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Tisztelt Olvasó!

Elõször is köszönöm, hogy kezébe vette kiadványunkat és szentel néhány percet
arra, hogy tájékozódjon önkormányzatunk munkájáról.
Évrõl-évre igyekszünk összefoglalni önkormányzatunk, az intézményeink és azon
civil szervezetek munkáját, akik folyamatosan rész vesznek rendezvényeinken,
támogatnak bennünket.

Egy kis visszatekintés:
2014-ben lezárult egy választási ciklus, amelyben önkormányzatunk a pályázatok-
nak köszönhetõen  573.628.225 Ft-al növelte az önkormányzat vagyonát.

Megvalósult: az általános iskola, az egészségház, a ravatalozó, az óvoda-óvoda
udvar felújítása. Elkészült a szennyvízberuházás, megépült a kerékpárút, falunapra,
közösségi rendezvényekre nyertünk támogatást, parkolót alakítottunk ki a
temetõnél, szelektív szigeteket, fedett kerékpártárolókat építettünk. 
Támogattuk a fiatalok kezdeményezését: közremûködtünk az évenkénti labdarugó
torna bonyolításában, örülve, hogy van ötletük, akaratuk és mindezt önállóan meg
is valósítják. Köszönet a szervezõknek- a résztvevõknek.

2015-2019 - egy választási ciklust takarnak az évszámok. A pályázatokra
vonatkozóan viszont volt egy rövid szünet, amiben az elõzõ ciklus lezárult és kis
szünetet követõen indult a következõ. Ebben a szünetben kérték a projekt ötleteket
az önkormányzatoktól a megyei fejlesztési terv elkészítéséhez is. Képviselõ
testületünk megfogalmazta a fejlesztési elképzelését 11 célterületre vonatkozóan és
továbbította a koordinátorok felé.

2014-2020-as évekre vonatkozóan aztán megnyíltak és folyamatosan nyílnak meg
pályázati lehetõségek: Település Operatív program, a Magyar Falu program,
lehetõséget adtak-adnak a kistelepülések kiemelt fejlesztésére-fejlõdésére. 
A megnyílt pályázati lehetõségeket kihasználva nyújtottuk be pályázatainkat.

Pályázatban el-
nyert támogatás-
nak köszönhetõen
projektorral és há-
zimozi rendszerrel
gazdagodott a
könyvtár, mely
lehetõvé teszi tel-
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jes filmek és mesék megtekintését. A filmek a "Könyvtármozi" honlapjáról ingye-
nesen letölthetõek.

- Energiatakarékos Közös Hi-
vatal - erre sikeres pályázat
keretében 30.302.013 Ft támo-
gatást kaptunk és a fejlesztés
megvalósult 2018-ban.
- Önkormányzati intézmény
felújítása keretében a Kossuth
utca 41 szám alatt lévõ épület
újult meg 141,22 Millió Ft érték-
ben. A pályázat tartalmazta egy
játszótér kialakítását is, amelynek
megvalósulása folyamatban van. Az
épület külsõ belsõ felújítása nagy
öröm számunkra, mivel együtt-
mûködési megállapodás kere-
tében többek között a Jármi

Református Egyházközség ellátja a településünkön élõ idõsek házi gondozását is. 
- A hodászi út felújítására nyert támogatási összeg: 24.725.942 Ft.  A munka az
elõírtaknak megfelelõ elõkészítés után elkezdõdik. A Kossuth utcától kezdõdõ
leágazástól indul és Jármi külterület határáig tart. Ennek a pályázatnak a története
hosszú. Két célterületre lehetett pályázatot benyújtani. Erõgép és munkagép beszer-
zésre és útfelújításra. Mindkét területre elkészült és benyújtásra került a pályázat,
2017-februárjában. Egy év múlva 2018. februárjában érkezett meg a támogatói ok-
irat, amely szerint az út felújítását támogatják viszont a gépbeszerzést nem, mert a
dûlõutak jelentõs része kõzúzalékos, így kevés a földutak hossza. Köteleztek ben-
nünket arra, hogy 11.781.801 Ft értékben szerezzük be a két gépet. Jogorvoslattal
éltünk, miszerint a két célterület egymástól független, így módosítsák a támogató
okiratunkat oly módon, hogy maradjon benne az út javítása az 1.301.372  Ft önerõ-
vel, a gépbeszerzésre vonatkozó kötelezettségünket töröljék el. Ennek a folyamat-
nak a végére sikerült elérkezni 2019. július 17.-én.
- Ingyenes VIFI- hálózat
A VIFI4EU- ( ingyenes-wifi hozzáférés az európaiak számára) pályázaton nyertünk.
Összege:15.000 EUR. Ennek keretében a Kossuth utca 41 számú közösségi téren
lesz elhelyezve 2 beltéri és 9 kültéri egység az egész terület lefedése érdekében.
(Senkit ne tévesszen meg az ingyenes-wifi elnevezés.) A meghirdetett pályázati fel-
hívás ingyenes hozzáférési pontra vonatkozik és nem azt jelenti, hogy a település
különbözõ pontjaira letelepített eszközöknek köszönhetõen mindenki a saját

