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Idõsek Napja (2017. október 14.)
Mint minden évben az idén is megrendezésre került az Idõsek napja.
A jelenlévõket személyesen köszöntöttük, akik nem tudtak eljönni levélben
olvashatták köszöntésünket.
Meghívottaink száma: 237 fõ, nem jött el és nem igényelte az ebéd elvitelét sem 60
fõ, az ebédet 78 fõ részére fogjuk kiszállítani, elfogadta meghívásunkat 99 fõ és
megtisztelt bennünket jelenlétével.
Õszinte szeretettel és tisztelettel kívánjuk minden szép kort megért lakosunknak,
hogy derûsen és jó egészségben, a család nyújtotta örömökkel töltse a pihenés éveit!
A délutáni program keretében a Mandala Dalszínház zenés elõadását, a néptánccsoportunkat, az énekkart hallhatták, láthatták a jelnlévõk.
Megköszöntük Koós Ildikónak - könyvtárunk vezetõjének a szervezési munkáját
melynek eredménye képen érkeztek el ismét hozzánk a Dalszínház fellépõi. Megköszöntük a helyi fellépõk munkáját, önzetlenségét, köszönjük, hogy felajánlották
részvételüket annak érdekében, hogy minél több mindennel tudjunk kedveskedni a
jelenlévõknek. Megköszöntük a Zöldfa étterem dolgozóinak az elkészített ebédet, a
felszolgálóknak az ételszállítóinknak a munkáját.

A nap részeként kicsit ünnepélyes keretek között szerettük volna nyilvánosságra
hozni azt az eseményt, amely 2017. július történt. Monorról kaptam egy telefonhívást Petõ Gyula volt a vonal másik végén, aki elmondta, hogy feleségével együtt
úgy döntöttek, hogy a Kossuth utca 70 szám alatt
lévõ telküket (amelyet évek óta használunk mûvelésre felajánlott területként) végleg a Jármi Önkormányzatnak ajándékozzák. Hírtelen szóhoz sem
tudtam jutni a meglepetéstõl. Ilyen önzetlen és
nagylelkû felajánlással ritkán találkozni. Az egyeztettet idõpontban aláírásra került az ajándékozási
szerzõdés és tulajdonunkba került a 2160 m2
alapterületû ingatlan. Köszönjük Petõ Gyulánénak és
Petõ Gyulának az ajándékot.
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Jármi-Papos Játéksziget Óvoda
beszámolója a
2016-17-es nevelési évrõl
Csoportlétszámunk az októberi statisztikai adat szerint 29 fõ volt, a nevelési évet 31
fõvel zárjuk. A halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek száma 6 fõ. 25 fõ térítésmentesen, 6 fõ fizetõsen étkezett.
Szeptemberben 12 gyermek kezdte meg iskolai tanulmányait, 2 fõ mint sajátos
nevelés igényû, a fejlesztésüket a továbbiakban az iskola végzi.
Településünkön valamennyi három évet betöltött gyermek óvodába került, és az
óvodába járásuk az év során rendszeres volt.
A Helyi Nevelési Program szellemében végezte oktató, nevelõ munkáját a
nevelõtestület.
Mint minden évben a legfontosabb pedagógiai alapelvünk, hogy a gyermeket
tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze, hiszen ilyen légkör segíti a
gyermek személyiségfejlõdését és egyéni képességeinek kibontakozását.
Fontos feladatunk az egészséges, esztétikus környezet kialakítása és fenntartása,
amely ebben az évben is teljesült.
A gyermekek örömmel jöttek az óvodába, és jól érezték magukat.
Az egészséges életmód alakítása a gondozás, testi szükségletek, mozgásigény
kielégítése a kis csoportlétszám és a felnõtt személyzet segítségével jól teljesültek.
A megfelelõ vitamindús, változatos táplálkozást a szülõk és a faluban tevékenykedõ
mezõgazdasági vállalkozók jóvoltából az idénynek megfelelõ gyümölcsökkel, zöldségekkel egészíthettük ki.
Környezetbarát életteret alakítottunk ki a csoportszobában és az udvaron.
Az óvodai ünnepeinket színvonalasan, vendégek meghívásával, a szülõkkel
együttmûködve tartottuk meg.
Ebben az évben is, ajándékcsomagban részesültek a gyermekek "Mikuláskor" az
önkormányzat és a vadásztársaság jóvoltából, amit köszönünk.
A Karácsonyt családias légkörben édesség és játékcsomag kíséretében ünnepeltük
meg.
Tevékenyen részt vettek óvodásaink a cserkészcsapat rendezvényein.
Sikeres jótékonysági bált szerveztünk a szülõk és a falu összefogásának köszönhetõen hozzájárultunk az óvoda konyhájának teljes felújításához.
A gyermekek nyári óvodai ellátása a paposi óvodában történt.
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Ebben az évben is búcsúztunk. Egy életpálya végén köszöntük meg a 40 év óvónõi
munkáját Sarka Attilánénak Emmusnak, melyet szeretetben, békességben és
egyetértésben töltöttünk el együtt a gyermekek szolgálatában. Kívánunk neki jó
egészséget, szép nyugdíjas éveket.
Nagy érdeklõdéssel kirándulást szerveztünk a Nyíregyházi Állatparkba és egy
Kalandparkba.
Köszönjük a fenntartónknak mindazt a támogatást, mely lehetõvé tette, hogy eredményes nevelési évet zárhattunk, és zavartalanul végezhettük a gyermekek
nevelését fejlesztését.
Jármi 2017. nov. 22.

Lippé Györgyné
intézményvezetõ

Alapítványi beszámoló a 2017-es évrõl
Alapítványunkat 2001. májusában hoztuk létre, azóta folyamatosan mûködik.
Az Alapítvány célja:
- jótékonysági bálok szervezése
- szabadidõs tevékenységek, kirándulások szervezése
- rászoruló gyermekek és családjuk segítése
- az óvodában folyó nevelõ- oktató munka színvonalának javítása.
Az alapítvány bevételét a jótékonysági bálok szervezésébõl befolyt összeg és az
adózó állampolgárok adója 1%-nak felajánlása képezi, illetve néhány jó szándékú
adakozó magánszemély pénzbeli adománya.
Minden évben, így az idén is sor került a jótékonysági bál megszervezésére március
hónapban.
Az ez évi báli bevétel nem képezte alapítványunk bevételét, de ugyanúgy az óvoda
szebbé, otthonosabbá tételét szolgálta.
A teljes bevételt az óvoda tálaló konyhájának felújítására, korszerûsítésére, új gépek
vásárlására fordítottuk.
Tavasszal zenés elõadást szerveztünk az óvodásoknak, amire meghívtuk az iskola
alsó tagozatos gyermekeit is.
A hagyományos nyári kirándulás is megvalósult, a gyermekek szüleikkel együtt vettek részt az egy napos buszos kiránduláson.
Az idei évben is segítjük, a gyermekeket, illetve családjukat pénzbeli támogatással.
Karácsonyra, minden óvodába járó gyermek 3000 ft/ fõ készpénz anyagi támogatásban részesül.
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Pályázati lehetõségeket is kihasználva a Budapesti FessNeki stúdió által kiírt
pályázaton a Jármi Óvodás Gyermekekért Alapítvány, adományként 25 darab festményt kapott, amit az óvoda falán kívánunk elhelyezni.
Az esztétikus, szép festményekkel díszítjük a folyosót, csoportszobát, fejlesztjük a
gyermekben a szép iránti fogékonyságot.
Itt is szeretném megköszönni minden adózó állampolgárnak, aki a 2016. évi adó
1%-át az alapítványunknak ajánlotta fel.
Adószámunk, ahová utalhatják az adó 1%-át: 18807352-1-15
Jármi, 2017. 11. 26.

Kádár Andrásné
az Alapítvány elnöke

A Civilek Jármiért Egyesület 2017. évi beszámolója
A Civilek Jármiért Egyesület 2017 évi beszámolója:
2017.nyitó egyenleg: 134 667 Ft
Bevételek:
Tagdíj befizetések:........................................... 78 000 Ft
Családi napi tombola bevétel:......................... 60 000 Ft
Önkormányzati támogatási pályázat:...............200 000 Ft
Kiadások:
Bankszámla vezetés:........................................ 12 700 Ft
Nyugdíjasklub kirándulásának támogatása:.....53 800 Ft
Családi napi költségek:.................................... 4 835 Ft
2016. gazdasági év könyvelõi díja...................20 000 Ft
Szüreti nap megrendezéséhez hozzájárulás..... 50 000 Ft
2017.évi november 30. egyenleg..................... 331 332 Ft
Jármi 2017. november 30.
Az Egyesület nevében:
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Vonház-Vincze Erika
elnök

A Magyar Johannita Lovagrend
mátészalkai szervezetének ajándéka
2017. decemberében a Magyar Johannita Lovagrend mátészalkai szervezetéhez
vegyes tartalmú adomány érkezett. Dr Kovács Sándor irányításával a környezõ
településeken lévõ intézmények, egyházak és civil szervezetek részesültek az
adományból. 22 helyre jutott el az adomány. Köszönjük az adományozóknak, a
szállítást finanszírozóknak és végzõknek és minden résztvevõnek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy adomány eljutott a végsõ céljáig.
Külön köszönjük Dr Kovács Sándor Úrnak a támogatását, munkáját.

