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Az önkormányzat 2014-2019. évi ciklus során végzett tevékenységéről
Jánoshida Községi Önkormányzat tevékenységéről az előző 4 ciklus végén minden
alkalommal ciklusbeszámoló készült, amelyet a képviselő-testület megbízásából készítettem
el a település polgármestereként. Az elmúlt önkormányzati ciklusban is sok tevékenységet
végeztünk, fejlesztéseket hajtottunk végre, amelyeket kiegészítve az egyéb települési
adatokkal, eseményekkel beszámoló formájában teszünk közzé a lakosság számára.
Az önkormányzatok életében az első 5 éves ciklus 2014-ben kezdődött és így utólag biztosan
megállapítható, hogy nem erősítette a helyhatóságok önállóságát. A ciklus ideje alatt tovább
folytatódott a központosítás és a helyi döntéshozatal visszaszorítása, az önkormányzatok
önállóságának leépítése, amely ellentétes az 1990-es rendszerváltás gondolatiságával.
A 2014-2018 között kormányzó Fidesz-KDNP a 2018 tavaszán megtartott parlamenti
választások eredményeként ismét meggyőző fölénnyel alakíthatott kormányt
Magyarországon és folyamatosan 3. kormányzási ciklusát kezdte meg a magyar emberek
bizalmából.
Jánoshidán ez volt az 5. ciklus, amelyben nem változott az önkormányzat vezetése és ennek
eredményeként tovább lehetett folytatni az 1998-ban megkezdett önkormányzati munkát.
Az 5 év munkáját a lakossággal való folyamatos együttgondolkodás és a helyi tervezésre
alapuló fejlesztések továbbvitele jellemezte. Az ebben a ciklusban is 7 tagból álló képviselőtestületben a polgármester és a képviselők közül a polgármester által jelölt alpolgármester
személye nem változott. Az előző ciklus 5 képviselőjéből az új 5 éves időszakban 2 fő maradt
képviselő és 3 fő újonnan került megválasztásra. Az előző ciklusban az önkormányzat
vezetési szintjét erősítő külsős alpolgármesteri feladatkör ebben a ciklusban megszűnt.
A teljesen átformált önkormányzati feladatellátásban legfontosabb cél volt a biztonságos
költségvetési gazdálkodás fenntartása és a megmaradt önkormányzati fenntartású
intézmények mindennapos működtetése. A kötelező önkormányzati feladatok elvégzése
mellett a nem kötelező, de a település mindennapi életében létfontosságú feladatok
megtartása is az alapvető célok között kapott ismét helyet (Szent Norbert Idősek Klubja,
értékteremtő közfoglalkoztatás, helyi kulturális- és civil élet, sport).
A képviselő-testület ebben a ciklusban is kiemelt figyelemmel kezelte a pályázati
lehetőségeket és a hazai források mellett Európai Uniós fejlesztési támogatásokra is
sikeresen pályázott. Ez az 5 év alatt azt jelentette, hogy az igen szerény költségvetési
forrásainkat összesen 1.974.402.023-Ft pályázati támogatással, közel 2 milliárd
forinttal sikerült kiegészíteni. Az önkormányzat mindennapi feladatait helyi intézményei
segítségével végezte, egyre takarékosabb gazdálkodást követelve az ágazatoktól. A
település gazdasági ereje és ezzel együtt saját bevétele nem növekedett jelentős mértékben
az 5 éves ciklus ideje alatt. Az alulfinanszírozottság miatt minden évben kiegészítő
támogatásra szorult az önkormányzat, amelyet a ciklus első két évében még megkaptunk.
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2015 után a ciklus végéig a politikai hatalom ezt a Magyar Államkincstár által hivatalosan
elismert kiegészítést előbb drasztikusan lecsökkentette és végül teljesen megvonta
Jánoshida önkormányzatától és a helyi lakosságtól. 2019 szeptember 26-án benyújtott
kérelmünk összege 4.670.257-Ft, melynek elbírálását várjuk az év végéig.
Ez a politikai döntés jelentősen megnehezítette az utolsó 3 költségvetési év gazdálkodását.
Kiegészítő támogatások csökkentése a ciklus ideje alatt
2015
18 000 000
28 000 000

2016
3 000 000
6 000 000

2017
1 500 000

2018
0

Miniszterelnökségtől

2014
6 000 000
9 000 000
24 500 000

összesen

39 500 000

46 000 000

9 000 000

1 500 000

0

Rendkívüli önk. kieg.

Mindennapi munkánk során figyelembe vettük a lakosság összetételét, a jánoshidai emberek
alapvető igényeit és a lehetőségeket, amelyeket egybegyúrva próbáltuk a település számára
leghasznosabb önkormányzati működést biztosítani. A takarékos működés eredményeként
mára Jánoshida a térség, a megye és talán az egész ország egyik mintaadó települése a
széleskörű önkormányzati feladatvállalás és ezzel párhuzamosan a költséghatékonyság
területén. Ezért is választotta a Belügyminisztérium Jánoshida önkormányzatát az újonnan
alapított „Szolgáltató Önkormányzati Díj” monitoring településének az 1000-5000 fő közötti
lakosságszámmal rendelkező önkormányzatok közül Magyarországon. Ez egy különösen
megtisztelő megkeresés volt az elmúlt évben településünk számára.
Tevékenységünkről, az elvégzett feladatokról és aktuális terveinkről folyamatosan
tájékoztattuk az érdeklődő állampolgárokat. Minden évben tartottunk falugyűlést, illetve a
lakossági fórumokon, a helyi újságban és az internetes média felületein keresztül
igyekeztünk folyamatosan beszámolni a település lakosságának az önkormányzati ügyekről.
Az előző ciklusban megtörtént az önkormányzati és kormányzati feladatok újraosztása,
melynek eredményeként ebben a ciklusban az intézmények fenntartása területén már nem
történt újabb változás.
Településünk ma 2019-ben az alábbi társulásoknak, együttműködéseknek tagja:
-

Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Regio-Kom Kft
Szelektív Hulladékgyűjtő Kft.
Jászsági Önkormányzatok Szövetsége
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület
Jászság Egészségéért Alapítvány
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás
Magyar Önkormányzatok Szövetsége
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Az elmúlt 5 éves ciklusról szakterületenként
Népességi és települési alapadatok:
A lakosság számának változása a ciklus ideje alatt:
2014.
2565 fő
2015.
2541 fő
2016.
2542 fő
2017.
2549 fő
2018.
2563 fő
Az 5 éves ciklus alatt Jánoshida lakosságának száma 2 fővel csökkent.

Jánoshida lakosságának korösszetétele (2019. január 01.):
0 – 3 év
115 fő (94 fő)
4 – 6 év
90 fő (82 fő)
7 – 14 év
208 fő (219 fő)
15 – 18 év
124 fő (118 fő)
19 – 65 év
1605 fő (1489 fő)
66 év felett
421 fő (593 fő)
A táblázat második oszlopában a zárójelben lévő számok a 2014. január 1-es adatokat jelzik,
amelyből így összehasonlíthatóvá válik az 5 éves ciklus ideje alatti korcsoportonkénti
létszámváltozás is. Ebben a ciklusban az előző ciklusokhoz képest jelentős változás, hogy 24
fővel emelkedett a 18 év alatti fiatalok száma, a 2014-es 513 főről, 2019-re 537 főre
gyarapodott. A másik nagyon jelentős változás a 66 év felettiek létszámának 591 főről, 421
főre csökkenése, amely 172 fős csökkenést jelent, az aktív felnőttek létszáma 116 fővel
gyarapodott.
Jánoshidán a 2005/2006-os tanévtől jelentkezett az általános iskolások más települési
iskolákba történő elvitele. Az önkormányzat és a fenntartásában lévő iskola közös
munkájának eredményeként a tanulók elvitele a 2010-2014-es ciklus végére jelentősen
mérséklődött. 2013-tól az általános iskola állami fenntartásba került és a ciklus végére ismét
nagyobb számúra változott a máshová általános iskolába járó jánoshidai tanulók létszáma. Az
idei tanévben 29 nagycsoportos gyerekből csak 14 gyerek szülei választották a helyi általános
iskolát.
Lakosságszám és a hozzá kapcsolható népességi adatok alakulása a ciklus ideje alatt:
ÉV

Lakosság száma

Születés

2014.
2015.
2016.
2017.
2018.

2565 fő
2541 fő
2542 fő
2549 fő
2563 fő

28 fő
24 fő
23 fő
36 fő
25 fő

Halálozás Elköltözés Beköltözés Házasság
kötés
33 fő
78 fő
53 fő
5
45 fő
55 fő
52 fő
7
34 fő
72 fő
84 fő
11
36 fő
56 fő
63 fő
16
28 fő
48 fő
65 fő
12
4

Az 5 év alatt a 2017. évben a legmagasabb a születések száma, amely abban az évben
megegyezik a halálozások számával. A 2016. évtől magasabb a beköltözött lakosok száma,
mint az elköltözőké. Ezek az adatok összefüggésének eredménye, hogy 2016-tól emelkedik
Jánoshida lakosságának száma, és a ciklus végére majdnem elérte a ciklus elején leírt
létszámot. A házasságkötések száma a ciklus közepétől jelentősen emelkedett.
Ingatlanok száma:
Jánoshida területe: 34,79 km2
Belterület: 2,46 km2
Külterület: 32,33 km2
A község közigazgatási területén mintegy 1100 belterületi és hozzávetőlegesen 15 külterületi
lakhatásra alkalmas ingatlan található.
Az elmúlt 5 éves ciklusban új lakás építése nem történt Jánoshidán, az építésügyi hatósági
tevékenységről nincsenek hivatalos adataink, ezért bővítési-, építési és használatbavételi
engedélyek pontos számairól nem tudunk beszámolni, illetve sok esetben nincs is szükség
engedélyre, mert csak bejelentési kötelezettség van.

Közműellátottság:
Jánoshidán az ivóvíz és villamos energia ellátottság szinte 100 %-os.
A gázhálózat a lakások kb. 75 %-ában elérhető.
A csatornázottság is hasonló 75% körüli, amely közel 800 ingatlan bekötését jelenti a helyi
szennyvíztisztítóba. Jánoshidán 2012. október 1-től az ivóvíz és a szennyvíztisztítás
szolgáltatását a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. biztosítja. A Jánoshidai Csatornamű
Vízgazdálkodási Társulat 2016. október 31-én megszüntette tevékenységét és jogutódja
Jánoshida Községi Önkormányzat lett.
A belvízelvezetés az egész településen megoldott. (100 %)
A szilárd burkolatú utak aránya 90 % fölötti. Jelentős mértékű belső útburkolat javításifelújítási munkákat az előző ciklus végén és az 5 éves ciklus elején végeztünk a Jánoshidai
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat és a helyi lakosság anyagi hozzájárulásával. Az útjaink
állapota ezzel együtt folyamatosan romlik, és emiatt szükséges lenne egy általános belső
útfelújítási program.
A kábeltelevízió és az internet hasonlóan a telefonhoz, ma már szinte minden háztartásban
elérhető Jánoshidán.
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Munkanélküliségi helyzet:
Magyarországon a foglalkoztatási ráta az elmúlt 5 évben folyamatosan és dinamikusan
emelkedett, főként az elsődleges munkaerőpiac folyamatos fejlődésének köszönhetően.
2014-ben az országos foglalkoztatási létszám 4.122.000 fő volt. A munkanélküliségi ráta
országos szinten 8% volt. 2019-ben Magyarországon több mint 4,5 millió ember dolgozik.
Az országos foglalkoztatási ráta 2019-re elérte a 70%-ot a 14-64 év közötti korosztályban.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében ez az adat 66%.
A munkanélküliség országos rátája pedig 3,3% körül mozog, ez a megyénkben 5% alatt van
2019-ben. Országos szinten jelentősen csökkent a bejelentés nélkül foglalkoztatottak száma
és ezzel együtt aránya az aktív korú lakosság körében. Településünkön is jelentkezik még a
fekete foglalkoztatás, melynek eredményeként még mindig vannak, akik nem rendelkeznek
rendszeres jövedelemmel, és ezzel együtt nem fizetnek adót, illetve utánuk sem fizetnek
járulékokat.
A közfoglalkoztatásban résztvevők számát országos szinten az 5 éves ciklus ideje alatt a
2016-os csúcs létszámnak számító 220.000 főről mára 100.000 főre csökkentették.
Jánoshidán az előző ciklus végére indítottuk el a helyi értékteremtő közfoglalkoztatásunkat,
amelyben malom üzem került kialakításra és birkák tenyésztését kezdtük el. Az
értékteremtés területén ebben a ciklusban vadfarm kialakítását végeztük el, amelyben
vaddisznók tenyésztésével foglalkozunk. Jánoshidán is csökkent a helyi közfoglalkoztatásban
résztvevők száma, hiszen a ciklus elején még 90 fő dolgozott, mint közfoglalkoztatott, de
mára ez a létszám 50 főre csökkent. A közfoglalkoztatottak bére az elmúlt 5 éves ciklusban
szinte nem változott, ami nehezíti a területen dolgozók motiválhatóságát és nagymértékben
rontja a közmunkások aktivitását.

Szociális feladatok
A település összetételére való tekintettel a ciklusban minden évben kiemelkedően sok
feladat hárult a szociális szakágazatra. Sok idős ember él a településen, és folyamatosan
magas a szociális gondozásra szoruló családok és gyermekek száma is. 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.
Azon középiskolások részére, akik Jánoshidán fejezték be az általános iskolát évente 5000-Ft
beiskolázási támogatást állapított meg az önkormányzat a ciklus teljes ideje alatt. Az
önkormányzat ebben a ciklusban is delegált gyerekeket az Arany János Tehetséggondozó
Programba. A főiskolások és egyetemisták tanulmányait a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíj Pályázatban támogattuk minden évben.
A ciklus ideje alatt minden évben támogatta az önkormányzat a település öregségi
nyugdíjasait, évente 2.000-Ft-tal a karácsony előtti időszakban. A szociális feladatokon belül
kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat a gyerekekre, családokra, idősekre, betegekre és
minden rászorulóra. Ebben nagy feladat hárul a jól működő helyi szociális jelzőrendszer
tagjaira.
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A legfontosabb önkormányzati szociális támogatási formák:
Támogatás megnevezése
Szociális segély
65 év felettiek tám.
Rendkívüli gyermekvéd.tám.

2014.
2015.
2016.
4
3
RSZS/52FHT RSZS/33FHT
424
414
419
beisk. tám.:
beisk.tám.: táboroztatás
14
33
25

Rendszeres gyermekvéd. kedv
0-3 évesek term. tám..
oltási támogatás
létfenntartási tám.
Átmeneti segély Pénzbeli
Temetési segély
Köztemetés
Egyéb tám. Bursa, Arany J.
Közgyógyigazolvány
Gyógyszer tám
Lakáscélú tám.
Lakásfenntartási tám.

