Jánoshida, 2020. december
FALUGYŰLÉST HELYETTESÍTŐ
POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Az idei 2020-as év sajnálatos módon nem a Jánoshidán tervezett Jász
Világtalálkozóról, nem a magyar csapat részvételével remélt foci EB-ről,
és nem is a Tokióban jól előkészített Olimpiáról lesz emlékezetes
számunkra és a jövő nemzedékei számára sem.
2020. a COVID-19 világjárvány kapcsán jelenti a mindennapjainkat,
és égeti bele – soha ki nem törölhetően - kerek évszámának fájdalmas
emlékeit a FÖLD minden lakott szegletében élő emberi közösségeink
históriás könyveibe.
Ez az év bizony teljesen más, mint a többi. Markánsan eltér a
megszokott évek történéseitől. Az a világ, amelyről mi emberek már
elhittük, hogy teljesen uralmunk alá hajtottuk, egyik pillanatról a másikra
megszűnt létezni. A bizonytalanság és a félelem uralkodott el a modern
társadalmakban.
Magyarországon a tavaszi „első hullám” rendkívüli jogrendje után egy
szabadabb nyári szünetet követően 2020. november 4-től a „második
hullám” ismételten elrendelt veszélyhelyzetének mindennapjait éljük itt
Jánoshidán is. Országos szinten és helyben is az egészségügyi- és
a szociális szektor élet-halál harcot vív nap, mint nap az
emberek egészsége, gyógyítása és szociális biztonsága
érdekében.
KÖSZÖNET AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKNAK ÉS A
SZOCIÁLIS MUNKÁSOKNAK JÁNOSHIDÁN ÉS EGÉSZ
MAGYARORSZÁGON!
A világjárvány kezdetét talán ismerjük, de a jelenlegi állapotok alapján a
vége nagyon bizonytalan, időrendileg is, és ma még azt sem tudhatjuk
biztosan, esetleg csak remélhetjük, hogy a megszokott biztonság
visszaköltözik-e valaha mindennapjainkba.
Az élet ezzel együtt sem állhat meg, ahogyan nem is állt meg a
világban, Magyarországon és Jánoshidán sem.
Jánoshida község önkormányzata részéről is tettük a dolgunkat, és
működtettük a település azon részeit, amelyeknek faladatai ma még a
választott helyi testület felügyelete alá tartoznak.
Az önkormányzati feladatainkról minden évben polgármesterként az év
végi falugyűlés keretében számolok be a helyi lakosságnak.

Ebben az időszakban a közösségi élet mindennapjaiban is törekednünk
kell a személyes találkozások számának a csökkentésére, ezért nem
lehetnek képviselő-testületi, és bizottsági ülések, és ezért nem lehet
közmeghallgatást, vagy falugyűlést sem tartani. A helyi lakosság
számára ezért adtam lehetőséget kérdések felvetésére, amelyre válaszokat
biztosítok a következő időszakban, és ezért készítettem egy általános
tájékoztató anyagot, amely hasonló felépítésű a falugyűléseken már több
évtizede megszokott polgármesteri tájékoztatókhoz.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
A 2020. ÉV ÖNKORMÁNYZATI MUNKÁJÁRÓL,
ÉS A 2021. ÉVI JÁNOSHIDAI TERVEKRŐL
LAKOSSÁG SZÁMA:
2019. január 01. – 2563 fő
2020. január 01. – 2561 fő
2020. november 30. - 2534 fő
Jánoshida lakosságának korösszetétele 2020. január 01-én:

0 – 3 év
121 fő (115 fő)
4 – 6 év
83 fő (90 fő)
7 – 14 év
216 fő (208 fő)
15 – 18 év
105 fő (124 fő)
19 – 65 év 1615 fő (1605 fő)
66 év felett
421 fő (421 fő)
(Zárójelben az 1 évvel korábbi 2019. január 01. korösszetétele
szerepel, amelyből az adatokat össze lehet hasonlítani.)
A helyi lakosságszámhoz kapcsolható népességi adatok
alakulása az elmúlt 3 évben:
ÉV

Lakosság Születés Halálozás Elköltözés Beköltözés Házasságkötés
száma
2018.
2563 fő
25 fő
28 fő
48 fő
65 fő
12
2019.
2561 fő
28 fő
32 fő
140 fő
142 fő
13
2020.11.30. 2534 fő
27 fő
31 fő
108 fő
85 fő
8

A
táblázatban
szereplő
elköltözés-beköltözés
számai
tartalmazzák a településen belüli lakcímváltozásokat is.