Egy kis csokor a 2017-es év programjaiból
Hálaadással tekintünk vissza a
2017-es évre, hiszen idén is sok
szép programmal gazdagodhattunk.
Reménységünk szerint mindenki találhatott érdeklõdésének, és
igényeinek megfelelõ alkalmakat, amelyeken jól érezte
magát, feltöltõdhetett és kiszakadhatott egy rövidke idõre a
mindennapok gondjaiból.
Nagyon vártuk a tavaszt, mert a jó idõ a szabadba csábított kicsit és nagyot egyaránt,
ezért májusban mi is részt vettünk a Szamos-Kraszna gáton szervezett 30 km-es
kerékpártúrán. Kicsit fáradtan, de élményekkel gazdagabban tértünk haza.
Július számunkra a bõség hónapja volt, hiszen három szép alkalom is kínálkozott a
találkozásra, a kikapcsolódásra. Július 11 -tõl a nyári napközis bibliahétre került sor,
amelyet idén is a könyvtár udvarán és a Mûvelõdési Házban szerveztünk, s hogy ne
maradjunk testi táplálék nélkül, kipróbáltuk az elkészült kemencét is. Sok-sok áldott
lélek segítségével elkészült a kenyérlángos, amely pillanatok alatt el is fogyott.
Július 17-tõl a hagyományos" Erdélyi barangolásra" került sor, amelyet idén Arany
János szülõvárosában kezdtünk, és számtalan kaland után Tamási Áron szülõfalujában zártunk. A következõ héten innen a kelet kapujából a nyugat kapujába indultunk. Öt csodálatos napot töltöttünk a hûség városában Sopronban és környékén,
ismerkedve azokkal a természeti és szellemi kincsekkel, amelyek arra a vidékre
jellemzõek.
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Szeptembert a népmeséknek és a már
szokásos õszi túránknak szenteltük.
Sikerült kiválasztani az egyetlen
esõs õszi napot, de
az idõjárás sem
tudott eltántorítani
elhatározásunktól,
Telkibányán leszálltunk a buszról, s a
megáradt patakokon át eljutottunk
Göncre.
A népmesék hõseit
megidézve hamuban sült pogácsát sütöttünk, s így vártuk a Görömbõ Kompániát,
akik hagyományos népi hangszerekkel és csodálatos magyar mesékkel tették feledhetetlenné számunkra a népmese napját.
Így leírva ez csak egy néhány gondolat, mondat, ám remélem, hogy az átélt pillanatok nyomot hagynak majd mindenki lelkében. Sok ember sok-sok imádsága,
anyagi támogatása, és kétkezi munkája tette lehetõvé a számos szép alkalom megvalósítását. Isten gazdag áldása legyen minden résztvevõ, segítõ és imádkozó
lelkén.
Koós Ildikó
cserkészcsapat vezetõje

Karácsonyi Koncert
Ebben az évben is megtartottuk a hagyományos Karácsonyi koncertet a mûvelõdési
ház nagytermében. Öröm volt számunkra, hogy pótszékeket is be kellett rakni
annyian eljöttek erre a színvonalas rendezvényre. Hagyományainknak megfelelõen
a cserkészcsapat adventi jelenetével kezdõdött az este, felkészítõjük Koós Ildikó.
Ezt követte a mátészalkai Ádám Jenõ Pedagógus Kórus mûsora, Csányi Ottó karnagy Úr vezetésével, majd a mátészalkai Esze Tamás Gimnázium énekkarát hallhattuk, mûvészeti vezetõjük Csányi Szabolcs.
Ünnepi gondolatot osztott meg a jelenlévõkkel Koós Csaba Levente református
lelkész, alpolgármester Úr. Megköszöntük Gyõrfi Gyuláné - Erzsike néninek,
valamint Biriné Pénzes Brigittának és családjának, az intézményeinkbe felajánlott
gyönyörû fenyõfákat.
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Emléktábla avatása
"Emlékezz vissza az egész útra, amelyen
vezetett Istened az Úr . hogy próbára téve
téged, megtudja, mi van a szívedben.."
Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy a
Jármi Református egyházközség és a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület a
reformáció 500. valamint a Magyarországi
Református Egyház létrejöttének 450. évfordulója alkalmából emléktáblát állított településünkön.
Az emléktábla az utókor számára is maradandó
emléket kíván állítani a reformáció félévszázados történelmének és üzenni kíván az utókornak, hogy fontos a hagyományaink
megõrzése , megtartása, fontos a hitünk, amelyet mindenképpen meg kell tartani és
meg kell újítani.

Adventi gyertyagyújtás
Ebben az évben is elkészült az adventi koszorú
a református templomnál
lévõ emlékmû körül. A
négy alkalomra hagyományainkhoz hûen az
elsõ gyertya meggyújtásánál a konfirmandusok szerepeltek.
A második vasárnap (december 10.) a helyi énekkar szolgált és Varga Károly nyugalmazott nagybányai esperes prédikál.
A harmadik vasárnap (december 17.) az óvodások szerepeltek. Negyedik vasárnap
(december 24.) újra a helyi énekkar szolgálatára került sor, Varga Lajos felkészítésével. Az adventi koszorú készítését köszönjük Gyõrfi Lászlónak.
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Változás következett be a helyi konyha
üzemeltetésében
A szolgáltatást igénybe vevõket tájékoztattuk a bekövetkezett változásról
Közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés biztosítására. A közbeszerzési eljárás lebonyolításával közbeszerzési szakértelemmel rendelkezõ közbeszerzési tanácsadót bízott meg az önkormányzat.
A közbeszerzési eljárásra vonatkozó tájékoztató 2017. április 25-én jelent meg a
Közbeszerzési Hatóság adatbázisában. A rendelkezésre álló öt munkanap alatt nem
jelentkezett vállalkozás, hogy ajánlatot szeretne tenni. Ezt követõen lett felkérve a
Jármi és Paposi Képviselõ-testületek által meghatározott négy környékbeli,
közétkeztetést végzõ vállalkozás ajánlattételre. Az ajánlattételre rendelkezésre álló
határidõ végéig két ajánlat érkezett a közbeszerzés lebonyolítójához, azokat mindkét ajánlattevõ jelenlétében bontotta fel a közbeszerzés lebonyolítója.
Ajánlatot tett a Két Negi Kft. - az étkeztetést eddig végzõ vállalkozás, és Dinkó
Pálné egyéni vállalkozó. Mindkét ajánlat érvényes volt. Az ajánlatok a felhívásban
elõre meghatározott szempontok szerint kerültek értékelésre. Az értékelési szempontok az ár,- amit az igénybe vevõnek meg kell fizetnie - a helyi munkaerõ alkalmazása, a friss alapanyag felhasználásának mértéke. Az összértékelés alapján az
eljárás nyertese Dinkó Pálné egyéni vállalkozó lett, aki a gyermekétkeztetés és a
szociális étkeztetés ellátását alacsonyabb áron vállalta.
A közbeszerzés eredményét a Képviselõ - testületnek nem állt módjában sem vitatni sem pedig érvénytelennek nyilvánítani, mivel mindenben megfelelt a törvényi
elõírásnak.

Önkormányzatunk által a lakosság számára nyújtott
szociális juttatásokról
Minden évben igyekszünk segíteni a rászorulóknak a téli tüzelõ elõteremtésében.
Egyik formája a rendelkezésünkre álló szociális keret, a másik része a sikeres szociális tûzifa pályázat. A szociális keretünkbõl vásárolt fával az adott év december
31-ig el kell számolni, ezért ennek a kiszállítását elsõként kellett lebonyolítani.
Amikor ezzel végeztünk, a pályázaton elnyert szociális tüzelõt csak ez után kezdtük
kiszállítani, mivel ezzel a következõ év februárjában kell elszámolnunk.
Aki beadta a szociális tûzifára az igényét novemberben és nem adott be kérvényt a
helyi szociális keretre az legjobb esetben is csak december utolsó hetétõl számíthatott tûzifára, mert addig amíg nem került kiszállításra az a fa amivel el kellett szá10

molnunk december 31-ig, addig nem szállítjuk ki azt amivel következõ év februárjában kell csak elszámolni. Tehát nincsen semmilyen protekció, elõnyt nem élvez
senki! Az elszámoláshoz szükséges határidõk szabták meg a sorrendet. A beadott
kérvény idõpontjának megfelelõen sorban történt a szállítás, természetesen utcák
szerint igyekszünk józan ész szerint csoportosítani.
Az elmúlt évben és ebben az évben is ezt a két lehetõséget kihasználtuk és folyamatosan végeztük a beadott kérelmek elbírálását és a tüzelõ kiszállítását. A helyi
szociális segélykeretbõl megítélt tüzelõt önkormányzatunknak nem volna kötelessége házhoz szállítani, azt a tulajdonosnak kellene megoldania. A minisztérium
által kiírt pályázatból beszerzett tüzelõt az ingatlan elõtt a közterületen kellene elhelyezni. A kiosztott fa mennyisége mérlegen kerül lemérésre, mázsában határozza
meg a képviselõ-testület a mennyiséget, nem darabszámra. A mérlegelõknek nem
érdekük, hogy bárkit megrövidítsenek. A darabszámot nem lehet összevetni a mért
súllyal. (A 3q fa nem egyenlõ mindig ugyan annyi darab fával.) A tûzifa beszerzésével kapcsolatos szállítási költségek is az önkormányzatot terheli.