4



otthonában ingyen internetezhet. Ilyen pályázati kiírás jelenleg nincs. Ebben az eset-
ben is az önkormányzatnak elõ kell fizetnie egy 30Mbit/sec sebességû internet kap-
csolatra, amelyet megkövetelt a pályázati felhívás.
- Közösségeket erõsítõ programokra nyertünk támogatásokat: A Vidékfejlesztési
program keretén belül a Szatmári Síkság LEADER Egyesület felhívására beadott
pályázatunk támogatást kapott. 2019.07.13-án megrendeztük a családi napot, mely-
lyel a helyi családoknak szerettünk volna kedveskedni. A pályázati kiírás szerint
eszközbeszerzésre is lehetõségünk volt. Pályáztunk mobil színpad beszerzésére,
hangosító felszerelésre, projektorra és vetítõ vászonra. A pályázat saját erõt
igényelt, melynek összege 158.293 Ft. A projekt összköltsége: 3.158.266 Ft. 
Sajnos a megítélt támogatási összeget még mindig nem kaptuk meg csak a támo-
gatói okiratot.
- Pályázatot nyújtottunk be a 2019-es Rákóczi emlékév alkalmából. Támogatói
döntés értelmében a program megvalósítására 180.000 Ft-ot kaptunk.
- Az óvoda épülete kívül - részben, belül is megújult az évek folyamán. A teljes
belsõ felújítás érdekében a Magyar Falu Programban beadásra került az óvodabelsõ
felújítása. 
- A kistelepüléseket érintõ útszakaszok felújítási programjában fog megvalósulni a
Petõfi utca teljes körû burkolat cseréje, vízelvezetése.
- Önerõs beruházásként több részletben építettük ki a fiatalok által kedvelt helyen a
Kossuth utca 41 szám alatt a kamerarendszert, készültek filagóriák, szalonnasütõ
helyek.
- Európai mobilitási héthez csatlakozó pályázatunkkal 500.000 Ft-os támogatást
nyertünk, amelyet az iskolában és az óvodában a biztonságos gyaloglás és kerék-
pározás témakörében végzett ismeretterjesztésre, vetélkedõkre, kézmûves fog-
lalkozásra fordítottunk.

Döntésre vár még a 2016-ban a Nemzeti Szabadidõs - Egészség Sportpark által
meghirdetett pályázati felhívásra beadott kültéri sportpark igényünk. Gyopáros
Alpár kormánybiztos Úr a napokban jelentette be, hogy a Magyar Faluprogram
kiegészül ezzel a célterülettel. Akik tartaléklistára kerültek lehetõséget kapnak a
megvalósításra.

2019-év õszén indul el öt település
- Konzorciumának keretében a 33.061.613 Ft támogatású projektünk, amelynek a
tartalmi része a következõ: a mûvelõdési ház nagytermének ajzat burkolása, kom-
petenciák fejlesztése, eszközök beszerzése: (projektor,laptopok,televízió,kertészeti
eszközök), foci klub vezetése, egészséges életmód-egészségnapok- prevenciós
programok szervezése, prevenciós elõadások, sporteseményekkel kapcsolatos
egészségnapok, közösségi programok szervezésére.
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- 2019- év végén szintén lesz tûzifa támogatás, mivel pályázatunknak köszönhetõen
nyertünk 113 m3 , ezen a kereten kívül minden évben Képviselõ testületi döntés
alapján beszerzésre került még brikett, vagy akácfa.