210
72
3
25
1
15
4
3
217

Települési lakhatási támogatás
2015.03.01-től

-

184
62
2412
20
5
15
43
233 fő 02.28ig
102

2017.
-

2018.
436
beisk.34

178
52
4720
14
67
-

438
táborozás
37 fő
beisk. 41
fő
161
60
12
112
27
2
17
2
3
-

123

75

63

A 2017-es évtől Jánoshida Község Önkormányzatának képviselő-testülete támogatást nyújt a
kisgyermekes családoknak a kötelező-, de államilag eddig nem finanszírozott
védőoltásokhoz (bárányhimlő és ROTA vírus elleni oltás), amelyet a szülők jelentős számban
igényeltek. Megelőztük a korunkat, mert a bárányhimlő 2019-től államilag támogatott lett.
A temetési segély összegét az önkormányzat 2017-ben, az addigi 10.000-Ft-ról felemelte
20.000-Ft-ra.

Jánoshidai fiatal családok lakásvásárlásának támogatása
A fiatal házaspárok, illetve párok számára lakásvásárlási támogatást nyújt az önkormányzat,
melyet „A lakásszerzési támogatásról” szóló rendeletével szabályoz. Az 5 éves ciklus
folyamán a támogatás maximális értéke 500.000,-Ft volt, mely két részből tevődik össze:
maximum 50% mint vissza nem térítendő támogatás, 50% pedig hosszú lejáratú
kamatmentes kölcsönként került megállapításra. A támogatással az önkormányzat
segítséget tud nyújtani a jövőjüket Jánoshidán elképzelő és tervező fiatal családoknak a
megvásárolandó lakás vételi árához igazodva, a támogatást annak arányában megítélve (a
támogatás összege az ingatlan vételárának maximum 10%-a lehet).
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146
59
7
59
18
1
9
6
-

A ciklus alatt az igénybevevők száma a következőképpen alakult:

2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.09.30-ig
Összesen:

Igénylő fiatal
házaspárok
(fő)
3
3
8
4
7
25

Visszatérítendő
támogatás (Ft)
575.000,440.000,1.340.000,0,617.500,1.350.000,4.322.500,-

Vissza nem
térítendő
támogatás (Ft)
575.000,440.000,1.340.000,0,617.500,1.350.000,4.322.500,-

Teljes
támogatás (Ft)
1.150.000,880.000,2.680.000,0,1.235.000,2.700.000,8.645.000,-

A fenti táblázatból kiderült, hogy 5 év alatt összesen 25 fiatal helyi pár részesült első
lakáshoz jutási támogatásban. Ez 7 támogatott helyi fiatal párral több, mint az előző
ciklusban volt, és összesen a részükre 8.645.000,-Ft támogatás került megállapításra. A
támogatás összege 265.000,-Ft-tal több, mint az előző ciklusban folyósított támogatás. Ez az
adat sajnos azt is mutatja, hogy az elmúlt 5 évben inkább csökkentek a helyi eladásra került
ingatlanárak Jánoshidán. A 2017-es évben is volt pozitív döntés a fiatalok támogatására, de
annak kifizetése áthúzódott a következő költségvetési évre, ezért nem szerepel abban az
évben támogatási adat. Szeretnénk, ha a jövőben is minél több fiatal pár Jánoshidán
tervezné a családalapítását és ezt az önkormányzat támogatni is tudná minél nagyobb
összeggel. Ezeket a támogatási összegeket az önkormányzat a saját bevételei terhére tudja
megállapítani és folyósítani, mert ehhez nem ad támogatást a központi költségvetés még a
szociálisan hátrányos helyzetű és egyébként támogatásra szoruló kis önkormányzatoknak
sem.

Önkormányzati intézmények működése a ciklus ideje alatt

1. Jánoshidai Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde
Óvodánkban a gyermeklétszám a ciklus második felére tartósan növekvő tendenciát mutat. A
jelenlegi közel 30 fős csoportok szervezése, irányítása nagy körültekintést igényel az
óvodapedagógusoktól.
Gyermeklétszám alakulása:
Nevelési év
2015/2016.
2016/2017.
2017/2018.
2018/2019.
2019/2020.

Bölcsőde
7
7
7+1

Óvoda
82
102
104
105
112

Összesen
82
102
111
112
120

Az intézményvezető tudatos menedzsment szemléletének köszönhetően jelenleg – az
országos tendenciától eltérően – minden óvodapedagógus (9 fő) álláshely betöltött, több
fiatal óvodapedagógus kapcsolódott be a munkákba.
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Valamennyien munkájuk iránt elkötelezettek. 2013. szeptember 1-től, a Köznevelési törvény
hatályba lépésétől a nevelő munkát közvetlenül segítő óvodai alkalmazottak köre bővült
óvodatitkár és a pedagógiai asszisztens munkakörökkel. Munkájuk nagy segítséget jelent az
intézmény életében. Pedagógiai munkát segítő munkatársak a dajkák (4 fő). Jelenlétük az
egyéni bánásmód fokozott érvényesítésében, a gyermeki szükségletek kielégítésében, a
gondozáshoz elengedhetetlen higiéniai feltételek megteremtésében vitathatatlan.
Településünk környezetében elsőként, 2017. január 1. dátummal induló családi bölcsőde,
2018. október 1-től Mini Bölcsődeként működik. Személyi, tárgyi feltételeik a törvényben
előírtak szerint biztosítottak, szakképzett kisgyermeknevelők (2 fő) szervezik
mindennapjaikat. Korosztályi sajátosságaikhoz igazodva aktívan részt vesznek az óvoda
életében, a közös programok állandó résztvevői. A konyhai teendőket 1 fő látja el napi nyolc
órában a HACCP-rendszer előírásainak megfelelően. A hatalmas óvoda udvar, kert
karbantartását 1 fő közfoglalkoztatott végzi. Az esztétikus, biztonságos, harmonikus belső és
külső környezet folyamatos biztosítása és fejlesztése fontos az intézmény minden partnere
számára. Közös törekvés, hogy gyermekeink a mindennapjaikat minőségi környezetben
tölthessék. Intézményi kezdeményezésre, fenntartói támogatással megújult óvodánk
játszótere. Pályázati forrásból megszépültek a teraszok, 1 gyermek és 1 felnőtt mosdó
felújítása mellett babakocsi tárolóval és mozgáskorlátozott feljáróval javultak az
infrastrukturális feltételek. Adományok felajánlása tette lehetővé az óvoda utcai kerítésének
felújítását. Az utóbbi években az intézmény fő törekvése lett a környezet védelméhez és
megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása.
Ezt a célkitűzést segítve vált az intézmény immár 2. alkalommal Zöld Óvodává. Az
óvodánkban nyújtott élményszerű tevékenységek hatására kialakulhatnak azok a szokások,
szokásrendszerek, amelyek a természet és a környezet iránt nyitott, azt szerető és érte tenni
is képes emberek felnevelését biztosítják, akik ismerik helyi értékeinket és aktívak azok
megőrzésében, védelmében.
A ciklus elején még 4 óvodai csoporttal működött az intézmény, amelynek 2014/2015.
nevelési évben tovább csökkent a gyermeklétszáma, de a fenntartó önkormányzat
mégsem csökkentette le időszakosan sem a csoportok számát és nem csökkentette az
óvónők létszámát sem. A 2016/2017. nevelési évben a gyereklétszám újra emelkedni
kezdett és ezzel együtt az óvónők személyi összetétele is nagyon komoly életkori változáson
ment keresztül. Nagyon közeli időszakban – pár év alatt - sok nyugdíjazás történt és ezzel
együtt az intézmény vezetőjének hatékony és körültekintő személyi ügyintézése
eredményeként több helyi fiatal dolgozó kezdte el tevékenységét az intézményben.
Az intézmény feladatai is bővültek a ciklus ideje alatt. 2016-ban egy kormányzati döntés
kötelezte a Jánoshida szintű önkormányzatokat bölcsődei csoport működtetésére 2017.
január 1-től. Ezt a kormányzati döntést 2016 őszén visszavonták, de ekkor már
önkormányzatunk elindította a családi bölcsődei csoport szervezését és a szülők komolyan
vették a kormányzat és az azt tolmácsoló Jánoshidai Községi Önkormányzat terveit. A
kormányzat 2018. január 1-re módosította az önkormányzat bölcsődei csoport indítási
kötelezettségét, Jánoshida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete viszont nem akarta
becsapni a helyi családokat, ezért elindította az eredeti tervek szerint 2017. január 1-én a
helyi óvodában a családi bölcsődei csoportot 7 kicsi gyerek felvételével, mellyel 7
családban segítettük az anyukák elhelyezkedését, munkába állását.
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A családi bölcsődei csoport működtetését másfél évig a feladatfinanszírozás rendszere évi 5
millió Ft-tal alulfinanszírozta, az az önkormányzatunknak évente 5 millió Ft-ot kellett saját
forrásaiból biztosítania a 7 gyermekes bölcsődei csoport működéséhez.
2018. év végére sikerült egy központi pályázattal mini bölcsődei minősítést megszerezni és
ezzel a finanszírozás is egyenesbe került.
Az előző ciklus végére az óvoda udvari játékai teljesen használhatatlanná váltak. Az
intézmény vezetője és az önkormányzat vezetése közösen 3 éves programot dolgozott ki az
óvoda udvar fejlesztésére. A programot 2 ütemben sikerült az 5 éves ciklus ideje alatt 2018ra elvégezni, melynek eredményeként ma egy jól felszerelt óvodai-bölcsődei játszóudvar
várja a kicsiket az intézmény kerítésein belül. A fejlesztés több mint 10 millió Ft-ba került az
intézménynek és a fenntartó önkormányzatnak, melyhez az intézmény dolgozói támogatókat
szerveztek. Az adakozók közül kiemelkedik az Apostol együttes és annak vezetője Meződi
József, valamint Csinger Ildikó szervező, akik két jótékonysági fellépéssel is segítették a
játszóudvar megújítását.
Az intézmény 2019 szeptemberétől új gyermekorvosi szolgáltatással bővült, hiszen 1 éves
megbízási szerződést írtunk alá az abonyi székhelyű Árnika’99 Bt.-vel, illetve Kókainé Dr.
Homoki Ildikó gyermekorvossal. A doktornő 2019. szeptember 19-től kéthetente
csütörtökön 15.00.-17.00. óra között gyermekorvosi szakrendelést biztosít az intézményben,
elsődlegesen a bölcsődés gyerekek és az óvodások részére, de megkereshetik gyerekek
fejlődési rendellenességeivel a település többi kisgyermekes családjai is.
Az óvoda vezetésében 19 év után változás történt. Petőné Vígh Katalin nyugdíjazása után az
új intézményvezető Bóta Mizsei Ilona lett, 2019. július 1-től.
2. Egészségügy
A helyi egészségházat a ciklus elején pályázati forrásból teljesen felújítottuk. A felújítás
tervezésében figyelembe vettük a két háziorvosunk kérését, melyben ragaszkodtak ahhoz,
hogy az asszisztenseik részére külön-külön irodahelyiség kerüljön kialakításra. Az orvosok
ezen kérése sajnos csökkentette a betegváró alapterületét. Ezt a problémát a ciklus ideje
alatt többször jelezték a helyi lakosok.
Jánoshidán két háziorvosi körzet működik, akik vállalkozóként végzik gyógyító munkájukat
az asszisztenseikkel együtt. Az önkormányzat biztosítja az épület takarítását, illetve bérleti díj
és rezsi fizetése nélkül az egész épület használatát. Az önkormányzat körzetenként évi
300.000 Ft támogatást nyújt a működéshez szükséges rendelő felszereltségéhez, illetve az
eszközök folyamatos javításához, pótlásához. Az I. számú háziorvosi körzetben az egész ciklus
ideje alatt az önkormányzat biztosította a heti rendszeres vérvétel ingyenességét, melyért
havi 40.000 Ft-ot fizet a körzet részére. Ebben a körzetben Dr. Ágyi Éva háziorvos 30 évi
működés után felmondta a háziorvosi feladatait és 2019. szeptember 1-jével a kaposvári
székhelyű RUVÖR-MED Kft-vel kötött az önkormányzat 1 éves feladat-ellátási szerződést. A
körzet háziorvosa a ceglédi Dr. Lázár Ferenc lett, aki mellett Békési Zsuzsanna és Molnárné
Nagy Irén látja el az asszisztensi feladatokat. A II. számú körzetben továbbra is Dr. Hajdú Jenő
a háziorvos, aki mellett Zsoldi Katalin az asszisztens.
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A háziorvosi ügyelet Jánoshidán a Jászberényi Háziorvosi Ügyelethez tartozik, mint
telephely, melynek mentőtiszti kivonuló szolgálata működik településünkön. Az ügyeletben
szerződéses partnerünk a debreceni székhelyű Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
A helyi fogászatban Dr. Borbényi Ottília fogorvosnő 45 éven keresztül, 2015. december 31-ig
látta el a jánoshidaiak és a környékbeliek fogászati kezelését. Ezt követően több mint egy
évig nem volt helyben fogorvos, a feladatot Jászboldogházán helyettesítette a szolnoki
székhelyű Veszely Dental Bt. képviseletében Dr. Skultéty Márta fogorvosnő. Ez azt jelentette,
hogy aki fogorvosi kezelésen szeretett volna részt venni, annak át kellett mennie
Jászboldogházára, még az általános iskolások iskola-fogászati ellenőrzései is a szomszéd
településen történtek. 2017. márciusától a jánoshidai fogorvosi feladatokat Dr. Nagy Tamás
látja el, előbb közalkalmazotti státuszban, illetve jelenleg a szolnoki székhelyű Flashdent Bt.
alkalmazásában. Asszisztense Turócziné Szabó Ibolya, aki már régóta a helyi fogászatban
tevékenykedett. A fogorvosi rendelő és lakás épületének megvásárlására és a teljes
felújítására, valamint a rendelő fogorvosi eszközeinek megvásárlására Jánoshida
Önkormányzata 19 millió Ft-ot fordított, melyhez kérte a kormányzat támogatását. Az új
fogorvos feltételeinek megteremtéséhez településünk egy forint támogatást sem kapott.
Ezt is saját erejéből oldotta meg önkormányzatunk. Dr. Nagy Tamás fogorvos 2018-ban
feleségül vette Dr. Nagy-Balogh Anna Klára fogorvosnőt, aki 2019 nyarától Jásztelek
településen vállalt fogorvosi munkát.
Védőnői szolgálat: Bihari Tiborné védőnő betegségéből következő felmentési ideje alatt
2016-ban elhunyt. Szögi-Tóth Bettina védőnő áthelyezését kérte Szászberekre 2017-ben.
Tóth Éva védőnő 2016-ban érkezett Jánoshidára, 2017-től egyedül végzi a védőnői munkát.
A településen működő Semmelweis Gyógyszertárat a Szögi és Társa Bt. működteti.
3. 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 a házi
segítségnyújtást. A ciklus elején az intézmény felvállalta a demenciával élőkkel történő
folyamatos és kiemelt szintű foglalkozást.
Szent Norbert Idősek Klubja 2014-2019
Dolgozók
száma
Étkezés

Házi
segítségnyújtás
Demens
nappali ellátás
Nappali ellátás

2014
6

2015
7

2016
8

2017
8

81fő+
7 fő
demens
18

85+
8 fő
demens
18

85+
13 fő
demens
18

87+
13 fő
demens
18

7

8

13

13

14

9

2018
2019
8.5+1 fő
8+1 fő
közfoglalkoztatott közfoglalkoztatott
72+
66+
14 demens
14 fő demens
18

18

13

14

14

9

8

8

Elmondható, hogy az idősek Klubján belül mindhárom területen folyamatos az igény a
szolgáltatásokra. Egyedül az étkezés terültén tapasztalható csökkenő tendencia az utóbbi
időben.
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Szakképzett, lelkiismeretes dolgozók végzik a feladatukat mindhárom területen. Számuk az
évek folyamán, a növekvő igényekhez igazodva nőtt.
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen






koruk (70 év)
egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetést az önkormányzat:




helyben fogyasztással
elvitellel (konyháról)
kiszállítással biztosítja az ellátottak számára munkanapokon, heti 5 napban 11.0014.00 óráig.

