önkormányzat 2010-2014. évi ciklus során végzett tevékenységéről
Jánoshida Község Önkormányzatának tevékenységéről már az előző három ciklus (19982002, 2002-2006, 2006-2010 ) végén beszámoló készült, mely összefoglalta az éppen
időszerű 4 év alatti eseményeket, eredményeket és települési adatokat. Újabb 4 év telt el a
község életében, és a helyi képviselő-testület újra tájékoztatni szeretné Jánoshida lakosságát
az elmúlt időszakban végzett önkormányzati munkáról, eredményeinkről.
Ebben a 4 éves ciklusban a Fidesz által vezetett polgári kormány irányította az országot, és
mint tudjuk az ez évi 2014-es parlamenti választások eredményeként újabb 4 évre kapott
ismételten 2/3-os megbízást a választóktól.
A helyi önkormányzatok megalakulásától számítva a 6. ciklus telt el és a korábban Jánoshidán
9 fős képviselő-testület létszáma erre a ciklusra lecsökkent 6 főre. Az újonnan megválasztott
tisztségviselők közül az előző négyéves munkában is részt vett 4 képviselő. A 2010 előtti
évekkel azonos vezetés (polgármester, alpolgármester, jegyző) irányította az önkormányzat
működését és mindennapjait, annyi változással, hogy a törvényi lehetőséget kihasználva
önkormányzatunk 2 alpolgármesterrel végezhette tevékenységét. A képviselő-testület
szerencsés helyzetben volt, hiszen folytatni tudta azt a munkát, melyet hasonló tervezéssel
már az előző három ciklus folyamán is végzett. A 4 év munkáját a fejlesztési elképzelések
továbbvitele és a lakosság igénye határozta meg, melyeket a ciklus kezdetén a képviselőtestület az alakuló ülésén, 2010. október 12-én ciklusprogramban fogadott el, illetve
határozott meg és pontosított.
A képviselő-testület, illetve az önkormányzat munkáját a folytonosság, az egymásra épülő
fejlesztések, az igényes és a lehetőségek szerinti stabil gazdálkodásra való törekvés, valamint
az intézmények működésének teljes körű biztosítása jellemezte. Mindez egy időben az
önkormányzati rendszer gyökeres átalakításával.
A képviselő-testület kiemelt figyelemmel kezelte a pályázati lehetőségek maximális
kihasználását. A ciklus során a fejlesztési és felújítási munkáink meghatározásánál
figyelembe vettük a lehetőségeket, igyekeztünk ezt összhangba hozni a helyi igényekkel, és a
hosszútávra tervezés jegyében arra törekedtünk, hogy a helyi erőforrásokkal és a pályázatok
adta lehetőségekkel a lehető legeredményesebbek lehessünk. Mindezek alapján elmondható,
hogy a ciklus során sok sikeres pályázatot valósítottunk meg, mely elnyert támogatások
jelentős mértékben kiegészítették igen szerény saját forrásainkat. Ily módon a 4 év alatt az
éves költségvetések összegein felül még plusz forrásként - a hatékony önkormányzati
működés eredményeként - összesen több mint 2,8 milliárd forint érkezett Jánoshidára,
mely beépült a település gazdálkodásába (beruházások, felújítások, szolgáltatások, működési
kiadások, általános intézményi működések és szakmai pályázatok). Az önkormányzat
alapfeladatait intézményei segítségével végezte, egyre takarékosabb gazdálkodásra
ösztönözve a helyi ágazatokat. Munkánk során figyelembe vettük a lakosság összetételét,
hogy lehetőségeinkhez mérten valamennyi réteg igényei megjelenhessenek az önkormányzat
fejlesztéseiben, illetve feladatai között. Ezzel együtt folyamatosan arra törekedtünk, hogy az
önkormányzat elhatározásait, döntéseit és megvalósuló terveit a legszélesebb körben
érezhessük sajátunknak mi, jánoshidaiak. Minden fejlesztésnek az a célja, hogy a helyi
lakosság otthonosabban érezze magát, szeressen településen élni, ne kívánkozzon el a
községből és gyermekeit is próbálja itt tartani, ha lehetséges.
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A 4 éves ciklus talán legmarkánsabb változása, hogy az előző 8 évben felépített kistérségi
intézményesült társulási rendszert a kormányzat szinte teljesen kiiktatta a ciklus második
felére. A kötelező önkormányzati feladatokat az állam igyekezett jól elkülönítetten
meghatározni és ezeket minél nagyobb arányban lefinanszírozni, ami sajnos esetünkben, teljes
mértékben még mindig nem sikerült. De szemben az előző ciklussal az elmaradt finanszírozás
pótlására minden évben kiegészítő támogatást kaphattunk, annak érdekében, hogy a feladatok
folyamatos végzése ne kerülhessen veszélybe. A ciklus elején még önkormányzatunk
használhatta és forgatta is a 2008 szeptemberében felvett kötvényét, de az előző ciklus végén
2009-ben elmélyült világgazdasági válság – a svájci frank árfolyamának soha nem tapasztalt
extra méretű változása (154 Ft-ról 250 Ft-ra emelkedése!) – hatására a 2010-es évben már
kezdett igen terhessé válni ez a kötelezettség számunkra és egyre nagyobb aggodalomra adott
okot a visszafizetési kötelezettség.
A ciklus kezdetén még a következő feladatokkal kapcsolódtunk a Jászsági Többcélú
Társuláshoz:
- Óvodai- és általános iskolai nevelés és oktatás
- Családsegítés és gyermekvédelem
- Pedagógiai szakszolgálat, logopédia és nevelési tanácsadás
- Belső ellenőrzés
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Támogató szolgálat
- Területfejlesztés, vidékfejlesztés (pályázatok)
- Közösségi Szolgálat
A ciklus végére ezek a feladatok, vagy egy teljesen új formában működnek – mint például az
általános iskolák, amelyek 2012-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartoznak
– vagy visszakerültek az önkormányzatokhoz, mint például 2013-tól az óvodák, vagy esetleg
egy jogutód társulás égisze alatt végzik tovább szakmai tevékenységüket, ilyen új fenntartó
például a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás.
Településünk ma 2014-ben az alábbi társulásoknak, együttműködéseknek tagja:
-

Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Regio-Kom Kft.
Jászsági Önkormányzatok Szövetsége
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület (LEADER)
Jászsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
„Jászok Földjén” Turisztikai Egyesület
Jászság Egészségéért Alapítvány
Jánoshidai Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat
Alsó-Jászsági Gazdaságfejlesztési Önkormányzati Társulás
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
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Az elmúlt 4 éves ciklusról szakterületenként:
Népességi és települési alapadatok:
A lakosság összetétele 2013. december 31-én:
Korosztály (év)
0-3
4-6
7-14
15-18
19-59
60 fölött
Összesen:

Fő
94
82
219
118
1489
593
2595

Cigány lakosságra vonatkozó becsült adatok:
A lakosság mintegy 20%-a cigány származású, ami hozzávetőlegesen 500-550 főt jelent.
14 éven aluli gyermek 395 fő ( ez ismét 35 fővel kevesebb, mint 4 évvel ezelőtt! ), ebből cigány
származású legalább 160-180 fő, amely közel 50 %)
Óvodáskorú gyermek 90 fő, ebből cigány származású hozzávetőlegesen 35-45 fő (több mint 40 %)
Iskoláskorú gyermek 219 fő1, ebből cigány származású talán 90-95 fő ( kb. 40 %)

Lakónépesség alakulása
Év
2010.
2011.
2012.
2013
2014.08.31-ig

Lakosok Született Meghalt Elköltözött Beköltözött Házasságkötés
száma
2641
22
27
77
54
11
2633
15
33
48
58
6
2616
32
37
78
58
8
2595
26
41
49
43
9
2590
21
22
36
32
5

( Az utolsó sor számai saját számítások alapján és nem a központi statisztikai nyilvántartásból
származnak.)
A lakosok számának folyamatos csökkenése sajnos ebben a ciklusban is tovább folytatódott,
igaz ebben a 4 évben már „csak” 51 fővel, míg az előző 2010-es beszámolóban még 115 fős
fogyás szerepelt ugyancsak 4 év alatt. A munkalehetőség helyben még mindig nagyon kevés
és sajnos fiataljainkat nagy bánatunkra még ma sem tudjuk megtartani, főleg egy egyetem,
főiskola, de sok esetben még egy középiskola elvégzése és családalapítás után sem. A
születések száma a ciklus második felében jelentősen – majdnem duplájára – emelkedett,
amely tendenciát nagyon jó lenne a község jövője érdekében folytatni.
1

Az iskoláskorú gyermekeknél feltüntetett 219 fő az egész településre vonatkoztatott iskoláskorú gyerekek
számát jelenti. A tárgyilagosság kedvéért azonban meg kell említeni, hogy a 2005/2006-os tanévtől az
intézményre és a településre nézve jelentősnek mondható gyermeklétszám csökkenés indult el azon tanulókat
figyelembe véve, akik más településen járnak iskolába. Szerencsére ez a folyamat a ciklus végére szinte teljesen
megszűnt és reméljük nem is fog újra olyan markánsan előjönni, mint az előző ciklusbeszámolóban.
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Ingatlanok száma:
Jánoshida település területe összesen 34,79 km2, mely 32,33 km2 külterületből és 2,46 km2
belterületből tevődik össze. A község közigazgatási területén több mint 1100 belterületi és
mintegy 15 külterületi lakhatásra alkalmas ingatlan található. Az elmúlt 4 évben kiadott
lakóépület építési, bővítési és használatbavételi engedélyek száma Jánoshidán:
Év
2010
2011
2012
2013
2014.08.31-ig.

Építési Bővítési Használatbavételi
engedély engedély
engedély
1
3
1
0
1
0
1
0
2
1
1
0
0
1
2

Közmű ellátottság:
Az ivóvíz és villamos energia ellátottság közel 100%-os a településen, a lakóházak szinte
mindegyike rendelkezik a bekötésekkel. Az esetleges szolgáltatási díj fizetések elmaradása
miatt időszakosan jelentkezik az ingatlanok kizárása e szolgáltatásokból.
A gázhálózat kiépítettsége mintegy 70%-os, ami több mint 700 bekötött ingatlant jelent.
A vonalas telefonnal rendelkezők száma folyamatosan csökken főként a mobiltelefonok
térhódítása miatt és ma már 500 lakásnál is kevesebb rendelkezik vonalas telefonnal.
A szilárd burkolatú utak aránya Jánoshidán már az előző ciklusban is meghaladta a 90%-ot. A
négy év legnagyobb beruházásához – a csatornázáshoz – kapcsolódóan a ciklus végén
nagymértékű útfelújításokat, teljes újra aszfaltozásokat, sávos helyreállításokat végeztünk el,
illetve kátyúztattunk és egyes utcákban felületzárásokat is csináltattunk. Legtöbb esetben a
pályázat támogatásával, de több mint 30 millió Ft-os értékben a Csatornamű Vízgazdálkodási
Társulattal közösen saját forrásaink felhasználásával is. Ezekkel az útépítési munkákkal mára
egy sokkal biztonságosabb belső közlekedést tudhatunk magunkénak Jánoshidán.
A kábeltelevíziós szolgáltatás a földfelszíni sugárzás megszűntével általánossá vált az egész
országban, így nálunk is. A kábeltelevízióval párhuzamosan, vagy a vezetékes telefonokhoz
kapcsolódva, illetve a mobil lehetőségeket kihasználva egyre több az internetet használó
háztartások száma községünkben. Becsléseink szerint mára kb. 800 ingatlan használja
településünkön a világháló szolgáltatásait valamilyen formában.
A közművek területén a legjelentősebb változás, hogy az ivóvíz – és gyakorlati formában már
a szennyvíztisztítás – szolgáltatása az önkormányzattól átkerült a Tiszamenti Regionális
Vízmű Zrt-hez, mint állami szolgáltatóhoz 2012. október 1-től. Az országos rezsi csökkentés
hatására az ivóvíz díja csökkent az elmúlt évben és még ma sem ismerjük a szennyvíztisztítás
díját, mert az Energia Hivatal, mint szakhatóság még nem határozta meg ezt a szolgáltató
számára. Ezt a díj meghatározást önkormányzatunk részéről nem is sürgetjük, mivel
mindaddig, amíg nincs díj, a háztartásoknak sem kell azt fizetniük. Jelenleg több mint
565 szennyvízhálózatra rákapcsolt ingatlan van Jánoshidán, de a rákötések száma napi szinten
emelkedik. A probléma csak az, hogy sokan még most sem veszik komolyan a kötelező
szolgáltatást és nem teljesítik a belső rákötéseket, pedig hamarosan elkerülhetetlenné fog
válni a talajterhelési bírságok kivetése, ami súlyos anyagi nehézséget fog jelenteni
folyamatosan a szolgáltatást nem igénybevevők részére.
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Jánoshida munkanélküliségi helyzete:
Év
Aktív korú
Regisztrált
Rendszeres
lakónépesség munkanélküliek szoc.segély,
átlagos száma Foglalkozt.
hely. tám.
2010.
1748
156
61
2011.
1732
167
64
2012.
1720
147
55
2013.
1699
128
91
2014.06.20.-ig
1799
120
38

Munkanélk.
ráta

8,92
9,64
8,5
7,5
6,67

Az elmúlt időszakokban a fenti táblázatot is jelentősen befolyásolta a nyugdíjkorhatár
felemelése mellett a foglalkoztatási ráta folyamatos emelkedése, hiszen már a múlt évben is
több mint 4 millió ember dolgozott Magyarországon és számuk mára elérte a 4.122.000 főt.
Ez azt jelenti, hogy az aktív korúak foglalkoztatási aránya 61,7%-ra emelkedett 2014 nyarán
azzal együtt is, hogy a folyamatos nyugdíjkorhatár emelésének hatására az aktív korú
lakónépesség száma jelentősen gyarapodott, ami a mi táblázatunkból is kitűnik. Ez a markáns
és előtte folyamatos emelkedés nem csak és kizárólag a közfoglalkoztatás átalakításának az
eredménye, a versenyszféra is egyre jobban kiveszi a részét, köszönhetően a kormányzat aktív
foglalkoztatáspolitikai programjainak. Magyarországon, 2014 nyarán közel 100.000 fővel
kevesebb az állás nélküliek száma, mint 1 évvel korábban. Ez azt jelenti, hogy a
munkanélküliek száma 359.000 főre csökkent, a munkanélküliségi ráta pedig országosan 8%ra mérséklődött, ami 2008-ban volt utoljára tapasztalható.
Jánoshida esetében a munkanélküliek csökkenésében szintén megtalálható a jászberényi
elsődleges munkaerőpiac aktivitása, de ezzel együtt önkormányzatunk is markánsan kivette
részét a foglalkoztatásból. Folyamatosan 2013-tól 70-80 közfoglalkoztatottnak adunk munkát
főként a STARTMUNKA program keretében. A foglalkoztatás időben 2-12 hónap közötti
közmunka-szerződésekkel történik közfoglalkoztatott minimálbéren. Az elmúlt télen a
képzéssel összekapcsolt közfoglalkoztatás ideje alatt több mint 100 közmunkást alkalmaztunk
Jánoshidán. A dolgozók részére igyekszünk értékteremtő munkát is biztosítani (malom,
állattenyésztés, szántóföldi növénytermesztés, energia erdő, fafeldolgozás) a településfenntartási és tisztasági feladatok mellett. Eredményeink megyei és országos szinten is
ismertek és elismertek, melyet több országos konferencián is bemutathattunk az elmúlt 1-2
évben. Önkormányzatunk határozott véleménye, hogy kötelezően folytatni kell a
közfoglalkoztatásnak ezt az értékteremtő formáját. Álláspontunk egyik fontos indoka, hogy
ezek a feladatok segítenek folyamatos motivációt biztosítani a közfoglalkoztatotti
minimálbéren helyben munkát vállalók körében. Másik fontos szempont, hogy az ágazatokat
folyamatosan támogatásokkal fejlesztve el kell érni az optimális és gazdaságos méreteket,
amelyet az önkormányzatunk csökkentett mértékű támogatással, vagy esetleg teljesen
önerőből, támogatás nélkül is biztonságosan tud működtetni, akár szociális szövetkezet
formájában. Törekedni kell ezeken a területeken a nyereségességre, mert a település részére
szükséges lenne új saját forrás, de a foglalkoztatást akkor is tovább kell vinni, ha ez legalább
veszteség nélkül megoldható.
A fenti táblázat sajnos ezzel együtt még ma sem teljesen valós képet mutat. Az aktív korú
lakosság esetében számolt 8%-os munkanélküliségi ráta és a 61,7%-os foglalkoztatási ráta
közötti eltérés még mindig nagyon sok olyan személyt tartalmazhat, aki nem bejelentett és
nem adózott formában végzi napi munkáját. Valószínűsíthetően a kormányzati intézkedések
hatására fehéredik a foglalkoztatás, de még bőven lesz mit tenni a következő években annak
érdekében, hogy aki dolgozik, vagy dolgoztat, az mindenki fizessen adót és járulékot
Jánoshidán és az egész országban.
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Az önkormányzat intézményeinek működése a ciklus alatt
1.) Petőfi Sándor Általános Iskola
Az intézmény a 2012/2013. tanév kezdetétől a Jászberényi Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ állami fenntartásában működik.
Személyi feltételrendszer
Pedagógus
18
(ebből
1
fő
1
álláshely
betöltetlen)

Technikai dolgozó
8 órás iskolatitkár
GYED, 8 órás pedagógiai asszisztens
jelenleg 8 órás karbantartó (laboráns)
2 fő 6 órás hivatalsegéd
1 fő 4 órás fűtő
5 fő

20

Összesen

25

Pedagógusok végzettsége, továbbtanulása:
Tanítói diploma: 3 (+ 1: a pedagógiai asszisztens is tanító végzettségű)
Tanári diploma: 4
Tanítói és tanári diploma: 1
Tanítói diploma és szakvizsga: 5
Tanári diploma és szakvizsga: 1
Tanítói, tanári diploma és szakvizsga: 1 fő
Tanítói, tanári diploma, szakvizsga és egyetem: 1 fő
Tanári diploma és egyetem: 2 fő
Több diplomája van 11 főnek. Egyetemi végzettségű 4 fő. Szakvizsgázott pedagógus 8 fő.
A tantestületből 3 fő végezte el a szaktanácsadói képzést, 2 fő a tanfelügyelőit.
Speciális területek
Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus 1 fő
Fejlesztő pedagógus 1 fő
Gyakorlatvezető 2 fő
Drámapedagógus 1 fő
Gyógytestnevelés 1 fő
Kommunikációtanár 1 fő
Kedves-ház program 4 fő
Összetartó társadalom program 5 fő
Tanulói létszám alakulása a 2013/2014-es tanév végén:
1.
Tanulók 22
száma
2
SNI
3
BTMN

2.
23

3.
26

4.
20

5.
16

6.
18

7. a
19

7. b
16

8.
9

összesen
169

2
4

1
4

2
3

4
2

2
0

1
2

0
4

1
2

15
24
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Tanulócsoportok száma: 9 osztály
4 iskolaotthonos osztály
Szakosan leadott órák aránya a tantárgyfelosztás alapján:
Összes ellátott óra
szakosan leadott
nem szakosan leadott
276
252
24
91 %
9%
Nem szakos órák felsorolása:
Tantárgy
osztály
rajz
7. és 8.

óraszám
3

technika

7. és 8.

3

angol

7. és 8.

6

fizika
földrajz
földrajz
számítástechnika

7. és 8.
6.
7., 8.
6-7 – 8. o

3
1
3 óra
4 óra

számítástechnika 5. o.