Ebben a ciklusban településünk - az önkormányzat vagyonát tovább növelte-
valamint pályázati forrásokból támogatta az önkormányzattal együttmûködõ
civil szervezeteket-szervezõdéseket. Ennek köszönhetõen a település
232.647.834   Ft és 15.000 EUR forráshoz jutott 2019.szeptemberéig,

Ennek az összegnek a további emelkedésére lehet számítani, mivel beadásra kerül-
tek a Magyar Falu program felhívásaira a következõk:
- Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartására. Pályázott összeg:
15.000.000 Ft
- Temetõ fejlesztése. Pályázott összeg 25.5000.000 Ft
- Polgármesteri hivatal felújítása (belsõ felújítás) Pályázott összeg 30.000.000 Ft
- Óvoda udvar. Pályázott összeg 5.000.000 Ft

Településünk fejlõdése-fejlesztése az önkormányzat stabil gazdálkodásának biz-
tosítása miatt, elsõsorban csak pályázati forrásból lehetséges. Mindig egy takarékos,
kiszámítható gazdálkodás jellemezte a település többségének bizalmát élvezõ
vezetést. A kötelezõ feladatok ellátásának biztosítása elsõdleges feladata az önkor-
mányzatunknak. A jelenlegi pályázati konstrukciókat azért biztosítja a kormány,
hogy a kis adóerõ képességgel, kevés önálló bevétellel rendelkezõ településeken se
álljon meg az élet, ne legyen elvándorlás. A pályázatok elbírálásánál - TOP-os
pályázatok - a rendelkezésre álló keret lakossági létszám alapján került elosztásra.
Jármi ebbõl a keretbõl 171.522013 Ft., támogatáshoz jutott.
Ezen felül természetesen megnyílnak olyan források is ahol önerõvel is lehet meg-
valósítani elképzeléseket. Itt mérlegelni kell, mire mennyi összeg erejéig lehet biz-
tonsággal kötelezettséget vállalnia a képviselõ-testületnek ?

Kevés adóbevétellel rendelkezünk, ez a bevétel nem teszi lehetõvé nagy összegû
önerõs beruházások megvalósítását.
A kötelezõ feladataink ellátását sem fedezi le a központi költségvetés. Ezen túl
kiegészítõ támogatástól is elesünk, mivel a településen nincs iparûzési adó.

Pályázatok benyújtásában élen jár önkormányzatunk! Úgy gondolom, hogy a
fejlesztések, melyek a településen megvalósultak összegszerûen is arányban vannak
a település lélekszámával.
Minden pályázatot benyújtottunk, ami a településünk fejlõdését az itt élõk élet-
minõségének, komfort érzésének javítást szolgálta.
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Folyamatos figyelemmel kísértük a kiírásokat, mivel
- Évek óta nagyon fontos lenne a belterületi csapadékrendszer felújítása - sajnos
nincs pályázati lehetõség jelenleg sem a kistelepülések részére. 
- A belterületi kerékpárút felújítására is nagy szükség lenne. - Az ésszerûség azt
kívánná, hogy megvalósítása a csapadékvíz elvezetést követõen valósuljon meg,
mivel a kettõt egymástól elválasztani nem szerencsés. 
- Jármi uszoda kérdése mindig napirenden van - fájó, de sajnos az uszodát olyan
beruházások közé kell sorolni, ami akkor - amikor megépült, már komoly terhet és
kiadást jelentett az önkormányzat számára. Az akkori vezetés is igyekezett közpon-
ti támogatást szerezni a hiány fedezésére eredménytelenül. Az azt követõ ciklusok-
ban is napirendre került többször is. Pályázati forrás nincs sem a felújítására, sem az
üzemeltetésére. Önkormányzati forrásból nincs mód egyikre sem: sem felújítani,
sem üzemeltetni. A kistelepülések iskoláit fenntartó KLIKK- nek a testnevelési
órákban biztosítani kell az úszás oktatását. Ezt a lehetõséget megragadva levelet
küldtünk a minisztériumba, melyben leírtuk és fényképpel dokumentáltuk, hogy a
településünkön van uszoda, amely felújítást követõen tanuszodaként rendelkezésre
állna az iskolai úszás oktatására. A minisztérium válasza az volt, hogy tudomásuk
van az uszodáról, de járásonként egy uszodát kell biztosítaniuk, amely Mátészalkán
rendelkezésre áll, nem áll szándékukban az uszoda használata. Ennek következtében
továbbra sincs forrás a felújítására és az üzemeltetésére sem.