INTÉZMÉNYEK:
- Polgármesteri Hivatal, ahol a helyi közösség minden területre
kiterjedő segítése a veszélyhelyzet idején is a lakosság mindennapi
életét segítette, valamint a településre érvényes intézményi és
közterületi biztonsági előírások folyamatos és rendszeres
felügyelete, szabályozása is gondos és fegyelmezett munkát
igényelt.
- Napsugár Óvoda és Mini Bölcsőde a 100 fő fölötti
gyereklétszám biztonságos kiszolgálása mellett a veszélyhelyzet
időszakában egy időre digitális neveléssel segítette a kisgyermekes
családokat.
- Faluház: ebben az évben a közösségi események nagymértékű
csökkenése és a könyvtár elköltözése miatt kevesebb szerepet
kapott. A tavaszi időszakban segítette az idősek klubjának
felújítását azzal, hogy helyet adott az intézménynek.
- Zagyva-Híd Közösségi Ház és Könyvtár: a könyvtár
átköltözésével együtt egyre több közösségi és civil feladatot vett át a
10 éve megnyílt integrált közösségi tér. A veszélyhelyzet idején a
helyi szociális területet is segítették munkájukkal.
- Szent Norbert Idősek Klubja, amely az idősek nappali ellátásán
túl ellátja a helyi szociális alapellátási feladatokat is (szociális
étkeztetés és házi segítségnyújtás), illetve a veszélyhelyzet idején
otthonukban folyamatosan segítette és segíti az igénylőket, illetve a
rászorulókat.
- Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 1 fővel működik,
ehhez a területhez tartozik a szociális jelzőrendszer koordinálása is,
amelynek a veszélyhelyzet idején kiemelt jelentősége volt.
- Egészségügyben: 2 háziorvos asszisztensekkel, 1 fogorvos szintén
asszisztens segítségével, és 1 védőnő tevékenykedik. A múlt év
végére az önkormányzati ellátásba leadott háziorvosi körzetben Dr.
Bányai Eszter Edit kezdte meg a betegek gyógyítását, a lakosság
közmegelégedésére. Helyben működik az 5 települést ellátó
Kistérségi Ügyeleti Központ (a Jászberényi Központi Orvosi
Ügyelethez tartozik!), és a betegek gyógyszeres ellátását végzi a
helyi Semmelweis Gyógyszertár. A veszélyhelyzet idején a helyi
egészségügy a biztonsági rendszabályok fokozott betartása mellett
maradéktalanul kiszolgálta a jánoshidai betegeket.
- Alsójászsági Petőfi Sándor Általános Iskolának a
Jászberényi Tankerületi Központ a fenntartója, és Alattyánnal
közösen önálló intézményként működik.
A pedagógusok a
digitális oktatás időszakában is a gyermekeink szellemi
gyarapodásáért tevékenykedtek.

- Közétkeztetés – az abonyi székhelyű INNOVEN KFT a helyben
működő konyha üzemeltetője.
- Temető – IUSTA – SELENA KFT az üzemeltető.
- Ivóvíz szolgáltatás és szennyvíztisztítás – Tiszamenti
Regionális Vízmű Zrt. az üzemeltető.
- Hulladékszállítás és kezelés – REGIO-KOM Kft. és Társulás,
JVV Zrt. és SZELEKTÍV NONPROFIT Kft. végzik a közfeladatot,
amelynek mára szerves részévé vált a havi rendszerességgel
jelentkező, zsákokban szelektíven összegyűjtött háztartási hulladék
elszállítása.
KÖSZÖNJÜK – FŐKÉNT A HELYBEN MŰKÖDŐ –
INTÉZMÉNYEKNEK ÉS AZ INTÉZMÉNYEKBEN DOLGOZÓ
KOLLÉGÁKNAK A VESZÉLYHELYZETI IDŐSZAKOKBAN
TAPASZTALT ÁLDOZATOS ÉS KITARTÓ HELYTÁLLÁSÁT,
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSÁT, A LAKOSSÁG MARADÉKTALAN ÉS
SZÍNVONALAS KISZOLGÁLÁSÁT!
Önkormányzatunk tagja:
- a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének,
- a Magyar Önkormányzatok Szövetségének,
- a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásnak,
- a Regio-Kom Társulásnak,
- a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületnek.
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS:
2019. évi induló költségvetés: 1.112.303.744- Ft
Teljesített bevétel: 1.031.301.783- Ft
Teljesített kiadás: 698.531.684-Ft
Maradvány:
332.770.099-Ft
2020. évi induló költségvetés: 1.285.313.189- Ft
Az éves költségvetési számok a működési költségek mellett tartalmazzák az
elnyert pályázati forrásokat, illetve az előző évi maradvány (fel nem
használt összeg) beépül a következő év induló költségvetésébe.
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA (bruttó érték):

2018. december 31-én:
2019. december 31-én:

3.462.077.152 – Ft

3.515.722.803 – Ft

Az önkormányzati vagyon minden év december 31-én kerül értékelésre, az
addig befejezett, és pénzügyileg is teljesült fejlesztések aktiválásával.
Az előzőekben leírtak szerint az önkormányzat vagyona (bruttó értéken)
+ 53.645.651 – Ft gyarapodást mutat.
A 2018-2019-ben megkezdett fejlesztések várhatóan csak a 2021. december 31én kimutatott vagyonban fognak szerepelni, amely biztosan nagyon jelentős
vagyongyarapodást fog ismételten jelenteni Jánoshidán.