1 óra

Mind összesen

24 óra

Tanító, 5-6. évfolyamra érvényes
műveltségterületi végzettség
5-6.
évfolyamra
érvényes
műveltségterületi végzettség
5-6.
évfolyamra
érvényes
műveltségterületi végzettség
Matematika szakos látja el
Osztályfőnök tanítja képzettség nélkül
Biológia szakos végzi
Számítástechnikai szoftverüzemeltető
229/2006. tanúsítvánnyal rendelkező
pedagógus végzi
Alapfokú
számítógép-kezelői
tanfolyamot végzett

Tárgyi feltételek:
Jól felszerelt, 2003 óta folyamatosan új bútorokkal ellátott tantermekben fogadjuk
tanulóinkat. Minden iskolaotthonos osztály rendelkezik tévével, videóval, CD-s magnóval,
szőnyeggel elkülönített játszósarokkal, tantermi és udvari játékokkal. 6 digitális táblával
felszerelt tanteremben folyik a tanítás. Gyógypedagógusunk által az SNI tanulók
rendelkezésére áll számtalan fejlesztő eszköz, számítógép, oktatóprogram. Egy 8, és egy 16
fős számítástechnika terem segíti tanulóink felkészülését. Rendelkezünk nyelvi laborral,
tornacsarnokkal, technika teremmel.
2 hordozható számítógép, 3 projektor segíti munkánkat.
A hagyományos, valamint egy digitális zongoránk mellett szintetizátorral is rendelkezünk.
Szakkörök:
 Néptánc
 Modern tánc
 Énekkar
 Angol nyelv
 Labdarúgás
 Közlekedési ismeretek
 Báb
 Művészeti (Rajz)

7

Pályázatok és elnyert, helyben felhasznált források:
2010/2011. tanév
5/2010-es Esélyegyenlőségi pályázaton az iskolai
felhasználásra
5/2010-es esélyegyenlőségi pályázaton a pedagógusok
kiegészítő illetményére
5/2011-es Esélyegyenlőségi pályázaton az iskolai
felhasználásra
5/2011-es esélyegyenlőségi pályázaton a pedagógusok
kiegészítő illetményére
Útravaló Ösztöndíjprogram OKMT pályázat (21 tanuló, 9
pedagógus) 2010-ÚK-0470, TF-2010-ÚK-2881

9 846 550 Ft
1 460 200
1 646 400
2 551 950
3 103 000
1 085 000

2011/2012. tanév

8 427 337 Ft

27/2011-es Esélyegyenlőségi pályázaton az iskolai
felhasználásra
27/2011-es esélyegyenlőségi pályázaton a pedagógusok
kiegészítő illetményére
26/2012-es Esélyegyenlőségi pályázaton az iskolai
felhasználásra
26/2012-es esélyegyenlőségi pályázaton a pedagógusok
kiegészítő illetményére
Útravaló Ösztöndíjprogram OKMT pályázat (23 tanuló, 6
pedagógus) 2011-ÚK-0376, TF-2011-ÚK-2607

1 605 000

Erzsébet-tábor
Erzsébet-tábor
11/0029-C/3567. Comenius szakmai továbbképzés
pedagógusoknak az Egész életen át tartó tanulás program
keretében (1 fő)

360 000
270 000
2 030 euró
kb 647 570 Ft

2012/2013. tanév
30/2012-es Esélyegyenlőségi pályázaton az iskolai
felhasználásra
30/2012-es esélyegyenlőségi pályázaton a pedagógusok
kiegészítő illetményére
24/2013-as Esélyegyenlőségi pályázaton az iskolai
felhasználásra
24/2013-as esélyegyenlőségi pályázaton a pedagógusok
kiegészítő illetményére
Útravaló Ösztöndíjprogram OKMT pályázat (15 tanuló, 9
pedagógus) ÚK-2012-0110, ÚK-2012-3376
Erzsébet-tábor

1 604 772
1 504 000
1 409 995
1 026 000

23 028 995 Ft
2 140 000
2 032 000
1 980 000
1 483 995
1 470 000

594 000
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Magyar
Nemzeti
Üdülési
Alapítvány Forma-1
szabadedzés pályázat
TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0168. Innovatív pályázat

13 329 000 Ft

2013/2014. tanév
Útravaló ösztöndíjprogram tanári
Útravaló ösztöndíjprogram tanulói
NTP-IKT-MPA-12-065. Tehetséggondozó pályázat
NTP-TFP-MPA-12-050. Tehetséggondozó pályázat
NTP-TSZT-MPA-12-024. Tehetséggondozó pályázat
TÁMOP-3.3.14. A-12/1-2013-0141. „Testvérkereső”
Erzsébet - tábor
Erzsébet őszi kirándulás
Határtalanul pályázat
TÁMOP-3.3.14.B-14/1.2014-0013. „Folyók népei”

560 000 Ft
670 000 Ft
1 100 000 Ft
700 000 Ft
1 998 000 Ft
17 000 000 Ft
250 000 Ft
360 000 Ft
514 000 Ft
16 549 930 Ft

39 701 930 Ft

Az elmúlt 4 évről elmondható, hogy igen intenzív pályázati tevékenység jellemezte az iskolát,
amelyek között számos sikeres nagy volumenű projekt is megtalálható. Külön megemlítendő,
hogy mindegyik pályázat az ötlettől a tervezésig, megíráson át a megvalósításig önállóan,
külső pályázatíró nélkül történik. Az elmúlt 4 évben összesen 81.004.812 Ft összegű
szakmai pályázat valósulhatott meg Jánoshidán a Petőfi Sándor Általános Iskolában, amely
nagyon komoly többlet feladatot igényelt az intézmény vezetésétől és a programokban részt
vállaló pedagógusoktól, intézményi dolgozóktól.
A 2014/15-ös tanévben örvendetesen növekszik a tanulói létszám, hiszen a 36 óvodából
elballagó gyermek közül 35 a helyi általános iskolában kezdi meg tanulmányait. Reméljük,
hogy ez a tendencia tartósan jellemezni fogja a beiskolázást helyi szinten.
Iskolánk létszáma 2014. szeptember 1-jén:
Tanulók
száma

1. a
19

1. b
18

2.
21

3.
23

4.
27

5.
21

6.
14

7.
19

8. a
17

8. b
14

összesen
193

2.) Napsugár Óvoda
Intézményünk, 2009. augusztus 1-től – 2012.december 31-ig a Jászsági Köznevelési
Intézmény tagintézményeként működött. 2013. január 1-től az iskolák állami fenntartásba
kerültek - beolvadtak az állami Intézményfenntartó Központba, miközben megalakult a
Jászsági Óvodai Intézmény, amelyhez a társult óvodák 2013. június 30-ig tartoztak. A
Jánoshidai Napsugár Óvoda 2013. július 1-től működik a Jánoshidai Önkormányzat
fenntartásában.
A társult óvodáink (Alattyán, Jánoshida, Jásztelek, Pusztamonostor, Jászágó,
Jászfelsőszentgyörgy, Jászjákóhalma, Jászdózsa, Visznek) a közös működtetés során az
egységes éves munkatervet, dokumentációs rendszert, minőségirányítási programot,
pedagógiai programot, házirendet, mérési, értékelési és ellenőrzési rendszert működtettek. A
humán erőforrás fejlesztésére nagy gondot fordítottunk, amelynek hatására valamennyi
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tagintézményben dolgozó pedagógus informatikai képzéseken vett részt, pl. a TÁMOP2.1.2/12-12012-0001 90 órás képzésén, 30 órás számítógép kezelői tanfolyamon. Az IPR
továbbképzések műhelymunkában, Jó gyakorlatot bemutató tevékenységeken való részvétel,
nevelőtestületi tréningeken valósultak meg,. Jánoshida, Alattyán, Jásztelek és
Jászfelsőszentgyörgy települések óvodapedagógusai esetében, esetenként kiterjesztve
valamennyi dolgozóra.
Ezeket az előadásokat, képzéseket úgy szerveztük meg, hogy valamennyi tagintézmény
dolgozói – óvodapedagógusok és dajkák - profitálhassanak belőle, íme, néhány példa:
 A DIFER képzést szerveztünk Jásztelken és Jászjákóhalmán
 Tehetség felismerés címmel továbbképzést tartottunk Jásztelken
 Számító gépkezelői és Digitális írástudás tanfolyamon vettek részt a dolgozók
elsősorban Jánoshidán és Jászdózsán
 Jászjákóhalmán drámafoglalkozást szerveztünk
Közös szakmai fórumokat szerveztünk valamennyi település pedagógusai részére
 Jászágón a nevelőtestületi tréninget
 Pusztamonostoron Dr. Ranschburg Jenő pszichológus és Paszkoszné Kulcsár
Andrea vezető főtanácsos előadását hallgathattuk
 Jánoshidán Körmöczi Katalin, Erdészné Molnár Marietta tartott előadást
 Alattyánon, Jánoshidán és Pusztamonostoron Pálfy Sándor a szociális
kompetenciák, konfliktuskezelés és a szabad játék témakörében adott elő
Az elmúlt időszak alatt óvodánk dolgozói óvodatörténeti kiállítást szerveztek, amely
településünk alapításának 825. évfordulója alkalmából valósult meg.
Az óvodapedagógusaink végzettsége
Iskolai végzettség

Szakképzettség
Óvodapedagógus

Egyetemi
Vezető óvodapedagógus szakvizsga
főiskolai
Pedagógia szakos tanár és bölcsész
Óvodapedagógus
főiskolai
Preventív és korrektív pedagógus szakvizsga
Óvodapedagógus
főiskolai
Gyógy-testnevelő szakvizsga
Óvodapedagógus
főiskolai

Gyógypedagógus
Hitoktató tanár
Óvodapedagógus

főiskolai
Nyelv-és beszédművelő szakvizsga
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Óvodapedagógus
főiskolai
Gyógy-testnevelő szakvizsga
Óvodapedagógus
főiskolai
Fejlesztőpedagógus
Óvodapedagógus
főiskolai
Fejlesztőpedagógus
Óvodapedagógus
főiskolai
Gyakornok

A gyermeklétszámok alakulása
Év

Létszám

HH

HHH

V

SNI
BTM

Félnapos

2010-2011
2011-2012

103
96

57
59

28
24

15
11

2+2

1
1

2012-2013
2013-2014

95
93

45
48

19
18

6
4

5+3
4

2
2

Jánoshidán az elmúlt évek alatt a születések alacsony száma miatt csökkenő tendenciát
mutatott a gyermeklétszám. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya csökkent,
míg az SNI és BTMN gyermekek száma folyamatosan növekedett. A következő nevelési
évtől óvodánkban ismét várható a gyermekek létszámának emelkedése. A most kezdődő
nevelési évben az óvodai gyermeklétszám szeptemberben 80 fő, de várhatóan és remélhetően
a folyamatos feltöltődés miatt a nevelési év végére el fogja érni a 94 fős létszámot és
reményeink szerint az azt követő nevelési évben ez a szám még emelkedni fog .
Gyermekvédelmi munka eredményei:
A gyermekvédelmi munkát a társult intézményekben egységesítettük, s a feladatok a feltárás a
megelőzés és a megszüntetés mentén szerveződtek:
 A gyermekvédelmi esetek kiszűrése
 A szükséges nyilvántartások vezetése
 Kapcsolattartás, együttműködés az óvodán belüli munkaközösségekkel, az óvodán
kívüli szervekkel
 Prevenció és korrekció, ill. tehetséggondozás a pedagógiai munkában
 Integráció a pedagógiai gyakorlatban
A pedagógiai munka tartalma
A pedagógiai munka tartalmát közösen és intézményenként is megterveztük, a dolgozók
együttműködését elsősorban szakmai szinten valósítottuk meg. Így változatlanul tovább
működtek szakmai csoportjaink és munkaközösségeink (mérés, értékelés, nevelési problémák
enyhítésére szerveződő, kapcsolatokat koordináló munkaközösségek). A társulás megszűnését
követően jelenleg egy munkaközösség működik óvodánkban.
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A felzárkóztató csoportok mellett négy tehetségfejlesztő műhelyt is működtettünk, amely
(elsősorban) a nagycsoportosok körében valósult meg, (mozgás, vizuális, logikus
gondolkodást fejlesztő, anyanyelvi kompetenciák fejlesztése).
Szakmai innováció ösztönzése
Az elmúlt időszakban arra törekedtünk, hogy legyen lehetőségünk egymás szakmai
munkájába betekinteni, ezért valamennyi tagintézményben bemutató foglalkozásokat, közös
rendezvényeket, szakmai napokat, nevelőtestületi értekezleteket, előadásokat szerveztünk,
team munkában az intézmény dolgozói között. Ezeknek a célja az egymástól való tanulás, a
korszerű pedagógiai módszerek megismerése, alkalmazása és az együttműködési készség
fejlesztése volt.
Az elmúlt időszak során két jó gyakorlatot alakítottunk ki óvodánkban
1. „Át-tanítás”innováció az óvoda-iskola átmenet gyakorlatában.
Az iskolával való korai kapcsolat során, a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartásban segíti
befolyásolni az iskolaválasztást, másrészt lehetőséget teremt a tanulási hátrányok korai
felismerésére, annak korai kompenzálására. Az eltelt időben az az óvoda és iskola
vezetésének szemlélete, ezzel együtt a pedagógusok szemléletbeli változása, nyitottsága, a
változtatásra való igénye, az eredményességre törekvése segítette közösségünkben ennek a
programnak a megvalósulását.
2. „Napsugár Napok” Vidám évnyitó hét. A gyermekek befogadása változatos szabadidős
programokkal, amelynek célja az óvodai beíratás támogatása, a be-óvodázási arány
megtartása.
Óvodánk feltételrendszere:
Az elmúlt évek során jelentősen megújult óvodánk feltételrendszere, 2012-ben megvalósult az
intézményben a nyílászárók cseréje, az épület homlokzatának felújítása, belső festés stb. (1.
számú melléklet). Gyarapodott óvodánk tárgyi eszköz készlete, amely az alábbi táblázatban
jól nyomon követhető:
Jánoshida

Tárgyi fejlesztés

Fenntartói
forrás
Nyílászárók, homlokzat felújítás, belső X

Alapítványi

Szülői
közösség

Egyéb
pályázat

festés

2010-2014-ig

Laptop, projektor

pályázat

Fényképezőgép, kamera

pályázat

Nagyalakú tükör
Vizuális eszközök, irodaszer

pályázat

X

Árnyékoló

X

Nagyméretű tükrök

X

X

Szőnyegek

X

X

Textíliák

X

X

Fejlesztőeszközök

X

Projektor

X

Számítógép, Pen drive, nyomtató

X

12

pályázat
pályázat

Pályázatok:
Célunk volt, hogy intézményünk és a velünk társulásban működő óvodák minél több
pályázatba kapcsolódjanak be. Az elmúlt időszak alatt elsősorban a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek felzárkóztató programjának megvalósítására volt lehetőségünk, amely
pályázatok az alábbi táblázatban tekinthetőek meg:
IPR pályázat

17/2009.(IV.2.)
Teljesítmény
Motivációs
pályázat

TÁMOP 3.3.3.
Informatikai pályázat
Bázisiskola
a
Jászságban

2010/2011

X

X

X

X

2011/2012

X

X

X

2012/2013

X

2013/2014

X

3.) Egészségügy
A helyi egészségházban 2 háziorvosi körzet működik. 2006. január 01-től a háziorvosok
vállalkozóként végzik a gyógyító munkájukat, mely vállalkozás keretein belül foglalkoztatják
az asszisztenseket. Az önkormányzat biztosítja 1 fő részmunkaidős takarító foglalkoztatását
folyamatosan, illetve bérleti díj és rezsi fizetése nélkül bocsátja az egészségügy
rendelkezésére az épületet. Körzetenként évi 300.000 Ft támogatást nyújtunk az eszközök
pótlására és a heti rendszeres ingyenes vérszállítást is mi végezzük, mellyel szintén a helyi
lakosság érdekeit szolgáljuk. Háziorvosaink Dr. Ágyi Éva és Dr. Hajdú Jenő.
2005. június 01-től Jánoshidán működik az 5 települést kiszolgáló (Jánoshida, Alattyán,
Jászboldogháza, Jászalsószentgyörgy, Jászladány) egészségügyi központi ügyelet, melynek
működését az Emergency Service Bt. látja el.
A helyi fogászatban Dr. Borbényi Ottília szintén 2006. január 01-től vállalkozóként végzi
tevékenységét, melyhez az önkormányzat évi 150.000 Ft rezsi hozzájárulást biztosít.
Védőnőnk Cseresznyési Erika a ciklus első felében távozott külföldi munkavállalás miatt és a
helyére pályázat útján Bihari Tiborné védőnő került, aki 2012. március 01-én kezdte meg
jánoshidai működését. A másik körzet védőnői állása már hosszú évtizedek óta betöltetlen
volt. Önkormányzatunk Tóth Bettinával a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi
Főiskolai Karának védőnő szakos hallgatójával a 2008/2009-es tanévtől tanulmányi
szerződést kötött, bízva abban, hogy a diploma megszerzése után ő is községünk védőnője
lesz. Ez így is történt és 2014 február 01-től mindkét körzet állandó védőnővel tevékenykedik.
A település gyógyszerellátását a ciklus folyamán is az előző évekhez hasonlóan a helyi
Semmelweis Gyógyszergyár biztosítja a Szögi és Társa Bt. szolgáltatásában.
A Szögi és Társa Bt., mint gyógyszertári központ működik Jánoshidán, melyhez több
környékbeli település fiókgyógyszertára is tartozik.

13

4.) Szent Norbert Idősek Klubja
A településen a szociális alapellátási feladatokat a Szent Norbert Idősek Klubja látja el. Az
intézmény biztosítja a nappali ellátást (idősek klubja), szociális étkeztetést és házi
segítségnyújtást. A Biztos kezdet klub 2011. december 14. óta a Zagyva Közösségi Ház
keretei között működik tovább, melyben a 0-3 éves korú gyermekek foglalkoztatása oldódik
meg. A Jászsági Többcélú Társulás működteti 2008. január 01-től a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálatot Jánoshidán, majd 2013. július 01. óta jászladányi központtal a
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás vette át a feladatot. A településen biztosított még a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás és a közösségi ellátás, melyet
szintén ugyanez a társulás működtet.
Szakmai feltételek a Szent Norbert Idősek Klubjában:
- nappali ellátás:2 fő főfoglalkozású határozatlan idejű közalkalmazott látja el a feladatokat, 1
fő jelenleg TGYS-en van, helyettesítését 1 fő határozott idejű közalkalmazott látja el.
- házi gondozás: 2 fő főfoglalkozású határozatlan idejű közalkalmazott végzi a munkát.
- 2 fő kisegítő napi 8 órában (közcélú)
- 1 fő gyógytornász segíti a munkát heti 1 órában
A dolgozók végzettsége megfelel a törvény által előírt képesítéseknek. Szakképzett
gondozónők végzik a munkájukat.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Napi 8 órában látja el a Gyermekjóléti Szolgálati feladatokat a szociálpedagógus
végzettségű családgondozó. A Családsegítő Szolgálat kedden és csütörtökön működik,
mely feladatokat egy családgondozó a szomszédos településről végzi.

Közösségi ellátás, támogató szolgáltatás
Igény szerint jár a településre szakképzett munkatárs.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A településen 1 fő látja el, tiszteletdíjban részesül

Forgalmi adatok:

Nappali ellátás:20 férőhelyes klub maximálisan kihasznált. Jelenleg 22 fő veszi igénybe
az ellátást, ebből 17-18 idős kér napi rendszerességgel egyszeri meleg étkezést is.

Demens ellátás: 2013. január 1-től változott az intézmény profilja. A nappali ellátáson
belül 7 fő demens ellátottat is tud fogadni az intézmény.

Házi segítségnyújtás: a tanúsítvány szerinti 18 fő igénybe veszi az ellátást, de az
engedélyezett létszámon felül még több idős ember mindennapi életében segítenek a
gondozónők.

Szociális étkeztetés: az étkeztetés igénybevételére a konyháról történő elvitellel és
kiszállítással van lehetőség. Az étkeztetést a konyháról 39 fő veszi jelenleg igénybe. A
házi gondozónők pedig 33 idős embernek viszik házhoz az ebédet.

Családsegítő szolgálat: éves forgalma 118 fő, évi mintegy 600 alkalommal

Gyermekjóléti szolgálat: éves forgalma 1128 alkalom

Támogató szolgálat: jelenleg 3 iskolás korú gyermeket szállít a szolgálat iskolába
Jászberénybe. Az elmúlt években 2 felnőtt is igénybe vette eseti jelleggel.

Közösségi szolgáltatás:a Támogató Szolgálat működteti Jászberény Város
fenntartásában, jelenleg 1 gondozott van a településen.
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Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 10 fő, egyedülálló idős számára



Gyermekszáj program: 2010-től kedden és pénteken tejet és kenyeret kap 19 rászoruló
család a Vöröskereszten keresztül.



Nyúlunk a munkáért - Nyúl - program: 2011. őszén 20 család kapott támogatást ebben a
programban: tenyészállatokra, eszközökre és a takarmányra.



Segélyezés: 2010-től az Ökomenikus Segélyszervezet az EU Élelmiszersegély Program
keretén belül tartós élelmiszercsomagban részesülnek az önhibájukon kívül létminimum
alatt élők. A településen 250-300 család vagy fő kapott támogatást.

Programok, szolgáltatások:
Idősek Klubja
Idősek Klubjában folyamatos programok biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését, az időskor
méltó megélését. 2006 óta minden évben megünneplése kerül az Idősek Világnapja.
Heti 2 alkalommal gyógytornán vehetnek részt az idősek. Egyéni és csoportos tornára is van
lehetőség.
2010-ben megalkotásra és elfogadásra került Jánoshida Idősügyi Stratégiája.
2010-ben az önkormányzat elnyerte a Megyei Idősbarát Önkormányzati címet.
2012-ben megtörtént a település szociális szolgáltatástervezési koncepciójának
felülvizsgálata.

5.) Konyha
A helyi iskolakonyha működését az önkormányzat saját intézményeként 2011. április 26-ig
biztosította. Ettől az időponttól folyamatosan jelen pillanatig is az abonyi székhelyű
INNOVEN Kft üzemelteti a konyhát Jánoshida településen, mely 2 fő szakáccsal és 3 fő
konyhai kisegítővel látja el tevékenységét. Az óvodás és általános iskolás gyermekek, a
szociális melegkonyhai ellátásban részesülők étkeztetésének biztosításán túl lehetőséget ad a
település minden családjának a napi melegkonyhai étel beszerzéséhez. Az új szolgáltató
jánoshidai működésének 3 éve alatt aktívan bekapcsolódott a település életébe és kapcsolatba
került az önkormányzat és intézményein kívül más helyi munkáltatókkal, vállalkozásokkal,
civil szervezetekkel, sőt egyes esetekben a Jánoshidával kapcsolatban lévő kistérségi
szereplőkkel, cégekkel, vállalkozásokkal is.