További települési támogatási formák
A rendelkezésünkre álló keretbõl támogatjuk a 70-éven felüliek hulladékszállítási
díját. Igényelhetõ gyógyszertámogatás, temetési segély folyósítunk, támogatjuk a
gyermekszületéseket, az elsõ lakáshoz jutóknak adunk támogatást. Hozzájárulást
fizetünk a mátészalkai orvosi ügyelethez lakosságszám alapján, a bölcsõdei elhelyezéshez is megfizetjük a hozzájárulást, hozzájárulunk a családsegítés, gyermekjóléti szolgálat mûködéséhez, kamatmentes kölcsön formájában a rászorultaknak segítettünk kisebb beruházás megvalósításában (ajtó, kandalló beszerzésben,
víz-szennyvízbekötésben, fürdõszoba kialakításban stb.). Mikuláscsomaggal kedveskedünk a településünkön élõ gyermekeknek. Minden évben támogatást kapnak
az óvodás, iskolás gyermekek. Külön plusz támogatásban részesítjük a felsõoktatási
intézménybe járó tanulókat a Bursa Hungarika Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat keretében.
Az Ösztöndíjrendszer keretében megállapított összeg kizárólag a pályázó szociális
helyzete alapján ítélhetõ meg. Ennek alapja a benyújtott kereseti igazolás, amelyet
a képviselõ-testületnek nem áll módjában felülbírálni. Az "A" és " B"típusú
pályázatok vannak. Az "A" típusú ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást
követõ tanulmányi félév. A "B" típusú pályázatnál az ösztöndíj idõtartama 3x 10
hónap, azaz hat egymást követõ tanulmányi félév. Az elõzõ pályázatra 8 pályázat
érkezett, az utóbbira egy pályázat. Természetesen nem ennyi fõ a támogatott létszám, hiszen a kezdetek óta folyamatos kapcsolatban vagyunk a felsõoktatási
intézményekkel.
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Arculati kézikönyvrõl
Az önkormányzatoknak 2017. december 31-ig meg kellett alkotniuk a településképi
rendeletüket és a rendelet alapjául szolgáló Településképi Arculati Kézikönyvet. A
település építészeti karakterének minõségi alakulása érdekében településképi rendeletben kellett szabályozni Jármi településképét formáló építészeti és természeti
elemeit.
A kézikönyv elérhetõ lesz a www.jarmi.hu felületen.
A kézikönyvhöz készült polgármesteri köszöntõ:
Tisztelt Jármiak, tisztelt látogatók, tisztelt építkezõk!
A jelen a múltban gyökerezik és üzen a jövõnek

..

Kedves Olvasóink!
Jármi község Képviselõ Testülete nevében, tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik
e településképi arculati kézikönyvet a kezükbe veszik. Tegyék ezt azzal a
szándékkal, hogy tanulmányozzák, illetve betekintést nyerjenek épített
környezetünk múltjába és megismerjék jelenét és jövõre vonatkozó útmutatásainkat.
E könyv röviden, lényegre törõen és mindenki számára érthetõ módon mutatja be
az itt élõ közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárását.
Tudjuk, hogy az embert körülvevõ környezet hatással van magára az emberre.
Településünk arculatát a természeti környezet és a településen élõk építõ
tevékenysége együtt határozzák meg. Fontos, hogy a természetátalakító
tevékenység a meglévõ épített környezettel is összhangban legyen. A változásoknak
egy irányba mutatóknak és az összhangot fokozatosan növelõnek kell lennie. Egy új
épület megváltoztatja a tájat, ezért tervezésekor figyelembe kell venni annak hosszú
távú környezetre gyakorolt hatását. Törekedni kell a harmonikus egységre, tisztelni
a múltat, a helyi értékeket és jellegzetességeit, mert csak ekkor fogjuk otthonnak
nevezni azt a helyet ahol élünk és ekkor tudjuk elmondani azt: szeretünk itt élni!
Közös érdekünk, hogy településünk fejlesztési elképzelései során olyan új épületek,
köztéri megoldások szülessenek, melyek harmonikus egységet alkotnak közvetlen
környezetükkel, megõrizve a falusias beépítés értékes tulajdonságait. Praktikus
megoldásokat is befogadva a környezetvédelmi elõírásokat figyelembe véve épüljenek be épületeink a lakókörnyezetbe.
Nekünk, kistelepülésen élõknek fontos, hogy a folyamatos fejlõdés és az új építmények befogadása mellett, megmaradjon a családias légkör a közösségre épülõ
gondolkodás.
Kiadványunk célja, hogy útmutatást adjunk ahhoz, hogy minden itt élõ ember olyan
lakókörnyezetben élhessen, melyet tágabb értelemben a magáénak tekinthet és ezt
követõen készek a megfogalmazott elképzelésekért nagyobb felelõsséget is vállalni.
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Célunk, hogy településünk kedvezõ fekvése, természeti szépsége, sajátossága
kiegészüljön egy olyan rendezett, épített környezettel, amely hosszútávon az itt élõ
emberek komfortérzetének, közösséghez tartozásának növekedésével járjon.
A kézikönyv nem egy szûk rétegnek, hanem mindannyiunknak szóló szemléletformáló kiadvány, így haszonnal forgathatja bárki, aki építeni akar, aki szakember,
vagy csak érdeklõdõ.
Bízom abban, hogy együttgondolkodásunk eredményeként sikerül a településünkön
élõk életét szebbé, harmonikusabbá tenni.
Gyõrfiné Papp Judit
polgármester

A Rendezés Terv részleges módosítása
Jármi község Önkormányzatának Képviselõtestülete 7/2006. (VI. 15.) sz. rendeletével hagyta jóvá a település belterületének szabályozási tervét és helyi építési
szabályzatát, melynek módosítását a Képviselõtestület 442/2016.(XII.21.) számú
határozatában kezdeményezte.
A módosítások az alábbi területekre vonatkoznak:
A módosítandó terület a település belterületétõl nyugatra elhelyezkedõ volt TSZ
major területén elhelyezkedõ, a korábbi 026 hrsz.-ból kialakított ingatlanokat érinti.
A területen mûködõ vállalkozások fejlesztési lehetõségei érdekében történik a
módosítás, ugyanis a hatályos településszerkezeti terv a területet megszûnõ gazdasági területként kezeli, ami nem teszi lehetõvé a terület további fejlesztését.
Az említett vállalkozások évtizedek óta mûködtetnek állattartó és egyéb gazdasági
vállalkozásokat a területen.
Az alábbi tevékenységek miatt vált szükségessé a rendezési terv módosítása:
1) sz. módosítás
- 026/12-15 hrsz.: hûtõház építése,
- 026/6 hrsz.: kamionmosó, autómosó és gumijavító szerviz létesítményeinek
építése, kialakítása,
- 026/8 hrsz.: lakatosmûhely kialakítása,
- 026/9 hrsz.: telephely-fejlesztés, bõvítés, raktárak építése,
- 026/10 hrsz.: feldolgozó üzem (mg-i termékek feldolgozása, csomagolása), láda
üzem,
- 026/3 hrsz.: állattartó telep korszerûsítése.
A településrendezési terven belül szükség volt az érintett területen a településszerkezeti terv módosítására és a tervezési területre új szabályozási terv készítésére.
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2) sz. módosítás
A módosítás a 029/37-028/40 valamint a 031/1, 057/2 és 057/3 hrsz.-ú ingatlanokat
érinti. A módosítás oka a biológiai aktivitásérték fenntartása érdekében a
településen új erdõterületek kijelölése a már erdõsült/erdõsített területeken.
A módosítás lényege és az eredeti tervhez mért jelentõsége
A rendezési terv módosításának célja a vállalkozások fejlesztési lehetõségeinek biztosítása, amely a település gazdasági és mezõgazdasági viszonyait kedvezõen
befolyásolja, valamint a település biológiai aktivitásának fenntartása.
A tervezett módosítás során:
- a településszerkezetet meghatározó mûszaki infrastruktúra fõhálózat nem változik,
- nem történik zöld-, vízgazdálkodási- és természet közeli terület megszüntetése.
A módosítás során a terület felhasználások a következõképpen alakulnak:

A településrendezési tervek véleményezési eljárása
A településrendezési terv egyeztetése "A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekõl" szóló 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendeletben meghatározott államigazgatási szervekkel lebonyolításra
került.
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Az Állami Fõépítész hatáskörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Kormányhivatal a R. 40.§(1) szerinti végsõ szakmai véleménye - amely szükséges
a településrendezési eszközök módosításának elfogadásához - elkészült. Az Állami
Fõépítész SZ/4ÁF/00115-8/2017. iktatószámú, 2017. november 21-én kelt végsõ
szakmai véleményében a településszerkezeti terv határozat-tervezetében lévõ elírás
kijavítása után - a módosítást nem kifogásolta.
Jármi, 2017. november 28.

Jármi Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
2017. június 21-én tartott közmeghallgatásáról készült
Jegyzõkönyve
Készült: 2 példányban
Rendelet: --Határozat:--TÁRGYSOROZAT
Nyilvános ülés:
1. tsp.: Tájékoztatás a Képviselõ-testület 2016. évi munkájáról, a tervezett feladatok
végrehajtásáról
Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester
2. tsp.: Közmeghallgatás az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl
Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester
3. tsp.: A lakosság javaslatainak meghallgatása
Jármi, 2016. június 21.