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés tevékenységeit
is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani.
Szociális segítés keretében biztosítani kell





a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
a háztartási tevékenységben való közreműködést,
a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást,
szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell







az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
a háztartási tevékenységben való közreműködést,
a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában történő segítségnyújtást,
szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését
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Nappali ellátás
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,





tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek,
az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött,
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve
szenvedélybetegek,
harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem
képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek
demens személyek

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az
alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak
- ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.











2013. január óta működik a nappali ellátáson belül demens ellátás. Azóta duplájára
nőtt a demens ellátottak száma.
2015-ben az önkormányzat elnyerte a megyei IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZATI díjat.
2009 óta ünnepeljük az Idősek Világnapját a településen, ide a 70 év feletti lakosokat
hívja az önkormányzat
Évek óta szervezünk Egészséghetet, ahol a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Egészségfejlesztési Irodájának dolgozói végeznek szűrővizsgálatokat, ezen felül
előadások, kirándulások kerülnek megrendezésre
2. éve szervezünk Demencia Délelőtt szakmai konferenciát, ahová az érdeklődőkön
kívül hívjuk és várjuk a megye szakembereit is
Szintén 2.éve, hogy csatlakoztunk az Alzheimer Világnap alkalmából az országos
demens sétához,melynek célja hogy felhívja a figyelmet a demenciára, és kifejezze
szolidaritást a demenciával élők és családtagjaik iránt
Folyamatosan biztosított a gyógytorna minden szerdán,és működik kézműves csoport
is az idősek klubján belül
2018-ban a helyi nyugdíjas klubbal közösen megalapítottuk a Hidai cammogók
gyalogló klubot, ezzel csatlakoztunk szintén az országos kezdeményezéshez
egyedüliként a Jászságban,melynek megálmodója és megvalósítója Monspart Sarolta.
Folyamatosan szervezünk a lakosok számára is ortopéd vizsgálatot, látáshallásvizsgálatokat.
Terv: demensbarát kert kialakítása, demensbarát környezet kialakítása,
továbbfejlesztése,Alzheimer Cafe szervezése regionális szinten
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4. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
A ciklus elején a feladatot a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás látta el, egészen 2016.
december 31-ig. A feladatot 2017. január 1-től visszavette a Jánoshidai Községi
Önkormányzat és a feladat elvégzésével megbízta Czibak Ottót.
Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat lát el, a védőnői szolgálattal, óvodai-,
iskolai ifjúságvédelmi felelősökkel, illetve a polgárőrséggel és a körzeti megbízottal
együttműködve. A veszélyeztetettség megelőzése érdekében jelzőrendszert működtetünk.
Folyamatosan kapcsolatot tartunk a jelzőrendszeri tagokkal, szükség esetén civil
szervezetekkel. A jelzőrendszer működésének célja, hogy feltárja a gyermeket veszélyeztető
tényezőket, elősegítve a problémák időben történő felismerését, valamint azok megoldását.
Feladata, hogy figyelemmel kísérje a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
életkörülményeit és tárja fel a veszélyeztető okokat, megoldásukhoz nyújtson segítséget.
Gyermekjóléti szolgáltatás keretében gondozásban részesülő gyermekek száma (2019) 89, a
gondozott családok száma 24. A gondozott családok esetében a szülők foglalkoztatottak, de
ezen belül magas a nem bejelentéssel, alkalmi munkavégzésből élők száma. A családok
összetételére jellemző, hogy házasságban, vagy élettársi kapcsolatban élnek a szülők. Az
elsődleges probléma a gondozott családok esetében az életvitel, a szenvedély- és
pszichiátriai betegség. A szolgálat szakmai tevékenységeinek adataiból kiderül, hogy
leggyakrabban végzett tevékenység a tanácsadás, információnyújtás (kérelmek megírása,
végrehajtókkal kapcsolatfelvétel, adóság kezelésben segítségnyújtás) valamint a segítő
beszélgetés. A gondozott családokkal havonta 3 alkalommal találkozunk. 2018-ban nem
történt családból való kiemelés, az előző évben kiemelt gyerekek nevelésbe vannak véve,
(szüleikhez nem kerülhettek vissza). Kiskorú válsághelyzetben lévő várandós anya 2017- ben
és 2018-ban is 1 fő volt, és 2019-ben is 1 fő fiatalkorú várandós válsághelyzetben lévőt
gondozunk. Védelembe vétel száma csökkent az előző évekhez képest, ezzel egyidejűleg
csökkent az iskolai igazolatlan mulasztások száma is.
2017
alapellátásban
részesülők
gondozott
családok
száma
védelembe
vétel
ideiglenes
elhelyezés
nevelésbe
vétel

2018

2019

75

78

89

18

20

24

6
-

1

11
2

4

4

Az elmúlt másfél évben ez a szociális terület fogja össze és irányítja az EFOP „Szegregált
élethelyzetek felszámolása” címet viselő két pályázat mindennapi tevékenységét, melynek
keretében új dolgozók – szociális munkások - felvételére kerülhetett sor a szociális ágazat
mindennapi feladatainak erősítésére.
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5. Faluház, Könyvtár és Zagyva-híd Közösségi Ház
A település Önkormányzata a közművelődési törvény alapján három kulturális intézményen
keresztül láttatja el a közművelődési feladatokat. Jelenleg mind a három önkormányzati
fenntartású intézmény a Faluház épületében végzi tevékenységeit. A közművelődési
munkákat két vezető, illetve kettő intézményi közfoglalkoztatott szervezi, segíti. Fő
szempont ezeknél a területeknél a lakosság kiszolgálása, ügyeikben való segítségadás,
információszolgáltatás. Kiemelt szempont a közművelődési, kulturális és könyvtári feladatok
és ellátások szervezése, biztosítása. A három intézmény pontos nevei:
1. Faluház - közművelődési színtér (közművelődés)
2. Zagyva-híd Közösségi Ház (közművelődés)
3. Jánoshida Könyvtár - Információs és Közösségi Hely (közkönyvtári feladatok)
Az utóbbi 5 év alatt számos újítást sikerült végrehajtani az infrastruktúra területén mind a
három intézménynél, amelyek a szolgáltatások minőségét javítják. Ennek eredménye, hogy
közművelődési területen a statisztika növekvő tendenciát mutat évről évre, míg 2015. évi
adatok alapján közel 7500 fő vette igénybe a szolgáltatásokat vagy vett részt programon, a
2018. év zárásaként ez a létszám elérte a közel 18000 főt. Ez jelentős, pozitív változás.
1. Faluház - közművelődési színtér
A Faluház nemcsak épület, hanem a lakosság segítségére hivatott és a civil szerveződések
„otthona”. Ide sorolhatjuk a lakossági ügyintézést, a digitális jólét program használatát, a
családi és a civil szerveződési egyesületi tevékenységek segítését, illetve a kulturálisközösségi programok szervezését, megvalósítását. A Faluház eszközparkja javult az utóbbi
öt évben, amelyet pályázati úton történő finanszírozás segítette vagy a lakosság által
nyújtott támogatások fedezték az önkormányzati költségvetés mellett. Ennek köszönhetően
a hangtechnika lecserélésre került, jelenleg három egymástól függetlenül is használható
rendszerrel végezhetik a munkát. A Behringer (Faluház) és a Soundking rendszer pályázati
forrásból, míg a Yamaha felszerelés jótékonysági estek bevételéből és egyéb adományokból
kerültek beszerzésre. Emellett ebben az évben egy konyhai rész kialakítása kezdődött meg a
hatékony idő- és energiafelhasználás érdekében (mosógép és mosogatógép beszerzése
lakossági felajánlásokból), az önkormányzat a világítás korszerűsítését is elkezdte idén, a régi
neoncsövek 40 %-át lecseréltette új típusú LED csövekre.
A Faluház, mint intézmény szinte minden korosztály civil szerveződéseinek helyet ad, segíti
összejöveteleiket, rendezvényeiket. A kulturális csoportok (ének, színjátszás, versmondó,
citera), a kézműves csoportok (hímzés, foltvarrás, kreatív csapat) részére igyekeznek
otthonos körülményeket biztosítani, számukra a ház szolgáltatásai ingyenesek.
2. Zagyva-híd Közösségi Ház (közművelődés)
A 2011-ben IKSZT programban, pályázat útján megnyílt közösségi színtér a régi étteremben
kapott helyet, amely funkcióiban azonos a Faluházzal. 2018 őszén gazdasági megfontolásból
a Közösségi Ház dolgozói és szolgáltatásai átköltöztek, egybeolvadtak a Faluház tevékenységi
köreivel. Idővel a kulturális dolgozók azt tapasztalták, hogy az egymás mellett való munka
nagyban növeli a közművelődési terület hatékonyságát, így az a döntés született, hogy az
eredményes munkavégzés érdekében a továbbiakban is együtt dolgoznak.
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A Faluház maradt a település kulturális központja, a Zagyva-híd Közösségi Ház pedig
rendezvény- és szolgáltatóházként funkcionál tovább.
A Zagyva-híd Közösségi Ház tevékenységei, jelentősebb rendezvényei közé sorolhatjuk a
Természetjáró Csoport megalakulását, a Zagyvaparti Nyárzáró Fesztivál és a Faluszínház
megszervezését, mely utóbbit megyei szinten is elismerik, és jó példaként szolgál. Ennek
köszönhető, hogy ebben az évben Jánoshida kapta meg a Pajtaszínház szervezésének
lehetőségét, amelynek a csúcspontja lesz egy darab bemutatása a helyi csoport által 2020
januárjában a Nemzeti Színházban.
3. Jánoshida Könyvtár - Információs és Közösségi Hely (közkönyvtári feladatok)
A könyvtári feladatok ellátása a településen kötelező önkormányzati feladat. A könyvtárunk
az utóbbi öt évben jelentős változásokon ment keresztül. Ahogy régen is, most is ellátja a
közkönyvtári feladatokat, elérhetővé teszi a helyben használt könyveket, könyvtárközi
kölcsönzést vehetnek igénybe az olvasók és gyűjti, tárolja a helyi értékek írásos
dokumentumait. 2013-ban a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár által csatlakozott a helyi
könyvtár az országos KSZR rendszerhez. Ennek eredménye, hogy a jelenleg közel 8000
kötetes állomány 40 %-a megújult, illetve bővült, fejlettebbé vált az informatikai eszköztár
is. Éves szinten azóta 600 ezer forint jut a két forrás (a KSZR és az önkormányzat) által
könyvek, illetve folyóiratok beszerzésére. Fontos szempont, hogy az óvodai és iskolai
intézményekkel jó kapcsolatot ápoljunk és együttműködésünk révén, minél több gyermek
ismerje meg a könyvet és megtapasztalja az olvasást, mint szórakozási lehetőséget. Az iskola
nem rendelkezik könyvtárral (ennek kialakítása, fenntartása jóval nagyobb költséggel jár
mint egy kistelepülési közkönyvtár), emiatt igyekszik az iskolai könyvtári feladatok egy részét
is biztosítani a tanulók részére. A szakfeladat ellátása mellett tehát a könyvtárban könyvtári
órák illetve könyvtárbemutatók kerülnek megtartásra. 2016. évben egy sikeres NKA
pályázatnak köszönhetően a könyvtár újból átalakításra került. Ennek értelmében az
áramhálózat, egy tisztasági festés, új berendezések, polcok beszerzésére volt lehetőség.
Kialakításra egy olvasói sarok, az előtérben pedig egy közösségi tér, ahová a lakossági
ügyintézés, majd 2018-ban a teleház került. A könyvtár szolgáltatásait a beiratkozott tagok
díjmentesen vehetik igénybe, természetesen az ide vonatkozó szabályok betartásával. A
megyei könyvtár irányadása szerint célunk a lakosság 20 %-ánál a könyvtári tagság elérése.
Jelenleg ez a szám 12,6%, ami megyei szinten a hasonló településekhez viszonyítva nagyon
jónak mondható.
A könyvtári szolgáltatások mellett kulturális tevékenységeket is biztosít. Állandó résztvevője
településünk a két nagy országos programnak (Internet Fiesta; Országos Könyvtári Napok),
emellett a népmese napjához kötődően Mesehetet szervez, Könyvtár-mozi programot tart,
segíti az iskola nemzeti ünnepek műsorainak előkészítését, több alkalommal is könyvbörzét
szervez. Fontos része a helyi értéktár csoportnak.
Megállapíthatjuk, hogy a közművelődési-könyvtári területen jól teljesítünk. A csoportok
működésének köszönhetően állandó mozgás van a házakban, a lakossági ügyintézés
mellett egyre több család veszi igénybe a szolgáltatásokat. Az ellátott területek, feladatok
mellett a településen igen magas az egyéb (akár társ- akár egyéni szerveződésű)
rendezvények száma. A környező településekről, a szakma nagyobb intézményeitől
hasonló, pozitív és dicsérő visszajelzéseket kapunk.

16

6. Polgármesteri Hivatal
A Jánoshidai Polgármesteri Hivatalban 7 fő áll közszolgálati jogviszonyban, emellett 2 fő
munkaviszonyban. A kinevezett munkatársak közül 6 fő rendelkezik felsőfokú – egyetemi,
főiskolai – végzettséggel, 1 pénzügyi ügyintéző munkakört ellátó köztisztviselő középiskolai
és szakmai középfokú végzettséggel. Ezen túl 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 közigazgatást érintő legjelentősebb változás az elmúlt időszakban, hogy közszolgálati
tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) alapján 2014. évtől megkezdődött a közszolgálati tisztviselők tanulmányi
pontrendszerre épülő továbbképzésének időszaka. A köztisztviselők a négyéves képzési
ciklus alatt meghatározott mennyiségű továbbképzést kötelesek elvégezni. A
továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. Ennek
értelmében a felsőfokú végzettségű köztisztviselők a továbbképzési időszak alatt legalább
128, míg a középfokú végzettségűek legalább 64 pontot kötelesek teljesíteni. Az első képzési
időszak 2017. december 31. napjával lezárult. 2018. január 1-jével egy újabb négyéves
továbbképzési időszak vette kezdetét.
A járási rendszer 2013. január 1-i kialakítását követően, volt néhány terület (legnagyobbak
a szabálysértés és a gyámügyek) mely elkerült a járáshoz, de továbbra is helyben végzendő
feladatok:
népességnyilvántartás, anyakönyvi igazgatás, hagyatéki ügyintézés, polgári védelem,
birtokvédelem, mezőgazdasági ügyintézés, szociális igazgatás, műszaki, kereskedelmi
ügyintézés, adóügyi igazgatás, gazdálkodás, pénzügyi ügyintézés, pályázati ügyintézés,
munkaügy.
A klasszikus igazgatási munka körében jelentkező változás volt még az elmúlt évben
bevezetett ASP. A 2018 januárjától bevezetésre került önkormányzati ASP rendszer a
pénzügyi, adó, ipar-kereskedelmi, hagyatéki szakterületeket, továbbá az ügyvitel kapcsán a
teljes személyi állományt érintette. 2018. január 1-től a kötelező elektronikus ügyintézés
feltételrendszerét is meg kellett teremteni. A vezetőknek biztosítani kellett a minősített
aláírói tanúsítványokat (digitális aláírást).
A hatósági, igazgatási munka mellett az együttműködési megállapodásoknak megfelelően a
pénzügyi csoport látja el az intézmények, valamint a települési nemzetiségi önkormányzat
gazdálkodási feladatait, könyveinek vezetését. Ezen kívül a hivatalban történik a
pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása is. A Polgármesteri Hivatal látja el az
Önkormányzat, a Jánoshidai Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde, és a Szent Norbert Idősek
Klubja gazdálkodási feladatait is, illetve megállapodás alapján végzi ezt a feladatot a Roma
Nemzetiségi Önkormányzatnál.
A hivatal kiemelt 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.
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Az elmúlt 4 évben a képviselő-testület mellett három állandó bizottság működött (pénzügyi,
egészségügyi és szociális valamint kulturális, oktatási és nevelési bizottság) melyek munkáját
szintén a hivatal munkatársai segítették.
Az elmúlt ciklusban a tervezett feladatok mellett megjelent új feladat, a "Start"
értékteremtő
közmunkaprogram
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, vaddisznó és mangalicatartással, a szántóföldi növénytermesztéssel
kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladatot 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.