6.) Faluház
A Faluház épülete ad otthont az összevontan működő könyvtári és közművelődési feladatok
ellátásának, amelyek kiegészülnek az oktatási intézmények és a civil szervezetek kulturális
tevékenységivel. 2010 januárjától a könyvtár lekerült a nyilvános könyvtárak jegyzékéről.
Ettől kezdve a feladatok szakfeladatként kerülnek ellátásra. 2011. december 14-én nyitotta
meg kapuit az új Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, - Zagyva-híd Közösségi Ház - amely
egy újabb közösségi színtérként, további helyet biztosít többek között a közművelődési és
könyvtári feladatok ellátásának is. Feladatait szoros együttműködésben valósítja meg a
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Faluházzal. A korábban a Faluházon belül működő Teleház helyett kapott az új épületben
teljesen új eszközökkel együtt (számítógépek, kiegészítők, íróasztalok). Ezzel együtt az
eMagyarország Pont helyszíne is áttelepült a Fő út 36. szám alatti új épületbe.
Az internetezés mellett lehetőség van nyomtatásra, szkennelésre, fénymásolásra és különféle
elektronikus ügyintézésre. Ezek a szolgáltatások a Könyvtárban is párhuzamosan elérhetők.
2010 folyamán nagyszabású külső és belső felújítás zajlott a Faluházban, amelynek
eredményeképpen egy megújult épület, új környezet várja a látogatókat.
Személyi feltételek: a könyvtári és közművelődési feladatokat 1 fő diplomás + segéd
könyvtáros végzettségű személy látja el heti 40 órában, aki mellett 1 fő közhasznú munkás
segíti napi 8 órában a munkát.
A Faluház állandó csoportjai:
Nyugdíjas Klub: Létszáma ebben a ciklusban sajnos folyamatosan csökkent. Jelenleg
körülbelül 40-45 tagja van, amelyből mintegy 20 fő, aki aktívan részt vesz a legtöbb
intézmény által szervezett nyugdíjas programon. Továbbra is állandó kapcsolat áll fenn:
Alattyán, Jászboldogháza, Jászalsószentgyörgy és Jászladány csoportjaival. Évente
megrendezésre kerülnek minden helyszínen a testvérklubok találkozói. Jánoshidán két
alkalommal gyűlnek össze a klubok, farsangkor és ősszel, a mulatság alkalmával. Az év
ünnepeihez kapcsolódóan kerülnek még megszervezésre az egyéb állandó programok:
Újévköszöntő, nőnap (az Idősek Klubjával közös szervezésben), karácsonyi ünnepség.
Gyógytorna: A nyugdíjas klub körében indult el új szolgáltatásként 2007 februárjától a
gyógytorna. A foglalkozásokat 2009 áprilisától Szabó Péter testnevelő tanár vezeti heti egy
alkalommal.
Hidi Asszonykórus: aktívan működő közművelődési csoport, amely a klub tagjaiból áll.
Szakmai vezetőjük Kerepesiné Antal Ibolya, pedagógus. Rendszeresen részt vesznek
különféle rendezvényeken, nem csak Jánoshidán, más településeken is. 2014-ben a
Közalapítvány támogatásával új egységes viseletet készíttettek maguknak.
Jánoshidai Felnőtt Kamarakórus: 2006 óta működik a településen. 2010-ben Mészárosné
Vas Márta szervezte újjá a csoportot. Az azóta töretlenül működő kórus állandó résztvevője a
helyi rendezvényeknek és szívesen elfogadják a meghívást más települések eseményeire is.
2011-ben a település 825. évfordulója alkalmából egységes blúzt kaptak a Jánoshida
Községéért Közalapítványtól. A csoport létszáma jelenleg 17 fő.
Jánoshidai Amatőr Színjátszó csoport: A helyi színjátszó társulat 2010 őszén alakult a
településen Mészárosné Vas Márta pedagógus kezdeményezésére. Évente két alkalommal
kellemes kulturális programot nyújtanak az érdeklődő lakosság számára a helyi Faluház
színpadán. A csoport létszáma mára kissé megcsappant, de továbbra is folyik a munka.
Foltvarró klub: 2014 tavaszán foltvarró klub indult a Faluházban a téma iránt érdeklődők
számára. A nyári szünetet követően ősszel tovább folytatódik a munka. A klubot Pintér
Lászlóné vezeti az egykori jászberényi Jász Foltklub vezetője.
A Művelődési Ház ebben a ciklusban is igyekezett minél több, színesebb, és minden
korosztály számára érdekes programot biztosítani a jánoshidai lakosoknak szabadidejük
hasznos eltöltésére, igényeik kielégítésére. Az idősek állandó programjai mellett voltak
kiállítások, vetélkedők, tematikus napok, kirándulások, a művészeti csoportok önálló estjei és
egyéb kulturális programok. A Ház rendszeresen helyet biztosít az intézmények saját
rendezvényeinek, külső szervezésű program megvalósításának (bál, esküvő, lakodalom,
osztálytalálkozó, fórum, gyűlés, vásárok…stb.) Az IKSZT elindulásával a közművelődési
programok még színesebbé váltak, számuk látványosan megszaporodott, helyileg pedig
immár két helyszínen kerülhetnek megvalósításra, akár egymással párhuzamosan is.
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A Könyvtár területén is jelentős változások történtek. 2013. január 1-től településünk Községi
Könyvtára, könyvtári szolgáltató helyként csatlakozott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Verseghy Ferenc Könyvtárhoz, aminek szolgáltatásait a jövőben igénybe kívánja venni.
Ennek köszönhetően könyvtárunk 2013-ban és a 2014-es évben is kicsivel több, mint évi 1
millió forintot kapott fejlesztésre. Mivel 2013-ban egy nagymértékű (kb. 45 %-os)
állománycsökkentésre került sor, ezért az első két évben nagyobb összeg (kb. 600 000 Ft)
dokumentumok beszerzésére fordítódott, ebben évben viszont már technikai eszközök is
beszerzésre kerültek. A Könyvtár kapott egy modern digitális fényképezőgépet, egy korszerű
komplett asztali számítógépet lapmonitorral, és a könyvállomány elektronikus
feldolgozásához és a későbbi elektronikus kölcsönöztetéshez pedig egy vonalkód olvasót,
valamint a Corvina integrált könyvtári programot.
Mindezen fejlesztések mellett 2013-ban 200 000 forintot, 2014-ben pedig 140 000 forintot
kaptunk könyvtári rendezvények szervezésére. A KSZR programok mellett folyamatosan
működnek évről évre a már megszokott hagyományos könyvtári programok: könyvtárismereti
órák, rendhagyó órák, tematikus foglalkozások, könyvbörze, őszi Mese-Napok, Országos
Könyvtári Napok, vetélkedők, könyvtári játékok.
Az elmúlt 4 évben emelkedett a könyvtárlátogatók összlétszáma, amelybe természetesen nem
csak a kölcsönzések tartoznak. Könyvtári kölcsönzést a KSZR-en belül teljesen ingyenes
tudjuk lebonyolítani az igénylők számára.
A Faluház, mint közösségi tér ebben a ciklusban is a lehető legnagyobb mértékben
kihasználásra került. Az intézmények közötti kapcsolat folyamatos és erős maradt, ami a
számtalan közös programban nyilvánul meg. Jövőbeli cél továbbra is sokféle alkalmi és
rendszeres program szervezésén keresztül a kultúra közvetítése, és az emberek aktívabbá
tétele a közösségi rendezvényekbe való bekapcsolódásban.
7.) Zagyva-híd Közösségi Ház
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) egy új típusú közösségi színtér, ahol együtt
jelennek meg különböző szolgáltatások a lakosság igényeinek kielégítése céljából.
2011. december 14-én került sor az ünnepélyes átadásra, majd az előkészületeket követően
2012. január 1-jétől indult meg tényleges működése. 2012. február közepétől 1 fő középfokú
végzettségű és 1 fő e-tanácsadó végzettségű személy látja el a mindennapi feladatokat.
Kötelező és vállalt feladatok, és azok gyakorisága:
 MNVH tájékoztatási pont (Leader HACS, és Falugazdász fogadóórák) (havonta 1)
 Ifjúsági programok (havonta 1)
 Közművelődési programok (havonta 1)
 Lakosság és vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése
(félévente 1)
 Olvasósarok működtetése, könyvtári programok (kéthavonta 1)
 Közösségi Internet hozzáférés biztosítása (negyedévente 1)
 Közösségfejlesztési folyamatok generálása, nyomon követése, helyszín biztosítása
civil szerezetek számára, működésükkel kapcsolatos program szervezése (félévente 2)
 0-5 éves gyermekek számára nappali szabadidős, fejlesztő programok megvalósítása,
az óvodára való felkészülés elősegítése (kéthetente 1)
 Egészségfejlesztési programok (negyedévente 1)
 Közháló végpont szolgáltatások biztosítása (félévente 1)
 Munka világával kapcsolatos program szervezése (negyedévente 1)

17

Állandó szolgáltatások
a. Napi szinten:
 Lakossági szolgáltatások: fénymásolás, faxolás, szkennelés, nyomtatás
 Teleház: Internet szolgáltatás
 Elektronikus szolgáltatások biztosítása, elektronikus ügyintézés
 Információs pont
b. Hetente:
 Falugazdász fogadóóra
c. Alkalmanként:
 Civil szervezeteknek számára a helyszín biztosítása, igény szerint
Mivel az IKSZT működése támogatott formában valósul meg, így kötelezően ellátott
adminisztrációs tevékenységet kell végezni. Egy erre kialakított elektronikus felületen minden
félévet megelőzően egy Szolgáltatási és programtervet kell összeállítani. Emellett pedig
minden negyedévet követően szakmai beszámolót kell készíteni szintén ezen az elektronikus
felületen, amelyben a kötelező feladatokról kell bizonyosságot adni jelenléti ívek és fotók
feltöltésével.
A Teleház Faluházból történő áttelepülésével, az eMagyarország Pont is az új épületben
kapott helyet. A Közösségi Házban külön helyiségben kerültek elhelyezésre a számítógépek.
Jelenleg 5 számítógép várja az idelátogatókat.
2013-ban egy új rendszer került bevezetésre a nyár folyamán a zökkenőmentes
internethasználat érdekében. Lényege, hogy a Teleházban lévő számítógépekre egy olyan
szerver program került feltelepítésre, ahol a gépeket csak központilag az irodából lehet
elindítani, határozott időre. Így csak előzetes bejelentkezés alapján lehet a gépekhez jutni.
Ennek bevezetését az idelátogatók gyorsan elfogadták, és sokkal átláthatóbb a szolgáltatás
működése.
A kötelezően vállalt feladatok között szerepel a 0-5 éves gyermekek számára nappali
szabadidős, fejlesztő és óvodára felkészítő programok szervezése, így a korábban az Idősek
Klubjában működő Biztos Kezdet Klub is helyet kapott a Közösségi Házban. Minden hétfőn
délelőtt 8 – 12 óráig várja a klubvezető Zrupkó Lászlóné az érdeklődő szülőket,
kisgyermekeket. A rendelet szerint kötelezően kéthetente kell programot tartani számukra, de
mivel Jánoshidán már hosszú évek óta jól működik a klub heti rendszerességgel, ez nem
került módosításra.
2013-2014 folyamán az e-tanácsadó közreműködésével bekapcsolódtunk a TÁMOP 2.1.2.
országos programba, amelynek keretein belül 90%-os támogatottságú képzéseket tudtunk
lebonyolítani a helyi lakosság számára. Ez idő alatt két informatika tanfolyam (28 fő) és két
nyelvtanfolyam (11 fő) valósult meg a településen.
A Közösségi Házat napi rendszerességgel látogatják fiatalok, felnőttek, idősebbek
egyaránt. Sokan konkrét céllal érkeznek. Igénybe venni a lakossági szolgáltatásokat,
internetezni, csocsózni, biliárdozni. Igyekszünk a szolgáltatásokat és a programokat a
saját ötleteink mellett a felmerülő igények alapján szervezni, hogy minél több lakos
számára nyújthassunk hasznos és szórakoztató lehetőségeket egyaránt.
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Új típusú programok:
- vetítés
- közös PC játékok
- biliárd és csocsóverseny
- havi rendszerességű túracsoport utazásai
- gitártanfolyam
- rajzversenyek
- könyvtári programok
- tematikus kiállítások
… stb.
A Közösségi Ház tevékenységei szoros együttműködésben valósulnak meg a Faluház egyes
programjaival. Azt kiegészítve illetve újabb szabadidő eltöltési tevékenységeket ajánlva
próbálja még színesebbé tenni a település kulturális életét.

8.) Polgármesteri Hivatal
Az elmúlt négy év során a Polgármesteri Hivatal személyi állományát érintő változás volt
Antal Zoltánné nyugdíjba vonulása. Az adóigazgatás területét Tugyiné Répási Andrea viszi
tovább. Az összlétszám nem változott. Továbbra is 8 fő köztisztviselő látja el a hivatali
feladatokat a polgármester mellett, illetve egy fő munkaviszonyban és egy fő megbízási
jogviszonyban foglalkoztatott személy segíti napi munkájukat. Emellett természetesen, ha
lehetőség van rá, a közmunka program keretein belül foglalkoztatott személyek segítségét is
igénybe vesszük, és rendszeresen gyakorlati helyet biztosítunk középiskolások, egyetemisták
és főiskolások számára is.
A hivatal épületét érintően a legjelentősebb beruházás a napelemek kihelyezése volt. 2011
évben pályázati forrásból volt erre lehetőség. A napelemek által megtermelt energia biztosítja
a hivatal teljes villamos energia szükségletét, amelyre bátran tervezhettünk, hiszen a rendszer
a műhelyeket, a faaprító gépet és a régi ABC épületében működtetett szalagfűrészt is
biztonságosan kiszolgálja. Az energia- és költségtakarékosságot szem előtt tartva a napelemek
mellett faelgázosító kazán ebben az intézményben is beépítésre került, így a gázfűtés
elhagyásával, szintén jelentős költségeket tudtunk megtakarítani.
Az időjárás miatt szükségessé vált légkondicionáló berendezés felszerelésére is. Egyelőre a
házasságkötő teremben és egy irodában volt erre lehetőség.
Az eddig a hivatal épületében elhelyezett térfigyelő kamerarendszer központi gépe az idei
évben a rendőrséghez került áthelyezésre, a kamerák számának a bővítését követően.
Napjainkban már az internetes elérés nem lehetőség, hanem követelmény. Szinte minden
területen internet kapcsolaton alapuló programokkal dolgozunk. Emiatt is nagyon fontos az
informatikai eszközök folyamatos fejlesztése, amire általában pályázati forrásból van
lehetőség. A honlap mellett a Faluház és a Közösségi ház segítségével a Facebookon keresztül
is próbáljuk közzé tenni a lakosságot érintő legfontosabb információkat.
A közigazgatást érintő legjelentősebb változás az elmúlt négy évben a járási hivatalok, a járási
rendszer kialakítása volt, melyek 2013. január 1-én kezdték meg működésüket. Jánoshida
Jászapáti járáshoz tartozik. Közel két év tapasztalata alapján elmondható, hogy a kezdeti
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aggodalmak ellenére nehézséget nem jelent az ügyfelek számára. Különösen igaz ez azért is,
mert Jánoshida településen állandó járási ügysegédi iroda is működik a Polgármesteri
Hivatalban. A szabálysértések és a gyámügyek, az a két legjelentősebb terület, aminek
ügyintézési helye átkerült Jászapátira.
A gyakori, napi ügyek továbbra is intézhetőek helyben:
népesség nyilvántartás
anyakönyvi igazgatás
hagyatéki ügyintézés
polgári védelem
birtokvédelem
mezőgazdasági ügyintézés
szociális igazgatás
műszaki, kereskedelmi ügyintézés
adóügyi igazgatás
gazdálkodás
pénzügyi ügyintézés
pályázati ügyintézés
munkaügy.
A hivatal alapvető feladata továbbra is a képviselő-testület üléseinek, fő napirendek
anyagainak előkészítése. Az előterjesztések elektronikus továbbításával nagyobb terjedelmű
anyagok kiadására is lehetőség van, biztosítva ezzel a körültekintő döntések meghozatalához
szükséges információk bővítését. A hivatal feladata továbbá, a képviselő-testület döntéseinek
végrehajtása. Illetve a kiemelt célok, és teljesítménykövetelmények alapját képező főbb
célkitűzések alapján a munkaterv elkészítése. Az elmúlt 4 évben a képviselő-testület mellett
kettő állandó bizottság működött (pénzügyi, illetve egészségügyi, szociális és kulturális)
melyek munkáját szintén a hivatal munkatársai segítették.
Az elmúlt ciklusban a tervezett, munkatervben szereplő feladatok mellett megjelent új feladat
a "Start" értékteremtő közmunka program megtervezésében, lebonyolításában és
dokumentálásában való közreműködés. Ez igen jelentős, és sok munkát igénylő új feladat,
mivel magában foglalja az időközben kialakított Start Malom és a birkatelep működtetésével,
üzemeltetésével, az energiaerdővel, a famegmunkálással, csirke és mangalicatartással, a
szántóföldi növénytermesztéssel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladatot is. Ezeket
a feladatokat felügyeli, és részben irányítja Révész Ferencné alpolgármester Asszony, aki
külsős alpolgármesterként napi szintű lelkiismeretes munkát végez ebben a programban is.
A Polgármesteri Hivatal napi kapcsolatban áll a civil szervezetekkel, a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal, az önkormányzati és egészségügyi intézményekkel, a körzeti megbízottal
egyaránt. Törekszünk a jó együttműködésre, és egymás munkájának segítésére.
A Polgármesteri Hivatal látja el a Napsugár Óvoda, Szent Norbert Idősek Klubja
gazdálkodási feladatait is, illetve megállapodás alapján végzi ezt a feladatot a Roma
Nemzetiségi Önkormányzatnál, illetve a Jászsági Gazdaságfejlesztési Önkormányzati
Társulás vonatkozásában, melynek önkormányzatunk a vezetője .
Kötelező feladataink mellett, továbbra is próbálunk minél több segítséget, szolgáltatást
nyújtani a lakosok számára. Ilyen, leggyakrabban igénybe vett szolgáltatásaink:
lakossági fénymásolás, faxolás,
különböző hiba bejelentések( E-ON, Tigáz...)
véradások megszervezése, előkészítése.
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A Polgármesteri Hivatal továbbra is a hét öt munkanapjából négy napon tart ügyfélfogadást.
Kedden az ügyfélfogadás szünetel. Hétfőn, szerdán, csütörtökön 8-tól 16-óráig, pénteken
pedig 8-tól 14 óráig állunk az ügyfelek rendelkezésére.
A beszámolóban nem szerepel külön intézményként a helyi köztemető fenntartása, mivel annak
üzemeltetését a ciklus II. felére Önkormányzatunk átadta a SELENA Kft. IUSTA Temetkezési
Szolgáltatás részére.

Takarékoskodási intézkedések eredménye
Az önkormányzatunknál előző ciklusban megkezdett takarékoskodási intézkedéseket sikerült
ebben a 4 évben is tovább folytatni és kiszélesíteni. Az előző időszak takarékoskodásának
gerincét a leépítés és létszámcsökkentés adta, amelyet szinte már lehetetlen a szakterületek
biztonságos működése mellett tovább csökkenteni, ezért ebben a ciklusban más területeken
sikerült komolyabb eredményeket elérni. Az intézkedések, fejlesztések hatására több mint
10.000.000 Ft éves megtakarítással sikerült ebben a 4 éves ciklusban könnyíteni az
önkormányzat költségvetéseinek évenkénti kiadási oldalait. Ez a megtakarítás a következő
években is folyamatosan jelentkezik és segíti az önkormányzat működőképességét.
A takarékoskodás legfontosabb adatai:
- Az iskolakonyha vállalkozás – INNOVEN Kft. – részére történő kiadásával mintegy évi
1 millió Ft megtakarítás valósult meg, amelyet a 2012-es évtől számolhatunk, főként a bérek
területén.
- Az önkormányzati intézmények fűtés és meleg víz igényének ellátása 2010. év végétől
megújuló energiával történik, amelyet faelgázosító kazánok és napkollektorok
biztosítanak. A megtakarítás számítható összege 2011-től évi minimum 6 millió Ft, pedig
nagyon nagy mennyiségben vásárolunk a fűtéshez keményfát is.
- A polgármesteri hivatal tetején elhelyezett napelemekkel 2012-től évente közel 1 millió
Ft-ot takarítunk meg.
- Tornaterem felújításával és a solar rendszer kiépítésével évi kb. 100.000 Ft megtakarítás
jelentkezik a 2012-es évtől, hiszen nappal nem kell a teremben világítani és a szigetelt ajtók is
segítik a fűtés hatékonyságát.
- A közvilágítás LED-es lámpákra történő átállása éves szinten mintegy 2 millió Ft
megtakarítást jelent 2013-tól az energia vásárlás területén.