Rendhagyó rendezvényeink - Közösségformáló- megõrzõ szervezõdések
településünkön és mindazok, akik folyamatosan segítik önkormányzatunkat.

Hagyományos önkormányzati rendezvényeink, amelyek minden évben megren-
dezésre kerülnek az Idõsek Napja, valamint a Karácsonyi koncert. Mindkét ren-
dezvényre vonatkozóan évek óta töretlen az érdeklõdés. Köszönet minden
résztvevõnek.
Bármilyen más jellegû rendezvény esetén az érdeklõdés még számottevõnek sem
mondható.

A Civilek Jármiért Egyesület évente megrendezi a családi napot. Ebben az évben az
önkormányzattal közösen szervezõdött a program 2019. július 13.-án.
2018-ban megnyílt egy pályázati forrás. A Civilek Jármiért Egyesület vezetésének
kezdeményezését felkarolva, a kínálkozó pályázati lehetõséget kihasználva arról
döntött Képviselõ testületünk, hogy a településünkön élõ gyermekek - családok
számára rendezünk egy olyan napot, ahol mindenki talál maga számára ingyenes
szórakozási kikapcsolódási lehetõséget.
Képviselõ - testületünk számára fontos a településünkön élõ családok, idõsek
segítése támogatása. Mindezt bizonyítja az a tény, hogy
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- támogatást kapnak a gyerekes szülõk minden évben, amikor bölcsõdébe, óvodába,
általános és közép iskolába indítják gyermekeiket, valamint támogatást kapnak a
felsõoktatási intézménybe járó diákok is,
- külön támogatjuk a Bursa Hungarica pályázati lehetõséggel a felsõoktatásban
részvevõket,
- minden évben pályázunk a diákmunka lehetõségére, amit maximálisan ki is
használunk - használnak diákjaink,
- támogatjuk a fiatalok elsõ lakáshoz jutását,
- támogatjuk a gyerekszületéseket,
- támogatjuk a 70-éven felüli egyedül élõt a hulladékszállítási költségek átvállalásá-
val,
- a helyi Református Egyházközséggel kötött megállapodás lehetõséget nyújt az
idõsek számára a házi segítségnyújtás keretében arra, hogy minél tovább saját
környezetükben élve tölthessék nyugdíjas éveiket,
- mûködik településünkön a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás azon gondozottak
számára, akik igénylik,
- a szociális ebéd biztosított,
- a népkonyha mûködése is biztosított,

Szatmári Síkság LEADER -felhívás - Családi Nap Jármiban 2019.07.13.

Pályáztunk és nyertünk a rendezvényünk megvalósítására. A támogatói döntés
megérkezett, a kifizetés az önkormányzat számlájára a mai napig viszont nem.
(2019.szeptember 30.). Így csak a pályázat egy része került megvalósításra.

A pályázatunk két fõ elembõl állt: 
Egyrészt egy családi nap szervezése, amelynek elemei voltak: kispályás labdarugó
bajnokság fõzõverseny, családi sport és logikai versengések, arcfestés, csillámte-
toválás, plakátkészítés és kvíz, baba-mama játszósarok, vérnyomás mérés, test-
tömeg-index, testzsír-százalék mérés az egészségsátorban, a vitaminsátor egész nap
lehetõséget biztosított a zöldség és gyümölcs turmixok, gyümölcsök kóstolására. 
Tóth Patrik és segítõi évek óta sikeresen fenntartják a kispályás labdarugó tornát.
Minden évben megszervezik a versenyt, amit az önkormányzat is támogat. Ebben
az évben 3. alkalommal talált gazdára a vándor kupa.