7. Köztemető
A jánoshidai temető az önkormányzat tulajdonában és gondozásában van. A temetkezési
feladatok teljeskörű ellátásában és a temető területének gondozásában hosszú távú feladatellátási szerződést kötöttünk a jászberényi Selena Temetkezési Kft-vel. Temetőnkben
2016.07.01-től egy sírhely kiváltási díja 25 évre a korábbi 6.000-Ft-ról 10.000-Ft-ra
emelkedett. Ezzel párhuzamosan a temetési támogatás összegét a képviselő-testület
felemelte 10.000-Ft-ról 20.000-Ft-ra.

KÖZFOGLALKOZTATÁS

A ciklus teljes ideje alatt működött és ma is kiemelkedő formában működik a jánoshidai
értékteremtő közfoglalkoztatás, amely nem csak kistérségi, megyei, de országos szinten is
kiemelkedő. Ezt teljes mértékben alátámasztja, hogy a ciklus folyamán minden évben
meghívást kaptunk és természetesen képviseltük is szülőfalunkat a megyei és az országos
közfoglalkoztatási kiállításokon. A 2019-es évben mindkét kiállításon egyedüli jászsági
önkormányzatként Jánoshida képviselte a kistérség önkormányzatait.
A malom üzem, az állattenyésztés területe, a birkatenyészettel, a sertéstartással és az
országban is egyedüli vaddisznótenyésztésre szakosodott vadfarmmal ma már országos
szinten is ismert és elismert értékteremtő közfoglalkoztatási terület. A ciklus ideje alatt 2016ban dolgozott Jánoshidán a legtöbb közfoglalkoztatott 90 fő. Jelenleg (2019.) a
közfoglalkoztatottak létszáma Jánoshidán 50 fő.
Az értékteremtő START mintaprogramon túl önkormányzatunk a támogatott
közfoglalkoztatás keretein belül egyéb szociális, településtisztasági és infrastrukturális
feladatokat is végez, illetve közmunkásaink az önkormányzat intézményeiben is dolgoznak.
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Nem önkormányzati fenntartású helyben működő intézmények
-

Alsójászsági Általános Iskola

Az eltelt évek alatt több átszervezést élt meg az iskola. A Jászberényi Tankerülettől egy rövid
időre átkerült Szolnok irányítása alá, majd végül ismét a Jászberényi Tankerületi Központ lett
a fenntartója.
Az intézmény sikeresen kivált a Jászsági Általános Iskola 12 tagintézményéből, így 2018.
szeptember elsejétől az alattyáni Gerevich Aladár Általános Iskolával együtt, Alsójászsági
Általános Iskola néven működik Jánoshida központtal. Az intézmény vezetői feladatait
2003. augusztus 1-től Tóthné Eszes Éva látta el 16 éven keresztül, egészen 2019 augusztus
15-ig. A tanév végén az igazgatónő már nem nyújtott be újabb pályázatot az
intézményvezetői kiírásra, a Jászberényi Tankerületi Központhoz. 2019. augusztus 16-ától
sikeres pályázatának köszönhetően Szabó Péter kapta meg az igazgatói megbízást.
Az eltelt időszakban több Európai Uniós pályázatnak köszönhetően számtalan tanórán kívüli
program, tábor, foglalkozás, színházlátogatás is megvalósult, valamint az iskola
eszközparkja is jelentősen megújult.
A 2014-15-ös tanévben a jánoshidai születésű Czibak Ilona díjat alapított. A Szabó Tibor-díj
azóta minden évben a ballagáson kerül átadásra. Az alapító a plakett mellett 100 ezer forint
pénzösszeggel is támogatja az adott tanévben kiválasztott tehetséges diákot.
Jánoshida Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2003/2004-es tanévtől kezdődően
minden évben köszönti az iskola kitűnő tanulóit szüleikkel és tanáraikkal együtt. Ez a
hagyomány a fenntartóváltás után is megmaradt és a tanulók az emlékérem mellett minden
évben 20.000-Ft jutalmat is kapnak, melyet összegyűjtve takarékbetétkönyv formájában
kapnak meg, amennyiben szülőfalujukban fejezik be a 8. osztályt. A pénzbeli támogatást az
Iskolánk Tanulóiért Alapítvány biztosítja az önkormányzat segítségével.
Az iskola nevelőtestületében folyamatos a változás, több pedagógus ment el nyugdíjba
(Sziráki Ferencné, Majorosné Gerhát Éva, Turócziné Eszes Mária), illetve többen is közel
állnak a lehetséges nyugdíjazáshoz. A ciklus ideje alatt voltak, akik más településen, vagy a
tankerületnél vezetői beosztásba kerülhettek és azért váltak meg a jánoshidai iskolától.
Jelenleg 90 %-os a szakos ellátottság a 8 (ebből 4 iskolaotthonos) osztályban.
Osztálylétszámok a 2019/2020 tanévben:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

osztály
osztály
osztály
osztály
osztály
osztály
osztály
osztály

14 fő
19 fő
18 fő
17 fő
12 fő
19 fő
13 fő
13 fő

Az általános iskola tanulóinak létszáma összesen: 125 fő.
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-

Közétkeztetési konyha

A mindennapos közétkeztetést Jánoshidán továbbra is az abonyi székhelyű INNOVEN Kft
üzemelteti, aki szerződéses kapcsolatban áll a Jánoshidai Községi Önkormányzattal. A cég a
ciklus alatt jelentős belső felújítást és átépítést végzett az iskolakonyha épületén. A ciklus
folyamán több jászsági településen vették át a helyi konyha működtetését és az idei évben
megnyitották a Jász-Plasztik Kft.-vel közösen - a cég területén - a Jászság legnagyobb és
legmodernebb konyháját, amely egyszerre 5000 adag melegétel elkészítésére is alkalmas.
-

Vízmű és szennyvíztisztító telep

A ciklus egész ideje alatt a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. biztosítja az egészséges ivóvíz
ellátást a településen és üzemelteti az újonnan megépített szennyvíztisztítót. A feladatokat
helyi szakemberek végzik, akik megbízhatóan és elismert szakértelemmel dolgoznak ezen a
stratégiai fontosságú területen. A TRV Zrt. beszámolóiból világosan kiderül, hogy Jánoshida a
Jászság első 3 települése közé tartozik az ivóvízrendszer és hálózat tekintetében.
A szennyvíztisztító-telep műszaki és személyi állománya területén pedig kiemelkedően a
legjobb Jánoshida, ami megnyugtató a település lakossága és a tulajdonosi jogokkal
rendelkező önkormányzat döntéshozó testülete részére.
-

Jánoshidai Építő-, Szerelő Szolgáltató Szociális Szövetkezet

Az eredetileg ISB Falazóelemgyártó Szociális Szövetkezet néven létrehozott helyi
foglalkoztató alapítói között a Jánoshidai Községi Önkormányzat is szerepel. A szövetkezet
részére a régi mozi épületet biztosította az önkormányzat, melynek felújítását az első évben
elvégezték. A név változtatására az ISB technológia bizonytalansága miatt került sor. A
szövetkezet jelenleg 8 személyt foglalkoztat, akik között jánoshidai is dolgozik. Tevékenységi
körük bővítéséhez új telephelyet is vásároltak Jánoshidán.
Rendőrség, körzeti megbízott (KMB)
A ciklus elején Jánoshidán a körzeti megbízotti tevékenységet Farkas István rendőr
főtörzsőrmester végezte, egészen 2015 decemberéig, amikor az állományból leszerelték. Ezt
követően mintegy másfél évig nem volt Jánoshidának önálló körzeti megbízottja. Ebben az
időszakban jánoshidai lakosként Kerekes Dániel rendőr főtörzsőrmester Jászboldogháza
körzeti megbízottjaként helyettesítéssel látta el a feladatot 2016 januárjától egészen 2017
májusáig. 2017 májusától Bíró Károly rendőr főtörzsőrmester a település körzeti megbízottja.
A körzeti megbízottakat a ciklus első felében rendszeresen a déli határokhoz vezényelték,
majd amióta ez megszűnt a jelentős létszámhiány miatt a térség körzeti megbízottjai
folyamatosan Jászberényben és Jászapátin kell, hogy szolgálatot teljesítsenek. A jánoshidai
KMB-s többször előfordult, hogy ebben az évben egy-egy egész hónapban csak 2-3 napot
tudott Jánoshidán szolgálatban tölteni, mert a többi munkanapjain rendszeresen máshová
vezényelték szolgálatra. A rendőrség jelenlegi működésében lemondott a „Látható
rendőrség” irányáról és központi parancsra áttért a „Reagáló rendőrség” működési
jelmondatra, ami nem kedvez a Jánoshidához hasonló, szociálisan hátrányos helyzetű, kevés
helyi bevétellel rendelkező, részben elöregedő kis településeknek, ahol ráadásul még az átlag
jövedelmek is az országos átlag alattiak. A helyi polgárőrség tagjaira és főként vezetőjére
így még több szerep hárul a helyi közbiztonság területén. Az önkormányzatnak is több így a
feladata ezen a területen az utóbbi években.
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A helyi bűncselekményeket, szabálysértéseket tartalmazó rendőrségi-, bűnügyi statisztikák
ezzel együtt javultak az elmúlt években, amelyekről a Jászberényi Rendőrkapitányság
évente rendszeresen beszámol az önkormányzat képviselő-testületének.
Civil szervezetek Jánoshidán
-

Jánoshidai Sportegyesület (Elnök: Sziráki Károly)

Az 1928-ban alapított egyesület a ciklus folyamán ünnepelte 90. születésnapját, melynek
tiszteletére egy országhatárokon átívelő együttműködési megállapodás került aláírásra,
három nemzet labdarúgó klubjai részéről:
FK Bácska - Pacsér (Szerbia)
NK Smartno - Smartno (Szlovénia)
Jánoshidai SE - Jánoshida (Magyarország)
A csapatok magalakulásuk 90 éves jubileuma tiszteletére közös programokon vettek részt
mind a három helyszínen. Közös fejlesztési stratégiát dolgoztak ki az egyesületek a
labdarúgás sportágának helyi fejlesztésére, népszerűsítésére és az utánpótláskorú
labdarúgók számának folyamatos növelésére. Az érintett klubok közösen készülnek fel a
fejlesztési stratégia keretein belül a 10 év múlva esedékes 100 éves centenáriumi év
színvonalas nemzetközi méretű megünneplésére. A három nemzet labdarúgó klubjai a
szerződés aláírásával maximális elkötelezettségüket mutatták be a labdarúgás irányába és
kijelentették, hogy mindent megtesznek a sportág népszerűsítése és jövője érdekében.
A sportegyesületben két szakosztály működik, a labdarúgás a megyei I. osztályban,
asztaliteniszezőink az NB.II.-ben szerepelnek.
A labdarúgó szakosztály, mint látvány csapatsport terület az egész ciklus során jogosult volt
társasági adó (TAO) fogadására vállalkozásoktól. A TAO pályázati támogatásokból az elmúlt
években több mint 68 millió Ft érkezett Jánoshidára, melynek felhasználásához az
egyesületnek több mint 20 millió Ft saját erőt kellett biztosítania. A pályázati forrásokból és
a saját erőből a mindennapi működés mellett az 5 év alatt új lelátó épült, mindkét füves
pálya felújításra került, autóbusz és fűnyírótraktor került beszerzésre, valamint éves szinten
sportfelszereléseket, sporteszközöket vásároltak a csapatok sportolói részére. A személyi
bérek (edzők, szertáros) jelentős részét is az évenkénti támogatások biztosítják. A
sportegyesületnek több mint 110 igazolt labdarúgója van, akik hetente rendszeresen
edzenek és tornákon, bajnoki mérkőzéseken vesznek részt, a következő korosztályokban:
-

7 évesek U-7
9 évesek U-9
11 évesek U-11
13 évesek U-13
Serdülő csapat 17 év alattiak U-17
Ifjúsági csapat 19 év alattiak U-19
Felnőtt csapat, akik között a 19 fős keretben 13 fő jánoshidai!

Az egyesület költségvetése a ciklus folyamán, éves szinten 12-30 millió Ft között mozgott,
melyhez Jánoshida Önkormányzata évente 3.600.000-Ft támogatást biztosított.
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-

Jánoshidai Polgárőr Egyesület (Elnök: Pap János)

„Jánoshida Közbiztonságáért” Alapítvány 1999-ben határozott a helyi polgárőrség
újraszervezéséről, amelyet 4 évig működtetett ebben a formában. Huszonhárom polgárőr
kezdte a településünkön a járőrözést, ki-ki a saját gépjárművével, vagy éppen gyalogosan. Az
alapítvány megszűnésével együtt a helyi polgárőrök egyesületté szerveződtek. 2003.
november 20-án alakult meg a Jánoshidai Polgárőr egyesület. Ma már saját gépkocsival
történik a járőrözés és az egyesület tagsága eléri az 50 főt. Nagyon jó lenne, ha még több
magánszemély belépne és feladatot vállalna a helyi közbiztonság érdekében. Az egyesület
tagjai elhivatott közösségi emberek, akik az éjszakai járőrözések mellett folyamatosan
biztosítják a helyi rendezvényeket, ünnepségeket, labdarúgó mérkőzéseket, vagy éppen a
temetőt mindenszentek idején. Az egyesület évente pályázik működési támogatásra. 2015ben egy Skoda Jeti típusú járőr autót vásároltak, melyhez 6.312.130-Ft-ot nyertek EMVA
pályázati kiíráson. Az önkormányzat minden évben legalább 300.000-Ft-tal támogatja a
polgárőrség működését.