Az évenként végzett legjelentősebb beruházások, fejlesztések, felújítások
2010.
-

-

2010 márciusában kezdtük el a Faluház felújítás és közpark kialakítás
beruházásunkat, melynek összköltsége 32 871 173 Ft. A sajáterő összegét 6.574.234
Ft-ot önkormányzatunk a kötvényből biztosította.
2009 – ben nyújtottunk be pályázatot a KEOP 4.2.0/B támogatási alaphoz Jánoshida
önkormányzati fenntartású intézmények fűtés – és meleg víz –igényének ellátása
megújuló energiaforrásokkal címen, mely pályázat eredményesen szerepelt. A
támogatási döntésről 2009. év végén értesültünk, azonban a támogatási szerződés
aláírására már csak 2010 – ben került sor, így a beruházást is ebben az évben kezdtük
meg. A projekt során valamennyi intézményben, így az óvodában, iskolában,
konyhán, Faluházban, polgármesteri hivatalban, orvosi rendelőben, idősek klubjában
faelgázosító kazánok beépítésére került sor. Így lehetővé vált egy energiatakarékos
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fűtési megoldás, mely kiegészült a konyha és az óvoda épületében a meleg víz
előállítását elősegítő napkollektor rendszer kiépítésével is. A támogatás a beruházás
60 % - át finanszírozta, így a teljes beruházási költségből - mely 56 046 225 Ft -, az
önkormányzatnak 22 418 490 Ft önrészt kellett biztosítani. Az önrészt a kötvényből
történő átcsoportosítással teljesítettük, melyet az EU önerő alaphoz benyújtott sikeres
pályázatunkkal 7 070 381 Ft támogatási összeggel tudtuk csökkenteni.
2010 - ben az időjárás okozta károk védekezési és helyreállítási költségeire három vismaior pályázat benyújtására került sor. Első alkalommal a márciusi esőzéseket
követően nyújtottunk be vis maior támogatási igényt. Az akkori védekezési
költségünk összege 760 339 Ft volt, melyből 337 000 Ft összegű támogatást kaptunk
meg. A májusi-júniusi ár- és belvíz miatt második ütemben védekezési költségeink
támogatására 55 506 876 Ft összegű pályázatot nyújtottunk be, melyből a támogatási
összeg mértéke 51 115 573 Ft. Tekintve hogy ezen időszak alatt veszélyhelyzet
kihirdetésére került sor, mely Jánoshida települést is érintette, az ez időszak alatt
keletkezett védekezési költségeink 100 %-a részesült támogatásban, míg a
veszélyhelyzeten kívüli időszak csupán 70 %-os támogatottságot jelentett. A
szükséges sajáterőt önkormányzatunk a kötvényből biztosította.
Sérült önkormányzati utakhoz kapcsolódó helyreállítási igényünket a Jánoshida Berek
út helyreállítása érdekében adtuk be tervezetten 17 009 313 Ft összegben, azonban a
támogatási döntés csökkentett – 7.083.000 Ft - összege miatt 11 806 519 Ft összeget
tudtunk a beruházásra fordítani. A beruházás 2011-ben fejeződött be. A sajáterő
összegét 4.723.519 Ft-ot a kötvényből csoportosítottunk át.
A Megyei parlagfű-mentesítési alaphoz benyújtott támogatási kérelmünk csökkentett
összegű támogatásban részesült, melynek összege 225 250 Ft volt. A támogatásból
fűnyírót és fűkaszát vásárolt az önkormányzat, valamint a parlagfű-mentesítéshez
kézi eszközöket, mint kasza, gereblye, talicska. A költségek összesen 300 333 Ft-ot
jelentettek, melynek önrésze 75 083 Ft szintén a kötvényből került kifizetésre.
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól ez évben is támogatásban részesültünk
a településőrség működtetésére, melynek évi támogatási összege 2 240 280 Ft
munkabér és járuléktámogatás.
A mezőőri szolgálat szintén folyamatos támogatásban részesült a Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivataltól, évi 1 200 000 Ft összegben.
A nyári gyermekétkeztetés keretén belül 1 802 596 Ft támogatásban részesültünk,
melyből július hónapban 88 gyermek naponta meleg ebédben részesült, augusztus
hónapban pedig konzervet kapott.
Támogatásban részesült az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból, az
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítására benyújtott pályázatunk, melynek
keretében a régi étterem épületét újítottuk fel, így kialakításra került egy olyan
intézmény, mely a település valamennyi korosztályának szolgáltatást tud kínálni. A
felújítási projekt teljes költsége 62 896 041 Ft, melyből 51 616 833 Ft támogatásban
részesültünk, és saját erőként 11 279 208 Ft-ot kellett biztosítanunk. A projekt
beruházási része 2011 októberében zárult, majd ezt követően kezdődött a 3 évig tartó
működési támogatás az MVH részéről, mely támogatás azonban 2014. októberében
lezárult. Az ezt követő időszakban az intézmény kiadásait már az Önkormányzati
költségvetés kell, hogy finanszírozza, még annak ellenére is, hogy az MVH részéről
előírás a további 2 évig tartó működési kötelezettség. A beruházás önerejét és a
pályázati forrás megelőlegezését folyamatosan a kötvényből biztosítottuk.
Az általános iskola TIOP pályázaton 9 927 500 Ft összegű támogatásban részesült
informatikai infrastruktúra fejlesztésére az iskolában, a pályázatot azonban már
nem önkormányzatunk, hanem az egységes közoktatási intézmény bonyolította le.
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A trianoni békeszerződés 90. évfordulója alkalmából az önkormányzati kötvény
terhére a település emlékművet állított, amely 422 506 Ft kiadást jelentett.
Szintén a kötvényből felújításra került a Polgármesteri Hivatal hátsó nagykapuja
247 000 Ft értékben, az általános iskola vizesblokkja 150 000 Ft-ért, valamint a
vízmű süllyesztett patronos szivattyú akna falának szigetelése is megtörténhetett
441 340 Ft összegben.
A Fő út 46. szám alatti ingatlant szintén a kötvényből megvásárolta az önkormányzat
2 056 600 Ft-ért, melynek lebontása is megtörtént.
A védőnői nyilvántartó rendszert segítő Stefánia programot 100 000 Ft-ért
vásároltuk meg.
A Jászsági Többcélú Társulás által pályázatot nyújtottunk be Közösségi Közlekedés
fejlesztése érdekében, melyben a Fő úton kerékpárút kialakítása szerepelt, valamint
megvalósult a buszforduló kiszélesítése és a buszvárók felújítása is. A benyújtott
pályázat projektköltsége 44 459 341 Ft, melyből támogatásként 40 164 910 Ft-ot
igényeltünk, önerőként 4 294 431 Ft-ot kellett a kötvényből biztosítanunk. 2013 – ig,
a JTT fennállása alatt a társulás biztosította a projekt ügyintézését, majd 2013 – ban a
JTT megszűnésével Jászberény Város Önkormányzata lett a továbbiakban a
konzorcium vezetője. 2014 – ben került a beruházás Jánoshida településen aktiválva.
2011.

-

-

-

-

2011. év elején vált bizonyossá, hogy a 2009-ben Belvízvédelmi beruházás céljából
benyújtott ÉAOP 5.1.2/D azonosítószámú pályázatunk támogatásban részesült.
A beruházás 2011. 10. 21-én kezdődött, és a kivitelezési munkák megvalósítása 2013.
március 15-én történt meg. A fejlesztés célja a belvízveszéllyel legveszélyeztetettebb
Jánoshidai belterületek nagyságának csökkentése, egy olyan belvízvédelmi
csatornarendszer kialakítása volt, amely a belterületen felhalmozódott vízmennyiséget
megfelelő módon elvezeti. A projekt teljes költségvetése 329 279 600 Ft, amelyből
296 351 640 Ft támogatási összeg mellett 32 927 960 Ft önrészt kellett az
önkormányzatnak biztosítania részben a kötvényből.
A belvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó mintegy 32 927 960 Ft összegű önrész
csökkentésére BM. EU Önerő Alap támogatásban részesültünk, melynek összege
19 576 776 Ft, amit a kifizetések ütemezésének lezárását követően folyamatosan
vehettünk igénybe.
A tornaterem felújítására pályázatot nyújtottunk be a 7/ 2011. számú BM rendelet
szerint, mely pályázatunk az eredetileg tervezetthez képest csökkentett összegű
támogatásban részesült. A 18 000 000 Ft támogatás mellett önkormányzatunknak a
kötvényből 4 500 000 Ft önrészt kellett biztosítania. 2011 októberében 6 756 940.Ft előleget biztosítottunk a kivitelező vállalkozónak. A beruházás 2012 januárjában
zárult, így a fennmaradó kifizetés – nettó 12 612 954.- Ft a 2012. évet terhelte. A
beruházás során megvalósult a tornaterem energetikai korszerűsítése – a bejárati ajtó
cseréje, Solár rendszer kialakítása a villamos energia fogyasztás csökkentése
érdekében, valamint a teljes tetőhéjazat cseréje LINDAB lemezeléssel.
A KEOP 4.2.0/A konstrukció keretén belül az Új Széchenyi Terv pályázatok közül
Önkormányzatunk a helyi villamos igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
támogatásból a Polgármesteri Hivatal napelemmel történő felszerelését valósította
meg, mellyel elérhetővé vált az épület teljes elektromos ellátása megújuló
energiaforrás – napenergia – igénybevételével. A projekt összköltsége 25 621 250 Ft,
melyhez 21 778 000 Ft összegű támogatást igényeltünk, 3 843 250 Ft önerő mellett.
2011. év végére a beruházás lezárult.
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2011 szeptemberében került aláírásra a KEOP 1.2.0/B azonosítószámú
Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázat támogatási szerződése, mely beruházás teljes
projektköltsége 1 553 400 662 Ft, melyből az eredetileg számolt támogatási összeg
1 299 840 658 Ft. A támogatás intenzitása 2014-re jelentősen megemelkedett 95%-ra,
ami azt jelenti, hogy az önkormányzatnak előre láthatólag 77.670.033 Ft sajáterőt kell
biztosítania és ezzel arányosan emelkedik a támogatás forintosított összege is. A
projekthez kapcsolódó kiadások folyamatosak voltak 2011-2014 között, melyeket első
időszakban a kötvényből kellett megelőlegezni. A beruházás megvalósítása 2014
júniusában megtörtént. Kiépítésre került a település teljes szennyvízhálózata, valamint
a régi szeméttelep mellett megépítésre került egy önálló szennyvíztisztító telep is.
Jelen beszámoló időpontjában a szennyvízhálózatra rácsatlakoztatott ingatlanok száma
650. A beruházás hosszú előkészítés után 2012. decemberében kezdődhetett el.
A megyei parlagfű – mentesítési alaptól 2011-ben 181 250 Ft összegű támogatásban
részesültünk, melyet önkormányzatunk a kötvényből további 125 000 Ft összeggel
kiegészítve 1 db fűnyíró, 1 db fűkasza, valamint a kézi mentesítéshez szükséges kasza,
gereblye, egyéb szerszámok vásárlására használt fel.
2011-ben vis maior támogatásban három alkalommal részesültünk. Ár- és belvíz
elleni védekezési vis maior támogatásban 2011 első félévben 4 154 000 Ft összegű
támogatásban részesültünk, ahol a teljes költség 5 934 715 Ft volt. A 2010. évi nagy
ár és belvízi védekezésünk vis maior igényéhez 2011. évben kiegészítő támogatást
kaptunk, 10 860 000 Ft értékben, így az 55 506 876 Ft kiadásból összességében
45 630 000 Ft összegű támogatásban részesült az Önkormányzat. A 2011. évi júliusi
viharkár helyreállítási és védekezési munkáira az Önkormányzat szintén vis maior
támogatást nyújtott be, melyre összességében 1 299 998 Ft összegű támogatásban
részesültünk. A védekezésekhez szükséges önerőt a kötvényből vezettük át.
A 825 éves Hidi-Napi rendezvényünk LEADER támogatás keretén belül valósulhatott
meg, mely rendezvény teljes költsége összesen 2 741 378 Ft volt. MVH támogatásból
2 370 225 Ft, valamint egyéb támogatóktól, cégektől, magánszemélyektől 640 000 Ft
összeg érkezett az önkormányzathoz.
Mezőőri feladatok ellátására az év végéig 600 000 Ft összegű támogatás érkezett.
Önkormányzatunk betársult a Jászsági ivóvíz – minőség javító Önkormányzati
Társulásba, ahol közös pályázatban vesz részt a jászsági ivóvízminőség – javító
programban. A projekt Jánoshidára vonatkoztatott költségvetése 152 538 300 Ft,
melyhez Önkormányzatunknak eredetileg önerőként 4 116 000 Ft összeggel kellett
volna hozzájárulnia, de a sajáterő összegét 2013-ban 0 Ft-ra csökkentette az irányító
hatóság. A beruházás hatására Jánoshidán javul az ivóvíz és a szolgáltatás minősége.
Benyújtásra került 2 ütemben az Önhibáján kívül hátrányos helyzetű
önkormányzatok támogatási igénylése. Önkormányzatunk 1. ütemben 34 452 000 Ft
összeget igényelt, és 15 697 000 Ft támogatásban részesült. A második ütemben
benyújtott 30 099 110 Ft összegű igénylésből egy alkalommal 3 000 000 Ft, majd ezt
követően még 916 000 Ft összegű támogatásban részesültünk.
2011. évben ingatlan vásárlására összesen 6 211 000 Ft összeget költöttünk, melyek
között ez évben került megvásárlásra a régi Takarékszövetkezet épülete, a Bocskai út
6. szám alatti ingatlan, a Szabadság tér 10, a Kossuth krt. 53, a Zrínyi u. 3, a Fő út 36
– jelenlegi IKSZT épülete, valamint a régi COOP épülete. Az ingatlanok
megvásárlására az önkormányzati kötvényből lehetett forrást biztosítani.
3 112 000 Ft összegért megvásároltuk a Szent Norbert Idősek Klubja munkáját segítő
Toyota Hiace típusú gépjárművet szintén a kötvényünkből.
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Belterületi telek vásárlására (Petőfi út 4.) 507 000 Ft összeget költöttünk, valamint
külterületi földterületet vásároltunk 200 000 Ft értékben. Mindkét esetben a kötvény
jelentette a forrást.
A ravatalozó épületén a lengyel katonák emlékére emléktáblát készítettünk, melynek
költsége 180 000 Ft volt.
Az iskolaudvarban lakossági, vállalkozói és civil támogatásból megépítésre került egy
füves pálya, melyhez Önkormányzatunk 1 149 000 Ft összeggel és munkával járult
hozzá.
2012.

-

-

-

-

-
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2012 – re áthúzódó, előző évi pályázataink az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
kialakítása – működtetése, a Belvízvédelmi beruházás, valamint a Jászsági
ivóvízminőség javító program.
A megyei parlagfű-mentesítési alaptól 2012-ben 220 550 Ft összegű támogatásban
részesültünk, melyből önkormányzatunk 4 db fűnyírót, valamint kézi eszközöket
vásárolt. A támogatási összeget Önkormányzatunk 85 450 Ft önerővel egészítette ki.
A 2012. évi Hidi-Napi rendezvényünk LEADER támogatásból valósulhatott meg,
mely rendezvény teljes költsége 4 196 034 Ft volt. A pályázati támogatás összege
2 663 800 Ft, melyhez támogatóktól további 1 350 000 Ft-ot kaptunk.
Mezőőri feladatokra 2012-ben az előző évi elszámolás áthúzódása miatt 600 000 Ft
összegű támogatás érkezett. Ebben az évben a gazdák kérésére megszűnt a mezőőrség.
2012. évben két alkalommal került benyújtásra az Önhibáján kívül hátrányos
helyzetű
önkormányzatok
támogatási
igénylése. Az
első
ütemben
Önkormányzatunk 28 311 000 Ft összegű támogatási igényt nyújtott be. A 2012. 06.
21-én kelt támogatói döntés értelmében 4 827 000 Ft támogatás került megítélésre
Jánoshida számára. A második ütemben benyújtott kérelmünk 31 330 000 Ft, melyből
28 854 000 Ft összegű támogatásban részesültünk.
A Jászsági Többcélú Társulás eredményes pályázatot nyújtott be a helyi Óvoda
nyílászáró cseréjére, valamint az épület homlokzati hőszigetelésére, melyből
Jánoshida 11 000 000 Ft összegű támogatásban részesült, melyhez 4 081 391 Ft
sajáterőt biztosított az önkormányzat a kötvényből.
Benyújtásra került a sportpálya felújítására irányuló BM pályázat, melyben a
sportpálya füvesítését, valamint az öntözőrendszer kiépítését terveztük. A pályázat
19 025 328 Ft összköltséggel számolt, melyből az igényelt támogatás 15 220 000 Ft
volt. A támogatási döntés szerint 13 698 000 Ft összegű BM támogatásban
részesültünk, mely miatt a pályázat összköltségét 17 888 365 Ft-ra csökkentettük. A
projekt előkészítése 2012-ben történt meg, míg a kivitelezés megvalósítása már
áthúzódott 2013-ra. Az első kifizetést a kötvényből előlegeztük meg.
Önkormányzatunk 2012-ben két Start munkaprogramban vett részt. Az illegális
hulladék lerakó 10 fő foglalkoztatásával megvalósuló rekultivációs pályázatunk során
2012. év végéig 13 540 898 Ft támogatásban, míg az energiaerdő kialakítására
irányuló Start munka pályázatra 14 fő foglalkoztatásával 13 890 743 Ft összegű
támogatásban részesültünk. A START programokkal, az mellett, hogy lehetőségünk
volt a települési közfoglalkoztatást megvalósítani, és helyi munkalehetőséget
teremteni, módunkban állt fejlesztési, beruházási célokat is megvalósítani. Ez évben a
START programokból megvásároltunk 1 db bozótvágót, 1 db faaprító gépet, 1 db
kistraktort, valamint az energiaerdő létesítéséhez megvásároltuk a szükséges
dugványokat.
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2012. évben Önkormányzatunk szociális célú tűzifa támogatásban részesült, melynek
támogatási bevétele 2012. évben jelentkezett 1 188 720 Ft összegben. A támogatás
felhasználására 2013. február 15-ig volt lehetősége az Önkormányzatnak, melyből a
helyi rendelet szerint jogosult lakosok – 300 család - részesültek tűzifa támogatásban.
Benyújtásra került 1 fő közalkalmazott álláshely megszüntetése miatti
létszámcsökkentési pályázatunk, melynek támogatási összege 263 063 Ft.
2012-ben az önkormányzati kötvény terhére 3 db ingatlant vásároltunk: a Fő út. 1. - a
Fő út. 11. - és a Temető út 2. szám alatt, mindösszesen 5 000 000 Ft összegben.
Az Általános iskola udvarán a kerékpárok biztonságos tárolása érdekében - a szülők
kérésére és támogatásával - kamerarendszer kiépítése történt, 222 800 Ft összegben.
Megtörtént a település közvilágításának korszerűsítése, energiatakarékos LED
lámpák kerültek felszerelésre, a régi, magas fogyasztású izzók helyett. A beruházás
értéke 15 000 000 Ft volt és részben a kötvényből került kifizetésre.
A Jánoshidai Temető nyilvántartását 2012-ben digitalizáltuk, mellyel bevezetésre
került az elektronikus temető nyilvántartás. Ennek költsége 150 000 Ft volt.
2012. november 30 – n került aláírásra a Zagyva projekt támogatási szerződése,
melyben Jánoshida Község Önkormányzata – 12 települést képviselve - gesztor
Önkormányzatként vesz részt. A projekt célja Szolnok – Boldog települések között
egy összefüggő kerékpárút kiépítése a Zagyva folyó mellett. A projekt tervezett
összköltsége 2 110 445 600 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%. A projekt jelen
beszámoló idején is folyamatban van, és terveink szerint 2015 novemberében zárulhat.
2013.