Bemutatkozott a Gabi Triál. Volt óriáscsúszda, trambulin, lovaglási lehetõség, népi
játszó udvarban ügyeskedhettek az oda ellátogatók.
A kulturális mûsorban elsõ sorban a helyi fellépõknek szerettünk volna lehetõséget
biztosítani valamint a gyerekekbõl álló csoportokat kértük meg, hogy lépjenek fel.
Így láthattuk, hallhattuk a citerásokat, láthattuk az Alice Dance mûsorát, a vajai
mazsoretteseket. 
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Felnõtt fellépõk soraiban láthattuk a Jármi - Papos Felnõtt néptánc csoportot, az
Ököritófülpösrõl érkezõ Fergeteges néptánc csoportot, a Szatmár Néptánc Együttest
és a Talán-Teátrum mûsorát.
Helyi õstermelõk is bemutatkoztak a nap folyamán, a termékeikbõl kóstolót adtak:
gyümölcsöt, mézet, lekvárokat, szörpöket kínáltak. Lehetõség volt lovaglásra.
Minden jelenlévõ számára babgulyást biztosítottunk ebédre.
Az estét a Retro Disco zárta Guthy Máté közremûködésével. 
Minden ingyenesen állt rendelkezésére azoknak, akik eljöttek és velünk töltötték a
napot.

A pályázat másik része eszközbeszerzésre vonatkozott: ennek keretében beszerzésre
kerül - amikor megérkezik számlánkra a támogatás- egy projektor, vetítõ vászon,
mobil színpad és hangosító berendezés tartozékokkal.

Tisztelettel megköszönjük a rendezvényünk támogatóinak a felajánlásokat, ame-
lyekkel a településünkön élõ családokat és egyben a rendezvényünket támogatták.

Köszönetünket fejezzük ki a Szatmári Síkság Leader Egyesület munkatársainak a
pályázat koordinálásáért, a projekt menedzsment tagjainak a munkájukért.

Köszönjük az anyagi támogatást Antek Andrásnak és Antek Józsefnének. Az anya-
gi támogatásukkal azon fellépõknek is tudtunk pénzbeli támogatást adni, akik
számára a pályázat ezt nem tette lehetõvé.  
Köszönjük Kapitor Attilának a felajánlott két sertést, amibõl biztosítani tudtuk a
fõzõversenyhez az alapanyagot. Ebbõl készült a 4 üst babgulyás, amelybõl minden
hozzánk látogató fogyaszthatott. Köszönjük Vajda Miklósnak, Gál Andrásnak,
Lippé Györgynek az elõkészületekben és a fõzésben való részvételt.
A Civilek Jármiért Egyesület tagjainak, a Nyugdíjas Klubnak, a Nõegyletnek, az
óvoda dolgozóinak, védõ nõnknek is köszönjük a közremûködést, a munkát.