Gyõrfiné Papp Judit
polgármester

Jegyzõkönyv
Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 2016. június 21-én
megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Mûvelõdési Központ (nagyterem) Jármi, Kölcsey Ferenc utca 14.
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Jelen vannak:
 Gyõrfiné Papp Judit polgármester
 Kiss Józsefné képviselõ
 Lippé György képviselõ
 Sarka Attila képviselõ
 Varga Lajos képviselõ
Összesen: 5 fõ
Tanácskozási joggal jelen van: Mindák Katalin jegyzõ
Lakosság részérõl: 26 fõ
Gyõrfiné Papp Judit polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, a
jármi polgárokat, a képviselõ-testület tagjait, a jegyzõt. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert a 7 fõ képviselõ-testületi tagból 5 fõ jelen van.
Ezt követõen Gyõrfiné Papp Judit polgármester ismerteti a meghívó napirendi tervezetét.
A képviselõ-testület a következõ napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Napirend
1. tsp.: Tájékoztatás a Képviselõ-testület 2016. évi munkájáról, a tervezett feladatok
végrehajtásáról
Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester
2. tsp.: Közmeghallgatás az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl
Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester
3. tsp.:A lakosság javaslatainak meghallgatása
Gyõrfiné Papp Judit polgármester: Jó estét kívánok! Köszöntöm a megjelenteket és
köszönöm, hogy jelenlétükkel is megtisztelnek bennünket és érdeklõdnek az önkormányzat 2016-ban végzett munkájáról. Remélem, hogy élnek a lehetõséggel és
megosztják velünk a településsel kapcsolatos észrevételeiket, elmondják
véleményüket és szívesen fogadjuk javaslataikat.
Hagyományunkhoz híven igyekszem röviden ismertetni az elmúlt évrõl elkészített
beszámolókat, amelyeket az érintettek a képviselõ testület számára terjesztettek elõ.
I. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról
Jármi Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2016. február hó 11-én
fogadta el az önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának idõszakában többször módosításra került. A testület
folyamatosan tájékozódott az idõarányos teljesítésrõl.
16