-

-

-

-

-

2012. évről folyamatosan áthúzódó pályázatok: IKSZT működési finanszírozása, Bel
– és csapadékvíz elevezetés pályázat, szennyvíz pályázat, Zagyva projekt.
A megyei parlagfű – mentesítési alaptól 2013-ban 500 000 Ft összegű támogatásban
részesültünk, melyből önkormányzatunk 2 db fűnyírót, 2 db fűkaszát, valamint kézi
eszközöket vásárolt. A programra összesen kiadásként 535 310 Ft-ot fordítottunk.
Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Magyarország szeretlek programsorozat
megvalósítása érdekében kiírt Belügyminisztériumi pályázatra, melyből 250 000 Ft
összegű támogatásban részesültünk.
Támogatási kérelmet nyújtottunk be a szociális tűzifa vásárlás érdekében, melynek
során Önkormányzatunk 166 erdei m3 tűzifa vásárlására kapott támogatást. A projekt
összköltsége 3 309 874 Ft, melyből támogatásként 2 522 525 Ft összeg érkezett. A
tűzifa kiosztását, valamint a jogosultak körét Önkormányzati rendelet szabályozza.
Ebben az évben is több mint 300 család részesült tűzifajuttatásban Jánoshidán.
A 22/2013. BM rendelet szerinti szerkezetátalakítási tartalékkeret igénybevételével a
gyermekétkeztetési feladatok kiegészítésére 9 960 503 Ft összegű támogatásban
részesültünk, melyet a gyermekétkeztetési kiadások fedezésére használtunk fel.
Benyújtásra került a 39/2013. BM rendelet szerinti a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatási kérelmünk,
mely kérelemben összesen 56 387 000 Ft összegű támogatási igényt nyújtottunk be.
2013. év végéig két ütemben részesültünk támogatásban. Első ütemben 8 222 000 Ft,
majd második ütemben 10 000 000 Ft összeg érkezett a számlánkra. A támogatási
összeg felhasználását a Belügyminiszteri tájékoztató levélben az alábbi célokhoz
kötötte a minisztérium: bér – és segélyfizetési kötelezettség, közüzemi
szolgáltatásokhoz kapcsolódó fizetési kötelezettség, valamint a 2013. évi
feladatfinanszírozással nem fedezett kiadás – óvoda finanszírozása.
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2013. év végén érkezett támogatói döntés értelmében a korábban tartalék listára
helyezett ÉAOP – Egészségház felújítása pályázatunk támogatásban részesült. A
projekt során az orvosi rendelő épületének teljes felújítása, a tetőtér beépítése fog
megvalósulni. A kivitelezés 2014. júliusában kezdődött, és várhatóan év végén zárul.
A pályázat összköltsége 57 872 699 Ft, melynek finanszírozottsága 100% ugyan, de
többszöri nekifutásra sem sikerült a kivitelezésre a tervezési költségen szerződést
kötni, ezért a különbözetre kiegészítő támogatást igényeltünk az irányító hatóságtól
8 098 377 Ft összegben. Kérelmünk támogatása esetén nem kell sajáterőt biztosítani.
2013. évi Start programok:
Illegális hulladéklerakó rekultivációja: 2013. 04. 01-12. 31-ig tartó időszakra:
9 894 745 Ft támogatással. (10 fő foglalkoztatásával)
Energiaerdő: 2013. évi / 2013. 03. 01 – 2014. 02. 28/ időszakra, melynek támogatása
13 625 615 Ft. (10 fő foglalkoztatásával)
Birka állattenyésztés I. ütem (14 fő foglalkoztatásával) 9 133 138 Ft összegű
támogatással Önkormányzatunk a Berek út végén lévő Önkormányzati ingatlan
mellett alakította ki a birkák tenyésztésére alkalmas akolt, melyben induló
állományként 100 birkát vásároltunk, mely állomány létszáma jelenleg 170 db. A
START programok II. ütemének támogatására (6 fő foglalkoztatásával) 5 585 271 Ft
összegű támogatásban részesültünk állattenyésztési célokra, mely összegből további
felújítást tudtunk megvalósítani: kerítés építését, illetve egyéb anyagok, eszközök
beszerzését, valamint bérek támogatását.
Téli és egyéb közfoglalkoztatásra (6 fő foglalkoztatásával) 3 732 013 Ft támogatást
kaptunk, míg a belvíz startmunkára (10 fő foglalkoztatásával) 9 818 874 Ft összeget.
START program keretén belül tudtuk megavalósítani a Malomüzem építését, melyre
I. ütemben (8 fő foglalkoztatásával) 20 454 724 Ft összegű, II. ütemben (8 fő
foglalkoztatásával) 12 414 233 Ft összegű támogatásban részesültünk. A támogatásból
Önkormányzatunk kiépítette a Kossuth krt. 1. szám alatti ingatlanán a helyi
malomüzemét, melyben jelenleg is folyik a termelés, valamint a támogatás lehetőséget
biztosít a malomban lévő foglalkoztatottak bértámogatására.
Mezőgazdasági START program: 2013. 03. 01 – 2014. 02.28 között áthúzódóan, 10
fő foglalkoztatásával 10 676 088 Ft összegű dologi kiadások támogatása / traktor
vásárlása, és földművelés költsége/, 5 723 912 Ft bértámogatás mellett.
A helyi sajátosságokra épülő START Malom és Állattenyésztés pályázat 2013.12.012014.02.28. közötti időtartamban 8 és 6 fő foglalkoztatását biztosította, 3 914 913 Ft
összegű bér, és 782 980 Ft dologi támogatással – takarmány vásárlása.
2013.12.16-2014.02.28. közötti időszakban a START Malom pályázat 1 fő
bértámogatását – 214.232 Ft, valamint 12 200 001 Ft dologi támogatást jelentett,
melyből nyílászáró cserét, a szociális blokkok cseréjét, elektromos hálózat felújítását
és lisztszállító teherautó vásárlását valósítottuk meg. Az Állattenyésztés pályázat
ugyanerre az időszakra szintén 1 fő bértámogatásáról – 214 232 Ft, és 5 371 039 Ft
összegű dologi / birka vásárlására, etető, itató, valamint mezőgazdasági gépek
beszerzésére/ támogatásról szólt.
A START programok keretén belül az egyes támogatások profiljának megfelelően
tárgyi eszközök beszerzésére volt lehetőségünk, többek között: külpontos szárzúzót,
malomipari gépeket, berendezéseket, robbanó motoros áramfejlesztőt, valamint egyéb
kézi eszközöket vásároltunk a pályázati támogatásokból.
Nyári Diákmunka támogatására 784 000 Ft összegű támogatásban részesültünk,
melynek során 8 fő diák foglalkoztatására volt lehetőségünk.
A téli közfoglalkoztatás keretében 2 fő adminisztrátor foglalkoztatása történt,
valamint 50 fő képzése (kazánfűtő, építőipari munkás, parkgondozó szakterületen) és
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+ 18 fő képzés nélküli foglalkoztatása történt, melyhez ez évben 35 235 332 Ft
költségvetési támogatást kaptunk.
A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 1 fő munkavállaló közfoglalkoztatására és
képzésére volt lehetőségünk, 5 hónap időtartamban 484 000 Ft összegű támogatással.
Az alábbi Ingatlanok vásárlására 2013–ban mindösszesen 2 724 000 Ft összeget
költöttünk: Liszt Ferenc út 9. szám, Orgona út 17. szám, Berek út 40. szám, Berek út
40/a. szám.
Gépjármű vásárlásaink a 2013. évben: a START programon belül 1 db MTZ 820
traktor 1 db Ford Tranzit, valamint saját költségként 1 db Renault típusú
haszongépjármű. A vásárlások összértéke mindösszesen 7 254 000 Ft volt.
„Ez a hely a tiéd” civil szervezet kezdeményezésére, tagjai aprólékos munkájával és
irányításával, támogatók segítségével kialakításra került a Sebestyén Albert tér,
melyhez az önkormányzat dolgozókkal, gépi munkával és építő anyagokkal járult
hozzá.
2014.

-

-
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2014. évben futó, előző évről áthúzódó projektjeink: Az IKSZT működése – 2014
júliusában helyszíni ellenőrzéssel zártuk az utolsó működésre irányuló kifizetési
kérelmünket. Folyamatban van még a szennyvíz beruházás, a Zagyva projekt, és az
orvosi rendelő felújítása, valamint folyamatos az értékteremtő közfoglalkoztatás
támogatása is, a téli képzéssel társított közmunkával együtt.
2014. évi HIDI – NAPI rendezvény LEADER támogatásból valósult meg, a projekt
összköltsége 2 237 679 Ft, melyből támogatásként 1 761 952 Ft összeget nyert
Önkormányzatunk. A rendezvényhez támogatóktól 1 015 000 Ft támogatást kaptunk.
TÁMOP 1.1.1 program keretében lehetőségünk van egy fő megváltozott
munkaképességű személy foglalkoztatásának bér támogatására 2014 decemberéig,
mindösszesen 700 000 Ft értékben. Ezen a támogatáson részmunkaidős molnárt
alkalmazunk a malomban.
A Miniszterelnökség részéről, működési kiadások finanszírozására egyösszegű
működési átmeneti támogatásban részesültünk 24 500 000 Ft összegben, melynek
elszámolási határideje 2015. év eleje.
Parlagfű mentesítésre a megyei alapból ez évben 187 796 Ft összegű támogatásban
részesültünk, melyből 1 db fűnyírót és 1 db fűkaszát tudtunk megvásárolni.
Benyújtásra került a Premontrei Rendház felújítására vonatkozó pályázatunk a
Norvég Alap kiírására, melyben a projekt tervezett összege 154 979 741 Ft, melyből
a támogatási intenzitás 94% lehet. A projekt támogatásáról még nem született döntés.
Benyújtásra került az I. világháborús emlékmű felújítását célzó pályázatunk a
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz,
ahol támogatási kérelem szerint 2 900 000 Ft összegű igényt nyújtottunk be, azonban
kérelmünkre jelen beszámoló időpontjáig nem érkezett válasz.
Megvalósíthatósági Tanulmány készült az óvoda teljes felújítása érdekében, mely
egy, a Megyéhez benyújtott projektötletből került kiválasztásra, a Megyei
Területfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez. A projekt a tervek
szerint 2015-ben valósulhat meg, melyben az óvoda belső felújítása – szociális blokk
felújítás, belső festés, burkolás, nyílászáró csere, külső terasz beépítése, valamint
energetikai korszerűsítés – napelem és napszolár rendszer kiépítése került tervezésre.
A pályázatban szerepel az óvoda udvarának felújítása is – játszótéri eszközök cseréje,
kerékpár tároló építése, kerítés felújítása, fatároló építése, melléképület felújítása. A
tervezett projekt mérete 120.000.000 Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett.
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A Napsugár óvoda két IPR pályázatot nyújtott be Önkormányzatunkkal közösen,
melyek közül az első pályázat 340 000 Ft összegű támogatásban részesült, míg
második pályázatuk 646 000 Ft összegű támogatást kapott. A projekt célja a
hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának segítése.
Pályázatot nyújtottunk be a BLACHERE ILLUMINATION HUNGARY Kft-hez,
karácsonyi fényfüzér kedvezményes vásárlása érdekében, ahonnan 150 000 Ft
összegű támogatásban részesültünk.
Részt vettünk 2014. május 09-én a TESZEDD! 2014 mozgalomban, melynek során
Önkormányzatunk a szemét gyűjtéséhez szükséges zsákokat, védőkesztyűket
támogatásként kapta meg a mozgalom szervezőjétől.
Szeptember hónapban támogatási kérelmet nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz a
7/2014. BM rendelet szerint rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése
céljából, mely az önkormányzatok működési kiadásaihoz nyújt támogatást.
Kérelmünkben 34 121 000 Ft összegű működési célú támogatási igényt jeleztünk a
minisztérium felé.
Pályázatot nyújtottunk be az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek!” 2014. évi
programsorozathoz való csatlakozás érdekében, melyben Önkormányzatunk
325 000 Ft összegű támogatást kérhetett.
A Jánoshidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Faluház sikeresen pályázatott az
Emberi Erőforrások Minisztériuma felé, ahonnan 220 000 Ft összegű támogatásban
részesült. A támogatásból 2014. szeptember 15- 21 között került megrendezésre a
Pepita napok című programsorozat.
START programban benyújtott foglalkoztatási pályázataink keretén belül nem csak
a foglalkoztatottak bérére, de dologi beszerzésekre is részesültünk támogatásban az
alábbiak szerint:
A 2014.03.01-2014.04.30. közötti pályázatunk az állattenyésztésben és a malomban
4-4 fő foglalkoztatását támogatta 1 601 720 Ft összegű támogatással.
A kistérségi mezőgazdasági START program 2014.03.01-2015.01.31. közötti
időszakra 8 fő bérét támogatja 8 089 697 Ft összegben, és ehhez dologi kiadásként
1 589 151 Ft összeget kapunk kerítés építésére, sóder, cement beszerzésére.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási pályázatunkban 3 fő foglalkoztatását
biztosítottunk 2014.05.05-2014. 08.31. között, 894.912 Ft összegű bértámogatásból.
Kistérségi START programban a téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás
keretében 10 fő foglalkoztatása valósult meg 2014.05.01-06.30. között 1 853 692 Ft
összegű bér, és 346 170 Ft összegű dologi támogatásból / fatároló épületére tetőléc,
gerenda, cserép beszerzése/.
Kistérségi START programban a helyi sajátosságokra épülő programban 28 fő
foglalkoztatását biztosítottuk a malomban és az állattenyésztésben 2014.05.0109.30. között, melyhez 12 989 575 Ft bértámogatás mellett 15 447 907 Ft összegű
dologi támogatást kaptunk. A dologi támogatásból az állattenyésztésben 10 db birka
vásárlását, táp, takarmány beszerzését, állatorvosi díj kiegyenlítését, takarmánytároló,
és deleltető építését, valamint kő és aszfalt beszerzését valósítottuk meg. A
malomüzemben zsákok, tasakok vásárlását, valamint saját labor kialakítását
valósítottuk meg, labor eszközök vásárlásával és egy épületrész kialakításával. A
program folytatásához reményeink szerint okt. 1-től újabb támogatást kaphatunk.
Nyári diákmunkában 2014. július hónapban 3 fő 6 órás foglalkoztatása, augusztus
hónapban 8 fő 6 órás foglalkoztatása valósult meg, melyhez 837 375 Ft összegű
támogatást kaptunk.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban 20 fő foglalkoztatása valósult meg
2014.07.07-2014.08.31. között, melyhez 3 376 489 Ft összegű bértámogatást kaptunk.
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2014.08.01-2015.02.28 között két programunk zajlik, a START programokból. Ezen
belül a belvíz elvezetés projektben 12 fő foglalkoztatása valósul meg 7 604 597 Ft
összegű bér, és 760 459 Ft összegű dologi támogatással, az illegális hulladéklerakás
megszüntetésére irányuló pályázatunkban szintén 12 fő foglalkoztatása zajlik,
7 604 597 Ft összegű bér, és 760 459 Ft összegű dologi támogatással / védőkesztyű,
kézi szerszámok beszerzése/.
Jelen beszámoló időszakában tervezés alatt van a 2014. 10.01-2015.02.28. közötti
időtartamra 27 fő foglalkozatására irányuló kérelmünk, mely foglalkoztatás a malom
és az állattenyésztési programok támogatását biztosítja. Tervezetten 1 242 712 Ft
dologi támogatással – 70 fm kerítés építése feldolgozott rönkfából a malom mellett, és
takarmány beszerzése az állattenyésztésben – valamint 12 427 180 Ft bértámogatással
számoltunk.
Települési civil szervezetek pályázatainak támogatása

Önkormányzatunk a 2010 – 2014. évben helyi civil szervezetek közül a Jánoshidai
Sportegyesület, a Jánoshidai Polgárőr Egyesület és a Jászsági Cigányok Munkalehetőségéért
Egyesületet pályázatainak támogatásában vett részt. A támogatás kétirányú, hiszen egyrészt
szakmai segítséggel – a pályázatok megírásával, lebonyolításával, a források lehívásával –
segítettük az egyesületeket, másrészt az utófinanszírozott pályázati források
megelőlegezésével anyagi támogatást is nyújtottunk.
Röviden a civil szervezetek 4 éves pályázatairól:
Jánoshidai Polgárőr Egyesület:
2010.
- Településbiztonság növelése Jánoshidán – LEADER pályázat során a projekt összköltsége
1 948 248.- Ft, melyből támogatási összeg: 1 245 150 Ft, az önerő 703 098 Ft, melyet az
önkormányzat biztosított. A projektből megvalósult a településen a 32. sz. főút melletti
sebességmérő kiépítése, fényképezőgép, kamera beszerzése.
- NCA – Nemzeti Civil Alapprogram – működési támogatásra 150 000 Ft.
2011.
- Kanalas Bobcat vásárlása LEADER támogatásból, mely projekt teljes összege 9 164 320
Ft volt. A támogatás összege 8 000 000 Ft, melyhez az önkormányzat 1 164 320 Ft saját erőt
biztosított.
- NCA támogatás – 100 000 Ft
2012.
NEA – Nemzeti Együttműködési Alap - Működési támogatása 250 000 Ft
2013.
- NEA – Működési költségekre – 300 000 Ft
- LEADER támogatás – térfigyelő kamerarendszer kiépítése – 3 db térfigyelő kamera. A
támogatás 100%-os intenzitású, összege 4 359 110 Ft.
2014.
- NEA működési költségekre 264 600 Ft
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A Jánoshidai Polgárőr Egyesület a polgármesteri hivatal adminisztrációs munkájának
segítségével és a pályázatok lebonyolításában történő aktív közreműködésével az elmúlt
ciklusban összesen 14.668.860 Ft támogatásban részesült, melyhez, az 1 867 418 Ft
összegű sajáterőt teljes mértékben az önkormányzat biztosította és folyamatosan
megelőlegezte a megítélt pályázati forrásokat, segítve ezzel a szabadidejüket a helyi
közbiztonság javításáért áldozó polgárőrök tevékenységét és az egyesület munkáját.
Jánoshidai Sportegyesület:
2010.
- Szabadidős és sporttevékenység fejlesztése – LEADER támogatásból. A Sportpálya körül
kerítés építése I. ütemben. A támogatás összege 1 732 171 Ft, melyhez a 974 933 Ft sajáterőt
a sportegyesület biztosította.
- NCA – támogatás működésre: 300 000 Ft
2011.
- Sportpálya kerítés felújítása II. ütem LEADER támogatásból. A támogatás összege
3 491 470 Ft, melyhez az 519 306 Ft önerőt szintén a Sportegyesület biztosította.
- NCA támogatás – 150 000 Ft
2013.
- NEA – működési költségekre 250 000 Ft
- LEADER pályázat – napelemes rendszer kiépítése a Sportöltöző épületén – 3 497 580 Ft
összegű támogatásból, valamint szintén LEADER támogatásból
pályavonalazó
eszköz
beszerzése 349 250 Ft értékben. A pályázati támogatás mértéke 100%-os.
- TAO támogatás a 2013/2014. évre, melynek előminősítéses pályázatában a Sportpálya
felújítására, csatornára, kerítés III. ütem és korlát építésére 7 126 487 Ft összegű támogatás
érkezett, melyhez 3 016 949 Ft összegű sajáterőt az egyesület biztosította. Szintén erre az
időszakra, működési kiadásokra, és utánpótlás nevelésre 6 080 025 Ft összegű támogatás
érkezett a sportegyesülethez, melyhez az egyesület 855 127 Ft sajáterőt biztosított.
2014.
- TAO támogatás – előminősítéses rendszerben 2014/2015. évadra a tartalék pálya füvesítése,
valamint lelátó építése, és a sportöltöző belső felújítása – festése szerepel, melynek
támogatási összege 6 998 586 Ft. A beruházáshoz szükséges sajáterő összege 3 063 732 Ft,
melyből 1 500 000 Ft-ot az önkormányzat, a fennmaradó részt a sportegyesület biztosítja. Az
utánpótlás nevelésre, működési kiadásokra 6 755 067 Ft összegű támogatásban részesülhet az
egyesület az év végére, ehhez újabb 773 776 Ft önerőt kell biztosítania az egyesületnek.
- NEA működési költségekre – 650 000 Ft
A Jánoshidai Sportegyesület a polgármesteri hivatal adminisztrációs munkájának segítségével
és a pályázatok lebonyolításában történő aktív közreműködésével az elmúlt ciklusban
összesen 36.730.636 Ft pályázati támogatásban részesült, melyhez összesen 9 203 823 Ft
önerőt kellett biztosítani. Az önerőből 1 500 000 Ft-ot az önkormányzat biztosított és
esetenként pályázati források megelőlegezésével is támogatta az egyesületet a helyi sportélet
színvonalas működése érdekében, a helyi fiatalok egészséges testmozgását szem előtt tartva.
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JCME Egyesület

2010.
NCA – pályázat – működési kiadások támogatására 300 000 Ft.
2011.
NCA pályázat – működési kiadások támogatására 100 000 Ft.
2013
Eszközbeszerzés támogatása – LEADER keretből – számítógép, irodabútorok beszerzése
926 325 Ft értékű támogatással. A támogatás mértéke 100%.

Terveink
A 4 éves ciklus folyamán több olyan területen is próbáltunk pályázni, ahol végül nem
támogatták projektünket, illetve jelen beszámoló időpontjáig még nem kaptunk támogatói
döntést, ugyanakkor az eltelt négy év alatti sikertelen projektek a továbbiakban is, mint
megvalósítandó célkitűzésként jelennek meg az Önkormányzat terveiben.
A teljesség igénye nélkül ezen mindeddig sikertelen tervek közül néhány projektjavaslat:
1.)

A Premontrei Rendház (Kastély) épületének hasznosítására az önkormányzat
megvalósíthatósági tanulmányt és engedélyes terveket készített, melyet a Norvég Alap
pályázatára már az előző ciklusban 3 alkalommal be is nyújtottunk, illetve benyújtottuk
az ÉAOP kiírásra is. Sajnos minden esetben sikertelenül. 2014-ben ismételten megnyílt
a lehetőség a Norvég Alap pályázatára, melyre Önkormányzatunk ismételten
benyújtotta projektjavaslatát a korábban már kidolgozott tervek újragondolásával. A
2014-et megelőző projektötletekben, az épületben a Jász Múzeum raktára és jászsági
vallástörténeti kiállítás kapna helyet, melyet 2014-ben módosítottunk helyi
mezőgazdasági termékek bemutatótermére, melyet az épület külső – belső felújításával
együtt kívánunk megvalósítani. A beruházás elérné az elkészült tervek költségbecslése
szerint a 150 millió forintot (melynek 95%-ára pályáztunk).

2.)

Óvoda épületének felújítása – a Megyei TOP keretben benyújtott projektötletünk az
előzetes információk szerint támogatás esélyes. Az előzetes tervezés szerint mintegy
120 000 000.- Ft összegben szeretnénk az óvoda felújítása közül az alábbiakat
megvalósítani: a szociális blokkok felújítása, mosdó, szaniterek cseréje, burkolás, a
nyitott teraszok beépítése, belső burkolat csere, kerítés felújítása, építése, energetikai
korszerűsítés – napelem, napszolár rendszer kiépítése -, akadálymentesítés kiépítése,
fatároló építése, elektromos hálózat felújítása, udvari eszközök, játékok pótlása.

3.)

Az Idősek Klubjának felújítása – hőszigetelés, energetikai korszerűsítés, nyílászáró
csere, tetőtér beépítése, hasznosítása – esetleges bennlakásos otthon kialakítása. A
projekt tervezett nagysága 100.000.000 Ft.

4.)

A település belterületi úthálózatának karbantartása, javítása, járdák kiépítése
mellett új kerékpárutak kialakítása – Boldogházi út, Dózsa Gy. út, Kossuth Krt.
területein. tervezett költség 10.000.000 Ft.
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5.)

Térfigyelő kamerarendszer telepítése a település forgalmas pontjain, legalább 10 db

6.)

Szabadidőpark felújítása, fejlesztése, műfüves pálya építésével

7.)

Sportpálya mellett játszótér és közösségi tér építése

8.)