A HELYI ADÓBEVÉTELEK ALAKULÁSA:
ADÓHATÓSÁGI ÖSSZESÍTŐ
2020. 10. 31-i információs zárás adatai alapján
adatok: ezer Ft-ban

2020. évi
előírás
magánszemélyek
kommunális adója
helyi iparűzési adó
gépjárműadó (40%)
pótlék
talajterhelési díj

ÖSSESEN:

5 220
41 981
5 868
2 800
3 959

59.828

adóhatóságnál
maradó
folyó évi befizetés

hátralék
összesen

tárgyévi előírásból

4 365

5 007

1 153

32 714

17 906

11 792
1 153

-

3 247

300

5 255

17

74 441

múlt évek

4 295

3 854
6 114
2 094
5 255
70 146

37.396

A 2020. évi gépjárműadó bevétel teljes mértékben elvonásra került, így az október 31-ig befolyt
adóbevétel (mindösszesen 12.605.972.-Ft) 40%-a is a központi költségvetésbe került beutalásra.
Ez az egy jelentős elvonás 5.042.388.-Ft-tal csökkentette az idei bevételeinket, és ezért tudtunk
az idei évben kevesebb útjavítási munkát, kátyúzást végezni.
A táblázat alján - az összesen kiírás mellett - kiszámításra került az idei előírás,
és a helyben maradó, eddig valósan teljesített önkormányzati bevétel. Az
összehasonlítás eredménye, hogy a kivetett közel 60 millió Ft-nál közel 22,5
millió Ft-tal kevesebb bevétel marad a helyi – az esetek többségében –
kötelező feladatok fedezetére. Ennek egynegyedét a veszélyhelyzet miatt még
márciusban elvont gépjárműadó 40%-a jelenti.
A hátralékok összegébe még jelentős bevételek várhatóak, főként az iparűzési
adó területén, ahol a tárgyévi előírásból október végén még 11.792.000 Ft
befizetése nem teljesült. Reményeink szerint ebből 8-10 millió Ft-nak még év
végéig meg kellene érkeznie az önkormányzat számlájára.
A talajterhelési díj elmaradásának igen magas összege még tartalmazza az előző
évek 100%-os kivetését (2 éve már csak a 10%-ot kérjük befizetni).

PÁLYÁZATAINKRÓL:
A pályázataink összetorlódásának oka, hogy részben későn születtek
meg a támogató döntések (pl. 2016-ban beadott pályázatról csak 2020ban született pozitív döntés), vagy a közbeszerzés húzódott el, esetleg
az önkormányzati választás befolyásolta a projekt megindíthatóságát.
2020 – ban futó projektek:
- EFOP-1.6.2 Szegregált élethelyezetek felszámolása, szociális komplex
programok szegregátumban élők számára, melynek teljes
költségvetése 199 994 204.- Ft, 100% -os támogatási intenzitás mellett. A
projekt konzorciumi formában valósul meg Jánoshida Község
Önkormányzata, a Jászsági Cigányok Munkalehetőségéért Egyesület és az
ECO Humán Világ Alapítvány együttműködésében, így a költségek is 3
felé oszlanak. A projekt 2018. április 16- án indult, a célja a települési
szegregátumban élők számára komplex szociális munkával képzések,
programok, tréningek szervezése, az életminőség javítása. 2019-2020.
évben megvalósultak a tervezett OKJ – s képzések. A településről 75 fő
vett részt a képzéseken, akik közül több mint 60 személy eredményes
vizsgát is tett. (élelmiszer eladó, dajka, raktáros és targoncás, illetve TB és
bér ügyintéző szakokon)
- EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben óvodai programok fejlesztése című pályázat Jászapátival konzorciumban
került benyújtásra, melynek Jánoshidára eső költségterve 25 152 400.- Ft.
2018-ban indult a program, a projekt szakmai megvalósítása a
koronavírus időtartama alatt felfüggesztésre került. Az óvodában terasz
felújítására került sor, és az óvodások részére programok szervezése,
tehetséggondozás, illetve ÓVODA+ PROGRAM helyi megvalósítása
történt. Tervezett befejezése: 2021. március 31.
- EFOP 1.5.3-16 Humán
szolgáltatások
fejlesztése
térségi
szemléletben - című pályázat Jászapátival konzorciumban került
benyújtásra, melynek Jánoshidára eső költségterve 22 962 611.- Ft. A
projekt támogatási szerződés megkötésére szintén 2018-ban került sor. A
projekt szakmai megvalósítása a koronavírus járvány időszaka alatt
felfüggesztésre került, a pályázat meghosszabbodott, így a befejezési
határidő 2021. március 31. A projektben a szakmai munka mellett
felújításra került a Fő utca 5. szám alatti ingatlan, ahol konditermet
tervezünk kialakítani. Közben az eszközök megvásárlása is megtörtént.