A 2016. évi költségvetésünket az elõzõ évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése
és a kényszerû takarékosság jellemezte. Így sikerült a fizetõképességet az év
folyamán biztosítani.
A 2016. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során
szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A mûködés még takarékosabbá
vált, a Képviselõ-testületi szigor, a takarékos és ésszerû gazdálkodást helyezte
elõtérbe.
A részletes tájékoztatás megtekinthetõ a kiadott táblázatban.
A lap másik oldalán megtalálható a 2017. évre vonatkozó bevételek és kiadások
kimutatása.
II. Intézményeinkben folyó munka, a község életében történõ események
2.1. Jármi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenysége
A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságszáma 2016. közel
állandó, sem jelentõs csökkenés, sem számottevõ növekedés nem tapasztalható
egyik településen sem.
A köztisztviselõi körben 2016. évben történt személyi változások: a szülési szabadságon lévõ Simonné Paczári Gabriella 2016. január 21. napjától teljes munkaidõben
dolgozik.
2016. május 11. napjától pénzügyi ügyintézõ munkakörben kinevezésre került
Farkas-Orosz Adrienn a Paposi Kirendeltségre. 2016. augusztus 31. napján nyugdíjba vonulása miatt felmentéssel megszüntetésre került Hornyákné Varga Judit közszolgálati jogviszonya Paposon.
A Közös Hivatal feladata az önkormányzat kötelezõ és önként vállalt feladatainak
végrehajtása, az önállóan mûködõ költségvetési szervek gazdálkodási feladatainak
ellátása, a képviselõ-testületek, a polgármesterek, a jegyzõ feladat- és hatáskörébe
tartozó hatósági feladatok elõkészítése és végrehajtása.
Képviselõ-testületi ülések száma 2016. évben:
Település
Nyilvános
Zárt
Jármi
12
9
Együttes
3
Közmeghallgatás
Jármi
1 alkalom
Jármi Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 2016. évben helyi jogalkotói
jogkörében eljárva 10 önkormányzati rendeletet alkotott.
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Képviselõ-testületek bizottságai mûködésével kapcsolatos feladatok:
A Közös Hivatal biztosítja a feladat jellegének megfelelõen a bizottságok
mûködéséhez szükséges ügyviteli feltételeket; a bizottsági elõterjesztések, jelentések, beszámolók, egyéb anyagok szakmai elõkészítését végzi; a bizottságok
kezdeményezéseinek megvalósítási lehetõségeirõl tájékoztatást nyújt, a bizottságokhoz érkezõ kérelmeket, javaslatokat - azok igénye alapján - szakmailag véleményezi; végzi a bizottsági döntések végrehajtását.
Bizottsági ülések száma 2016. évben:
Település
Jármi
Ülések száma
4 db
2.2. Államigazgatási feladatok és hatáskörök
A Közös Hivatal iktatott ügyiratainak száma Jármi községben 3023 ügyirat.
Az ügyek számát a köztisztviselõk létszámára vetítve megállapítható, hogy számottevõen 2016-ban nem növekedett.
Községünkben magánszemély kommunális adója és építményadó helyi adó került
bevezetésre, valamint a megépült csatornahálózat miatt talajterhelési díj fizetési
kötelezettsége keletkezik annak, aki a csatornahálózatra nem köt rá.
2016. évben sem változott a gépjármû adó mértéke, és az sem, hogy a gépjármû
adóból befolyt bevételnek csak 40 %-a képezi az önkormányzatok bevételét, 60 %a a központi költségvetés bevétele. Az adóhatóság a Kormányablak által havonta
adott adatszolgáltatások alapján hoz határozatot a gépjármû adóztatást érintõ változásokról.
2016. évben a képviselõ-testületek hatáskörébe tartozott a települési támogatás
megállapítása. Települési támogatást önkormányzatunk a temetési költségek
viseléséhez, gyógyszertámogatásként, rendkívüli települési támogatásként és
születési támogatásként állapít meg, a helyi önkormányzati rendeletekben
meghatározott feltételek szerint.
Helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján tüzelõanyag
támogatást állapított meg a képviselõ-testület, a pályázat alapján elnyert
tüzelõanyag került kiosztásra melybõl 216 fõ részesült, rendkívüli települési támogatás keretében 208 fõ kapott támogatást, mint ismeretes összesen 10q tüzifa került
kiosztásra fejenként.
Továbbra is magas számban foglalkoztattunk munkanélkülieket a közfoglalkoztatás
keretében. Az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a közfoglalkoztatásban
foglalkoztatott adminisztratív dolgozók látják el, akik nagyon sok segítséget nyújtanak a hivatali feladatok ellátásában is (kimutatások készítése, ügyiratkezelés,
fénymásolás, stb).
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A Közös Hivatal köztisztviselõi közül egy fõ rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával, így az anyakönyvi feladatok ellátása biztosított, de a feladat biztonságos ellátása
érdekében és a megváltozott képesítési elõírások miatt szükség lenne még egy fõ
anyakönyvi szakvizsgával rendelkezõ munkatársra. 2014. évben jelentõs változás
történt az anyakönyvi igazgatásban, július 1-jétõl bevezetésre került az elektronikus
anyakönyvezés, ami azt jelenti, hogy az anyakönyvi események csak elektronikusan
kerülnek rögzítésre.
Míg korábban a papír alapú anyakönyvbõl csak az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezetõ tudott anyakönyvi kivonatot kiállítani, ma már bárki, bárhol
kérheti az anyakönyvi kivonat kiállítását, ráadásul 2017. március 16-tól illetékmentesen.
2.3 A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátása
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében a
helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó
értékelést készít, amelyet a képviselõ-testület megtárgyal. Az értékelést meg kell
küldeni a megyei gyámhivatalnak.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ellátását a családtámogatási rendszer
átalakításáról szóló törvény vezette be, rendelkezései 2006. január 1-jén léptek
hatályba.
A települési önkormányzat jegyzõje a szociális helyzet (jövedelmi és vagyoni viszonyok) alapján a jogosult részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot állapít meg. Ez nem pénzbeli ellátás, hanem jogosultságot jelent a
gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, a tankönyvtámogatásra és minden
olyan kedvezményre, amelynek feltétele, hogy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre legyen jogosult.
Évente két alkalommal (augusztus hónapban és november hónapban), ha a hónap 1jén a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennállt
természetbeni támogatást kapnak a jogosultak fogyasztásra kész étel, ruházat,
valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.
Az Erzsébet-utalvány értéke 2016-ban mindkét alkalommal 5800-5800 Ft volt.
2016. év augusztus hónapban 113 jogosult részesült természetbeni ellátásként
655.400 Ft összegben, november hónapban pedig 100 jogosult 580.000 Ft értékben
Erzsébet-utalvány juttatásban.
2016. december 31-én 131 fõ gyermekvédelmi kedvezményre jogosult volt
településünkön.
A kedvezményt igénylõ családok alacsony jövedelmûek, a szülõk sok esetben
munkahellyel nem rendelkeznek vagy közfoglalkoztatottak, a család megélhetését a
gyermekek után járó ellátások, illetve szociális ellátások biztosítják.
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Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem 7 esetben 11
gyermeket érintõen került elutasításra, minden esetben azért, mert a családokban az
egy fõre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott értékhatárt.
(37.050Ft - családban, egyedülálló 39.900 Ft)
2.4 Egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatások az önkormányzat által:
2016. évben óvodáztatási támogatás már nem került folyósításra, mivel 2015.
szeptember 1. napjával hatályon kívül helyezték az óvodáztatási támogatásra
vonatkozó szabályozást, ez a támogatási forma megszûnt. Ennek oka, hogy 2015.
szeptember 1-jétõl változtak a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel szabályai.
December 6-án 180 fõ kapott Mikulás-csomagot, ezeknek összértéke 126.000 Ft
volt.
A képviselõ-testület 2016. õszén beiskolázási támogatásként az óvodás gyermek
részére személyenként 5.000 Ft, az általános iskolai tanulók részére gyermekenként
8.000 Ft, a középfokú oktatási intézmény tanulói részére személyenként 10.000 Ft,
a felsõoktatási intézmény hallgatói részére személyenként 15.000 Ft összegû egyszeri támogatást állapított meg. 184 fõ összesen 1.612.000 Ft támogatásban részesült.
Az önkormányzat születési támogatásként települési támogatást állapít meg a szülõ
részére gyermeke megszületésekor, melynek összege 20.000 Ft. Ezzel támogatást
nyújt azokhoz a többletkiadásokhoz, amelyek az újszülött gondozásához szükségesek. 2016. évben 9 fõ részesült összesen 180.000 Ft támogatásban.
A gyermekeket közvetlenül érintõ szociális kiadások összege: 3.153.400 Ft. Ez az
összeg 770.000 Ft-tal több, mint 2015. évben.
2.5 Gyermekétkeztetés:
A gyermekétkeztetést az önkormányzat vásárolt élelmezés formájában biztosítja, az
óvodában és az általános iskolában is.
2016. január 1-jétõl módosultak az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre
vonatkozó jogszabályi elõírások.
A gyermekétkeztetés kedvezményeire, az ingyenes étkezésre vonatkozó szabályok
eltérõek az óvodában, az általános iskolában és a középiskolában.
2016. évtõl az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülõ,
törvényes képviselõ kérelmére a déli meleg fõétkezést ingyenesen biztosítja a
hátrányos helyzetû gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermek részére.
A szünidei étkeztetés a tanév rendjérõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott
õszi, téli és tavaszi tanítási szünetben kerül megszervezésre, valamint a nyári
szünetben legalább 43 munkanapon keresztül.