Az Önkormányzat intézményeiben újabb napelemes rendszerek létesítése, energetikai
korszerűsítések megvalósítása.

9.)

Zagyva part infrastruktúra fejlesztése, csónakkikötővel

10.) Önkormányzati szálláshelyek és falusi turizmus kialakítása
11.) Helyi piactér kialakítása, felújítása, piaccsarnok kiépítése hűtőkamrával, parkoló
létesítése.
12.) Vadfarm létesítése, vaddisznók tartására.
13.) Malom üzem mellett helyi pékség kialakítása, illetve az üzem energia ellátásához
napelemes rendszer kiépítése.
14.) A helyi állattenyésztési ágazat fejlesztése és bővítése.
15.) Az önkormányzati földterületeken új növénykultúrák termesztése

Civil Szervezetek
Az önkormányzat 4 éves munkája során folyamatosan igyekezett együttműködni a helyi civil
és társadalmi szervezetekkel, melyek közül külön kiemelendő a helyi Egyházközség. Az
önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a kiemelt ünnepeken az
egyházközséggel közösen tudjunk ünnepelni, illetve közösen emlékezni. Az önkormányzat
lehetőségeihez mérten igyekszik segítséget nyújtani a templommal kapcsolatos feladatokhoz.
A Jánoshidai Polgárőr Egyesület működéséhez az önkormányzat helyet és gépjárművet
biztosított, és egy felújított épületrészben irodát alakított ki. A 2009-es évben az
önkormányzati Fiat Puntó autó átadásra került az egyesület részére, amelyet jelenleg is
használnak. Az önkormányzat havi 25.000,-Ft összeget biztosít üzemanyag vásárlásra az autó
polgárőri működtetéséhez. A helyi rendezvények lebonyolításában a Polgárőr Egyesület
megalakulása óta folyamatosan segítséget nyújt az önkormányzat számára.
A „Jánoshida Községért” Közalapítvány a ciklus folyamán évről évre folyamatosan segítette
az önkormányzat rendezvényeit. Az elmúlt 4 év alatt az alapítvány folyamatosan támogatta a
helyi intézményeket, kiemelt segítséget nyújtva ezzel az iskola, óvoda, faluház, idősek klubja,
valamint a helyi nyugdíjas klub számára is. A támogatásokat főként tárgyi eszközök
vásárlásához, beszerzéséhez nyújtotta. A rendezvények támogatása mellett személyes
munkával is segítették a települési ünnepségek lebonyolítását. Az elmúlt években
rendszeresen jó hangulatú kirándulásokat is szerveznek. Az alapítvány kezdeményezésére és
támogatásával településtörténeti kiadványok jelentek meg. Koordinálják az elszármazottak
rendszeres összejöveteleit és segítik Jánoshidaiak Baráti Körének működését.
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Nyugdíjas Klub tagjai aktív szerepet játszottak a különböző nekik szervezett programokban,
állandó résztvevői voltak a települési rendezvényeknek, ünnepségeknek. A ciklus 4 éve alatt
továbbra is ápolták a már korábban kialakított testvérkapcsolataikat a környező települések
nyugdíjas klubjaival, erősítve ez által a település kistérségi kapcsolatait is. A hagyományőrző
nyugdíjas programok szervezései is folyamatosan zajlottak, amelyeken rendszeresen részt
vettek a klub tagjai. Az elmúlt két évben egyre szorosabb kapcsolat alakult ki a helyi Idősek
Klubjával, sok közös program került megszervezésre.
A jánoshidai Népdalkör, az Amatőr Színjátszó Csoport és a Felnőtt Kamarakórus több helyi
és más településen megrendezésre kerülő rendezvényen lépett fel és képviselte szülőfalunkat.
A Jánoshidai Gazdakör a ciklus folyamán is összefogta a helyi gazdákat és képviselte
érdekeiket a helyi és térségi ügyekben.
A Jászsági Cigányok Munkalehetőségéért Egyesület a ciklus folyamán több esetben is
partnere volt az önkormányzatnak rendezvényeken, illetve főként a helyi cigány lakosokkal
kapcsolatos egyéb események fejlesztések kapcsán, valamint az egyre több gondot okozó
szociális problémák megítélésében, esetenként segítésében is. A szervezet Banya László
képviselő segítségével részt vesz a közmunkások napi irányításában, az értékteremtő
közfoglalkoztatás állattenyésztési részlegének szakmai vezetésében és a Zsidó temető
rendszeres gondozásában.
Az Iskolánk Tanulóiért Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy segítse a jánoshidai
iskolában tanuló tehetséges diákokat és ennek keretében a tanulmányi időszakok végén külön
jutalomban is részesíti az arra leginkább érdemesebbeket. Az alapítvány az idei évtől átvette
önkormányzatunktól a kitűnő tanulók év végi pénzbeli jutalmazását, melyhez támogatót is
keresett, amely támogatás segítségével a következő évekre is biztos forrással rendelkezik.
Ebben a ciklusban alakult az „Ez a hely a tiéd” civil szerveződés, melynek első tevékenysége
a Sebestyén Albert tér kialakítása.
A Jánoshidai Sportegyesület a helyi sportélet képviselőjeként segíti a település lakosságának
sportolási tevékenységét, melyhez a képviselő-testület az előző ciklusokhoz képest jelentősen
kevesebb költségvetési támogatást biztosított. Az egyesület hasonlóan a 4 évvel ezelőtti
helyzethez, jelenleg is 3 szakosztályt működtet. Az asztalitenisz NB. II.-ben szerepel már
második éve és a fiúk szépen helytállnak a nagy városok csapatai között is. A labdarúgás
megyei I. osztályban szerepel, ami szintén komoly eredmény egy Jánoshida méretű és
adottságú település számára. A szakosztálynak közel 100 igazolt labdarúgója van és a
felnőttek mellett 7-9-11-13-14-17-21 éves csapatokat, azaz 7 utánpótlás csapatot versenyeztet
rendszeresen és folyamatosan. Színvonalasan karban tartja a helyi sportpályát és főként a
TAO pályázatok segítségével fejleszti azt (kerítés, korlát, eredményjelző, kispadok, világítás
– amellyel ma már éjszakai mérkőzés is rendezhető – új lelátó építése…), hasonlóan pályázati
forrásokból a sportszerek fejlesztése is rendszeres. Az egyesület a ciklus elejétől újra Bozsik
kiskörzeti tornákat rendezhet, amelyre rendszeresen 4-5 település 7-9-11-13 éves korosztályos
csapatai látogatnak hozzánk. A lábtoll-labda szakosztály az elmúlt 4 évben is nagyon sok
országos és külföldi nemzetközi versenyeken vett részt, melyen méltóképpen képviselte
Jánoshida települést és nagyon szép eredményeket értek el sportolóik úgy az egyéni, mint a
csapatversenyeken.
Költségvetési támogatás a sportegyesület részére a ciklus éveiben:
2010-ben
3.600.000,-Ft
2011-ben
1.000.000,-Ft
2012-ben
1.000.000,-Ft
2013-ban
497.992,-Ft
2014-ben
1.500.000,-Ft (melyből 09.15-ig még nem történt folyósítás)

34

Testvértelepülési kapcsolatok
A településszintű kapcsolatunk van a vajdasági (Szerbia) Hajdújárással, akikkel erről
Jánoshidán 2003. május 01-jén, míg Hajdújáráson 2003. július 13-án testvértelepülési
megállapodást is aláírtunk. Az elmúlt időszakban az egymás rendezvényein kölcsönösen részt
veszünk, valamint élő kapcsolat alakult ki intézményeink, sőt labdarúgó csapataink között is.
2014 évben a testvér-települési kapcsolatainkat kibővítettük az erdélyi (Románia)
Szentábrahámmal, akikkel erről Jánoshidán 2014. június 21-én, míg Szentábrahámban
2014. augusztus 16-án testvér-települési megállapodást írtunk alá.
Testvérintézményi kapcsolatot létesített és tart fent Székelykeresztúr és Szabadka óvodáival a
Napsugár Óvoda, amelynek keretét egymás intézményeinek, programjainak megismerése és
az azokon való kölcsönös részvétel biztosítja.

Közbiztonság
2009. május 16-tól Farkas István látja el a körzeti megbízotti feladatokat településünkön.
A helyi közbiztonsági feladatokban jelentős szerepet vállal polgárőrségünk, mely ma már
közel 50 fővel végzi az éjszakai járőr szolgálatot. A településen összesen 8 db térfigyelő
kamera működik, amely a KMB-s irodán elemezhető.

Jánoshidai Rendőr Lakópark
A térség közbiztonságának javítása érdekében még az előző ciklus végén együttműködési
megállapodást írtunk alá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjével
és a beruházóként szereplő szolnoki Platán-Bau Kft-vel rendőr lakások építéséről. Az első
ütemben 2 lakás megépítése kezdődött meg 2010 júniusában. Az ünnepélyes alapkő letételre
2010. július 23-án került sor. Az eseményen községünk vendége volt Dr. Hatala József
rendőr altábornagy, Országos Rendőr-főkapitány. A háromoldalú megállapodás alapján az
első két háznak 2010.október 31-ig kellett volna elkészülnie, de ez az időpont jelentősen
késett. A két lakás használatba vételi engedélye csak 2012-ben került kiadásra. Közben
változás is történt a megyei kapitányság élén és maga a rendőrség sem állt a helyzet
magaslatán a projekt végrehajtásában és továbbvitelében. Rendőr lakókat nem sikerült
ideköltöztetni, ezért az ingatlanok eladásra kerültek 2013 év elején. Önkormányzatunk is
eladta a két érintett földterületet és nagy sajnálatunkra a tervezett nagyszabású beruházás
véget ért. Az elképzelés országos szinten is egyedüli és példaértékű volt. Önkormányzatunk
minden feladatát teljesítette, de sajnos a többi partner feladatait már nem tudtuk helyettük
teljesíteni, ezért tartósan megakadt az előrehaladás és végül a projektet le kellett zárnunk
annak érdekében, hogy a települést ne érje anyagi kár a másik két partner hibái miatt. Végső
tanulságként elmondható, hogy Jánoshida Község Önkormányzata sokkal több feladatot
teljesített és még ennél is többet szeretett volna tenni a rendőrök letelepedésének segítésére,
mint maga a rendőrség. Ez pedig meghatározóan behatárolta a projekt lehetőségeit és
életképességét.
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Szociális feladatok
A település összetételére való tekintettel a ciklus folyamán tovább nőtt a szociális
szakágazatra háruló feladat, melyet jól mutat az évenkénti ezen ágazatra fordított kiadások
emelkedése is. Egyre több idős ember él a településen, és napról napra nagyobb létszámban
jelentkeznek a szociális gondozásra szoruló családok és gyermekek. A rászoruló családok
számára évről évre igyekezett az önkormányzat megtalálni azt a lehetőséget, hogy
élelmiszercsomaggal, beiskolázási támogatással, gyógyszer, ruha, illetve egyéb egyszeri
támogatásokkal segítse a mindennapi megélhetést. Az elmúlt 4 évben jelentősen nőtt az
ápolási díjban részesülők száma, melyet 2013. januártól a Járási Hivatal folyósítja. Gondot
fordít az önkormányzat a középiskolások tanév kezdésenkénti segítésére is, hiszen azon
középiskolások számára, akik nem részesei a különböző tehetséggondozó programoknak,
gyermekvédelmi kedvezményben sem részesülnek, és általános iskolai tanulmányaikat
Jánoshidán fejezték be, az önkormányzat 4.000,-Ft-os beiskolázási támogatást biztosított. Az
Arany János Tehetséggondozó Program keretében önkormányzatunk a program indulása óta
folyamatosan beiskoláz tanulókat, akik számára általában 6.000,-Ft/hó összegű ösztöndíj is
megállapításra kerül. Hasonlóan támogatja képviselő-testületünk a jánoshidai főiskolásokat és
egyetemistákat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban, melynek keretében minden évben
havi szintű támogatást juttatott a pályázó hallgatóknak. 2010-ben 20 fő, 2011-ben 15 fő,
2012-ben 15 fő, 2013-ban 15 fő részesült ilyen ellátásban, míg 2014. február 01-től 1 éven
keresztül 13 fő részére biztosít önkormányzatunk 1.000,-Ft/fő havi ösztöndíjat, mely mellé
újabb támogatást ítélhet meg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Ezen ösztöndíjakra
önkormányzatunk 13.000,-Ft-ot fordít havonta, melyet a nyári szünet kivételével összesen 10
hónapra juttat, azaz éves szinten 130.000,-Ft-tal támogatjuk a jánoshidai főiskolásokat és
egyetemistákat.
A fentieken túl a 4 éves ciklus folyamán nem feledkeztünk meg a település legidősebb
korosztályáról sem. A 65 év fölöttiek részére minden év végén karácsonyi ajándékként
1.000,- Ft-ot juttat az önkormányzat, melyet több mint 400 jánoshidai nyugdíjas kapott meg.
A 90 év fölöttieknek külön ugyanannyi pénzösszeggel, míg a legkisebb gyermeknek Mikuláscsomagokkal kedveskedik év végén a képviselő-testület.
A leírtakat is tartalmazóan szociális feladatokra fordított kiadásaink a következőképpen
növekedtek az elmúlt 4 év alatt:
(Ft)
Egész éves kiadási
oldal
szociális
feladatokra

2010
54.990.000,-Ft

2011
59.904.000,-Ft

2012
61.938.000,-Ft

2013
47.992.000,-Ft

2014
14.291.000,-Ft

A szociális feladatokon belül kiemelt figyelmet fordított az önkormányzat a gyermekekre,
családokra, idősekre, a betegekre és minden rászorulóra, melyek alapján a következő
számszerű adatok jellemezték a 4 éves ciklus alatt a szociális szakterületet:
(fő)
Ellátás formája
2010
Szociális segély 3RSZS/35RÁT
Időskorúak
járadéka
Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

2

2011
5RSZS/
46FHT
2

2012
3RSZS/
52FHT
2

298

296

257

36

2013
4 RSZS /87 FHT

2014.08.16
4 RSZS / 37 FHT

0
(Járás folyósítja)
242

0
206

Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás
Kiegészítő
gyermekvéd. tám.
Óvodáztatási
támogatás
Ápolási díj
Átmeneti
segély/
Önkormányzati
segély (pénzbeli)
Átmeneti segély
(természetbeni)
Köztemetés
Egyéb tám.
Bursa, Arany J.
Közgyógyellátási
igazolvány
Közlekedési tám.
Lakáscélú
támogatás
Lakásfenntartási
támogatás

Pénzb. 46
Term. 59

Pénzb. 39
Term. 52

Pénzb. 31

Pénzb. 24

1

1

1

1

-

6

6

7

5

0

15

17

19

0

76

40

39

0
(Járás folyósítja)
54

23

404

412

421

420

-

3
17

8
21

2
17

3
17

1
15

126

141

156

2

2

209
5

208
3

182
3

0(megszűnt)
3

0

133

166

232

226

220

-

Jelenleg az ellátottakon túl 83 fő dolgozik közfoglalkoztatásban Jánoshidán.
Új feladatként jelent meg szintén 2009-ben évben a védendő fogyasztóvá minősítés.
Védendő fogyasztóvá 2010-ben 134 fő lett nyilvánítva, 2011-ben 178 Fő, 2012-ben 177fő,
2013-ban 159 fő és augusztus 5-ig 2014-ben 82 fő.
A jánoshidai fiatal családok lakásszerzésének támogatása
A jánoshidai fiatal családok számára lakásszerzési támogatást nyújt az önkormányzat, melyet
„A lakásszerzési támogatásról” szóló rendeletével szabályoz, összege 2010. február 15-től
500.000 Ft-ig terjedhet, de nem haladhatja meg a lakás forgalmi (vételi) értékének 10%-át. A
támogatás 50%-a hosszú lejáratú kamatmentes kölcsön és 50%-a vissza nem térítendő
támogatás. Nemcsak házaspárok, hanem élettársi kapcsolatban lévők is megigényelhetik.
Ezzel az önkormányzat segítséget tud nyújtani a jövőjüket Jánoshidán elképzelő és tervező
fiatal családoknak a megépítendő, megvásárolandó lakás, építési-, vételi árához igazodva. A
fentiektől nagyobb mértékű támogatás került megállapításra 2014-ben egy esetben, amikor is
önkormányzati ingatlan megvásárlásához állapított meg a képviselő-testület magasabb
támogatási összeget az addigi bérlő, mint vásárló részére. Szeretnénk, ha minél több fiatal
Jánoshidán tervezné a családalapítását és ehhez a jövőben minél több és minél nagyobb
összegű támogatást tudna az önkormányzat biztosítani.
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A ciklus alatt az igénybevevők száma a következőképpen alakult:
Igénylő fiatal
házaspárok
(fő)

2010.
2011.
2012.
2013.
2014.09.15-ig
Összesen:

5
4
3
3
3
18

Visszatérítendő
támogatás (Ft)

1.090.000,-Ft
900.000,-Ft
750.000,-Ft
550.000,-Ft
900.000,-Ft
4.190.000,-Ft

Vissza nem
térítendő
támogatás (Ft)

1.090.000,-Ft
900.000,-Ft
750.000,-Ft
550.000,-Ft
900.000,-Ft
4.190.000,-Ft

Teljes támogatás
(Ft)

2.180.000,-Ft
1.800.000,-Ft
1.500.000,-Ft
1.100.000,-Ft
1.800.000,-Ft
8.380.000,-Ft

A fenti táblázatból kiderült, hogy 4 év alatt összesen 18 fiatal házaspár részesült első lakáshoz
jutási támogatásban (ez 5 támogatottal több, mint az előző ciklusban volt) és összesen a
részükre 8.380.000,-Ft támogatás került kifizetésre, amely közel duplája az előző ciklus
támogatási összegének, ami 4.250.000 Ft volt.

Az önkormányzat gazdálkodása
Az önkormányzat vagyona:
Az önkormányzat kiegyensúlyozott vagyongazdálkodást folytat, melyet a ciklus során elért
jelentős vagyongyarapodás is jól jellemez. A beruházások eredményeként folyamatosan
növekedett az önkormányzat vagyona, tehát mindig nagyobb és jelentősebb forrásokat
sikerült beépíteni az önkormányzati tulajdon rendszerébe, mint ami csökkenést az évenkénti
elhasználódás, illetve értékcsökkenés előidézett. A belvíz- és csapadékvíz-elvezetés beruházás
miatti vagyonnövekedés a 2012-2013-as években épület be az Önkormányzat vagyonába és
ezzel jelentős vagyonnövekedést idézett elő.
Az önkormányzat vagyonának gyarapodása a 4 éves ciklus alatt:
(Ft)
Év
2010. december 31-én
2011. december 31-én
2012. december 31-én
2013. december 31-én

Önkormányzati vagyon
860.813.000
1.052.706.000
1.262.378.000
1.330.284.000

Jánoshida Község Önkormányzatának vagyona az elmúlt 4 éves ciklusban összesen:

469.471.000 Ft-tal gyarapodott
Ebben a gyarapodásban még nem szerepel a csatornázás, mint a legnagyobb beruházás
értéke, amelyet csak majd ez év végén aktiválhatunk, és amely várhatóan ismét jelentős
vagyonnövekedést fog jelenteni a településnek.
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Önkormányzati vagyon változása 2010-2014. év
1 400 000 000

1 330 284 000
1 262 378 000

1 200 000 000
1 052 706 000
1 000 000 000
860 813 000
800 000 000
Ft

Önkormányzati vagyon
%-os változás bázisévhez viszonyítva
600 000 000

400 000 000

200 000 000

100.00

122.29

146.65

154.54

0
2010. december 31-én 2011. december 31-én 2012. december 31-én 2013. december 31-én
év