Köszönjük Kovács Viktóriának, hogy lehetõséget biztosított az érdeklõdõk számára
az állatok simogatására, lovaglásra.
Borbás Gyuláné, Valikának köszönjük a mézkóstolás lehetõségét.
Köszönjük Tóth Patriknak a kispályás bajnokság megszervezését, a csapatnak a
kitartó játékot, Papp Lászlónak a bírói munkáját.
Köszönjük Pankotai Istvánnak a zöldség-gyümölcs felajánlását.
Köszönjük Orosz Tíriának és segítõinek a gyümölcs stand létrehozását.
Köszönjük a tombola felajánlásokat !
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Tombola felajánlók : 
Papp László, Deákné Nagy Irén, Kiss Józsefné, Markovics József és családja,
Bartimeus Védõotthon dolgozói, Koós Csaba Levente és családja, Kállai Balázs,
Kállai Sándor, Jáger Gábor egyéni vállalkozó, Antek András és Antek Józsefné,
Kovács László, Horváth Lászlóné, Meskó Kft, Major Tamásné Cseszlai Tünde, Jár-
mi Nõegylet tagjai, Lippé György és felesége, Szilágyi Gyuláné és családja, Apáti
Magdolna és családja, Hivatal dolgozói (Jármi), Mindák Katalin, Veress Ferenc és
családja, Varga Lajos és felesége, Aptus Formula Kft Szalai József ügyvezetõ,
Gyõrfi János és családja, Civilek Jármiért Egyesület, Toronicza Tamás és családja,
Ervó Kft, Jármi Akácvirág Nyugdíjas klub, Gyõrfi Mihály, Gyõrfi Mihályné,
Borbás Jánosné
Köszönjük a kispályás labdarugó torna támogatóinak a segítséget:
Jármi csemege, Demeter Zsolt és családja, Pankotai István és családja, Szabóné
Lõrincz Mónika és családja, Famili Csiken Kft.
Köszönjük a fõzõverseny zsûri tagjainak a munkáját: Lengyelné Csábri Irénnek,
Csábriné Dávid Zsuzsannának és Korona Tibornak.
A paposi polgárõrségnek köszönjük az egész napos felügyeletet.
Köszönjük Illés Béla polgármester úrnak, hogy segítséget nyújtott a vajai gyerekek
szállításában.
Köszönjük Vonház Tibornak (Ervó Kft), hogy felajánlotta a fûnyíró kistraktort a
focipálya simábbá nyírásához,Toronicza Tamásnak, hogy elvégezte a fûnyíró trak-
torral a futballpályán az utó  munkálatokat.
Köszönetünket fejezzük ki az egyre csökkenõ létszámú közfoglalkoztatásban dol-
gozóknak a rendezvény elõkészítésében a napján valamint az azt követõ vasárnapon
végzett munkáját.
Összefogás:
Önkormányzatunknak a Kossuth utca 72 szám alatt volt már egy ingatlana.  Petõ
Gyula és felesége 2017. júliusában az önkormányzatnak adományozta a Kossuth
utca 70 számon található építési telkét. 2018 decemberében tovább nõtt az önkor-
mányzat vagyona, mivel sikerült megvásárolnunk a Kossuth utca 74 számon talál-
ható telket is. Így most már három egymás mellett lévõ belterületi ingatlannal ren-
delkezünk. Az utóbbi ingatlanon volt egy régi épület, mely állapota nem volt alkal-
mas arra, hogy megmaradjon, ezért  augusztus 7-én alig három és fél óra alatt si-
került elbontani a vályogból épült házat a társadalmi munkában résztvevõ trak-
torosoknak és markolósnak köszönhetõen. 
Köszönetünket fejezzük ki: Jáger Gábornak, Kádár Tibornak, Nagy Gyulának -
Nagy Tibornak, Sófi Józsefnek, Szilágyi Tibornak, Udvari Ferencnek valamint,
Major Tamásnak az önkormányzat dolgozójának és a közfoglalkoztatásban
részvevõknek: Dankai Jánosnak, Horváth Gézának, Laza Istvánnak, Ifj., Laza
Istvánnak. 
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További támogatások:

A mindennapokban felmerülõ kisebb-nagyobb
megoldásra váró feladatokban is kapunk segítséget,
felajánlásokat. Így történt ez a könyvtárunkban a
gyerekek által közkedvelt babzsák fotel új köntösben
történõ öltöztetésekor. Az anyagot megrendeltük és
Gálné Szilágyi Angéla megvarrta rá az új huzatot.
Köszönjük szépen a munkáját.

11

Köszönjük Kiss Norbert-
nek a ravatalozóba készí-
tett gyertyatartókat.

Toronicza Tamásnak a Kölcsey utcában
az oszlopra kihelyezett figyelemfelhívó
táblát

A hivatal fogadóterében
lévõ fotelek áthúzását az
adott anyagot köszönjük
Gazdag Györgynek.

Antek Andrásnak a téli
idõszakban nélkülözhe-
tetlen homok biztosítását
a földegyengetési mun-
kákat.

Jáger Gábornak az autók
- traktorok  javítását, a
gépi munkákat. 

Köszönjük Batizi Pócsi Istvánnak a
mûvelõdési ház udvarán lévõ két szalon-
nasütõ felújítását.



Néhány szó azokról a civilekrõl, akikre mindig számíthatunk.