Az óvodások pedig az ezen idõtartamokra esõ, az óvoda zárva tartásának idõtartama alatti munkanapokon részesülhetnek szünidei étkeztetésben.
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2.6 A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi munkájáról
2016.01.01. naptól megalakult a Család- és Gyermekjóléti Központ 26 település tartozik az ellátási területhez, minden településnek esetmenedzsere van, feladatuk a
hatósági intézkedéssel kapcsolatos ügyek (családba fogadás, védelembe vétel,
ideiglenes elhelyezés), valamint a családsegítõvel illetve a jelzõrendszeri tagokkal
való közös együttmûködés. Az esetmenedzseri feladatokat jelenleg Zám Lukács
Renáta látja el.
2016.01.01. naptól a jelzõrendszeri tanácsadó Szikszai Erzsébet.
A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermekek testi, lelki egészségének, családban
történõ nevelésének érdekében a következõk:
 Tájékoztatás
 Tanácsadás: Hivatalos ügyek intézése
 Szabadidõs programok szervezése - ezek:
- 206 fõ vett részt a Húsvéti és azt követõen az Adventi készülõdésben,
 2016. 04. 15. napon 53 család vetõmagban részesült,
 2016. 06. 16. naptól 2016. 08. 31. napig nyári gyermek étkeztetés keretében térítési
díjtól mentesen 14 gyermek részesülhetett meleg ebédben,
 Az önkormányzat jóvoltából 2016.06.27-2016.08.31. 3 gyermek étkezett térítés
mentesen, mivel õk a nyári gyermekétkeztetés keretein belül nem voltak jogosultak,
viszont a család számára nagy segítséget jelentett.
 A Johannita Szeretetszolgálat 2016. 12. 13. napon ruhaadományban részesítette
községünk lakóit.
Gyermekjóléti Szolgálatról: célja - olyan észlelõ- és jelzõrendszer mûködtetése,
amely lehetõvé teszi a gyermeket általában veszélyeztetõ okok feltárását.
Törekvésünk, hogy minél több problémát felderítsünk községünkben, igénybe véve
a lakosság, civil szervezetek, egyesületek segítségét is.
Figyelemmel kísérjük a településen élõ gyermekek életkörülményeit és szociális
helyzetét, a gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségleteit, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylõ helyzetét.
2016-os év során a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat éves forgalma 1422 eset volt.
A tárgyévben megfordult kliensek száma 386 fõ, közülük 13 új kliensnek számít.
2016-ben jelzõrendszeri megbeszélés 6 alkalommal volt tartva.
A megbeszélések aktív résztvevõi: a Jegyzõ Asszony, Szociális ügyintézõ, a
Háziorvos, a Védõnõ, a Református Lelkész, a Jármi-Papos-Õr Általános Iskola
Intézményvezetõje valamint helyettese, az Osztályfõnökök, a helyi Körzeti megbízott, valamint a vezetõ Óvónõ és a két település Családsegítõi.
Az együttmûködés a jelzõrendszer tagjaival eredményes és szinte napi kapcsolatban
állnak az érintettek egymással. 2016-ban is több alkalommal került sor közös
családlátogatásokra, a konfliktusok, problémák megoldása érdekében.
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A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a komplex családgondozás. Segíti a szülõket a
gyermek gondozásában, ellátásában, a családban jelentkezõ mûködési zavarok
megszüntetésében. Kezdeményezi és összehangolja a gyermek-szülõk részére a szociális alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást.
2.7 Jármi-Papos-Õr Általános Iskola
Úgy gondolom, mindenki számára ismeret, hogy az általános iskolánk kikerült az
önkormányzat fenntartása alól. A 2013-2014-es tanévtõl mind a 8 évfolyam a
központi épületbe került. Az eltelt évek azt bizonyították, hogy több elõnyel járt a
kisiskola megszüntetése, mint amennyi hátrányt jelent a kissé szûkös elhelyezés.
Az iskolába bevezetésre került a 16 óráig tartó oktatás. Az intézmény tanulói létszáma: 123 fõ. A hátrányos helyzetû tanulók aránya 8%, a halmozottan
hátrányosaké 28%. Sajátos nevelési igényû tanulóink száma 4 fõ és van 3 magántanulónk.
Az intézmény a korábban elnyert pályázatoknak köszönhetõen kívül-belül megújult.
Az elhasználódott eszközök folyamatosan pótlásra kerülnek, az udvaron játékok
szolgálják a szabadidõ kellemes eltöltését. Benti játékok elegendõ mennyiségben
állnak rendelkezésre az elnyert pályázatoknak köszönhetõen. Az informatikai felszereltsége az iskolának a legmagasabb szintû igényeket is kielégíti, hiszen a tantermek digitális táblával, rögzített projektorokkal és asztali számítógépekkel is felszereltek.
A nevelõk laptoppal rendelkeznek, így mindenkinek van lehetõsége interaktív, elektronikus és online tananyagokkal színesíteni a tanóráját. Szakkörök: sportkör,
énekkar, furulya, angol nyelvi délutánok színesítik a kínálatot. Matematikából, magyar nyelv és irodalomból, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokon, korrepetálásokon kapnak segítséget a tanulók.
2.8 Beszámoló háziorvosi szolgálat mûködésérõl
Dr Borbás Pálma a háziorvosi teendõit 1998. 04.01-tõl látja el Bt formában.
A két faluból a bejelentkezettek száma: 1842 fõ (2014-ben 1902 fõ)
0-18-éves korú: 316 fõ (2014-ben 338 fõ)
Egész éves megjelenés a rendelõben 16478 fõ (2014-ben 14032 alkalom)
Házhoz hívások száma: 139 fõ
Havi átlagos megjelenés: 1374 fõ (2014-ben 1170)
Napi megjelenés: 65 fõ
Az anya és csecsemõvédelem tanácsadás keretében történik hetente két napon, hétfõn, szerdán illetve folyamatosan. A terhesek orvosi ellenõrzése Mátészalkán a
területi kórházban történik. Az óvodai és iskolai ellátás folyamatosan történik,
ennek dokumentációját a védõnõ végzi.
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Ajánlott oltások közül népszerû a kullancs és a tüdõgyulladás elleni védõoltás a felnõttek és gyerekek között is. Influenza elleni oltásból 160 db került beadásra a
lakosság körében.
2015-ös évben a gondozottak száma:
- Magas vérnyomás: 377 (csökkenõ)
- Koszorúér megbetegedés: 169 (cs)
- Diabetes: 97 (cs)
- Agyér katasztrófán átesett: 36
- Infarktuson átesett: 24 (nõtt)
- Májcirrózis: 9
- Asztma bronchiale: 95 felnõtt és 9 gyermek
- Daganatos: 52 (2015-ben 57 fõ)
Összes halálozás Jármiban 12,
Újszülött szám 2016-ban 24 fõ Jármiban 8,
Idén várható újszülött Jármiban 7 fõ
Egyre több beteg rendelkezik vérnyomás és vércukorszintmérõvel, ami segíti az
otthoni ellenõrzést és a mért eredményeket rögzíteni tudják a kiskönyvükben, ami
megkönnyíti a gondozást.
2.9 Védõnõi Szolgálat mûködése
Az elmúlt két évben helyettes kolleganõ látta el a körzeti és iskolavédõnõi munkát
heti 20 órában.
2016-os évben Jármiban 8 fõ született,
1-3 éves: Jármi: 13 fõ
3-6 éves: Jármi: 64 fõ
Tanácsadás a helyettesítés alatt heti két alkalommal történt. Jelenleg már heti 3 nap
áll a szülõk rendelkezésére.
Az iskolában minden osztályban egészségügyi szûrõvizsgálatok, kampányoltások
zajlanak, több alkalommal hallhattak a gyerekek elõadásokat a káros szenvedélyekrõl, a serdülõkorról, családtervezésrõl, az AIDS-rõl, egészséges táplálkozásról.
Óvodában a fogápolásról.
Idei tanévben is lehetõség volt a 7. osztályos lányok önkéntes méhnyakrák elleni
ingyenes védõoltására, amit csak egy szülõ kért. Az oltások beadása körül nem volt
probléma, mellékhatások nem jelentkeztek.
Fejtetvességi szûrést havonta illetve probléma esetén gyakrabban is megtörténik az
iskolában és az óvodákban.
Ebben a tanévben csak 1-2 alakommal fordult elõ egy-egy gyermeknél probléma,
amit a szülõk még idõben lekezelték és ez által nem alakult ki nagyobb fertõzés.
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Kirívó szülõi gondatlanság, gyermekelhanyagolás, gyermekbántalmazás nem volt.
Ebben az évben már valószínûleg sor kerül a védõnõ által végzett méhnyakrák elleni
szûrõvizsgálatra. Az ehhez szükséges tanfolyam és eszköz a pályázati program
keretében rendelkezésre áll
2.10 Községi Könyvtár
Önkormányzatunk a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral kötött megállapodás alapján szervezi és így biztosítja a településünkön élõk számára a
hatékonyabb és minõségi könyvtári ellátását. Saját állományunk: 11.869 db dokumentum.
2016-ban 142 db könyv került beszerzésre, amelyek elõkészítve, raktári jelzettel és
vonalkóddal felszerelve kerültek kiszállításra a szolgáltató helyre. Elõfizetett folyóiratok a jelentkezõ igényeket igyekszenek kielégíteni.
2016-ban egy olvasói számítógép került beszerzésre, kapott szõnyeget és gyermek
bútorzatot valamint egy fényképezõ gépet a könyvtár. Három alkalommal továbbképzésre volt lehetõség. Rendezvények támogatására is lehetõség nyílt.
Beiratkozott olvasók száma: - 201 fõ
- ebbõl 14 éven aluli: 83 fõ.
Könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat:
- 4100 személyes használat jellemezte
- ebbõl 14 éven aluli: 2882
Kölcsönzött dokumentumok száma:
- 7042 db. dokumentum
- ebbõl 14 éven aluli: 4033 db. dokumentum
Helyben használt dokumentumok száma:
- 672 db. dokumentum
- ebbõl 14 éven aluli: 5554 db. dokumentum
Letéti állomány:
- 2016-ban 150 db dokumentum
Fontosabb rendezvények:
- Húsvéti készülõdés
- Katica bábszínház - egy tavaszi és egy õszi elõadása
- Drogprevenciós elõadás két korcsoportban - egy ifjúsági és egy felnõtt
- Tour de Gát kerékpártúra a Szamos- Kraszna gáton
- Napközis tábor
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- Ismerkedj a mesék birodalmával -egész héten át tartó interaktív program minden
korcsoportnak
- Mandala Dalszínház elõadása
- Márton- napi vetélkedõ és kézmûves foglalkozás
- Adventi készülõdés
A kulturális közfoglalkoztatásban két fõ vett részt, munkájukat az Országos
Széchényi Könyvtár felügyelte és ellenõrizte.
2.11. Közbiztonság helyzete településünkön
A Vaja Körzeti megbízott Csoport (településünkön is ellátják a feladatot) a
Mátészalkai Rendõrkapitánysághoz tartozik. A Kapitányság területén nem csak a