Az önkormányzat lakásvagyona az előző ciklusidőszak ideje alatt jelentősen bővült. Az
önkormányzat jelenleg 14 db összkomfortos, 3 komfort nélküli szociális bérlakással
rendelkezik.
Az elmúlt két ciklusban megvásárolt, illetve értékesítésre kerülő ingatlanokról egy táblázattal
készítettünk kimutatást. A sorokból jól kiolvasható, hogy az elmúlt 4 évben sokkal aktívabb
ingatlan adás-vétel jellemezte önkormányzatunkat, mint az azt megelőző 4 évben.
Összességében a 8 év alatt 32 db ingatlant vásároltunk és 12 db ingatlant értékesítettünk. A
vásárlás és értékesítés forintosított egyenlege azt mutatja, hogy 6.693.600 Ft-tal többet
költöttünk az ingatlanok megvásárlására, mint amennyi az eladásokból befolyt az
önkormányzatnál, de ezért közel háromszor annyi ingatlant vásároltunk meg, mint amennyit
eladtunk. Ezt a különbözetet jelentősen ellensúlyozza az a tény, hogy megvásárolt
ingatlanaink mindegyikét béreltetjük, amely bérleti díjból csak a lakóházak esetében
havi 222 000 Ft bevételt szed be Önkormányzatunk, amely évi 2 664 000 Ft plusz bevételt
jelent. A 4 év alatt a lakásbérleti díjak bevétele ezek alapján 10 656 000 Ft, amely
kellőképpen ellensúlyozza a vásárlás és értékesítés 6.693.600 Ft-os negatív különbözetét.
A táblázatból az is kiolvasható, hogy vannak olyan ingatlanok, amelyeket megvásárlásuk után
1-2 évvel értékesített az önkormányzat. Ezekben az esetekben az értékesítés mindig jelentősen
több bevételt jelentett önkormányzatunknak, mint az előző években ugyanezen ingatlanokhoz
kapcsolódó kiadások összege. Tehát olcsóbban vettünk és drágábban adtunk el, azaz
többletbevételt értünk el az ingatlan adás-vétel területén is. Az ingatlanok mindegyike beépült
az önkormányzat vagyonába.
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Értékpapírok, hitelek, adósságátvállalás:
2012. évben Jánoshida Község önkormányzata az 5000 fő alatti települések
adósságkonszolidációjában, jelentős támogatásban részesült.
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény
76/C. §-ában foglaltak alapján, az 5000 lakosnál kisebb települések adósságát teljes
egészében átvállalta a központi költségvetés.
A törvényi rendelkezések alapján, lehetősége nyílt Jánoshida Község önkormányzata fennálló
adósságállományának, állam általi átvállalására is.
A településnek 2012. december 12-ei állapot szerint, december 17-ig kellett az
államkincstáron át a Nemzetgazdasági Minisztériumnak és a Belügyminisztériumnak jelentést
készítenie adósságállományáról, melyre a hitelező pénzintézet igazolása alapján került sor.
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Jánoshida esetében ez
 29.999.917,- Ft folyószámla-hitel, hozzákapcsolódó 727.333,- Ft kamat és egyéb
járulékok
 a Tótkéri út és az ivóvízrekonstrukcióhoz kapcsolódó célhitelből 8.786.322,- Ft tőkeés kamattartozás
 2.996.726,- CHF tőke- és kamattartozás (Melyből még az átvállalás napján is
számlánkon volt 350.000.000 Ft óvadéki rész melyhez nem nyúlhattunk és így ez is az
államhoz került az adósság egy részének, majdnem felének fedezésére.)
pénzintézet felé történő visszafizetését jelentette.
A nemzetgazdasági tárca december 20-ig összesítette a beérkezett adatokat, és 28-án
kifizették a hitelezőknek a tartozásokat. Jánoshida esetében az állam 767.059.000 Ft
adósságot vállalt át és mellé a kötvény számlán rendelkezésre álló 350.000.000 Ft-ot vette el.
Így nettó összegben Jánoshidát az állam 417.059.000 Ft fizetési kötelezettségtől
mentesítette az adósságátvállalás területén. Ez hatalmas segítséget jelentett, hiszen az
adósságaink átvállalása nélkül a következő 15 évben – 2012-től számolva – évente 35-40
millió Ft-ot kellett volna önkormányzatunknak visszafizetnie főként a kötvény miatt, amely az
utolsó időszakban már nem tudott igazán nagy bevételt biztosítani, hiszen a jegybanki
alapkamat folyamatosan csökkent. Kalkulált bevételként maximum 15-20 millió Ft
kamatbevételre számíthattunk volna évente, ami az előbb meghatározott visszafizetési
kötelezettségnek legfeljebb csak a felét fedezte volna. A kötvény kibocsátás Jánoshida
esetében így is sikertörténetként zárult, hiszen a következő fontos és a település számára
esetenként meghatározó kiadásokat finanszírozta önkormányzatunk a 2008 szeptemberében
kibocsátott, akkor mintegy 450.000.000 Ft-nak megfelelő összegű kötvény 100.000.000 Ft-os
felhasznált tőkéjéből és a jelentős összegű kamatbevételek biztosította nyereségből:
2009-ben:
-

VW Golf személygépk. vásárlás+téli gumi
Tájház kialakítás önereje (pályázat)
Közbiztonsági pályázat önereje
Utca névtáblák pályázat önereje
Parlagfüves pályázat önereje
Rendőr lakópark infrastruktúra kiépítés
Kastély tetőhéjazat csere pályázat önereje
Iskola tetőtér szigetelése
Ivóvíz-minőségjavító pályázat önereje
Vadvirág útépítési pályázat önereje
Fűtéskorszerűsítési pályázat önereje
Ingatlan vásárlás (Orgona u. 16.)
Év végi dolgozói elismerések
Karácsonyi ajándékok (gyerekek, nyugd.)
Arany János Tehetséggond. Pr. ösztöndíjak

2010-ben:
-

(összesen: 42.490.847 Ft)
3.950.000 Ft
2.979.387 Ft
4.492.890 Ft
142.560 Ft
244.970 Ft
5.500.000 Ft
5.197.692 Ft
3.000.000 Ft
744.697 Ft
8.118.651 Ft
3.000.000 Ft
1.000.000 Ft
3.000.000 Ft
1.000.000 Ft
120.000 Ft

(összesen: 60.089.860 Ft)

Belvíz elvezetés terv pályázat önereje
Ingatlan vásárlás (Fő út 46.)
Faluház külső-belső pályázat sajáterő
Községháza előtti park pályázat sajáterő
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3.500.000 Ft
2.000.000 Ft
9.328.192 Ft
3.423.825 Ft

-

Fűtéskorszerűsítés pályázat önerő+előfin. 39.777.212 Ft
IKSZT Közösségi ház pályázat önerő
1.935.631 Ft
Parlagfüves pályázat önereje
125.000 Ft

2011-ben:
-

Belvíz elleni vis maior védekezés
10.000.000 Ft
Berek út útépítés pályázat önerő
4.723.519 Ft
Iskola udvar belső út aszfaltozás
1.148.523 Ft
IKSZT vendéglő, COOP ABC csere vásárl. 1.875.000 Ft
Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 10.)
300.000 Ft
Ingatlan vásárlás (Bocskai út 6.)
300.000 Ft
Ingatlan vásárlás (Kossuth krt. 53.)
300.000 Ft
IKSZT pályázat II-III. ütem előleg+önerő 14.123.419 Ft
Sportegyesület kerítés pályázati előleg
1.732.171 Ft
Polgárőrség pályázati előleg+önerő
1.413.873 Ft
Toyota Hiace kisbusz vásárlás Idősek klubja 3.000.000 Ft
Csatornázás pályázathoz előleg+önerő
4.365.225 Ft

2012-ben:
-

(összesen: 43.281.730 Ft)

(összesen: 57.262.986 Ft)

Csatornázás pályázathoz előleg+önerő
9.029.493 Ft
Tótkéri Emlékhelyre tábla
255.000 Ft
Ingatlan vásárlás (Szabadság tér 13.)
756.000 Ft
Iskolai kazán és vizes blokk felújatás
431.250 Ft
Kerítés építés polgármesteri hivatal udvar
247.000 Ft
Trianoni Emlékmű
422.506 Ft
Vízműnél szivattyú vásárlás
441.340 Ft
Faluház tető javítása
775.513 Ft
Óvoda nyílászáró csere pályázat önerő
2.765.480 Ft
Ingatlan vásárlás (Fő út 1.)
2.000.000 Ft
Belvíz elvezetés pályázat előleg+önerő 20.771.572 Ft
Buszforduló pályázat önerő
1.166.000 Ft
Kerékpárút pályázat önerő
1.165.000 Ft
Közvilágítás LED lámpák
4.999.000 Ft
Ingatlan vásárlás (Temető út 2.)
2.100.000 Ft
Ingatlan vásárlás „tejcsarnok” (Fő út 11.) 1.000.000 Ft
Sportpálya BM. pályázat előleg+önerő
8.937.832 Ft

Az előzőekben tételesen felsorolt feladatokat önkormányzatunk a kötvény nélkül a
2009-2012 közötti időszakban biztosan nem tudta volna elvégezni. Ezek a fejlesztések,
vásárlások, beruházások biztosan elmaradtak volna, hiszen önkormányzatunk ezekben az
években is működési nehézségekkel küzdött. Az összességében itt felsorolt fejlesztések
összege 203.125.423 Ft, amely azt jelenti, hogy a 4 év alatt a tőkéből átvezetett
100.000.000 Ft-ot sikerült megdupláznunk. Ez annak az eredménye, hogy jó befektetési
tanácsokat kaptunk a kötvény kapcsán velünk kapcsolatban lévő Budapest PrivInvest Kft-től.
A kötvény eredményességét tovább fokozza, hogy a legtöbb és főleg a legnagyobb összegű
kiadások pályázatokhoz kapcsolódnak általában önerő biztosítást jelentve, vagy az utólag
finanszírozott pályázatok esetében a sokszor 4-5, vagy akár 10 hónapra érkező forrás
biztosítására. A kötvény nélkül a felsorolt pályázatok megvalósítását el sem tudtuk volna
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indítani. Ide tartoznak többek között a csatornázás, belvíz elvezetés, fűtéskorszerűsítés,
buszforduló és kerékpárút, vagy akár a sportpálya pályázati projektje. Az intézmények és a
civil szervezetek pályázatai sem valósulhattak volna meg és nem tudtunk volna ilyen
hatékonysággal védekezni a 2010-es belvíz idején sem. Ha ezt mind összeadnánk a kötvény
több milliárd Ft-ot jelentett Jánoshidának. A folyamatos és szakaszos átvezetéseknek
köszönhetően a több mint 200 millió Ft-os felhasználáshoz ténylegesen elegendő volt
184.098.144 Ft-ot átvezetni az adósságunk átvállalásáig. Azzal együtt, hogy ezekből az
átvezetésekből félévente tudtuk fizetni a kötvény kamatait és negyedévente a pénzügyi
tanácsadói számlákat. Ez azért volt lehetséges, mert a pályázatokhoz kapcsolódó
megelőlegezett tételek a pályázati források utalásakor visszakerültek az önkormányzat
számlájára és szabad forrást biztosítottak. Nem is csak a kötvénnyel kapcsolatos
kötelezettségek teljesítéséhez használtuk fel ezeket a visszacsorgó pénzeket, hanem egy
jelentős részük komoly segítséget nyújtott az önkormányzat működőképességének
fenntartásához. Például az oktatási nevelési intézmények folyamatos hiányát is ezekből a
visszacsorgó pénzekből tudtuk fedezni és csak erre a területre több mint 10 millió Ft forrást
biztosított az önkormányzat kötvénye. Az oktatásnál maradva a kötvény biztosított forrást a
jánoshidai kitűnő tanulók év végi elismerésére is, melynek keretében előbb 30.000 Ft-ot, majd
20.000 Ft-ot tudtunk támogatásként adni a legjobban teljesítő diákoknak évente. Ezt az
összeget a tanulók a 8. osztály elvégzését követően takarékbetét-könyv formájában vehették
át 2013-ig az önkormányzattól, majd az idei évtől az Iskolánk Gyermekeiért Alapítványtól.
Egy-egy folyamatosan kitűnő eredménnyel teljesítő diák a 8. osztály végén akár 100.000 Ft
fölötti betétkönyvet is átvehet, - mint pl. az idei évben Füleki Balázs 123.000 Ft-ot – ami a
családnak is komoly segítség a középiskola megkezdéséhez.

A 4 éves ciklus önkormányzati költségvetéséről
Az önkormányzatok, így Jánoshida Község Önkormányzata gazdasági-pénzügyi helyzetét is a
vizsgált ciklusban a rendelkezésre álló források körének szűkülése jellemezte. A csökkenő
állami finanszírozás mellett növekvő kiadásokra kellett fedezetet teremteni, amellyel a helyi
intézmények, értékek további működtetése biztosítható volt. Az alapfinanszírozás
csökkenésével párhuzamosan azonban elérhetővé vált önkormányzatunk számára is az
évenkénti kiegészítő állami támogatás – régi nevén ÖNHIKI – amelyet az előző ciklusban
szinte egyáltalán nem tudtunk megszerezni.
Az éves kiadásokat és bevételeket minden évben költségvetési rendeletében meghatározta az
önkormányzat. Előirányzatok túllépése egy évben sem történt.
Az éves gazdálkodásról szóló beszámolókat és zárszámadási rendeleteket minden évben
elfogadta a képviselő-testület. Az elfogadott költségvetési főszámokat az alábbi táblázat
tartalmazza:
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Adatok Ft-ban

A költségvetés bevételi oldala lassan nőtt a négy év alatt, de kiemelkedően megemelkedett
2012 és 2013-ban, kötvénykibocsátás illetve hiteleink adósságkonszolidációjának
betudhatóan. A kiadási oldal szintén ekkor emelkedett legjobban, hiszen a konszolidálást a
költségvetés mindkét oldalának tartalmaznia kellett, de emelték azt folyamatosan a növekvő
közüzemi és bérköltségek is, valamint a belvízberuházás és a csatornázás megkezdése is erre
az időszakra tehető.
2010-2014 között az önkormányzat későbbi éveket terhelő egyéb pénzügyi
kötelezettségvállalásokat nem tett.
Az önkormányzat lekötött pénzbetéttel nem rendelkezik, fejlesztési célokra a felhalmozási
jellegű pályázatok szolgálhatnak.
A négyéves ciklus idején az önkormányzati vagyon 54,54 %-kal gyarapodott. A vagyon
gyarapodása részben saját beruházások aktiválásából, a kötvénykibocsátás eredményeként,
másrészt jelentős önkormányzati pályázati valamint intézményi eszközbeszerzésekből,
fejlesztésekből adódik. A felhalmozási célú bevételeink nőttek, ugyancsak évről évre
emelkedtek a szociális jellegű kifizetések, míg a különféle szervezeteknek nyújtott
támogatások kis szórással azonos szinten maradtak. Időszakosan szükséges éven belüli
munkabérhitel igénybevétele a működőképesség, a likviditás biztosítása érdekében.
A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményeinek gazdálkodási tevékenysége
folyamatosan ellenőrzött, a könyvvizsgáló folyamatosan ellenőrzi az önkormányzat
gazdálkodását, a zárszámadás elkészítésével kapcsolatban. Ezen kívül a belső ellenőr végzi el
az ellenőrzési tervben foglaltaknak megfelelően intézményeink gazdálkodásának ellenőrzését.
Az említetteken kívül a Magyar Államkincstár és a Megyei Egészségpénztár is végzett
ellenőrzéseket a közoktatás, valamint a szociális terület, a védőnői ellátás területén.
Mindemellett természetesen érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzés, valamint a minőségirányítási rendszer keretében elvégzett belső audit és
vezetőségi átvizsgálás. Az ellenőrzési jelentések alapján megállapíthatjuk, hogy az
önkormányzat és intézményei gazdálkodása az előírásoknak megfelelően, törvényesen
történik és történt a 4 éves ciklus alatt.
Eddig egyetlen pályázati támogatásban részesült projekt lebonyolításával és elszámolásával
kapcsolatban sem merült fel hiányosság. Az elkövetkezendő időben a most folyamatban lévő
projektek pénzügyi lezárása, illetve a későbbiek folyamán pénzügyi elszámolása jelent
feladatot.
A négy év gazdálkodását a szigorú költségtakarékosság, az intézmények biztonságos
fenntartására való törekvés jellemezte. A következő négyéves ciklusra vonatkozó egyéb
fizetési kötelezettséget a jelenlegi vezetés nem hagy hátra.
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Helyi adók
Magánszemélyek kommunális adója:
Az adónem 1996. évi bevezetése óta ezen adóbevételt az önkormányzat a település
infrastrukturális kiépítettségének biztosítására és színvonalának javítására használja fel.
Ennek részeként 2013.december 31-ig a kommunális hulladék településről történő
elszállítását az önkormányzat fizette meg a szolgáltatónak. 2014. január 1-től a szolgáltatást
végző Regio-Kom Kft. a hulladékszállítási díjat közvetlenül az ingatlanok tulajdonosainak
számlázza. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat negyedére csökkentette az adó mértékét.
2014-ben az adózott ingatlanok száma 1097. 2013. évben jelentősen - közel 40 fővel növekedett az adózók száma, amely most 1062 fő. Jellemzően az örökölt ingatlanok
tekintetében kérték a tulajdonosok a korábbi megállapodás alapján történő adózás
módosítását, azaz a tulajdoni hányad arányában történő adózást.
Helyi iparűzési adó:
Helyi iparűzési adót köteles bevallani és megfizetni a vállalkozó az önkormányzat
illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység után.
A számított adólap után 2011. december 31-ig 1,5%-os, 2012. január 1-től pedig 1,8%-os
adómértékkel kell adózni. Az adómérték növelése a bevételben– az adóelőleg fizetési
kötelezettség sajátos szabályai miatt - 2013. évben jelentkezett. Továbbá 2013. és 2014. évek
nagyobb iparűzési adóbevételének magyarázata az infrastrukturális beruházásokból (belvízelvezető és szennyvíz-elvezető rendszerek kiépítése) is ered, hiszen a munkálatokban
résztvevő vállalkozások több esetben új telephelyként jelentek meg az adófizetők között, vagy
ideiglenesen naptári napra fizettek helyi iparűzési adót.
Gépjárműadó:
A gépjárművek után fizetendő adó mértékét és az adózás eljárási kérdéseit törvény
szabályozza. Az elmúlt időszakban két jelentős változás történt.
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján 2013. január 1-től a
gépjárművek után a helyi önkormányzatok által beszedett gépjárműadó 60 %-a a központi
költségvetést illeti meg. Ebből következően 2013. évben 4.838.363.-Ft, 2014. év első
félévében pedig 2.330.538.-Ft, azaz eddig mindösszesen 7.168.901.-Ft adóbevételt kellett a
Magyar Kincstár részére továbbutalni.
2013.07.01-től bevezetésre került a megtett úttal arányos díjszedési rendszer (e-útdíj), mellyel
párhuzamosan – az árufuvarozók versenyképességét javító intézkedésként – a tehergépkocsik
tekintetében a korábbi 1.200 forintos adómértéket csökkentették 850 forintra.
Adómérték
Év
2010
2011
2012
2013
2014

Magánszemélyek
kommunális adója*
12.000
15.000
17.000
20.000
5.000

Helyi iparűzési adó**

*: forint/lakóingatlan (ingatlan nyilvántartásban lakóház)
**: számított adólapra
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1,5%
1,5%
1,8%
1,8%
1,8%

Bevétel
adatok forintban

Magánszemélyek
Helyi
Késedelmi
Év
kommunális adója iparűzési adó Gépjárműadó
pótlék
2010.12.31
12 928 848
10 352 674
8 347 072
353 196
2011.12.31
15 541 289
13 822 172
8 034 468
693 527
2012.12.31
16 865 912
15 228 010
7 738 431
542 052
2013.12.31
20 575 340
23 080 102
3 572 490
1 230 763
2014.06.30
3 621 058
13 188 760
1 714 745
320 033

Összesen
31 981 790
38 091 456
40 374 405
48 458 695
18 844 596

Hátralék
adatok forintban

Év
2010.12.31
2011.12.31
2012.12.31
2013.12.31
2014.06.30

Magánszemélyek
Helyi
Késedelmi
kommunális adója iparűzési adó Gépjárműadó
pótlék
2 061 957
3 685 843
988 160
1 954 777
2 484 970
2 137 252
1 017 112
2 209 352
3 691 576
5 072 960
1 175 375
2 779 988
4 470 165
3 666 047
1 628 024
2 457 113
3 596 413
5 005 190
1 969 890
2 358 104

Összesen
8 690 737
7 848 686
12 719 899
12 221 349
12 929 597

360 napon túli hátralék
Magánszemélyek
Helyi
Késedelmi
Év
kommunális adója iparűzési adó Gépjárműadó
pótlék
2013.12.31
1 816 177
1 446 252
690 322
1 652 794

Összesen
5 605 545

Jánoshida Községi Önkormányzat
A képviselő-testület tagjai:
Eszes Béla
Bori István
Révész Ferencné
Dr. Ágyi Éva
Banya László
Deák Mihály
Drávuczné Répási Ilona
Petőné Vígh Katalin
Dr. Voller Angéla

polgármester
alpolgármester
külsős alpolgármester
képviselő, Egészségügyi, Szociális és Kulturális Bizottság elnöke
képviselő, Pénzügyi Bizottság tagja
képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke
képviselő, Egészségügyi, Szociális és Kulturális tagja
képviselő, Egészségügyi, Szociális és Kulturális tagja
jegyző

Az önkormányzat állandó bizottságai:
1.)
2.)

Pénzügyi Bizottság (3 fő, melyből 2 fő képviselő, 1 fő külsős tag: Kobela József)
Egészségügyi, Szociális és Kulturális Bizottság (5 fő, melyből 3 fő képviselő,
2 fő külsős tag: Mészárosné Vas Márta és Zombori József. Állandó meghívottként
segítette a bizottság munkáját Béresné Szénási Ildikó, Szöllősiné Pintér Krisztina és
Papp János)
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Jánoshidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Fehér Kálmánné
Banya László
Fehér Kálmán
Rácz József

elnök
elnök-helyettes
képviselő
képviselő

Önkormányzati intézmények és vezetőik:
Polgármesteri Hivatal:
Jánoshidai Napsugár Óvoda:
Szent Norbert Idősek Klubja:
Faluház:
Zagyva-híd Közösségi Ház:

Dr. Voller Angéla jegyző
Petőné Vígh Katalin
Béresné Szénási Ildikó majd Baranyi Brigitta
Szöllősiné Pintér Krisztina
Szöllősi Sándor

Alapítványok és civil szervezetek, kultúrcsoportok:
„Jánoshida Községért”
Kulturális, Oktatási és Sport Közalapítvány:

Molnár Istvánné elnök
majd Dr. Voller Angéla elnök
Jánoshidai Polgárőr Egyesület:
Papp János elnök
Jánoshida Sportegyesület:
Sziráki Károly elnök
Jászsági Cigányok Munkalehetőségéért Egyesület: Banya László elnök
Iskolánk Tanulóiért Alapítvány:
Turócziné Eszes Mária elnök
Nyugdíjas Klub:
Szöllősiné Pintér Krisztina
Jánoshidai Nyugdíjas Népdalkör:
Kerepesiné Antal Ibolya kórusvezető
Jánoshidai Felnőtt Kamarakórus:
Menyhárt Anna kórusvezető
majd Mészárosné Vas Márta
Jánoshidai Római Katolikus Egyházközség:
Pásztor Pascal plébános
Tarnai Mihály világi elnök
Jánoshidai Gazdakör
Bathó Károly elnök
„Ez a hely a tiéd” civil szervezet
Kajos Gábor és Szirákiné Rigó Katalin
Jánoshidai Amatőr Színjátszó Csoport
Mészárosné Vas Márta vezető
Hidaiak Baráti Köre
Molnár József elnök
Képviselő-testület ülései számokban:
Év
2010
2011
2012
2013
2014. aug. 31-ig

Testületi ülések
száma
19
20
23
22
14

Határozatok
száma
195
277
263
270
185
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Rendeletek
száma
11
16
16
16
10

Az önkormányzat által alapított „Jánoshida Községért” kitüntető díjban részesültek:
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2014.