- A TOP 5.3.1-16 számú A helyi identitás és kohézió erősítése című
pályázat Jászapátival közös konzorciumi forma, melynek Jánoshidára eső
költségterve 4 290 000.-Ft. A projekt támogatási szerződése 2018-ban
került megkötésre, a projekt szakmai megvalósítása folyamatosan zajlik.
2019-ben a szerződés módosítására került sor, melyet követően Jánoshida
támogatási összege 5 445 199.-Ft összegre módosult. A pályázat
keretében helyi programok valósultak meg, illetve hangosítási eszközök
beszerzésére került sor még az előző évben.
- Megyei TOP 1.2.1-15 Turizmusfejlesztés Premontrei rendház
felújítása, múzeumi célú hasznosítása támogatásban részesült, melynek
az eredeti támogatási összege Jánoshida vonatkozásában 300 000 000.- Ft
volt. A Támogatási szerződést követő felülvizsgálat alkalmával egyes
járulékos költségek Jánoshida költségvetésébe kerültek átcsoportosításra,
így a végleges támogatási összegünk 307 679 180.- Ft-ra módosult. A
megvalósítás során 2018-ban elkészültek az engedélyes és a kiviteli
tervek, az örökségvédelem részéről megérkezett a jogerős építési
engedély. 2018-ban két eredménytelen közbeszerzési eljárást folytattunk
le, 2019-ben 1 eredménytelen és 1 eredményes eljárás lefolytatására került
sor. A vállalkozói szerződés megkötése 2019. május 02-án megtörtént, a
munkaterület átadására 2019. május 15-n került sor. 2019 decemberében a
vállalkozói szerződés módosítására került sor, melyben az eredeti vállalási
ár nettó 194.284.289-Ft összegről nettó 221.292.809-Ft összegre
módosult. A beruházás megemelt összegére kormányzati kiegészítő
támogatásról pozitív döntés született 47.041.867-Ft összegben. A
felújítási munkák egy jelentős részébe az önkormányzatnak is jelentős
feladatokat kell vállalnia, mert az 5 évvel ezelőtt készült költségvetés nem
tartalmaz minden részletet. A kivitelezés 50%-os készültsége 2020.08.28án megtörtént, a tervezett befejezési határidő 2021. január 31.
- EFOP-3.7.3 – Egész életen át tartó tanulás Alattyánnal közös pályázat,
Jánoshida konzorciumában, melynek teljes jánoshidai költségvetése
56 214 405.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt célja a
települési lakosok számára szakkörök, képzések szervezése. A projekt
szakmai megvalósítása a koronavírus járvány időszaka alatt
felfüggesztésre került, mellyel a pályázati befejezési határidő is
meghosszabbodott. Az itt megvalósuló tanfolyamok egy része már
előzőleg megtörtént, valamint itt szerepel megvalósító partnerként a helyi
civil közösségek nagy része.

-

-

-

-

-

EFOP-2.4.1-16 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal - építés és felújítás tervezetten 199.990.808.- Ft
összköltséggel, 100%-os támogatási intenzitással. A cél a szegregált
településrészeken lévő ingatlanok felújításával, utak, járdák javításával,
játszótér és közösségi hely építésével magasabb komfortfokozatot
biztosítani az ott élők számára. A pályázat tartalmazza a Szent Norbert
Idősek Klubja épületéhez tetőtér építését, amelyben úgynevezett „Csillag
szolgáltató ház” kialakítására kerül sor. A támogatási szerződés aláírása
megtörtént, a projekt 2018.11.01-én elkezdődött. 2019 év végén kiírásra
került a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás. A vállalkozói
szerződés 2020 februárjában került megkötésre. Az építési munkák 2020
végére befejeződnek.
2017-ben VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számmal pályázatot
nyújtottunk be a helyi termelői piac felújítása érdekében. A projekt
összköltsége 52 609 756.- Ft, melyből támogatási összeg 49 979 262.- Ft.
A megvalósítás érdekében 2020. február 24-én kötöttünk vállalkozói
szerződést. Az építés 2020 végére befejeződik.
Magyar Falu Program – belterületi járda felújítása pályázatunk
4 999 998.- Ft összegű, 100% - os támogatásban részesült. A program
csak a felújításhoz szükséges anyagok költségét finanszírozza. A tervezett
befejezés 2021. első félévében várható.
Támogatásban részesültünk a BMSK Zrt. Sportpark kialakítása
pályázaton, melyet még 2016-ban nyújtottunk be. A projekt során a
Szabadidőparkban kerül kiépítésre egy 90 m2 területű sportpark, 8 eszköz
kiépítésével, amelyek alkalmasak: húzódzkodásra, tolózkodásra,
fekvőtámaszra, bordásfalas edzésre, hasizom erősítésre, hátizom
erősítésre, lépcsőzésre és függeszkedésre is. A kivitelezést központilag
vezénylik, várható befejezés 2021 nyarán.
Támogatásban részesültünk a Belügyminisztérium Önkormányzati
feladatellátást szolgáló pályázati támogatáson belterületi út
felújítására, melyből a Fő utca útfelújítását szeretnénk megvalósítani a
Fő utca 49. számtól a buszfordulóig. Ezzel a teljes Fő utca útburkolata jó
minőségű aszfaltútként szolgálja a helyi közlekedést. A támogatási összeg
19 997 954.- Ft, mely mellé az Önkormányzatnak 3 529 050.- Ft összegű
önerőt kell biztosítani. A kivitelezésre terveink szerint már jövő év
áprilisában sor kerülhet. Várható befejezés: 2021.június 30.