-

„Ez a hely a tiéd” Kulturális és Településfejlesztési Egyesület (Elnök: Kajos Gábor)

Az egyesület az „Ez a hely a tiéd” civil társaság jogutódjaként jött létre. A civil társaság
létrehozásának ötletét egy 2012 decemberében megjelent újságcikkben megfogalmazott
gondolatok alapozták meg. Persze nem volt előzmények nélküli a cikkben megfogalmazott
összefogásra építő kezdeményezés. Például 2011-ben ilyen összefogással sikerült megépíteni
az iskola udvarán a gyeptéglás focipályát, illetve megrendezni a Jánoshida 825 éves
fennállásának egyedi megünneplését a templomkertben.
Az egyesület tagjainak munkája együtt él a településsel a Sebestyén Albert tér névadási
javaslatában és megépítésében, valamint a II. világháborús emlékmű melletti park
megújításában is.
Elérkezettnek látták az időt 2014. december 4-én, hogy az eddig civil társaságként működő
szervezet közhasznú egyesületté alakuljon. Szerették volna tevékenységeiket a jövőben még
szervezettebbé tenni, és arra számítottak, hogy egyesületként hatékonyabban tudják a
céljaikat elérni.
A Szolnoki Törvényszék 2015. december 29. napján jogerősen nyilvántartásba vette az "Ez a
a hely a tiéd" Kulturális és Településfejlesztési Egyesületet.
Munkájuk következő jelentős állomása volt a szabadidőpark 2016. évi felújítása, melyhez
pályázati forrást is tudtak begyűjteni. Évente több rendezvényt is szerveznek a településen
(szilveszteri bál, mozgások éjszakája).
Az Egyesület célja, hogy értékteremtő és értékmegőrző közösséget hozzon létre Jánoshidán
mindazok számára, akik felelősséget éreznek lakóhelyük és szülőföldjük iránt. További cél az
egészséges életmód és a szabadidősport népszerűsítése. Az Egyesület tevékenységével
szeretne hozzájárulni Jánoshida faluképének fejlődéséhez, valamint a falu történelmi és
kulturális örökségének ápolásához.
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-

Jánoshida Községért Közalapítvány (Elnök: Molnár Istvánné 2016-ig, majd ezt
követően Dr. Voller Angéla)

Az alapítvány az egyik legrégebben működő helyi civil szervezet. Az elmúlt évtizedekben
folyamatosan jelentős szerepet vállalt a település fejlődésében és folyamatosan
együttműködött az önkormányzattal, a helyi intézményekkel és segítséget nyújtott sok
később megalakult helyi civil közösség megalapításában is. Ebben a ciklusban is segítette a
helyi intézményeket, civil szervezeteket az alapítvány és egyes pályázatokban partnerként
szerepelt az önkormányzat mellett. Állandó tevékenysége az elszármazottak évenkénti
találkozásának szervezése és legfőbb támogatója, segítője a Hidaiak Baráti Körének.
-

Jászsági Cigányok Munkalehetőségéért Egyesület (Elnök: Banya László)

Az egyesület több pályázatban is az önkormányzat partnere, melyekből kiemelkedik a
„Szegregált élethelyzetek felszámolása” című projekt. Egyénileg is sok pályázatban
tevékenykedik a szervezet, illetve részt vesz a helyi közfoglalkoztatásban, a zsidó temető
gondozásában és a piaci helypénz összegyűjtésében is.
-

Jászföld Hagyományőrző Egyesület (Elnök: Pesti Róbert)

Az egyesület működése több településre kiterjed, Jánoshida mellett, Jászalsószentgyörgy,
Jászboldogháza és Jászberény is a működési terület része. Az Egyesület a magyar
történelem, ebben kiemelten a jász hagyományok, művészetek, gasztronómia,
mesterségek iránt érdeklődők önkéntes közössége, mely aktív feladatot vállal ezek
feltárásában, megőrzésében, terjesztésében. Külföldi kapcsolataikkal segítik Jánoshida
testvértelepülési feladatainak megtartását (Szentábrahám, Hajdújárás). Az erdélyi
Szentábrahám testvértelepülési kapcsolatát az egyesület kezdeményezte.
Magyar lovas hagyományok felkutatása, ápolása, bemutatása, szabadidő programok
szervezése lovas programokkal (lovasbemutatók, versenyek, fogathajtás).
-

Iskolánk tanulóiért Alapítvány (Elnök: Turócziné Eszes Mária 2019-ig, majd ezt
követően Nagy-Rácz Krisztina)

Az egyesület folyamatosan segíti a jánoshidai iskolában tanuló tehetséges diákokat és
ennek keretében a tanulmányi időszakok végén külön jutalomban is részesíti az arra
legérdemesebbeket. Pályázatokban vesz részt és az elmúlt ciklusban az önkormányzat
fontos partnere volt a kitűnő tanulók díjazásában és évenkénti köszöntésében is.
-

Hidaiak Baráti Köre (Elnök: Molnár József)

A HBK célja: Jánoshida jó hírnevének öregbítése, a falu történelmi hagyományainak
ápolása, felkutatása és bemutatása, ismertetése. Nem itt lakóként bekapcsolódni,
valamilyen plusz tevékenységgel a falu kulturális életébe. Rendszeresen részt vesznek
helyi kezdeményezések megvalósításában, kivitelezésében, legyen az egyéni vagy az
önkormányzati szervezésű./pl. faluszépítés/. Fontos feladatuk a Jánoshidáról
elszármazottakkal történő kapcsolattartás, rendszeres találkozások szervezése Jánoshidán.
A Jánoshidáról elszármazott művészek, híres emberek felkutatása és bevonása a HBK
tevékenységében.
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Minden további, jelenleg is aktívan működő helyi civil szervezet, a vezető nevével és az
összejövetelek helyével, illetve gyakoriságával együtt felsorolásra kerül a következő
táblázatban. A csoportok rendszeres tevékenységükkel egy-egy kis közösséget alakítottak
szülőfalunkban, attól függetlenül, hogy hivatalosan bejegyzett, vagy bejegyzéssel nem
rendelkező kis közösségről beszélünk:
Civil szervezet neve

Helyszín

Gyakoriság, tartam

Vezető

Pajtaszínház Színjátszókör

Faluház

Szöllősi Sándor

Zsibongó Babaklub

Faluház

Jánoshidai Kamarakórus

Faluház
Faluház
ÖNO

hetente 2 óra
hétfő 3 óra
csütörtök 3 óra
hétfő 2 óra
kedd 1 óra
csütörtök 1 óra
februártól Falunapig heti
3 óra
kedd 1 óra

Citera Szakkör Jászboldogháza Faluház

szerda 1 óra

Kovács István

"HIDI" Népdalkör

Faluház

Kerepesiné Antal Ibolya

HIDI Nyugdíjasklub

Faluház

Tornaterem

szerda 1,5 óra
havonta kedd 1 óra
évente egy alkalommal
klubtalálkozó szervezése
havonta egy kirándulás,
séta
szerda 1 óra

Kézilabda

Tornaterem

szerda 1,5 óra

Szabó Péter

ATFK Férfikar

Közösségi Ház

szerda 1,5 óra

Sztruhala József

Kreatív csapat (virágos)

Faluház

vasárnap 5 óra

Sinkáné Varga Anikó

Nippon Zengo torna

Tornaterem

Asztalos Attila

Filmklub

Faluház

Hímző /Foltvarró csoport

Faluház

Túracsoport túra

Mo. belter

Vers mindenkinek! csoport

Faluház

Jánoshidai Utazók Klubja

Faluház

heti 1 óra
októbertől indul vasárnap
3 óra
kéthetente 2 óra
havonta vasárnap egész
nap
havonta egy alkalom 2
óra
kéthavonta egy alkalom
megbeszélés
kettő, többnapos utazás
szervezése

Gyógytorna
Kabarécsoport

Faluház

Kempó-aerobic

Tornaterem

Hidai Cammogók Gyalogló
Klubja
Citera Szakkör Jánoshida

Faluház
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Zrupkó Lászlóné
Mészárosné Vas Márta
Serfőző-Tóth
Zsuzsanna
Zombori József
Hamar Lajos

Bozsó Mihály
Révész Ferencné
Kovács István

Bozsó Mihály
Vassné Sass Katalin
Szöllősi Sándor
Tóthné Eszes Éva
Drávuczné Répási Ilona

Jánoshidai Római Katolikus Egyházközség
A ciklus elején Pásztor Pascal plébános, mint Jászalsószentgyörgyhöz tartozó filiát látta el
Jánoshida hitéletének irányítását. 2015. augusztus 1-től Soós Tamás a település plébánosa,
akinek feladatai az elmúl években jelentősen gyarapodtak, hiszen jászalsószentgyörgyi
plébánosként Jánoshida mellett még Alattyán és Jászboldogháza egyházi feladatait is
elvégzi. Tamás atya 2019-ben az Egri Egyházmegye pályázati forrásainak felhasználásával
teljesen felújította a Jánoshidai Plébánia épületét. Az újjávarázsolt plébániaépület átadása
és felszentelése 2019. május 13-án a Fatimai Nap keretében történt meg. A beruházást
támogatta a Csornai Premontrei Prépostság is. Soós Tamás atya a Fatimai napok kiemelt
ünneplése mellett Jánoshidán is elkezdte a helyi katolikus bálok évenkénti megszervezését,
melynek bevételeiből szintén a plébánia felújításához biztosított pluszforrást. Az
egyházközségi képviselő-testületének világi elnöke a ciklus elején Tarnai Mihály volt, majd a
ciklus második felében Tóth István vette át a feladatokat.

Helyi adók és adó jellegű bevételek
Bevezetett helyi adók:
Magánszemélyek kommunális adója, mértéke 2014-től évi 5.000 Ft/lakóház. Az adó alanya
az ingatlan tulajdonosa/bérlője, függetlenül attól, hogy az ingatlan lakott vagy sem. Az
adónem 1996. évi bevezetése óta ezen adóbevételt az önkormányzat a település
infrastrukturális kiépítettségének biztosítására és színvonalának javítására használja fel. A
hátralék 70%-a több mint egy éven túli.
Időszak

Bevétel

Hátralék

2015.12.31. 5.037.128 3.727.214
2016.12.31. 4 885.747 3.601.752
2017.12.31. 4.766.597 2.982.602
2018.12.31. 4.697.235 3.559.551
2019.06.30. 2.354.318 3.869.207
Helyi iparűzési adó, mértéke 2015-től 2%. Az önkormányzat illetékességi területén állandó
vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység után fizetendő.
Időszak

Bevétel

Hátralék

2015.12.31. 27.781.402 4.532.278
2016.12.31. 31.437.085 4.174.513
2017.12.31. 25.501.820 3.272.690
2018.12.31. 25.501.487 6.697.938
2019.06.30. 13.996.721 8.012.241
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Átengedett központi adó:
Gépjárműadó, melynek 60%-a a központi költségvetést illeti meg 2013. óta. A folyó év I.
félévének hátralékából 40% egy adózóhoz kapcsolható (gépjárműkereskedő, csak a cég
székhelye van itt!)
Időszak

Bevétel

Hátralék

(40%)
2015.12.31. 3.556.133 1.976.087
2016.12.31. 3.749.064 3.128.028
2017.12.31. 4.389.117 2.784.414
2018.12.31. 3.900.292 4.981.372
2019.06.30. 2.732.395 5.903.122
Díjtételek:
Talajterhelési díj, amely a környezetvédelmi jogszabályok alapján a gerinchálózat műszaki
átadását követő 90. nap után terheli a szennyvízcsatorna hálózatra nem csatlakozott
fogyasztókat, azaz 2014. október 3-tól. Mértéke 2018. január 1-ig 1800 Ft/m³, majd ezt
követő fogyasztásra 90%-os díjcsökkentés került bevezetésre, azaz 180 Ft/m³.
Időszak

Bevétel

Hátralék

2015.12.31. 2.323.207 7.589.950
2016.12.31. 3.355.986 32.668.645
2017.12.31. 192.466

56.668.165

2018.12.31. 139.575

75.802.990

2019.06.30. 17.460

75.739.990

Adó jellegű bevételek összességében és százalékos megoszlásuk adónemenként:
Időszak

Bevétel összesen komm.adó iparűzési adó gépjárműadó talajterhelési díj

2015. év

38.697.870

13%

72%

9%

6%

2016. év

43.427.882

11%

72%

9%

8%

2017. év

34.850.000

14%

73%

13%

1%

2018. év

34.238.589

14%

74%

11%

0%
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Az önkormányzat gazdálkodása
-

Önkormányzati hitelek:

Jánoshida Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 5 éves ciklus ideje alatt minden
évben folyószámlahitelt (14 millió Ft) és bérhitelt (9 millió Ft) igényelt a számlavezető OTP
Bank Nyrt.-től. Ezeket az éven belüli hiteleket minden költségvetési évben év közben a
likviditás biztonsága és a fizetőképesség megtartása érdekében kellett felvennünk, de az év
végén minden évben az utolsó fillérig vissza is kellett fizetnünk a bank számlájára. Ezekkel
a likvid hitelekkel tudtuk orvosolni a központi költségvetés működési, vagy pályázati
juttatásainak esetleges késéseit, vagy a saját bevételek időszakos elmaradásait is.
A 2016. évben a 40 éve szolgálatot teljesítő fogorvosunk nyugdíjba vonulása után fiatal
fogorvos került a fogorvosi szolgálatra. Ennek azonban „ára” volt, hiszen szolgálati lakást
kellett vásárolni a számára, amit sajnos önkormányzatunk saját erőből nem tudott
megvalósítani. A 8 millió Ft-os vételár kifizetése miatt hitel felvételére kényszerült az
önkormányzat. Az ingatlan megvásárlásához 6.500.000, - Ft összegben, 4 éves visszafizetési
idővel vettünk fel hitelt. A hitelt több ajánlat versenyeztetése után a 3A Takarékszövetkezet
nyerte el és 2016. 09.29-én aláírtuk a hitelszerződést, melynek lejárati ideje 2020.09.30 lett.
Ugyanebben az évben a hivatali gépjárművünk (VW Golf személygépkocsi) is többször
elromlott és végül egy szakértői véleményt figyelembe véve, - mely a javíttatás-fenntartás
költségeit, megbízhatóságot vette górcső alá -, új gépjárművet (Renault Kadjar) vásároltunk.
A vásárlás saját erejét az önkormányzat előteremtette a gépjármű eladás árából, illetve erre
a célra igényelt támogatásból, a fennmaradó részt pedig – 3 millió Ft – 4 éves pénzügyi lízing
formájában biztosítottuk. Az új gépkocsi vételára 5.500.000-Ft volt. A lízingszerződés
2016.05.30.-án került aláírásra, lejárata 2020. 06. 15.