Szöginé Dr. Káplár Zsuzsanna
Bugyi Béláné
Dr. Petri Tiborné Dr. Borbényi Ottilia
Kerepesiné Antal Ibolya
Banya László
Molnárné Nagy Irén

gyógyszertár vezetője
helyi Vöröskereszt titkára
fogorvos
pedagógus, népdalkör vezetője
képviselő
háziorvosnál alkalmazott nővér

„Év Embere” kitüntető díjban részesültek:
2010.
2012.
2013.

Drávuczné Répási Ilona és Liptákné Drávucz Katalin
Bathó Károly és Darók Sándor
„Ez a hely a tiéd” civil szervezet vezetői
Szirákiné Rigó Katalin

Kajos

Gábor

és

Megyei szintű kitüntetés az önkormányzat képviselő-testületének
elismerő felterjesztése alapján:
2013.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Díj
Dr. Petri Tiborné Dr. Borbényi Ottilia fogorvos
Megyei szintű elismerés:

2010.

Idősbarát Önkormányzat községi kategóriában
Jánoshida Község Önkormányzata

2010.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díj
Napsugár Óvoda Nevelőtestülete

2014.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díj
Szöllősi Albert Tiborné óvónő

Országos szintű elismerés:
2014.

Eszes Béla polgármester Köztársasági Elnöki Ezüst Érdemkereszt kitüntetés
Nemzetközi szintű elismerés:

2014.

Eszes Béla polgármester Carignan város (Franciaország) polgármesterének
kitüntetése

48

Pályázatokon nyert támogatások beruházásokhoz, fejlesztésekhez, felújításokhoz

2010

Támogatási alap

Projekt

Összköltség

Támogatás

Önerő

Faluház külső felújítása,
polgármesteri
hivatal
előtti tér felújítása

32 871 173

26 296 939

6 574 234

Jánoshida önkormányzati
fenntartású intézmények
fűtés- és melegvízKEOP-2009-4.2.0/B
igényének
ellátása
megújuló
energiaforrásokkal

56 046 225

33 627 735

22 418 490

Volt étterem felújítása,
teleház és biztos kezdet
Integrált Közösségi
klub
áthelyezése,
Szolgáltató Tér
információs
pont
kialakítása

62 896 041

51 616 833

11 279 208

EAOP -2009-3.1.4/
Buszforduló
és
A
Közösségi
buszmegálló felújítása,
közlekedés
új kerékpárút kialakítása
infrastrukturális fejl.

44 459 341

40 164 910

4 294 431

7 070 381

7 070 381

760 339

337 000

423 339

55 506 876

45 630 000

9 876 876

300 333

225 250

75 083

11 806 519

7 083 000

4 723 519

1 802 596

1 802 596

EMVAfalufejlesztés

KEOP fűtéskorszerűsítés
Önkormányzati
pályázathoz szükséges
Minisztérium
EU
önerő
egy részének
önerő Alap
biztosítása
Magyar
Vis Maior Támogatás
Államkincstár
belvízvédekezésre
8 /2010 Korm. rend
Magyar
Vis Maior Támogatás
Államkincstár
8
belvízvédekezésre
/2010 Korm. rend
JNSZ Megyei
Parlagfűmentesítési
Alap

parlagfű mentesítés - 2 db
fűnyíró, 2 db fűkasza
beszerzése

Magyar
Államkincstár
8 /2010 Korm. rend

Vis maior - 3 Berek út
helyreállítása

Magyar Államkincstár nyári gyermekétkeztetés
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-

Igazságügyi
Rendészeti
Minisztérium

és Településőrség

Mezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal

működtetésének
támogatása

2 240 280

2 240 280

Mezei őrszolgálat
működési támogatása

1 200 000

1 200 000

TIOP
1.1.1-07/12008-0253. pályázat
a
Jánoshidai Informatikai
Általános
Iskola beszerzése,
informatikai
képzés
eszközök
beszerzésére

-

-

eszközök
valamint

9 927 500

9 927 500

-

285 085 008

225 419 828

59 665 180

Projekt

Összköltség

Támogatás

Önerő

"Jánoshida
Község
Önkormányzatának
belvízvédelmi
beruházása"

329 279 600

296 351 640

32 927 960

"825 éves Jánoshida
"HIDI-NAPOK"
rendezvénye

2 741 378

2 370 225

1 553 400 662

1 299 840 658
az eredeti támogatás,
de ezt 2014-ben
95%-ra megemelték,
azaz 1 475 730 629

371 153
253 560 004
az eredeti
sajáterő, de
2014-re
lecsökken
77 670 033-ra

23 629 271 ami
eddig
megérkezett az
55 644 054 önkormányzathoz

-

összesen
2011

Támogatási alap

EAOP 5.1.2/D

LEADER

KEOP-1.2.0/B

Magyar
Államkincstár EU
Önerő
alap
a
szennyvízelvezetés
pályázathoz

Jánoshida Község
Szennyvízelvezetés és
tisztítás
EU Önerő alapból a
szennyvízelvezetés
pályázat
önerő
kiegészítésére

7/2011. (III.9) BM
rendelet iskolai és tornaterem
utánpótlás
sport pályázat
infrastruktúra

felújítása
22 500 000
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18 000 000

4 500 000

15/2011
(IV.22.)
BM
Rendelet
alapján EU Önerő EU Önerő alapból a
Alap Igénylés az belvízelvezetés pályázat
ÉAOP
5.1.2/D önrész kiegészítésére
belvízelvezetés
pályázathoz
Jánoshida
Község
önkormányzata
Helyi
villamos
igény
KEOP-4.2.0/A-2011
kielégítése
megújuló
energiaforrással
napelem
Önhibájukon
kívül
4/2011. (III.1) BM hátrányos
helyzetű
Rendelet szerint
önkormányzatok
támogatása

19 576 776

19 576 776

0

25 621 250

21 778 000

3 843 250

15 697 000

0

15 697 000

KEOP -1.3.0/2F/09- Jászsági ivóvízminőség
2010-0031
javító program
Önhibájukon
kívül
4/2011. (III.1) BM hátrányos
helyzetű
Rendelet szerint
önkormányzatok
támogatása
Magyar
Vis Maior Támogatás
Államkincstár
belvízvédekezésre
8 /2010 Korm. rend
vis maior támogatás 9/2011 (II.15.) Korm
- viharkár
rendelet szerint
Mezőgazdasági
Mezei
Őrszolgálat
Szakigazgatási
támogatása
Hivatal
megyei
parlagfűmentesítési parlagfű - mentesítés
alap

152 538 300

összesen
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148 422 300 az
4 116 000 az
eredeti támogatás, de eredeti önerő, de ez
ez 152 538 300 lett
0 Ft-ra csökkent

3 916 000

3 916 000

0

5 934 715

4 154 300

1 780 415

2 115 572

1 299 998

815 574

600 000

600 000

-

306 250

181 250

125 000

2 189 871 557

2 035 823 389

122 033 385

2012

Támogatási alap

Projekt

Összköltség

Támogatás

Önerő

15 081 391

11 000 000

4 081 391

4 196 034

2 663 800

1 532 234

17 888 365

13 698 000

4 190 365

4 827 000

4 827 000

-

306 000

220 550

85 450

28 854 000

28 854 000

-

263 063
1 386 840

263 063
1 188 720

198 120

600 000

600 000

-

13 540 989
13 890 743

13 540 989
13 890 743

-

7/2011 (III.9) BM
rendelet a társult
formában működtetett
kötelező
önkormányzati
feladatot ellátó
intézmények
fejlesztésére,
felújítására

Jánoshida
Napsugár
óvoda
homlokzati
nyílászáró cseréje és a
homlokzat
felújítása
hőszigeteléssel

LEADER pályázat
2012. évi hidi - napi 2012. évi Hidi - napi
rendezvényre
rendezvény támogatása
4/2012. BM rendelet
szerint iskolai sport
infrastruktúra
fejlesztés, felújítás

Sportpálya
felújítás,
gyeptégla,
korlát
elhelyezése, világítás és
locsolórendszer kiépítése

3/2012 ( III. 1.9 BM
rendelet
szerinti ÖNHIKI 2012
ÖNHIKI támogatás
Megyei parlagfű - Parlagfű - mentesítésre
mentesítési alap
eszközbeszerzés
3/2012 ( III. 1.9 BM
rendelet
szerinti ÖNHIKI 2012 / 2. ütem
ÖNHIKI támogatás
2/2012.(III.1.) BM
rendelet
szerinti 1 fő közalkalmazott
létszámcsökkentési létszámcsökkentése
pályázat
Belügyminisztérium Szociális tűzifavásárlás
Mezőgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
START Program
START Program

Mezei
támogatása

Őrszolgálat

Illegális hulladéklerakás
felszámolása
Energiaerdő létesítése
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ÉAOP-2.1.1/E-12k2-2012-0009
A
Zagyva
folyó
kerékpáros
Zagyva
projekt
turisztikai
kerékpárút kiépítése
fejlesztése
a
Szolnok - Boldog
települések közötti
szakaszon

-

összesen

2 110 445 600

2 110 445 600

2 211 280 025

2 201 192 465

10 087 560

2013

Támogatási alap
50/2013.
Rendelet

Projekt

Összköltség

BM Itthon vagy otthon Magyarország szeretlek

Helyi önkormányzatok
működőképessége
39/2013.(VII. 31.)
megőrzését
szolgáló
BM rendelet
2013. évi kiegészítő
támogatás I-II. ütem
22/2013.
(VI.11.)
BM rendelet szerinti Gyermekétkeztetési
szerkezetátalakítási feladatok
kiegészítő
tartalék
támogatása
igénybevétele
birka
tenyészet
kialakítása,
akol
Start mintaprogram
készítése,
- állattenyésztés
közfoglalkoztatás keretén
belül 14 fő
malom üzem kialakítása,
Start mintaprogram
közfoglalkoztatás keretén
- malom
belül - 8 fő
57/2013.
BM
rendelet
szerinti
Szociális tűzifa vásárlása
szociális
tűzifa
vásárlása
2 fő adminisztrátor, 18 fő
START
program
átnyúló foglalkoztatása,
Téli
átmeneti
50 fő képzése és
közfoglalkoztatás
foglalkoztatása

Önerő

250 000

250 000

18 222 000

18 222 000

9 960 503

9 960 503

-

9 133 138

9 133 138

-

20 454 724

20 454 724

3 309 874

2 522 525

35 235 332

53

Támogatás

35 235 332

-

-

787 349

-

1 fő kulturális területen
Nemzeti Kulturális történő
Közfoglalkoztatás
közfoglalkoztatása
és
képzése 5 hónapig

484 000

484 000

START
birka vásárlása, anyag,
mintaprogram
eszköz
beszerzés,
december
havi
kerítésépítés,
támogatás
bértámogatás
állattenyésztés

5 585 271

5 585 271

12 414 233

12 414 233

526 710

500 000

57 872 699

57 872 699

-

START
mintaprogram
december
havi
támogatás - malom
Parlagfűmentesítés
ÉAOP-4.1.2/A2013-0016

épület felújítása,
malomipari gépek
beszerzése és
bértámogatás
Megyei
parlagfűmentesítési alap
Orvosi rendelő felújítása

0

-

0
26 710

START
PROGRAM

Nyári diákmunka 8 fő
foglalkoztatása

784 000

784 000

-

START
PROGRAM
START
PROGRAM

Illegális hulladéklerakás
megszüntetése

9 894 745

9 894 745

-

13 625 615

13 625 615

-

10 fő foglalkoztatása
2013.03.31-2014.02.28
áthúzódó pályázat

16 400 000

16 400 000

-

2013.12.01-2014.02.28
START Malom és
között 8 és 6 fő
Állattenyésztés
foglalkoztatása

4 697 893

4 697 893

-

2013.12.16-2014,02.28.
START Malom és
1-1- fő foglalkoztatása és
Állattenyésztés
dologi támogatás

17 999 504

17 999 504

Mezőgazdasági
START program

Energiaerdő telepítése

összesen

236 850 241

236 036 182

814 059

2014

Támogatási alap

Projekt

Összköltség

LEADER pályázat 2014. évi HIDI - NAPI
2014. évi HIDI - programra
támogatás
NAPI támogatás
igénylése
Megváltozott
TÁMOP 1.1.1-12/1 munkaképességű
emberek foglalkoztatása
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Támogatás

Önerő

2 237 679

1 761 952

475 727

700 000

700 000

0

Megyei
parlagfű Parlagfű
mentesítési alap
Jánoshidán

irtása
197 680

187 796

9 884

24 500 000

24 500 000

0

340 000

340 000

-

346 215

150 000

196 215

646 000

646 000

-

1 601 720

1 601 720

-

9 678 848

9 678 848

-

3 fő foglalkoztatása
2014.05.05
2014.
08.31.

894 912

894 912

-

kistérségi START
10 fő foglalkoztatása
program, téli és
2014.05.01-2014.06.30.
egyéb értékteremtő

2 199 862

2 199 862

-

kistérségi START 2014.05.01-2014.09.30
program
helyi 28 fő foglalkoztatása
sajátosságokra épülő malom és birkatenyészet

28 437 482

28 437 482

-

Nyári diákmunka

11
fő
diákmunkás
foglalkoztatása

837 375

837 375

-

Hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás

20 fő foglalkoztatása
2014.07.07-2014.08.31

3 376 489

3 376 489

-

START
PROGRAM

illegális hulladéklerakás
megszüntetése 12 fő
foglalkoztatása
2014.08.01-2015.02.28

8 365 056

8 365 056

-

belvíz elvezetés projekt
12 fő foglalkoztatása
2014.08.01-2015.02.28

8 365 056

8 365 056

-

92 724 374

92 042 548

Miniszterelnökségi egy
Átmeneti támogatás összegű
működési
támogatás
Nemzeti
Napsugár
Óvoda
Együttműködési
pedagógiai
program
Alap
támogatása
Blachere
Karácsonyi
fényfüzér
Illumination Kft
támogatás
Nemzeti
Együttműködési
Óvoda IPR pályázat
Alap
START
Program 2014.03.01-2014.04.30
állattenyésztés
és között
4-4-fő
malom
foglalkoztatása
Kistérségi
2014.03.01-2015.01.31
mezőgazdasági
között
8
fő
START program
foglalkoztatása
Hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás

START
PROGRAM
összesen
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681 826

2010-2014 évi támogatások összesítetten

2010
2011
2012
2013
2014
összesen

támogatott projektek
összköltsége
285 085 008
2 189 871 557
2 211 280 025
236 850 241
92 724 374

ebből támogatási
összeg
225 419 828
2 035 823 389
2 201 192 465
236 036 182
92 042 548

ebből önerő
59 665 180
122 033 385
10 087 560
814 059
681 826

5 015 811 205

4 790 514 412

193 282 010

A 2012-es év táblázatában szereplő 2.110.445.600 Ft a Zagyva Projekt forrása és nem az
egész projekt fog Jánoshidán megjelenni, csak egy része, illetve még meg sem valósult, ezért
a szöveges összesítésből ezt a tételt kivettük a projekt nagyfokú bizonytalansága miatt.
Az előző oldal összesített táblázatából kitűnik, hogy az önkormányzat az elmúlt ciklusban
2010-2014 között pályázati forrásokból – a Zagyva Projekt 2.110.445.600 Ft teljes összegét
figyelmen kívül hagyva - összesen 2.680.068.812 Ft-tal gyarapította a 4 év költségvetési
forrásait az intézményi működés, ingatlanvásárlás, tárgyi eszközvásárlás, közfoglalkoztatás és
a településfejlesztés területén. A táblázatban nem szerepelnek az Általános Iskola szakmai
pályázatai, amelyeket az intézménynél részleteztünk, és amelyek 4 év összesítésében még
81.004.812 Ft-tal emelik a település összesített pályázati bevételeit. A Jánoshidai
Sportegyesület sem szerepel a táblázatban, ami újabb 36.637.197 Ft pályázati forrást szerzett
a település sportéletének fejlesztésére. A Jánoshidai Polgárőr Egyesület által elnyert pályázati
források összege pedig újabb 14.668.860 Ft-tal gazdagította a település közbiztonságát és a
Jászsági Cigányok Munkalehetőségéért Egyesület által elnyert 926.325 Ft is a település
érdekében került felhasználásra irodabútor és eszközvásárlás formájában, mely tárgyak a
közfoglalkoztatás területét segítik a mindennapokban. A 3 civil szervezet nyertes pályázatai a
Polgármesteri Hivatalban íródtak és kerültek elszámolásra, de a táblázatokban nem
szerepelnek csak a civil szervezetek szöveges részében.

A fentiek alapján 2010 – 2014 közötti 4 éves önkormányzati választási
ciklusban Jánoshidára érkezett pályázati források összesített értéke:

2.813.306.006 Ft.
Összegzés
Az önkormányzat 4 éves munkáját – az előző ciklusokhoz hasonlóan - minden területen
a jogszerűség és a nyilvánosság jegyében végeztük. A lakosságot az évenkénti
falugyűléseken, eseti lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon és testületi üléseken
rendszeresen tájékoztattuk terveinkről és az elvégzett feladatokról. A ciklus során
tovább erősödött az a konstruktív együttműködés, melyet az előző ciklusban sikerült
kialakítani a kistérségi, megyei, regionális és országos hatáskörű hatóságokkal, illetve
egymást kiegészítve a helyi gazdasági egységekkel, vállalkozókkal, szolgáltató, civil és
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társadalmi szervezetekkel, egyházzal, alapítványokkal. A 4 éves munka során
igyekeztünk minden jánoshidai emberrel keresni a közös hangot, melyet az esetek nagy
többségében sikerült is megtalálnunk. Az elmúlt ciklus ismételten próbára tette
önkormányzatunkat, intézményeinket, hiszen egy teljesen új önkormányzati törvényt
kellett megismernünk és mindennapi feladatainkat az új jogszabály alapján végezni. A
kötelező önkormányzati feladatok újraszabásával együtt a feladatfinanszírozás
rendszeréhez is hozzá kellett szoknunk és az igen alacsony saját forrásaink
felhasználásában is a fokozott hatékonyságot kellett terveznünk. A négy év a gazdasági
válság mélyén kezdődött és a kilábalás is nagyon lassú ütemű, de a kormányzat
hatékony gazdasági lépései és stratégiája biztató lehet a jövőt illetően. Ebben a ciklusban
is többször meg kellett küzdenünk a természet erőivel, melyek közül kiemelkedik a
2010-es belvíz helyzet, amely egyértelműen meghatározta a belvíz- és csapadékvíz
elvezetés szükségét Jánoshidán, és a 2011. július 20-án településünkön átvonuló óriási
vihar, amely fákat döntött ki és épületeket rongált meg, átformálva a község
közterületeit, parkjait. Az összefogás, a szükséges segítségnyújtás minden esetben időben
megtörtént és a közösség ezekben a szélsőséges helyzetekben is jól vizsgázott.
A Jánoshidai Községi Önkormányzat képviselő-testülete a település minden lakója
részére köszönetét fejezi ki, hogy az elmúlt időszakban bizalmukból eredően támogatták
munkánkat, melyet a közösség szolgálatában végeztünk. A ciklus folyamán megvalósuló
közösen elért eredményeinkhez minden jánoshidai lakosnak gratulálunk, és kérjük, a
jövőben is segítsék önkormányzatunk munkáját, és vállaljanak tevékeny részt Jánoshida
mindennapi életében.
A 2014. október 12-én megtartásra kerülő önkormányzati választáson minél többen
éljenek választói jogukkal, menjenek el szavazni és olyan képviselőkre, illetve
polgármesterre szavazzanak, akik kellően elszántak és alkalmasak a következő ciklus
kihívásainak megoldására. Olyan személyeket támogassanak, akik már bizonyítottak
szülőfalunk mindennapi életében, bizonyították, hogy akarnak és tudnak
együttdolgozni, összefogni jóban-rosszban egymással, az itt élőkkel és a kormányzattal.
A következő 5 év eredményes munkájának feltétele az önkormányzati választásokon
való aktív részvétel. Menjünk el október 12-én vasárnap és válasszunk magunk közül
önkormányzati képviselőket és polgármestert. A jövőnek minden jánoshidai
választópolgár szavazatára szüksége van. A múlt eredményeinek elismerésével együtt

TÁMOGASSUK A JÖVŐT!
Jánoshida, 2014. szeptember 18.
Jánoshida Község Önkormányzatának
képviselő-testülete nevében:

Eszes Béla
polgármester

Dr. Voller Angéla
jegyző
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A 4 éves ciklus képekben
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A 4 éves ciklus képekben
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A 4 éves ciklus képekben
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A 4 éves ciklus képekben
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