statisztikai adatok szerint, hanem az ott lakó emberek véleménye szerint is a megnõtt jelenlét miatt nagyobb a biztonságérzet, csökken a bûncselekmények száma.
A Vaja KMB csoporton belül Osán János r.tzls Jármi körzeti megbízottja. Szoros
kapcsolatot tart a helyi iskolával, önkormányzattal, gyermekjóléti szolgálattal.
A településünkön a 2016-os évben 19 db bûncselekmény jutott a rendõrség
tudomására. Ezek túlnyomó többsége vagyon elleni bûncselekmény volt, 9 lopás,
illetve annak minõsített esetei voltak.
A fennmaradó bûncselekmények közül egy súlyos testi sértés volt, 2 emberi
méltóság elleni bûncselekmény, 4 ittas vezetés, 3 garázdaság. 11 esetben történt feljelentés közlekedési szabálysértés miatt. 4 esetben volt engedély nélküli vezetés,
okmányokkal összefüggésben szintén 4 eset, 3 eset pedig egyéb szabálysértés miatt.
Szabálysértési õrizetbe vétel egy esetben történt, 15 fõvel szemben helyszíni bírság
került kiszabásra õk többségében átutazók voltak.
4 közúti közlekedési baleset történt, melybõl 2 esetben személyi sérülés is
keletkezett.
13 fõ elõvezetése történt, 24 lakcímkutatást, 8 db bûnügyi, 29 közbiztonsági megkeresést hajtott végre a csoport. Végeztek fegyver és biztonsági õrök ellenõrzését,
eljártak névtelen bejelentésekben - amelyek általában alaptalanoknak bizonyultak.
A csoport 57.14 %-os eredményt ért el az ismeretlen személyek által elkövetett tulajdon elleni szabálysértések felderítésében, ami a kapitánysági átlagon feletti teljesítmény. A csoport jó színvonalon, eredményesen teljesítette a 2016-évet.
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2.12 A Járási startmunka mintaprogramokról röviden - öt mintaprogramra
pályáztunk.
Belvízelvezetésben (5 fõ)
A Kölcsey utcában lévõ nyílt árokrész betoncsõvel történõ ellátása volt a kiemelt
feladat 120 méter hosszan. Szükséges volt a meder elõkészítésére, amely jelentõs
földmunkával járt. Ehhez és a további földmunkáinkhoz pályáztunk egy árokásó
gépet, amelyet a meglévõ traktorunkra lehet szerelni. Sajnos a földmunkát végül
kézi erõvel kellett elvégezni, mert a munkavédelmi felelõs véleménye az volt, hogy
a munkagép annak ellenére, hogy nem önjáró a kezelõjének legyen meg a vizsgája.
Ezt a vizsgát az önkormányzat finanszírozásában két fõ szerezte meg. Elégeztük a
Kossuth és Kölcsey utcát összekötõ árokmeder tisztítását, a Jármi-Papos között
húzódó 230 méter árok takarítását, kaszálását. Három darab tisztító aknát készítettünk. Fûráccsal történõ árokmeder burkolása történt a Kossuth 67 számtól.
Bio- és megújuló energia felhasználása 5 fõ program
A célja, a téli tüzelõ elõállítása az önkormányzati intézményeink számára. A kazánprogramoknak köszönhetõen önkormányzatunknak az alapdíjakon kívül nincs
gázszámlája. Összegyûjtünk minden hasznosítható alapanyagot a településrõl.
Nem égetünk el olyan anyagokat, amelyek füstje káros az élõlényekre az élõ
szervezetre! Nem égetünk zöld hulladékot, mûanyag palackot, szemetet, gumit,
ruhát, cipõt. A fasorok tisztítását folyamatosan végezzük és a jövéseket begyûjtjük.
A gazdák földjein lévõ kukorica szárat, csutkát és napraforgó szárat szintén
gyûjtjük, dobozokba tördeljük vagy összekötjük és ezeket használjuk fel a fûtésre.
A telepített arundó nád bakteriális fertõzés miatt kipusztult, így abból nem tudtunk
tüzelõt hasznosítani. Az újra telepítése megtörtént. Papírtéglát is készítettünk, a
keletkezett papírhulladékból.
Nagy értékû beszerzett gépünk egy aprító gép, amely kóró és csutkaszár zúzására
alkalmas. Ez az árkategória, amelyet pályáztunk, (Br: 289.000 Ft) vastagabb fás szár
aprítására nem alkalmas.
Helyi sajátosság program - 19 fõ
Az elõzõ évek koncepciójához illeszkedõen terveztük meg a végrehajtandó feladatokat. Közösségi tereinket fejlesztjük évrõl-évre: filagóriákat készítettünk, térköves
aljzattal a Kölcsey utcán lévõ mûvelõdési ház udvarán. A raktárépületünknél
bejárati kaput készítettünk. Ugyan erre a telephelyre megépült a kerítés. Elkészült a
sporttelepre a 4 filagória és a lócák asztalokkal. Térkövet, járdalapot, folyókát,
szegélykövet öntöttünk melybõl egy másik programban a Kölcsey utca 14-32
házszámig járda épült. Beindítottuk a vesszõfonást a téli idõszakban.
A programban egy betonkeverõ került beszerzésre nagy értékû eszközként.
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Mezõgazdasági program - 25 fõ
120 méter fóliában paprikát, paradicsomot termeltünk, 2000 m kordonon uborkát. A
telepített szamócánkat átalakítottuk, csepegtetõ öntözésre. Szaporító anyagra, tápanyagra, növényvédõ szerre volt szükségünk, pótoltuk a fóliát, hálót és beszereztük
a csepegtetõ rendszer tartozékait. Nagyértékû eszközök közül vásároltunk, egy
pótkocsit az MTZ 32-es traktorunkhoz és egy kisméretû tárcsát.
Belterületi közúthálózat karbantartása
A program keretében elvégeztük a Kölcsey utca 14-32 ig terjedõ szakaszon a
térköves járda építéséhez szükséges földmunkát, szegélykõ építését és a szakasz teljes térkövezését. Folyamatosan kaszáltuk az árkokat, takarítottuk az út padkát és a
lefolyókat.
III. Pályázatokról:
Több területen éltünk a lehetõségekkel és adtunk be pályázatokat, ezeknek az eredményeirõl még nem kaptunk tájékoztatást. Folyamatosan jelennek meg a
hiánypótlások, vagy folynak a helyszíni bejárások.
A legnagyobb értékû pályázatunk az önkormányzat épületének a hivatali részére
beadott energetikai pályázat a TOP-ban, ez 100%-os támogatottságú lenne és az
épület külsõ felújítását, napelemet tartalmaz. Sajnos az épület belsõ felújítására a
pályázat nem ad lehetõséget és a mûvelõdési ház része sem szerepelhetett a felújítandó tételekben, csak az épület hivatali része.
A 100%-os TOP-os pályázati kiírásban nem szerepelt más olyan célterület, amelyre
szükségünk lett volna.
Sajnos nem került kiírásra a belterületi csapadékvíz elvezetés, a belterületi
kerékpárút felújítása, amelyre nagy szüksége lett volna településünknek.
A Református Egyház adta be a volt irodaház felújítására a pályázatot, amely már
elbírálásban részesült és támogatott lett. Ez a pályázat az épület belsõ - külsõ
megújulását eredményezné. Nagy szükség lenne a megvalósulására, viszont komoly
fejtörést okoz az önrész elõteremtése, amely kb., közel 10 millió forint.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket, várjuk véleményeiket, észrevételeiket,
javaslataikat.
IV. Közmeghallgatás az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl
Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester
A 2017. évi költségvetés fõbb számsorait a kiosztott táblázat tartalmazza, úgy gondolom külön nem szükséges ismertetni. Amennyiben van kérdés a táblázatban
szereplõ adatokkal kapcsolatban várjuk a kérdéseket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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A lakosság javaslatainak meghallgatása
Gyõrfiné Papp Judit polgármester: Várom a tisztelt lakosság kérdéseit,
észrevételeit.
Papp Lászlóné: A csapadékvíz elvezetés az ingatlanunk elõtt nem megoldott.
Esõzéskor feljön a víz, még az udvarról sem lehet kijönni. Ezt a problémát meg kellene szüntetni.
Gyõrfiné Papp Judit polgármester: Ott van a tûzcsap, a bukkanó és az akna,
amely akadálya a víz elfolyásának.
Kállai Mihály: Az áteresz nem engedi le a vizet. Zám Miklós elõtt évek óta nincs
takarítva a kútgyûrû.
Guthy Lajos: Már több alkalommal jeleztem, hogy a szemétszállítást végzõ cég
dolgozói nem oda teszik vissza a kukákat, ahonnan elveszik. Ez balesetveszélyes és
kérném jelezni ezt a problémát a szolgáltató felé.
Tavalyi közmeghallgatáson javaslatot tettem arra, hogy a Kossuth utcai lámpát a
buszmegállóhoz 25-30 méterrel közelebb kellene tenni, mert lehetetlen átmenni az
úton. Volt-e ezzel kapcsolatosan megkeresés? Mikor lesz lehetõség a fõút felújítására, mert olyan kátyú és nyomvályú van az úton, hogy a forgalom miatt még az
ablakot sem lehet nyitva hagyni, olyan zaj van. Mátészalka felé a kerékpárúton az
elsõ emelkedõ utáni lejtõn a szalagkorlát alatt van egy gödör, amit már a fû is benõtt.
Balesetveszélyes ez a szakasz, mert a mély gödörbe valaki bele fog esni. Javaslatom
lenne, hogy ezen a 10-15 méteres szakaszon egy korlát kerüljön elhelyezésre. Tavaly is megjegyeztem, hogy nagyon kevesen vagyunk, a megjelentek fele az önkormányzatnál dolgozik. Mi lehet az érdektelenség oka? Nem késõ ez az idõpont? Már
fél év eltelt az évbõl. Meg kellene próbálni hamarabb megtartani a falugyûlést.
Kovács Imre: Két dologhoz szeretnék hozzászólni, amire úgy érzem, hogy van
rálátásom. Az egyik a konditeremmel, a másik pedig a Kölcsey utcán elvégzett
munkálatokkal kapcsolatos. A konditerem üzemeltetése balesetveszélyes, amit a
fejlesztésekkel - amit beszéltünk - meg lehetne szüntetni. Nem szabad engedni
embereket olyan szeren dolgozni, ami balesetveszélyes. Ön, Polgármester Asszony
biztosan tisztában van azzal, hogy az ott lévõ felszerelés egyenlõ a nullával.
A másik észrevételem, hogy a legyártott betonelemek technológiája nem megfelelõ,
vagy a munkafolyamatot irányító szakmailag nem hozzáértõ ember volt, vagy az
utókezelés nem volt megoldott. Ha valaki végigmegy a Kölcsey utcán, az láthatja,
hogy a járda katasztrofális állapotban van, pedig úgy tudom, hogy egy éve készítették. Azt nem tudom, hogy saját forrásból, vagy pályázati forrásból, bár ez lényegtelen is, viszont ez pazarlás. Valószínûleg nem megfelelõ embereket foglalkoztattak.
Kié a felelõsség a konditeremben történõ balesetekért? Azé, aki ott dolgozik? A
balesetvédelmi oktatás nevetséges volt. A fejlesztéssel az igénybevétel nõne. A
szakmai irányítás elengedhetetlen lenne.