Hiteleink állománya
UNICREDIT Lízing
3A Takarékszövetkezet
Hitel összege
3 000 000 Ft
6 500 000 Ft
Szerződés kezdete:
2016.05.30
2016.09.29
Időtartam:
2016.07.15-2020.06.15. 2016.09.29.-2020.09.30
Hitelek évenkénti, szerződés szerinti bontásban
2016.12.31
2 646 706 Ft
6 095 000 Ft
2017.12.31
1 917 105 Ft
4 475 000 Ft
2018.12.31
1 166 713 Ft
2 855 000 Ft
2019.12.31
394 389 Ft
1 235 000 Ft

A táblázatban 2019. december 31-én szereplő két tétel (394.389 Ft + 1.235.000 Ft) jelenti
az önkormányzat összes adósságát 2020. január 1. dátummal. Összesen: 1.629.389 Ft.
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-

Az önkormányzat vagyona:

Önkormányzat vagyona
2014. december 31.
3 013 375 000 Ft
2015. december 31.
3 141 864 599 Ft
2016. december 31.
3 331 089 287 Ft
2017. december 31.
3 439 639 094 Ft
2018. december 31.
3 462 077 152 Ft

Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltoztatásával kapcsolatos feladatokról szóló
36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet szerint a 2013. évről készített beszámoló mérlegét minden
költségvetési szervnek át kellett rendeznie, és rendező mérleget kellett készítenie. Ennek
hatására a csatornázás vagyonelemeivel a 2013. december 31-i állományi értéket újra
kellett értékelni és azért érzékelhető, ez a markáns számokban kifejezhető emelkedés a
2013. évi 1 330 284 000,- Ft összegről 2014. évben.
A csatornázás adataival együtt és a számviteli átrendezésekkel együtt is megállapítható, hogy
az 5 éves ciklusban az önkormányzat vagyona 2,5-szeresére gyarapodott, amely szintén a
felelős és eredményes működést bizonyítja.

Jánoshida Községi Önkormányzat

A képviselő-testület tagjai:
Eszes Béla

polgármester

Bori István

alpolgármester

Banya László

képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke

Drávuczné Répási Ilona

képviselő, az Oktatási-, Nevelési és Kulturális Bizottság elnöke, a
Pénzügyi Bizottság tagja

Czibak Ottó

képviselő, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

Szöllősi Sándor

képviselő, a Kulturális-, Oktatási és Nevelési Bizottság tagja

Sziráki Péter

képviselő, az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja
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Az önkormányzat állandó bizottságai:
1.) Pénzügyi Bizottság (3 fő, melyből 2 fő képviselő, 1 fő külsős tag: Révész Ferencné, és
állandó meghívott Kobela József)
2.) Egészségügyi és Szociálisi Bizottság (3 fő, melyből 2 fő képviselő, 1 fő külsős tag: Béresné
Szénási Ildikó)
3.) Oktatási-, Nevelési- és Kulturális Bizottság (3 fő, melyből 2 fő képviselő, 1 fő külsős tag:
Szabó Péter, állandó meghívottak: Béresné Szénási Ildikó és Bozsó Mihály)
Nem állandó működésű:
-

Jászok XXVI. Világtalálkozóját Előkészítő Csoport

Vezetője: Eszes Béla polgármester
tagjai: Révész Ferencné, Petőné Vígh Katalin, Bori István, Tóthné Eszes Éva, Szirákiné Rigó
Katalin, Szöllősi Sándor, Bozsó Mihály, Drávuczné Répási Ilona, Kerepesiné Antal Ibolya,
Kerekes Tiborné, Zámbori János (jászKapitány),
Állandó meghívott: Dr. Voller Angéla
Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Fehér Kálmánné

elnök

Fehér Kálmán

elnökhelyettes

Banya László

képviselő (2016. április 20-tól Rácz József helyén, aki lemondott)

Önkormányzati intézmények és vezetőik:
Polgármesteri Hivatal:

Dr. Voller Angéla jegyző

Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde:

Petőné Vígh Katalin, 2019-től Bóta Mizsei Ilona

Szent Norbert Idősek Klubja:

Béresné Szénási Ildikó

Faluház:

Bozsó Mihály

Képviselő-testület ülései számokban:
Év
2014. okt. 23-tól
2015.
2016.
2017.
2018.
2019. szept. 25-ig

Testületi ülések
száma
5
18
19
21
23
18

Fő napirendek
száma
52
233
235
265
234
167
29

Határozatok
száma
74
294
329
365
319
214

Rendeletek
száma
3
11
10
21
21
13

Az önkormányzat által alapított eredeti rendelet szerinti díjak:
Az önkormányzat által alapított „Év Embere” kitüntető díjban részesültek:
2015.

Eszes Béla

polgármester

2016.

Sztruhala József

nótaénekes, Aranytorkú Férfikar (ATFK) vezetője

Az önkormányzat által alapított „Jánoshida Községért” kitüntető díjban részesültek:
2015.

Dr. Ágyi Éva

háziorvos

Mészárosné Vas Márta

pedagógus

2016.

Papp János

Polgárőr Egyesület elnöke

2017.1

NEM KERÜLT DÍJ KIADÁSRA

Az önkormányzat új 14/2018.(III.29.) sz. önkormányzati rendelet „az elismerő címek,
valamint a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről”
meghatározásában kiadott díjak:
Jánoshida Díszpolgára:
2018.

Fazakas Márton Opm. apát

Csornai Premontrei Rend vezetője

2019.

Soós Tamás c. esperes, érseki tanácsos

Jánoshida plébánosa

Jánoshidáért Életműdíj:
2018.

Majorosné Gerhát Éva

pedagógus

2019.

Petőné Vígh Katalin

óvodai intézményvezető

Jánoshida Községért Kitüntető díj:
2018.

HIDI NÉPDALKÖR

2019.

Horváthné Szabó Katalin

pedagógus

Év Embere Kitüntető díj:
2018.

Molnár József

Hidaiak Baráti Körének elnöke

2019.

Varga Antal

Hidai fellépők jótékonysági est szervezője

1

Az önkormányzat módosította az önkormányzati díjakról, azok adományozásáról szóló rendeletét és a 2018-as
évtől az addigi 2 díjból 4 díjra emelte az elismerések számát. Ezért a 2017-es évben nem került átadásra elismerő
díj Jánoshidán.
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Megyei szintű díj, kitüntetés, elismerés:
2015.

IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT községi kategóriában
Jánoshida Községi Önkormányzat

2015.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díj
Petőné Vígh Katalin Napsugár Óvoda intézményvezetője

Országos szintű elismerések, díjak:
2015.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Sziráki Ferencné pedagógus

2015.

Polgármesteri Ezüstlánc Díj (Magyar Önkormányzatok Szövetsége)
Eszes Béla Jánoshida polgármestere részére

2017.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Majorosné Gerhát Éva és Nagyné Barta Vilma pedagógusok

2017.

Oktatási Miniszter Elismerő Oklevele
Majorosné Gerhát Éva és Turócziné Eszes Mária pedagógusok

2018.

Pedagógus Szolgálati Emlékérem
Turócziné Eszes Mária pedagógus

2019.

Brunszvik Teréz Díj
Petőné Vígh Katalin Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője

Nemzetközi szintű elismerések, díjak:
2018.

ORDRE LAFAYETTE Lovagi Érdemrend (Átadás: Franciaország, Verdun város)
Eszes Béla Jánoshida polgármestere részére
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A ciklus legfontosabb fejlesztései, beruházásai, támogatást nyert pályázatai
(Az egyes évek alatt nem szerepel minden elnyert, vagy megvalósított fejlesztés.)

2014.
-

Egészségház külső-, belső felújítása 65.612.474-Ft (100%-os támogatás)
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 6 db új kamera telepítésével 3.695.800-Ft
(100%-os támogatás)
Közfoglalkoztatási programok összesen 76.589.317-Ft
Faipari képzés 15 fő részére 5.264.160-Ft
Működési költségekhez kiegészítő támogatás összesen 39.500.000-Ft
Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása 3.638.550-Ft összegben, mely 3.395.980-Ft
(93%) pályázati támogatással és 242.570-Ft (7%) saját erő vállalásával került
beszerzésre. A támogatottak részére az ingyenes kiszállítást is az önkormányzat
biztosította.

2015.
-

-

-

-

-

Zagyva Projekt (kerékpárút a Zagyva mellett Szolnok-Bodrog közötti 86 km-es
szakaszon) végleges lezárása. Jánoshida volt a gesztor 12 település részvételével. A
nyertes pályázat a Zagyva folyó mértékadó árvízszintjének törvényi módosítása –
emelése – miatt hiúsult meg. Az előkészítési költségek (tervek, tanulmányok,
szakvélemények, engedélyek) 100%-ban elismerésre és támogatásra kerültek,
összesen 66.262.250-Ft összegben.
Renault Trafic kisbusz vásárlása 7.491.035-Ft (78%) pályázati támogatással és
2.100.215-Ft (22%) sajáterő vállalásával. Ugyanebben a programban került
beszerzésre a Polgárőr Egyesület járőrautója és a Jászföld Hagyományőrző Egyesület
kisbusza is ebben az évben.
Iszapszállító tehergépkocsi került beszerzésre a csatorna projekt zárásaként
30.734.000-Ft összegben, amelyet azóta is bérel önkormányzatunktól a Tiszamenti
Regionális Vízmű Zrt. havonta 200.000-Ft+ÁFA összegért.
Közfoglalkoztatási programok összesen 83.837.188-Ft
Működési költségekhez kiegészítő támogatás összesen 46.000.000-Ft
Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása 3.448.050-Ft összegben, mely 3.218.180-Ft
(93%) pályázati támogatással és 229.870-Ft (7%) saját erő vállalásával került
beszerzésre. A támogatottak részére az ingyenes kiszállítást is az önkormányzat
biztosította.
Nyári gyermekétkeztetés biztosítása 2.308.240-Ft összegben.
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2016.
-

Ivóvíz-minőségjavító Program Jászapáti gesztorságában, amelyben a Jánoshidára jutó
beruházás összege 185.531.140-Ft
I. Világháborús emlékmű felújítása 2.000.000-Ft (93%) pályázati támogatással és
150.000-Ft (7%) saját erő vállalásával.
Helyi könyvtár és közösségi tér fejlesztése 1.929.262-Ft (90%) pályázati támogatással
és 214.364-Ft (10%) saját erő vállalásával.
Közfoglalkoztatási programok összesen 115.912.997-Ft
Működési költségekhez kiegészítő támogatás összesen 9.000.000-Ft
Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása 3.086.100-Ft összegben, mely 2.880.360-Ft
(93%) pályázati támogatással és 205.740-Ft (7%) saját erő vállalásával került
beszerzésre. A támogatottak részére az ingyenes kiszállítást is az önkormányzat
biztosította.

2017.
-

-

Premontrei Rendház TOP Turisztikai elnyert támogatási összege 307.679.180-Ft (az
előzetes tervek szerint 100%-os támogatás). A projekt konzorciumi partnerségben
valósul meg, melyben Jánoshida a konzorcium vezetője, tagjai: Jászalsószentgyörgy
és Alattyán. A pályázat, a költségvetés és a tervek 2015-ben készültek. Az építőipari
árak az elmúlt években legalább a duplájára emelkedtek, ami nehezíti a projekt
mindennapjait. Első lépésként meg kellett újítani a terveket és az engedélyeket, majd
a közbeszerzési eljárás többszöri kiírása után találtunk kivitelezőt, aki a ciklus végére
jelezte műszaki aggályait. Jelenleg a műszaki tervek ismételt átdolgozása zajlik.
Terveink szerint a beruházásnak 2020 nyarán be kell fejeződnie. A beruházás
biztonságos kivitelezhetősége érdekében elengedhetetlen önkormányzati saját erő
biztosítása további támogatások megszerzésével, vagy önkormányzati hitel
felvételével.
Mini bölcsődei fejlesztések az óvoda épületében és udvarán 10.000.000-Ft (95%)
pályázati támogatás és 526.445-Ft (5%) saját erő biztosításával.
ASP rendszer biztosítása az önkormányzat polgármesteri hivatalában 5.965.431-Ft
(100%) pályázati támogatással.
Belterületi útfelújítás a Fő utcában 14.704.807-Ft (85%) BM. pályázati támogatás és
2.594.966-Ft (15%) saját erő felhasználásával.
Közfoglalkoztatási programok összesen 105.860.725-Ft
Működési költségekhez kiegészítő támogatás összesen 1.500.000-Ft
Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása 4.038.600-Ft összegben, mely 3.769.360-Ft
(93%) pályázati támogatással és 269.240-Ft (7%) saját erő vállalásával került
beszerzésre. A támogatottak részére az ingyenes kiszállítást is az önkormányzat
biztosította.
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2018.
-

-

-

-

-

-

TOP közlekedés fejlesztés kerékpárút építésével, a Fő utcán megépült kerékpárút
folytatása a 3121-es számú közútra csatlakozással (Irma sarok) 20.000.000-Ft
pályázati (100%) támogatással. A beruházás befejezési határideje 2019. szeptember
30.
Szociális komplex programok szegregátumban élők számára 199.994.204-Ft (100%)
pályázati támogatással. A 3 éves program keretében szociális szakemberek
segítségével kapnak mindennapos támogatást a szegregátum területén élők.
Képzések, rendezvények, utazások, táborok és tájékoztatók szervezése.
Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (építés és felújítás)
199.990.808-Ft (100%) pályázati támogatással. A szintén 3 éves programban a Szent
Norbert Idősek Klubja épületének tetőtér kialakítása és beépítése mellett szerepel
egy a szegregátumban épületvásárlással és felújítással kialakított „csillagház”
létrehozása, 9 db önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás épületének felújítása,
út- és járdafelújítás, játszótérépítés, valamint romos ingatlanok eltakarítása is.
Három pályázatban működünk együtt a járásban a központi város Jászapáti
gesztorságában. EFOP Humán kapacitások fejlesztése 25.152.400-Ft (100%), EFOP
Humán szolgáltatások fejlesztése 22.962.611-Ft (100%), TOP Helyi identitás és
kohézió erősítése 4.290.000-Ft (100%) pályázati támogatásokkal. A projektek
keretében, 3 év alatt óvodai terasz lefedése, fitnesz terem kialakítása, épületfelújítás,
kulturális programok és tanulmányi ösztöndíjak, ösztönző támogatások szerepelnek.
EFOP Egész életen át tartó tanulás pályázatában Alattyánnal működünk együtt. A
Jánoshida gesztorságával megvalósuló programban 56.214.405-Ft (100%) pályázati
támogatásból képzések, civil közösségek tevékenységei fejlődhetnek 3 éven keresztül
Jánoshidán.
Közfoglalkoztatási programok összesen 80.286.476-Ft
Működési költségekhez kiegészítő támogatás összesen 0-Ft
Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása 3.579.160-Ft összegben, mely 3.221.240-Ft
(93%) pályázati támogatással és 357.920-Ft (7%) saját erő vállalásával került
beszerzésre. A támogatottak részére az ingyenes kiszállítást is az önkormányzat
biztosította.