- A 2020. évi szociális tűzifa támogatásból 218 m3 tűzifa
megvásárlására kapott támogatást az önkormányzat, mely 4 152 900.- Ft
összegű támogatás, ami mellé 276 860.- Ft összegű önerőt vállaltunk. A fa
kihordása megkezdődött az igénylő 218 jánoshidai család részére.
- 3 018 966.- Ft összegű támogatásban részesültünk a Magyar Falu
Program keretében elhagyott ingatlanok közcélra történő
megvásárlására, mely támogatásból a Fő utca 17. szám alatti ingatlan
megvásárlását, tereprendezését, kerítés építését tervezi önkormányzatunk.
A végleges kialakítás 2021. első félévében várható.
- 5 014 539.- Ft összegű támogatásban részesültünk a Magyar Falu
Program önkormányzati szolgálati lakás felújítása keretből, melyben a
Fő utca 1/c szám alatti önkormányzati lakás felújítását valósítjuk meg
2021-ben.
2020. évi START programok:
- A 2020/2021. évi közfoglalkoztatási programok 2020. március 01. - 2021.
február 28-ig zajlanak.
1. Szociális jellegű program – magában foglalja a korábbi illegális
hulladéklerakó felszámolása, bio, belvíz, belterületi – és mezőgazdasági utak
felújítása programokat. A tervezett létszám: 13 fő. Teljes támogatási összeg:
17 939 259.- Ft, ebből bértámogatás 14.264.844.- Ft, dologi támogatás
3.674.415.- Ft
2. Helyi sajátosságok program – a malom és a fafeldolgozás további
működtetésével. Tervezett létszám: 14 fő. A teljes támogatási összeg: 21 699
932.- Ft, ebből munkabér támogatás 15 762 072.- Ft, dologi és felhalmozási
támogatás: 5 937 860.- Ft.
3. Mezőgazdasági program – juh, vaddisznó, mangalica, fehér sertés
tenyésztése. Tervezett létszám: 12 fő. A teljes támogatási összeg: 17 873 846.Ft, ebből munkabér támogatás 12 874 296.- Ft, dologi és felhalmozási
támogatás: 4 999 550.- Ft.
- A hagyományos hosszabb időtartamú foglalkoztatás 5 fő
foglalkoztatásával az önkormányzat intézményeiben. A programban csak
munkabér támogatásban részesülünk, melynek támogatási összege 5 368 740.Ft. A támogatási intenzitás a korábbi évekkel ellentétben már itt is 100%.
Benyújtott, még el nem bírált pályázatok:
- 2020. évi települési önkormányzatok rendkívüli támogatása, a ki nem
fizetett kötelező feladatokra, melyen a kérelem összege 6 120 823.- Ft.

- Illegális hulladéklerakók felszámolása pályázat, melyben a temető
melletti, a Szabadság téri és a régi szeméttelep felé vezető út melletti
illegálisan lerakott szemét összegyűjtését és elszállíttatását szeretnénk
megvalósítani. A kérelemben feltüntetett összeg 3 006 980.- Ft

PÁLYÁZATOKON KÍVÜLI ÖNERŐS FEJLESZTÉSEINK:
- A KASTÉLYBAN a régészek által feltárt 200 éves mennyezeti
falfestmények szakszerű leválasztása a későbbi restaurálás
reményében, amelyhez a Csornai Premontrei Rendtől kaptunk
segítséget.
- KÖZTÉRI ÓRÁT helyeztünk el lakossági kérésre a polgármesteri
hivatal előtt.
- JÁNOSHIDA nevének ÓRIÁS BETŰS megjelenítését már a
tervezett világtalálkozóra készíttettük el.
- A RÉGI PIACTÉR ASZFALTOS kialakítása nem volt része a
pályázatnak, de a lakosság biztonságos piaci közlekedése érdekében
ezt is elkészítettük saját forrásaink felhasználásával.
- SZENT NORBERT IDŐSEK KLUBJA parkolójának megépítése,
az épület tűzjelző, tűzoltó rendszereinek kiépítése, és új gázkazán
kialakítása a földszinti részre szintén önerőből történt meg, mert
ezeket a pályázat nem tartalmazta.
A VESZÉLYHELYZET KÖLTSÉGEI:
- A veszélyhelyzet tavaszi időszakában nagyon nehéz helyzetben
voltak az önkormányzatok, mert nem állt rendelkezésre sem
fertőtlenítő szer, sem védő felszerelés. Márciusban és áprilisban
előfordult, hogy a fél megyét bejárva sem tudtunk gumikesztyűt,
maszkot, vagy vegyszereket vásárolni. Ha tudtunk is vásárolni pár
darab egyszer használatos maszkot, azt csak extrém magas áron
lehetett beszerezni. Ugyanaz a sebészi maszk, amit most 38 Ft-ért
tudunk megvásárolni márciusban 230 Ft-ba került! A kilátástalan
helyzetben már március közepén elkezdtünk alapanyagokat vásárolni,
és megállapodást kötöttünk a jánoshidai varroda tulajdonosával, a
Kerisz Kft-vel, szájmaszkok gyártására. Helyi nyugdíjas varrónők is
segítettek a több mint 25.000 maszk legyártásában.