28

Varga Lajos képviselõ: Guthy Lajos kérdésére válaszolva, a gyalogátkelõhely
helyét a szakmai szervek határozták meg. Erre adták meg az engedélyt. Ezen nem
tudunk segíteni.
Amíg a 49-es elkerülõ meg nem épül, nem lesz változás. Ha megépül az elkerülõ,
csak akkor fog megszûnni a jelenlegi forgalom.
Jármi legnagyobb gondja a belvízelvezetés problémája. Az áteresz rég nem volt
takarítva. Pályázatot nem írnak ki, így saját erõbõl igyekszünk a problémákat
orvosolni.
Gyõrfiné Papp Judit polgármester: A kerékpárút 5 éves fenntartási idõszaka most
fog lezárulni. Decemberben ellenõrzést tartottak, leírták a hiányosságokat. A
kerékpárút mellé ültetett fákat ki akarták vágni, mert arra hivatkoztak, hogy az 50
cm-es távolságon belül vannak. Egyesével lemértük a fa és a kerékpárút közötti
távolságot és így csak egy fát kellett kivágni.
Az Arany János utcán mindig panasz van arra, hogy kivezetik a csatornákat az
utcára és a szemben lakókat elönti a csapadékvíz. Hasonló a probléma a szeméttel,
mert a szemetet is kihordják a kertek végére, ami a másik utca utcafrontja, az ott
lakók nézik a szemetet.
A konditerem állapotával és a gépparkkal tisztában vagyunk, szívem szerint
bezárnám. Erõnkhöz mérten igyekszünk fejleszteni. Én nem tudom, hogy Ön Imre
miért mondott fel. Örültem, hogy végre egy szakmailag hozzáértõ ember kerül
foglalkoztatásra. Amit most elmondott, az velünk szemben etikátlan. A bevétel
nagyon kevés, ami tulajdonképpen semmire sem elég. Szakképzett ember nincs,
csak közmunka keretében tudjuk a foglalkoztatást vállalni. Ha ilyen kritika jön,
akkor be fogjuk zárni a konditermet.
A közfoglalkoztatás egy kényszerhelyzet. Szakképzett emberek nincsenek, a szakemberek máshol dolgoznak. A beton nagyon sok helyen tönkrement, a sót autóval
felhordták rá. A kitûzött célokat elérjük összességében. Kézzel öntik a betonelemeket. Tudomásul kell venni, hogy nincs szakemberünk, akik itt dolgoznak 8
általánossal vagy még azzal sem rendelkeznek, vagy idõsebbek 60 év felettiek.
Nincs elég képzett emberünk, viszont van egy réteg, aki máshol nem tud elhelyezkedni.
Kovács Imre: A képviselõ-testület megszavazta a két kondigép beszerzését és miért
nincs még megvásárolva?
Gyõrfiné Papp Judit polgármester: Az eladó a megadott számon elérhetetlen. Én
sajnálom, hogy felmondott. A két gépért elmegyünk Kiskunfélegyházára.
Kovács Imre: Miért nem lehetett, azt megoldani, hogy nekem legyen csak kulcsom
és a személyes dolgaim között ne kutasson senki. Én nem gyanúsítottam meg senkit,
csak azt mondtam, hogy zárva volt minden, tehát olyan járt ott, akinek kulcsa volt,
még egy kábelt is bedugva hagyott.
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Gyõrfiné Papp Judit polgármester: A problémával hozzám nem fordult senki. Ezt
felém kellett volna jelezni, és nem rögtön felmondani. A takarítónõ azt mondta, Ön
megvádolta, hogy eltûnt az ollója.
Kovács Imre: Én azt mondtam, hogy olyan járt a konditeremben, akinek kulcsa
van.
Gyõrfiné Papp Judit polgármester: A szemétszállítással sok gond van, ismét
jelezzük a problémákat. Az útfelújításra a Közút válasza, hogy nincs rá pénzük. Az
elkerülõ megépülésérõl nincs információnk.
Az intézmények beszámolója után kerül sor a közmeghallgatásra.
Guthy Lajos: Javasolnám, hogy februárban, vagy tavasszal a költségvetés elfogadása után kerüljön sor a közmeghallgatásra. A fiatalok panaszkodnak, hogy nincs
szórakozási lehetõségük, mégsincs itt közülük senki.
Gyõrfiné Papp Judit polgármester: Az idõsek napjára tudunk programot
szervezni, ami nyílt és a lakosság részérõl még sem jön senki. Családi napot
szervezett a Civilek Jármiért Egyesület, amire egy néhány családon kívül nem volt
érdeklõdõ. Falunapokra nem adnak támogatást. Ha jönnek csoportok, a területet, a
mûvelõdési házat odaadjuk szívesen, mert a településé, mindenkié. Várjuk a
kezdeményezéseket. A szilveszteri rendezvényre sem volt érdeklõdõ, ezért elmaradt
2016. decemberében.
A népkonyhát bárki igénybe veheti, az ételt Mátészalkáról hozzák, fizetni nem kell
érte.
Mindák Katalin jegyzõ: Az önkormányzat együttmûködési megállapodást kötött,
egy nyíregyházi Étkezési Centrum nevû szolgáltatóval.
Kállai Mihály: A járdát kössük össze Jármi és Papos között, hogy mire kezdõdik a
tanév legyen kész.
Gyõrfiné Papp Judit polgármester: A KPM-et már többször megkerestük ezzel
kapcsolatosan, azonban közölték, hogy csináltassunk tervet - ami több százezer
forint -, mert másképp nem engedélyezik.
Kovács Imre: Sportág választó, fiatal tehetségek pályázat keretében országos neves
versenyzõket tudok idehozni.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Gyõrfiné Papp Judit polgármester megköszönte a polgárok megjelenését, a
közmeghallgatást bezárta.
k. m. f.
Gyõrfiné Papp Judit
polgármester

Mindák Katalin
jegyzõ
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V.
TÁJÉKOZTATÓ
a 2016. évi zárszámadásról

BEVÉTELEK:
MEGNEVEZÉS

EZER FT

1. Önkormányzat mûködési támogatása

127.358

2. Közhatalmi bevételek

8.498

3. Mûködési bevételek

24.104

4. Mûködési célú támogatások államháztartáson belülrõl

83.167

5. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrõl

8.216

6. Mûködési célú átvett pénzeszköz

763

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

111

Költségvetési bevételek összesen

252.217

Elõzõ évi költségvetési maradvány igénybevétele
államháztartáson belüli megelõlegezés

21.806
4.438

Finanszírozási bevételek összesen

26.244

Bevételek összesen

278.461

KIADÁSOK:
1. Mûködési kiadások:

234.069

2. Felhalmozási kiadások

13.975

Költségvetési kiadások összesen

248.044

Finanszírozási kiadások

4.530

Kiadások összesen

252.574
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VI.
TÁJÉKOZTATÓ

Jármi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl
BEVÉTELEK:
MEGNEVEZÉS

EZER FT

1. Önkormányzat mûködési támogatása

137.058

2. Közhatalmi bevételek

8.300

3. Mûködési bevételek

23.639

4. Mûködési célú támogatások államháztartáson belülrõl

89.396

5. Mûködési célú átvett pénzeszköz

500

Költségvetési bevételek összesen

258.893

Elõzõ évi költségvetési maradvány igénybevétele

3.784

Finanszírozási bevételek összesen

3.784

Bevételek összesen

262.677

KIADÁSOK:
1. Mûködési kiadások

246.423

2. Felhalmozási kiadások

11.756

Költségvetési kiadások összesen

258.179

Finanszírozási kiadások

4.498

Kiadások összesen

262.677
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Általános ikolai ballagóink:
Éles Dominik
Gergely Tifani Napsugár
Györfi Roland
Horváth Elizabeth
Juhász Judit
Juhász Tibor
Koós Dorottya
Kovács Kornél
Kovács Krisztián
Kovács Tibor
Kozák Gergõ
Lakatos Vivien
Németh Tamás
Opre Hanna
Simán László
Szász Natasa
Winterpacht Szabina

Óvodai ballagóink:

Katona Zoé
Szabó Hajnalka
Horváth Szebasztián
Kovács Ágota Noémi
Kovács Elizabet Magdolna
Bakos Panna Dorina
Kovács Lara
Szabó Panna
Kovács Hanga
Bartha Krisztián
Vashegyi Márk
Steiner Levente
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2016
Születések 2016-ban:
Biri Áron
Iván Mira
Halász Antal Zsolt
Anda Bence
Nagy Szintia
Madár Patrik
Kállai Tamás Marcell
Haga Hanna

2016.01.11
2016.01.24
2016.06.06
2016.06.29
2016.08.31
2016.09.20
2016.10.09
2016.12.26

Halálozások 2016-ban:
Bodnár Béláné
Soltész Matild
Kiss Sándorné
Sófi Sándor
Kovács József
Veress Miklós
Kaszonyi Jánosné
Sarka Béla
Takács Mihályné
Kiss Ferencné
Ganyu Gyula
Lengyel Istvánné
Jáger József
Jakab Zsigmondné

2016.03.19
2016.06.01
2016.06.12
2016.07.22
2016.07.28
2016.09.17
2016.11.07
2016.11.24
2016.12.09
2016.12.16
2016.12.19
2016.12.22
2016.12.23
2016.12.29

Mátészalka
Mátészalka
Mátészalka
Fehérgyarmat
Mátészalka
Mátészalka
Mátészalka
Mátészalka
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ANYAKÖNYVI HÍREK 2017
Születések 2017-ben:
Molnár Anna
Markos Vivien
Zsigó Richárd Kevin
Szalai Zsófi
Ésik Enikõ
Ésik Sándor
Ésik Attila
Berki Panna Zsófia
Küsmödi Péter
Tóth Kinga
Tóth Bianka

2017.01.12
2017.02.16
2017.03.10
2017.07.12
2017.07.06
2017.07.06
2017.07.06
2017.07.28
2017.08.14
2017.10.16
2017.10.16

Halálozások 2017-ben:
Vékony Sándor
Kállai Sándor
Borbás József
Torkos Sándorné
Szabó Miklósné
Markovics Gyula
Jóni Erzsébet
Horváth László
Szondy Zoltán
Lengyel István
Bábel Andrásné
Kovács Sándorné
Ambrus Károly
Gaál Lászlóné
Hajnal Andrásné
Kiss Lajosné
Antek József

2017.01.08
2017.01.28
2017.02.06
2017.02.28
2017.03.06
2017.03.24
2017.03.27
2017.04.23
2017.04.28
2017.05.05
2017.05.06
2017.08.08
2017.08.31
2017.10.22
2017.11.14
2017.11.15
2017.11.24

Nyíregyháza
Mátészalka
Mátészalka
Fehérgyarmat
Debrecen
Debrecen
Debrecen
Nyíregyháza
Budapest X
Mátészalka
Mátészalka

35

Közérdekû információk
Ügyfélfogadási rend:
Ügyfélfogadás:
Hétfõ: 8.00-tól - 12.00-ig, délután ügyfélfogadás nincs.
Kedd: 8.00-tól - 12.00-ig, délután ügyfélfogadás nincs.
Szerda: 8.00-tól - 12.00-ig, délután 13.00-tól- 16.00-ig.
Csütörtök: 8.00-tól - 12.00-ig, délután ügyfélfogadás nincs.
Péntek: Ügyfélfogadás nincs.
Jegyzõ fogadóórát tart:
Hétfõ: 8.00-tól - 12.00-ig
Ebédidõ 12.00 - 12.30-ig
Az ügyfélfogadási idõn túl csak rendkívüli esetben történik ügyintézés.
A segélyek fizetése a hirdetõtáblán meghatározott napokon és idõpontban történik.
Elérhetõségeink:
Cím: 4337 Jármi, Kölcsey út 14
Tel:44/ 310-879
Fax :44/ 502-619
Polgármester: 44/502-620; 20/ 5906-797;
e-mail: polgarmester@jarmi.hu
Jegyzõ: 44/500-049
Kálmándi Tibor 20/387-75-58
Major Tamás temetõgondnok-traktoros: 20/5278099
www.jarmi.hu
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