2019.
-

-

A 2018. évi Hidi-napokra több mint 1 évvel később utólag kaptunk 1.494.017-Ft-ot
(95%), melyhez az önkormányzat a pályázat keretében 78.633-Ft (5%) saját erőt
biztosított. Ezt a saját erőt csak a pályázathoz kellett biztosítanunk, magára a
rendezvényre több mint 1 millió Ft saját erőt biztosított az önkormányzat.
A polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők béremelésének fedezetére
5.680.000-Ft pályázati támogatást nyertünk. A köztisztviselők jogszabályban rögzített
alapilletménye 2008 óta nem változott.
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-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatási programok összesen 75..655.938-Ft
Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása 3.579.160-Ft összegben, mely 3.221.240-Ft
(93%) pályázati támogatással és 357.920-Ft (7%) saját erő vállalásával kerül
november végéig beszerzésre. Az önkormányzat már megkötötte a megállapodást a
NEFAG Zrt-vel. A támogatottak részére az ingyenes kiszállítást is az önkormányzat
fogja biztosítani.
Helyi termelői piac felújítása, PIACCSARNOK építése a Vidékfejlesztési Program
keretében 49.979.262
Magyar Falu Program keretében orvosi eszközök beszerzésére 2.999.679-Ft (100%)
összegű támogatást kaptunk, amelyet a 2 háziorvosi körzetre, a fogorvosi rendelőre
és a védőnői szolgálatra fordítunk egyenlő arányban.
Hidai Cammogók Gyalogló Klub működéséhez 400.000-Ft (100%) támogatást kapott.
Országosan 78 gyalogló klub működik, a Jászságban csak Jánoshidán van ilyen
közösség.
Vidékfejlesztési programban mezőgazdasági erőgép beszerzésére /MTZ traktor / a
támogatói okirat szerint: 10.007.600-Ft, ebből 9.507.220-Ft (95%) támogatás,
melyhez 500.380-Ft (5%) önerő biztosítása szükséges. A pályázatot konzorciumban
nyertük el Jásztelekkel, Jánoshida gesztorságában. Jásztelek önkormányzata kérte a
közös pályázás lehetőségét, mert így neki 10% helyett csak 5% saját erőt kellett
vállalnia.
Működési költségekhez kiegészítő támogatás 2019. szeptember 26-án került
benyújtásra, 4.670.257-Ft összegben, melynek november végére lehet erdeménye.
Benyújtott, de elbírálásban még nem részesült pályázatok:

2016.
-

Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program. Sportpark pályázat benyújtása a
szabadidőpark fejlesztésére futókörrel és szabadtéri fitnesz eszközök telepítésével,
amelyek központi beszerzéssel kerülhetnének kialakításra.

2019.
-

Magyar Falu Program – Faluház belső felújítása és a napelemes rendszer kiépítése
14.674.973-Ft összegű támogatási igénnyel. A pályázat tartaléklistára került.
Magyar Falu Program – járda felújítása, építése a Fő u. Ady E. u területen –
2.679.830-Ft. A pályázatot még nem bírálták.
Magyar Falu Program – belterületi út felújítása – Zöldmező utca – 14.485.391-Ft. A
pályázatot még nem bírálták.
Belügyminisztérium: Önkormányzati feladatellátás szolgáló fejlesztések – belterületi
út felújítása 85% - os támogatási kérelemmel. A projekt tervezett összköltsége
18.340.279-Ft, melyből 15.000.000-Ft támogatás, 3.340.279-Ft önerő. A pályázatot
még nem bírálták.
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Támogatási alap

Projekt

LEADER pályázat 2014.
HIDI - NAPI támogatás
ÉAOP-4.1.2/A-2013-0016
TÁMOP 1.1.1-12/1

2014.
évi 2014. évi HIDI - NAPI programra
támogatás igénylése
Orvosi rendelő felújítása
Megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatása

Átmeneti támogatás

Miniszterelnökségi egy összegű támogatás
Napsugár Óvoda pedagógiai program
támogatása
Napsugár Óvoda pedagógiai program
támogatása
Rendkívüli
Önkormányzati
támogatás
igénylése
Rendkívüli
Önkormányzati
támogatás
igénylése
Magyarország szeretlek program támogatási
igény

IPR
IPR
7/2014 BM rendelet
7/2014 BM rendelet
44/2014 BM rendelet
46/2014.(IX.25.)
szerint

BM

rendelet

Szociális célú tűzifa vásárlás támogatása

28/ 2014. BM rendelet szerint

térfigyelő kamerarendszer kiépítése - 6 kamera
elhelyezése

Megyei parlagfű mentesítési alap

fűnyíró, fűkasza beszerzése

2014. évi Start program

2014.03.01-2014.04.30.
malom működtetés
2014,03.01-2015.01.31.

Kistérségi Start program helyi
28 fő foglalkoztatása és dologi kiadás malom
sajátosságok,
gépsor beszerzése, állatállomány bővítése

Start program
Start program
Helyi sajátosságok
Faipari képzés

12 fő foglalkoztatása
időtartamú

Támogatás

Önerő

2 237 679
65 612 474

1 761 952
65 612 474

475 727
-

Támogatás
intenzitása

79%
100%

700 000

700 000

0

100%

24 500 000

24 500 000

0

100%

340 000

340 000

-

100%

586 500

586 500

-

100%

6 000 000

6 000 000

-

100%

9 000 000

9 000 000

-

100%

325 000

325 000

-

100%

3 638 550

3 395 980

3 695 800

3 695 800

197 680

187 796

242 570

93%
0

100%

9 884

95%

1 601 720
9 678 848

-

100%
100%

894 912

894 912

-

100%

2 199 862

2 199 862

-

100%

28 437 482
837 375

28 437 482
837 375

-

100%

3 376 489

3 376 489

-

100%

8 365 056

8 365 056

-

100%

8 365 056

8 365 056

-

100%

13 669 892

13 669 892

-

100%

5 264 160
199 524 535

5 264 160
198 796 354

728 181

100%

állattenyésztés,

Mezőgazdasági Start program
Hosszabb
időtartamú
3 fő foglalkoztatása 2014.05.01-2014.08.31.
közfoglalkoztatás
Kistérségi Start program téli és
egyéb
értékteremtő 10 fő foglalkoztatása
közfoglalkoztatás

Nyári diákmunka
Hosszabb
közfoglalkoztatás

Összköltség

20 fő foglalkoztatása2014.07.07-2014.08.31.
2014.08.01-2015.02.28. Belvíz elvezetés 12 fő
foglalkoztatása
2014.08.01-2015.02.28.
Illegális
hulladéklerakó
rekultivációja
12
fő
foglalkoztatása
2014.10.01-2015.02.28 22 fő foglalkoztatása malom, állattenyésztés
2014.12.01-2015.03.31. 15 fő képzése és
bértámogatása

összesen
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1 601 720
9 678 848

Támogatási alap

Projekt

2015
energiaerdő projekt 2015.03.01- 2016. 02.29
START Program - Bio - és
10 fő foglalkoztatása, 5 ha energiaerdő
megújuló energia felhasználás
művelése
START Program - belterületi 2015.03.01-2016.02.29 10 fő foglalkoztatása,
közutak karbantartása
50m2 térkő és 600 m járda építése
START Program mezőgazdasági 2015.03.01-2016.02.29 10 fő foglalkoztatása,
földutak karbantarása
gréder vásárlása

START
Program
sajátosságokra
közfoglalkoztatás

-

Birkatelep és malomüzem működtetése
Helyi 2015.03.01-2016.02.29 27 fő foglalkoztatása,
épülő vaddisznótelep létesítése, birkaállomány
gyarapítása, mangalica fialtató építése,
terménytároló építése

illegális hulladéklerakó felszámolása, belvíz
HOSSZABB
időtartamú
és helyi sajátosságok rehab. Foglalkoztatás
közfoglalkoztatás 2015. 09. 02malomban.
Mindösszesen
17
fő
2016. 02.29
foglalkoztatása
Helyi Önkormányzatok rendkívüli
rendkívüli kiegészítő támogatás I. ütem
támogatása
Helyi Önkormányzatok rendkívüli
rendkívüli kiegészítő támogatás II. ütem
támogatása
EMVA III.
tengely vidéki
gépjármű beszerzés pályázat Renault Trafic
alapszolgáltatások fejlesztése
2015. évi szociális tűzifa igénylése szociális tűzifa támogatás
Megyei Parlagfűmentesítési Alap

2 db fűnyíró beszerzése

Megyei Parlagfűmentesítési Alap

fűnyíró beszerzése - kiegészítő támogatás

nyári gyermekétkeztetés I. üteme 43 napon keresztül, 122 gyermek étkeztetése
nyári gyermekétkeztetés kiegészítő
II. ütemű támogatás a téli szünetre
támogatása
Szennyvíz kezelés és tisztítás
iszapszállító tehergépkocsi beszerzése
projekt
Mértékadó árvízszint törvényi változása
Zagyva projekt
miatt meghiúsult
összesen
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Támogatás
intenzitása

Összköltség

Támogatás

Önerő

13 199 450

13 199 450

-

100%

13 199 404

13 199 404

-

100%

13 199 859

13 199 859

-

100%

35 638 388

35 185 278

9 053 197

9 053 197

-

100%

18 000 000

18 000 000

-

100%

28 000 000

28 000 000

-

100%

9 591 250

7 491 035

2 100 215

78%

3 448 050

3 218 180

229 870

93%

160 000

142 764

17 236

89%

57 990

53 500

4 490

92%

2 308 240

1 740 640

567 600

75%

567 600

567 600

30 734 000

30 734 000

66 262 250
243 419 678

66 262 250
240 047 157

453 110

98%

0
3 372 521

100%
100%
100%

Támogatási alap
Nemzeti Kulturális Alap
2016/2017.
évi
járási
mintaprogramok
2016/2017.
évi
járási
mintaprogramok
2016/2017.
évi
járási
mintaprogramok
2016/2017.
évi
járási
mintaprogramok
2016/2017.
évi
járási
mintaprogramok
2016/2017.
évi
mintaprogramok

járási

Projekt

Összköltség

2016
2016. évben Mese - hét megrendezése
start
start
start
start
start

Bio - és megújuló energiafelhasználás 10 fő
Mezőgazdasági földutak karbantartása 10 fő
Illegális hulladéklerakók felszámolása 8 fő
Belterületi közutak karbantartása 10 fő
Belvízelvezetés 8 fő

start Helyi sajátosságok - malom, állattenyésztés
és szociális bérlakások felújítása 33 fő

Hosszabb
időtartamú 6 fő foglalkoztatása intézményekben,
hagyományos közfoglalkoztatás
takarítói, kisegítői munkakörben
KK
Európai
Emlékbizottság

Történelmi

Belügyminisztérium

I. világháborús emlékmű felújítása
Települési
önkormányzatok
rendkívüli
támogatása
Könyvtár berendezéseinek fejlesztése, olvasó
és közösségi tér kialakítása

NKA Könyvtár támogatás
2016. évi szociális tűzifa kiegészítő
386 erdei m3 fa beszerzése
támogatás
Nyári diákmunka

7 fő foglalkoztatása 2 hónap időtartamban

ivóvízminőség javító program vagyonátadással
Jászapáti gesztorságával
tulajdonába
Megyei parlagfűmentesítési alap

került

Támogatás

Támogatás
intenzitása

Önerő

200 000

200 000

-

100%

13 376 145

13 376 145

0

100%

13 377 052

13 377 052

0

100%

10 711 249

10 711 249

0

100%

13 353 315

13 353 315

0

100%

10 712 798

10 712 798

0

100%

48 237 314

48 237 314

0

100%

6 468 552

6 145 124

323 428

95%

2 150 000

2 000 000

150 000

93%

9 000 000

9 000 000

2 143 626

1 929 262

214 364

90%

3 086 100

2 880 360

205 740

93%

582 750

582 750

-

100%

185 531 140

185 531 140

-

100%

60 000
318 990 041

53 000
318 089 509

0

100%

Jánoshida

fűnyíró beszerzése

összesen

38

7 000
900 532

88%

Támogatási alap
Megyei
TOP
1.2.1-15
Turizmusfejlesztés
2017/2018. évi járási Start
munkaprogram
2017/2018. évi járási Start
munkaprogram
2017/2018. évi járási Start
munkaprogram
2017/2018. évi járási Start
munkaprogram
2017/2018. évi járási Start
munkaprogram
2017/2018. évi járási Start
munkaprogram
2017/2018. évi Hagyományos
hosszabb időtartamú program
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
Nemzeti Kulturális Alap
Költségvetési tv. 3. mellékelt II.
11. pont szerint

Projekt

Összköltség

2017
Premontrei rendház felújítása, múzeumi célú
hasznosítása
307 679 180
belterületi utak karbantartása - 7 fő
mezőgazdasági
karbantartása - 8 fő

külterületi

Illegális hulladéklerakók felszámolása 5 fő
Helyi sajátosságok - malom, állattenyésztés
30 fő
Bio - és megújuló energiafelhasználás 8 fő

0

100%

9 404 505

9 404 505

0

100%

10 746 611

10 746 611

0

100%

8 063 832

8 063 832

0

100%

6 719 710

6 719 710

0

100%

55 041 192

53 995 655

1 045 537

98%

10 740 284

10 740 284

6 515 856

6 190 128

5 965 431
400 000

5 965 431
400 000

10 526 445

10 000 000

526 445

1 500 000
4 038 600

1 500 000
3 769 360

269 240

100%
93%

1 119 960

746 640

373 320

66%

17 299 773

14 704 807

2 594 966

85%

617 376
456 378 755

617 376
451 243 519

5 135 236

100%

0

100%

325 728

95%

rendszer

Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása

Belügyminisztérium
Jászberényi Munkaügyi Központ

1 fő foglalkoztatása képzéssel

Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
támogatás Fő utca felújítása I. ütem
Belügyminisztérium
Nyári diákmunka

307 679 180

munkabér

Települési
önkormányzatok
rendkívüli
támogatása
Szociális célú tüzelőanyag támogatás

Belügyminisztérium

Támogatás
intenzitása

Önerő

utak

belvíz elvezetés program 6 fő

6 fő intézményi dolgozó
támogatása
Önkormányzati
ASP
csatlakoztatási konstrukció
Jász - Kavalkád

Támogatás

8 fő foglalkoztatása 2 hónap időtartamban

összesen

39

0

100%
100%

95%
0

Támogatási alap

Projekt

2018
Települési közlekedésfejlesztés Jánoshidán Megyei TOP 3.1.1-15
kerékpárút építése
EFOP-1.6.2
Szegregált Szociális
komplex
programok
élethelyezetek felszámolása
szegregátumban élők számára
EFOP-3.9.2
EFOP 1.5.3-16
TOP5.3.1-16
EFOP-2.4.1-16

Humán kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben - óvodai programok fejlesztése
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben
A helyi identitás és kohézió erősítése
Szegregált
élethelyzetek
felszámolása
komplex programokkal - építés és felújítás

Kiegészítő Szociális célú tüzelőanyag
Belügyminisztérium
támogatás
2018/2019.
évi
START belvíz és illegális összevont program 11 fő
közfoglalkoztatási program
foglalkoztatásával
2018/2019.
évi
START
Bio - és megújuló energiafelhasználás 6 fő
közfoglalkoztatási program
2018/2019.
évi
START belterületi
és
mezőgazdasági
utak
közfoglalkoztatási program
karbantartása 12 fő
2018/2019.
évi
START mezőgazdasági program - állattenyésztés 10
közfoglalkoztatási program
fő foglalkoztatásával
2018/2019.
évi
START
malom működtetáse 15 fő foglalkoztatásával
közfoglalkoztatási program
2018/2019. évi hagyományos,
5 fő intézményi dolgozó foglalkoztatása
hosszabb
isőtartamú
2018.03.01-2018.06.30. időtartamban
közfoglalkoztatás
EFOP- 3.7.3 Egész életen át tartó
tanulás
felnőtt lakosság képzés és tanfolyam szervezése
2018/2019.
évi
START 5 fő intézményi dolgozó foglalkoztatása
közfoglalkoztatási program
2018.07,01-2019.02.28. időtartamban
Belügyminisztérium
2018. évi szociális tűzifa támogatás
Nyári diákmunka

10 fő foglalkoztatása 2 hónap időtartamban

összesen

40

Támogatás
intenzitása

Összköltség

Támogatás

20 000 000

20 000 000

0

100%

199 994 204

0

100%

25 152 400

0

100%

0
0

100
100%

0

100%

199 994 204

25 152 400
22 962 611
4 290 000

Önerő

22962611
4 290 000

199 990 808

199 990 808

942 340

942 340

14 783 341

14 783 341

7 828 151

7 828 151

-

100%

16 018 331

16 018 331

-

100%

14 242 517

14 242 517

-

100%

22 582 276

22 582 276

-

100%

1 789 580

1 610 620

56 214 405

56 214 405

3 579 160
4 267 200

3 221 240
3 982 720

357 920
284 480

90%
93%

1 236 830
615 874 154

1 236 830
615 052 794

821 360

100%

-

100%
0

178 960

100%

90%
0

100%

Támogatási alap

Projekt

Összköltség

Támogatás

2 999 679

2 999 679

400 000

400 000

1 572 650

Önerő

Támogatás
intenzitása

2019
Magyar Falu program

orvosi eszközök beszerzése

Hidai cammogók 2019

Gyalogló klub működésének támogatása

VP Leader pályázat rendezvényre 2018. évi hidi napi rendezvény támogatására
2019/2020.
Évi
START
közfoglalkoztatási program
2019/2020.
Évi
START
közfoglalkoztatási program
2019/2020.
Évi
START
közfoglalkoztatási program
2019/2020.
évi
hagyományos
hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
VP 6-7.2.1-7.4.1.2.-16

Szociális jellegű program
helyi sajátosságok program
mezőgazdasági program - állattenyésztés 10
fő foglalkoztatásával
5
fő
foglalkoztatása
intézményeiben

a

helyi termelői piac felújítása
mezőgazdasági erőgép beszerzése
köztisztviselők bérrendezésének támogatása

nyári diákmunka

9 fő foglalkoztatása 2 hónapon keresztül
2019.