A tavaszi veszélyhelyzet idején kétszer biztosítottunk ingyenesen
(mosható) maszkot minden helyi lakosnak és folyamatosan elláttunk
minden jánoshidai közintézményt helyben készített maszkkal. Ezen
kívül ingyenesen ajándékoztunk maszkokat a jászberényi kórháznak,
és minden jászsági település önkormányzatának. Az első hullám
idején közel 15.000 jánoshidai maszkot osztottunk szét ingyenesen a
jászságban! Maszkokat eladásra is gyártattunk a helyi varrodával,
amelyből vásároltak önkormányzatok és más munkáltatók. A
veszélyhelyzet idején is voltak helyi és nem helyi magán személyek,
illetve cégek, akik támogatás formájában segítették a jánoshidai
védekezést. Sajnos központi támogatást a védekezésünkhöz mi sem
kaptunk, helyette elvonta az állam a gépjárműadó helyben maradó
40%-os részét.
Ez az elvonás Jánoshida esetében több mint 5 millió Ft költségvetési
bevétel kiesést jelent csak erre az évre, és legalább évente ugyanennyit
a következő évekre is. Ez nagyon sajnálatos döntés volt.
KÖSZÖNET A TÁMOGATÓINKNAK, A VARRÓNŐKNEK, A
HELYI VARRODÁNAK, ÉS MINDENKINEK, AKI
MUNKÁJÁVAL, PÉNZBELI SEGÍTSÉGÉVEL, VAGY EGYÉB
FORMÁBAN TÁMOGATTA, TÁMOGATJA A JÁNOSHIDAI
VESZÉLYHELYZETI VÉDEKEZÉST!
AZ ÖNKORMÁNYZAT FONTOS SZEREPET SZÁN A
HELYI MUNKAHELYEK LÉTESÍTÉSÉNEK SEGÍTÉSÉRE:
- A VOLT TSZ TANYA állattenyésztő részlegét egy későbbi
üzem létesítése céljából vásárolta meg egy helyi érdekeltségű
vállalkozás, melyhez még a 2019-es évben megtörtént a
településrendezési terv módosítása. Ennek minden költségét a
vállalkozás fizette, ezzel is jelezve szándéka komolyságát. Az
idei évben elkészültek a megálmodott üzemek tervei, és az
előrejelzések szerint a jövő évben elkezdődhetnek az
építkezések.
- EGY MÁSIK HELYI VÁLLALKOZÁS részére az
önkormányzat alacsony áron eladta a 32-es Főút melletti
bekerített telkét, amelynek beépítéséhez szintén a helyi
rendezési terveket kellett módosítani. Az önkormányzat ebben
az esetben is 100%-ban elfogadta a helyi vállalkozás javaslatait.

Itt is a vállalkozó vállalta a módosítások finanszírozását. A
nyáron elkészült a beruházás, és a területen betonüzem,
gumijavító műhely és autómosó létesült, amelyek meg is
kezdték a működést.
- A HELYI SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET a mozi épületének
bérlése mellett megvásárolt a Rákóczi úton egy ipari területet,
amelyen térkövek gyártásába kezdett. A tevékenységhez gépeket
vásároltak, és tervezik az építőanyagok folyamatos gyártását.
- HELYI VÁLLALKOZÓ RÉSZÉRE a jánoshidai vállalkozása
fejlesztéséhez, bővítéséhez eladta az önkormányzat a túláton
lévő 2 db családi házát az Orgona utcában. Ezzel együtt 12 db
önkormányzati telek is eladásra került a vállalkozás fejlesztése
érdekében.
A HELYI CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSE továbbra is
nagyon fontos feladat Jánoshidán. Sajnos az ebben az évben szinte
folyamatosan tapasztalt világjárvány és a hozzá kapcsolódó
intézkedések nagyban nehezítették, az esetek többségében gátolták a
kis közösségek rendszeres működését, kiemelten a tagok fizikai
találkozásait. A sportegyesület folyamatosan megtartja edzéseit.
A pályázati források megerősítették, folyamatosan segítették a helyi
civilek működését, amely jó alapot jelenthet a veszélyhelyzet utáni, reméljük szabadabb - időszakra.
AZ EGYHÁZKÖZSÉGGEL továbbra is jó az önkormányzat
kapcsolata, mindenben segítjük a helyi hitéletet, amiben csak kéri
Tamás atya és a testület. Ilyenek a templom téli fűtésének támogatása,
amelyhez az önkormányzat évente 100.000 Ft támogatást biztosít,
vagy éppen az önkormányzat heti rendszeres mise íratása, amely
minden jánoshidai lelki üdvére kerül felajánlásra.
A SZOCIÁLIS TERÜLETEN biztonságosan működik az a helyi
jelzőrendszer, amelynek feladata a legrászorultabbak folyamatos
figyelemmel kísérése és segítése. A veszélyhelyzet ideje alatt több
személy házi segítését látják el folyamatosan kollégáink. Az
önkormányzat dolgozói, volt, amikor több mint 80 embert segítettek
bevásárlással, gyógyszerek kiváltásával.

A feladatot nehezíti, hogy az őszi időszakra már Jánoshidán is
megjelent a koronavírus fertőzés, és a Szent Norbert Idősek Klubja
dolgozóinak az igazoltan fertőzött személyek részére történő
beszerzéseket is teljesíteniük kellett. Természetesen ezt nagy
figyelemmel, a biztonsági szabályok maradéktalan, fokozott betartása
mellett végzik dolgozóink.
KÖSZÖNET A SEGÍTŐ SZOLGÁLATBAN
RÉSZTVEVŐKNEK!
FIATALOK TÁMOGATÁSA:
- BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS 5000 Ft (35 fő)
- ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM (ma
összesen 3 jánoshidai fiatal tanul a programban)
- KITŰNŐ TANULÓK évi 20.000 Ft-os támogatása (18 fő)
- BURSA HUNGARICA felsőoktatási ösztöndíj pályázat az idei
évben 9 helyi fiatal támogatásával.
- OLTÁSI (gyerekek védőoltásához) támogatás (3 fő)
- 3 ÉV ALATTIAK év végi ajándéka (64 fő)
- FIATAL PÁROK lakásszerzési támogatása (8 pár)
EGYÉB TÁMOGATÁSOK:
- 65 ÉV FELETTIEK év végi támogatása (449 fő)
- LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS (73 fő)
- TELEPÜLÉSI LAKHATÁSI támogatás (48 fő)
- TEMETÉSI SEGÉLY (26 fő)
- KÖZTEMETÉS (1 fő)
- RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS KÖLCSÖN (7 fő)
KÖZBIZTONSÁG:
A településen Bíró Károly a körzeti megbízott, de sajnos a szolgálati
vezénylések miatt sokat van távol Jánoshidától. Ezért nem látjuk.
A Jánoshidai Polgárőr Egyesület vezetője és aktív tagjai biztosítják az
éjszakai járőrözést, felügyelik a rendezvényeket, és folyamatosan
vigyázzák a település közbiztonságát, amely meghatározó a helyi
közbiztonság területén.
KÖSZÖNET A POLGÁRŐRÖKNEK!
Sajnos ez a szó még mindig keveset hangzik el a közfeladatot
végzőkkel szemben.

AZ IDEI ÉVBEN A VESZÉLYHELYZET MIATT NEM
KERÜLT SOR KOMOLYABB RENDEZVÉNYEK
MEGTARTÁSÁRA, ÉS TELEPÜLÉSI DÍJAKAT SEM
ADTUNK ÁT.
EMLÉKEZNEK?
A két évvel ezelőtti 2018. november 30-án a Faluházban
megtartott
Falugyűlésen
még
együtt
tiltakoztunk
a
Takarékszövetkezet helyi fiókjának villámgyors bezárása ellen.
Ma már természetes a hétfőn és szerdán megjelenő Takarékbusz.
Jelenlegi ismereteink szerint a mostani veszélyhelyzet idejére már
a Jászapáti Járási Hivatal kihelyezett ügysegédi jelenléte is
megszűnt a polgármesteri hivatal épületében.
A kormányhivatali ügysegéd helyett is lehet, hogy busz fog járni
heti, kétheti rendszerességgel Jánoshidára, és a hozzánk hasonló
kis településekre. Ezt ma még nem tudhatjuk, de ennek is megvan
az esélye. Talán ehhez is hozzá kell szoknunk.
A kis településen élő embereknek ez természetesen nem jó, de
erről bennünket senki nem kérdez meg, még a véleményünkre
sem kíváncsi senki.
Ezzel együtt természetesen bizakodóan tervezzük a jövő évet, mi
itthon Jánoshidán, mert nekünk –

Jánoshida az első!
2021. ÉVI TERVEK:
- KASTÉLY – Premontrei rendház felújítása az első negyedévben
biztosan befejeződik, és az épület elkezdheti működését.
Tervezett befejezés: 2021. március 31.
- ÚTFELÚJÍTÁS A FŐ UTCÁN – a Belügyminisztérium 20
millió Ft-os támogatásával elkészülhet a Fő utca aszfalt útjának
középső szakasza, vagyis 3. üteme. Ezzel a teljes Fő utcai
útfelújítás befejeződhet, amelyet már 10 éve elkezdtünk.
Tervezett befejezés: 2021. április 30.
- SZEGREGÁTUM projektek befejezése, a 3 éves program
lezárása. Tervezett befejezés: 2021. április 30.

- EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS és a többi
képzéssel és civil szervezetekkel kapcsolatos projektek
folytatása. A 2-3 éves programok 2021-ig folyamatosan végig
kísérik a települést, sok hasznos, maradandó értékkel gazdagítják
Jánoshidát, az itt élőket. Erősítik a civil közösségeket.
- KÖZFOGLALKOZTATÁS területén folytatni szeretnénk a
malom és az állattenyésztés (birka, házi sertés, vaddisznó)
feladatait, a többi tevékenységünkkel együtt, de a jelenlegi 45
fős foglalkoztatást ismét csökkentenünk kell. Terveink szerint 43
- 44 fő lesz a következő évi létszámunk.
- INTÉZMÉNYEK FŰTÉSE. Az elmúlt időszakban csökkent a
2009-ben kialakított faelgázosító kazánok száma. Az elmúlt 10
év alatt nagyon sok megtakarítást jelentett önkormányzatunknak
ez a fűtési megoldás, de ma már csillagászati ára van a tűzifának.
Ez azt jelenti, hogy újra kell gondolni ezt a feladatot. Az iskola
fűtését átvette a Jászberényi Tankerületi Központ, a Szent
Norbert Idősek Klubjának épületében a felújítással együtt új
gázkazánt is létesítettünk. A polgármesteri hivatalban, az
óvodában, a faluházban, a közösségi házban, az orvosi
rendelőben és a malomban még maradtak a faelgázosító
kazánok, de keresni kell az olcsóbb fűtési megoldások
lehetőségét intézményeinkben. Pályázati forrást kell találni a
korszerű technológiai átállásra.
- PIACCSARNOK pályázatunk végéhez értünk. Megérte
kivárnunk a fejlesztést, és több évig tűrnünk az omladozó épület
csúnyaságát, mert a kiírt és elnyert pályázat elnyerhető
támogatása csak így lett elegendő az új építményre. Az első
negyedévben birtokba vehetjük az új piacunkat.
- ÚJ TÉRKÖVES JÁRDA épül pályázati támogatással az új
piaccsarnok mellett.
- KIS JÁTSZÓTERET tervezünk kiépíteni a piaccsarnok és a
polgármesteri hivatal közötti területen.
- A RÉGI PRESSZÓ épületének telkét megvásároltuk – azt a
tavasz folyamán rendbe tesszük, és kerítést építünk. Erre már a
pályázati forrás a rendelkezésünkre áll.
- AZ IRMA SAROK környékét vállalkozói és civil segítséggel
tervezzük megújítani.