összesen

100%

1 494 017

78 633

95%

20 693 182

20 693 182

-

100%

23 389 178

23 389 178

-

100%

26 204 838

26 204 838

-

100%

5 368 740
52 609 756
10 007 600

5 368 740
49 979 262
9 507 220

2630494
500 380

100%
95%
95%

5 680 000

5 680 000

-

100%

1 181 754

1 181 754

-

100%

4 526 280
154 633 657

4 274 820
151 172 690

évi

összesen

pályázatok összesen
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
2018. év
2019. év

-

település

Kiegyenlítő bérrendezési alap

szociális
tűzifa
támogatása

100%

199 524 535
243 419 678
318 990 041
456 378 755
615 874 154
154 633 657

198 796 354
240 047 157
318 089 509
451 243 519
615 052 794
151 172 690

728 181
3 372 521
900 532
5 135 236
821 360
3 460 967

1 988 820 820

1 974 402 023

14 418 797

251 460
3 460 967

94%

Az 5 éves ciklus ideje alatt elnyert pályázati forrásokat és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati saját erőt
összesítő táblázatból megállapítható, hogy 2014-2019 közötti időszakban összesen 1.974.402.023-Ft
pályázati forrást nyert el Jánoshida Községi Önkormányzata, melyhez 14.418.797-Ft saját erőt kellett az
önkormányzat képviselő-testületének biztosítani.

Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat pályázati munkájának köszönhetően összesen

1.988.820.820-Ft
összegben teljesültek, vagy kezdődhettek el pályázataink 2014-2019 között.
KÖSZÖNET MINDEN ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓNAK, KOLLÉGÁNAK, CIVIL SZERVEZETNEK, PÁLYÁZATI
PARTNEREINKNEK, ÉS JÁNOSHIDA MINDEN LAKÓJÁNAK, HOGY EBBEN A CIKLUSBAN IS A KÖZÖS
ÖSSZEFOGÁSUNK EREDMÉNYEKÉNT SZÜLŐFALUNK, JÁNOSHIDA ISMÉT FEJLŐDHETETT ÉS PÁLYÁZATI
FORRÁSOKKAL GYARAPODHATOTT.
GRATULÁLOK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK AZ 5 ÉV EREDMÉNYES PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉGÉHEZ!
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Terveink a következő ciklusra (2019-2024)
Az önkormányzat képviselő-testületének megfogalmazott tervei mellett elengedhetetlen,
hogy az egyre jelentősebb számú és létszámú helyi civil szervezetek is gondolkozzanak a
település terveiről, lehetőségeiről és jövőjéről. Ennek formális segítésére össze kell hangolni
a helyi kis közösségeket és valós, gyakorlatiasságon alapuló CIVIL KEREKASZTALT kell
létrehozni az önkormányzati, települési feladatok tervezésére és bizonyos esetekben azok
végrehajtására, akár fizikai kétkezi munkavégzéssel is, amelyre már eddig is több jó példa
volt Jánoshidán (iskola udvari sportpálya, Sebestyén Albert tér, II. világháborús park,
szabadidőpark). A következő időszak szükségletein alapuló tervek megnevezése, a teljesség
igénye nélkül:

- Premontrei Rendház TOP pályázatának sikeres lebonyolítását, az épület teljes
felújításával el kell végeznünk legkésőbb 2020. nyarára, lehetőleg a jánoshidai
rendezésű Jászok Világtalálkozójára.

- A piaccsarnokot pályázat szerinti formában szintén a világtalálkozóra tervezzük
átadni, de a megnyert pályázat szerint is 2020. végéig el kell készülni a teljes
épületnek.

- A szegregátum pályázatban szereplő Szent Norbert Idősek Klubja tetőtér építésének
és Temető utcai csillagpont épületnek, valamint a 9 szociális bérlakás felújításnak,
járda, út felújításoknak, játszótér építésnek és épület bontásoknak legkésőbb 2020.
december 31-ig teljesen el kell készülniük.

- Fő utcai konditerem teljes kialakítása és használatba vétele.
- A 32-es főút tervezett felújításához kapcsolódóan a következő ciklus végéig az
önkormányzat által feltételként meghatározott túláti körforgalomnak és a mellette
megépíthető gyalogátkelőnek is el kell készülnie a gyalogosok biztonsága érdekében.

- A szabadidőpark felújítására pályázati forrást kell megszerezni, lehetőleg már a jövő
évi Jászok Világtalálkozójára.

- A piaccsarnok és a hivatal épülete között egy kis kerítéssel elválasztott és zárható
játszóteret szeretnénk megépíteni, a piac beruházással együtt.

- Az önkormányzatnak minden segítséget meg kell adnia a Jánoshidára tervezett
naperőmű mielőbbi kiépítéséhez, amelyet önkormányzati területre terveztünk.

- A település szélén lévő bányagödrök tájsebeinek és szemétlerakásának
megszüntetésére és a terület hasznosítására pályázati forrást kell találni a következő
ciklus ideje alatt.

- Az elhanyagolt és rossz állapotban lévő, életveszélyes ingatlanok lebontására is
forrást kell találni.

- Iskolaudvar fejlesztése, valamint tornaterem felújítása, nyílászárók cseréjével
együtt.

- Az iskola épületén is szükséges a nyílászárók cseréjét elvégezni.
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- Kerékpárút építése a Zagyva gáton a szomszédos településekkel közösen lehetőség
szerint Jászberény és Szolnok között. Ehhez megyei szintű összefogásra van szükség.
Ezzel párhuzamosan a belterületi kerékpárút folytatása.

- A túláton meglévő közművesített lakótelkek eladása, családi házak megépítésére,
fiatal családok letelepítésével.

-

Mezőgazdasági gyűjtő és feltáró utak építése (tótkéri út szilárdburkolatú kiépítése ).
A Polgármesteri Hivatal épületének felújítása, fejlesztése.
Önkormányzati intézmények fűtési rendszereinek fejlesztése pályázati forrásból.
Településközpont fejlesztésének folytatása út és járda felújításokkal, valamint új
parkolók létesítésével.

- Folytatni a szegregált területek infrastrukturális felzárkóztatását.
- A település útjainak, járdáinak folyamatos felújítására pályázati forrást kell keresni.
-

-

A Zagyva folyó medertisztítása és szélesítése, a töltés magasításával és szélesítésével
együtt. ( A KÖTIKÖVIZIG mint tulajdonos együttműködésével. )
A helyi civil élet folyamatos segítése és a kis közösségek motiváltságának erősítése.
pályázati források megszerzésének elősegítése a civil szervezetek részére.

Természetesen az előbbiekben felsorolt önkormányzati tervek megvalósításához az esetek
többségében anyagi forrásokra lesz szükség, melyhez az önkormányzatnak a jövőben is jó
szakemberekre lesz szüksége a polgármesteri hivatalban és a többi önkormányzati
intézményekben is. Számukra szükséges az egészséges motiváltság fenntartásához, hogy
előre tervezhető életpálya minél előbb ismert legyen. A település iránti elkötelezettség
megtartásának és erősítésének igénye mellett, a dolgozók és családjuk megélhetését is
biztonságos és tervezhető pályára kell állítani. Ez a kistelepülési önkormányzatiság egyik
legfontosabb alappillére. A célok eléréséhez a közösségnek együtt kell gondolkoznia.

Jászok XXVI. Világtalálkozója Jánoshidán
Jánoshida Községi Önkormányzat képviselő-testülete már a ciklus elején döntött arról, hogy
a Redemptio 275 éves évfordulóján, a 25 éves Jász Világtalálkozót szeretné Jánoshidán
megrendezni. Ezt a hivatalosan is benyújtott kérelmet a Jászsági Önkormányzatok
Szövetsége elfogadta és a 2019-ben Jászkiséren megtartott világtalálkozó záró ünnepségén a
stafétabotot is átvette a jánoshidai delegáció a rendezőktől. A jászkiséri rendezvény minden
eseményén részt vettünk és figyeltünk az apró részletekre is annak érdekében, hogy 15 évvel
az előző jánoshidai rendezésű világtalálkozónk után ismét sikeres rendezvényen
fogadhassuk a Jászokat. A tervezett, illetve folyamatban lévő fejlesztéseinket is szeretnénk
2020. június 19-20-21. időpontra – a világtalálkozó idejére - minél nagyobb részben
elkészíteni, hogy minél emlékezetesebb és színvonalasabb lehessen a jubileumi esemény.
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Megalakult az Előkészítő csoport és kiírásra került a világtalálkozó logójának pályázata,
melyre sok jó terv érkezett 2019. augusztus 31-ig, de a képviselő-testület a ciklus végén nem
akart győztest hirdetni. A végleges logó kiválasztása a következő testület feladata lesz, az új
jánoshidai Jászkapitány felkérésével együtt.
A következő időszakban minél nagyobb létszámban meg kell találnunk azokat az elkötelezett
jánoshidaiakat, illetve elszármazottakat, akik az ismételt jó és nemes ügy érdekében egy
csapatként részt tudnak vállalni a szervezésben, az előkészítésben és a lebonyolításban
egyaránt.

Legyünk ismét jó házigazdák a Jászság legnagyobb ünnepén, mert
Jánoshida egy vendégszerető település, mert Jánoshida egy jó kis
közösség. Mutassuk meg magunkat ismét országnak és világnak.
„ITT ÉLNI JÓ, ITT ÉLNI JÓ.
A MEGFESZÍTETT DALLAMOKBAN MEGÉRINT A SZÓ.”

Összegzés

Az önkormányzat 5 éves munkáját a jogszerűség és a nyilvánosság jegyében végeztük.
A lakosságot az évenkénti falugyűléseken, lakossági fórumokon, közmeghallgatásokon,
internetes felületeken és testületi üléseken rendszeresen tájékoztattuk terveinkről és az
elvégzett feladatokról. A ciklus során a helyi gazdasági egységekkel, vállalkozókkal,
szolgáltató, civil és társadalmi szervezetekkel, egyházzal, alapítványokkal folyamatosan jó
együttműködést sikerült fenntartani. Az 5 éves munka során igyekeztünk minden jánoshidai
emberrel keresni a közös hangot, melyet az esetek nagy többségében sikerült is
megtalálnunk. Az önkormányzat munkáját nagy részben segítette a folytonosság és az
intézmények dolgozóival több évtized alatt kialakított jó kollegiális viszony. A Jászságban
Jánoshida önkormányzata talán a legstabilabb személyi feltételekkel rendelkezik, ami jól
lemérhető a jól összehangolt egységes és takarékos gazdálkodásban és az önkormányzati
időszakos pénzügyi-gazdasági jelentések általános és hiba nélküli elfogadásából.
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. Köszönet az önkormányzat
intézményeinek, az intézmények vezetőinek és valamennyi önkormányzati dolgozónak, aki
a ciklus ideje alatt feladatot végzett Jánoshida lakosságának szolgálatában.
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A ciklus folyamán megvalósuló közösen elért eredményeinkhez minden jánoshidai
önkormányzati munkatársnak és valamennyi helyi lakosnak gratulálunk. Kérjük a jövőben
is segítsék az önkormányzat munkáját, és vállaljanak tevékeny részt Jánoshida mindennapi
életében.
2019. október 13-án önkormányzati választásokra kerül sor minden magyar településen,
így Jánoshidán is. A választás alacsony részvétel esetén is eredményes, de nem az
eredményesség az elsődleges cél. Az igazi választás az, amikor a választásra jogosult több
mint 2000 jánoshidai lakos közül lehetőleg minél többen élnek a választói jogaikkal és
véleményt mondanak. Véleményt mondanak esetünkben az elmúlt 21 év önkormányzati
munkájáról és véleményt mondanak a jelöltek személyéről és alkalmasságáról.
A DEMOKRÁCIÁNAK SZÜKSÉGE VAN MINDEN JÁNOSHIDAI SZAVAZATÁRA.
OKTÓBER 13-ÁN, A FATIMAI SZŰZANYA MEGJELENÉSÉNEK ÜNNEPÉN MENJÜNK EL A
SZAVAZÓ HELYISÉGEKBE ÉS SZAVAZZUNK A DEMOKRÁCIÁRA!
MERT „EZ

A HELY A MIÉNK, AHOL ÉRIK A FÉNY…”

Jánoshida, 2019. szeptember 28.

Eszes Béla

Dr. Voller Angéla

polgármester

jegyző

Az elkészült anyag elsőként bemutatásra kerül a Hidaiak Baráti Köre által a Jánoshidai
Faluházban 2019. szeptember 28-án megrendezésre kerülő „Elszármazottak Találkozóján,
majd ezt követően 2019. szeptember 30-án szintén a Faluházban megrendezésre kerülő
Cikluszáró Falugyűlésen.
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Fejlesztések képekben

I Világháborús emlékmű

Egészségház felújítás

Fő utcai útfejújítás

Óvoda udvari játékok
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Vadfarm vaddisznókkal

Plébánia felújítás

Szent Norbert Idősek klubja
kisbusz beszerzés

Országos Közfoglalkoztatási kiállítás

Kerékpárút építés
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