- A POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS A FALUHÁZ
ELŐTTI ZÖLD TERÜLET megújítását tervezzük a jász
világtalálkozóra.
- BELTERÜLETI UTAK felújítására ismét pályázatokat fogunk
benyújtani, ahogyan az elmúlt években is folyamatosan tettük.
- A központilag kiemelten támogatott NÉPKONYHA várhatóan a
jövő év elején, Jánoshidán is megkezdi működését, melynek
keretében ingyenesen fognak ételt osztani a szolgáltatás
jogosultjainak.
- AZ ELŐZŐ ÉVEKHEZ HASONLÓ, SZOROS ÉS
FEGYELMEZETT KÖLTSÉGVETÉSRE LESZ ISMÉT
SZÜKSÉG AZ ÖNKORMÁNYZAT BIZTONSÁGOS
MŰKÖDÉSÉHEZ!
- NEM EMELÜNK ADÓT 2021-BEN JÁNOSHIDÁN, ÉS
NEM VEZETÜNK BE ÚJ ADÓNEMET SEM. A jövő évi
talajterhelési díj kivetésében minden érintettnél ismét 90%-os
mérséklést alkalmazunk.
- A JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ JÁNOSHIDÁN 2020-ban
sajnos elmaradt. Reményeink szerint 2021 nyarán már újra
lehetnek közösségi rendezvények Magyarországon, és talán
akkor már meg lehet tartani a jánoshidai világtalálkozót is.
A tervezett dátum: 2021. június 25-26-27.
- Keressük annak a lehetőségét, hogy a település lakossága
jelentősebb mértékben tudjon véleményt mondani a helyi
fejlesztésekről, javaslattétel, állásfoglalás formájában.

Szeretnénk olyan fejlesztéseket megvalósítani, amelyet
a lakosság minél szélesebb körben támogat.
A KARÁCSONYI PROGRAMOK KÖZÖSSÉGI
RENDEZVÉNYEK SZINTJÉN SAJNOS AZ IDEI ÉVBEN
BIZTOSAN NEM KERÜLHETNEK MEGTARTÁSRA, DE A
TELEPÜLÉS KÖZTERÜLETEIT A SZOKÁSOS FORMÁBAN
ÜNNEPI DÍSZBE ÖLTÖZTETJÜK, ÉS A HELYI
AJÁNDÉKOZÁSOK SEM MARADNAK EL.

AZ IDEI KARÁCSONY JEGYÉBEN TERVEZZÜK:
- DÍSZVILÁGÍTÁS felszerelését a Fő utcán, a kastélytól
egészen az Irma sarokig.
- ÁDVENTI KOSZORÚ és kis ház elhelyezését a hivatal előtt.
Esténként egy kis karácsonyi zenét a falu központjában.
- AJÁNDÉKOT ADUNK a 3 év alatti gyerekeknek,
élelmiszercsomagot a legrászorultabbaknak, 2000 Ft egyszeri
támogatást kapnak a 65 év fölöttiek.
- MEGKEZDTÜK a szociális tűzifa kiszállítását, amelynek
keretében ezen a télen legalább 218 család részére biztosítunk
családonként 1 erdei köbméter keményfát, hogy karácsonykor is
mindenki melegedhessen.
- A SZENTESTE dec. 24-én, az idei évben csütörtökre esik. De
jelenleg még nem tudhatjuk, hogy a ma még érvényes kijárási
korlátozások, és egyéb szabályok, hogyan befolyásolják a
tervezett éjféli misét. Erről a helyi egyházközség, és Tamás atya
fogják tájékoztatni a település lakosságát. A jelenlegi tervek
szerint este 18 órára tervezik a jánoshidai misét.
REMÉLEM, A SOK TERVBŐL MINÉL TÖBB VALÓSÁGGÁ
VÁLIK, ÉS JÖVŐ ILYENKOR ISMÉT NAGY LÉTSZÁMÚ
FALUGYŰLÉSEN TUDOK BESZÁMOLNI JÁNOSHIDA
LAKOSSÁGÁNAK A 2021-ES ÉV EREDMÉNYEIRŐL.
JÁNOSHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NEVÉBEN:
BÉKÉS ADVENTI IDŐSZAKOT!
JÓ EGÉSZSÉGET!
VIGYÁZZON MINDENKI MAGÁRA, ÉS AZ ÜNNEPEK
ALATT IS VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
BOLDOG KARÁCSONYT MINDEN JÁNOSHIDAI
CSALÁDNAK és SIKERES ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!
Tisztelettel: Eszes Béla polgármester