Évek óta mûködnek településünkön olyan kezdeményezések, olyan csoportok, akik
közremûködnek önkormányzati rendezvényeken, összejöveteleken, segítik más
közösségek munkáját. Köszönettel tartozunk a nyugdíjas klub tagjainak, a nõegylet
tagjainak, a tánccsoportnak, az egyesületünknek. Munkájukra, kezdeményezéseikre,
jó ötleteikre mindig számíthatunk.
Köszönjük az alapítványok támogatását, az iskolai alapítvány az iskolába járó

gyerekeket támogatja, az óvodai alapítvány az óvodás gyermekek számára nyújt
segítséget, támogatást. Köszönjük az alapítványok vezetõinek, a kuratóriumi tagok-
nak a munkáját.
Köszönet a szülõknek a jótékonysági bálokon való megjelenésért, a szervezésben
nyújtott munkáért, a felajánlásokért, az intézményeinkben folyó munka segítéséért. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönet mindenkinek, aki szóval vagy tettel
munkálkodik azon, hogy településünk minél gondozottabb, szebb, tisztább,
élhetõbb legyen, a benne lakók pedig összetartó, egymást segítõ-támogató
közösséggé váljanak.

Szociális támogatások

Jármi Község Képviselõ Testülete által nyújtott szociális támogatások köre.
Képviselõ testületünk döntése értelmében a rendelkezésünkre álló keretbõl a
következõ juttatások illetik meg a településünk lakóit, amennyiben megfelelnek a
törvényi elõírásnak valamint az önkormányzatunk képviselõ testülete által alkotott
rendeletnek.
Szociális támogatások településünkön.
Jármi Község Képviselõ -testülete számára is a gyermek az elsõ!
Mindezeken túl a családok, a betegek és az idõseink is számíthatnak a képviselõ
testület folyamatos támogatására:
- támogatást nyújtunk a gyerekes szülõk számára minden évben, amikor bölcsõdébe,
óvodába, általános és közép iskolába indítják gyermekeiket, valamint támogatást
kaptak a közép és felsõoktatási intézménybe járó diákok is,
- ingyenes füzetcsomagot biztosítunk az általános iskolába járó tanulóink részére,
- étkezési térítési díj hozzájárulást fizetünk azon szülõk számára, akik nem jogosul-
tak az ingyenességre viszont több gyereket nevelnek,
- külön támogatjuk a " Bursa Hungarica " pályázati lehetõséggel a felsõoktatásban
részvevõket,
- minden évben pályázunk a diákmunka lehetõségére, amit maximálisan ki is
használunk - használnak diákjaink amely által pénzbeli támogatáshoz jutnak, 
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- mikulás csomagot osztunk valamennyi 14-év aluli településünkön élõ gyer-
meknek,
- támogatjuk a fiatalok elsõ lakáshoz jutását,
- támogatjuk a gyerekszületéseket,
- támogatjuk a 70-éven felüli egyedül élõt a hulladékszállítási költségek átvállalásá-
val,
- gyógyszer támogatást nyújtunk,
- temetési támogatással segítünk a gyászoló hozzátartozónak,
- a váratlan anyagi nehézségek fellépése esetén települési támogatást adtunk,
- a helyi Református Egyházközséggel kötött megállapodás lehetõséget nyújt az
idõsek számára a házi segítségnyújtás keretében arra, hogy minél tovább saját
környezetükben élve tölthessék nyugdíjas éveiket,
- mûködik településünkön a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás azon gondozottak
számára akik igénylik,
- a szociális ebéd biztosított az igénylõk számára,
- a népkonyha mûködési lehetõségét megteremtettük,
- minden évben pályázati lehetõséggel élve tûzifát tudunk osztani, önerõbõl fizetjük
a szállítási költséget,
- az elmúlt évben a téli tüzelõ pótlására brikettet is osztottunk,
- ügyeleti hozzájárulást fizetünk, hogy este és a hétvégeken mindenki számára
elérhetõ legyen az orvosi ellátás.

Mindezekkel igyekeztünk támogatást nyújtani a településen élõ családoknak,
egyedül maradó idõseknek, a szociálisan rászorulóknak.
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2017-2018 Eseményei

Köszöntõ az Idõsek napja alkalmából (2018)
Tisztelettel és meleg szeretettel köszöntöm a
kedves megjelenteket. Köszönjük, hogy elfo-
gadták meghívásunkat. 
Hagyományainkhoz híven minden évben
ragaszkodunk ahhoz, hogy kifejezhessük
hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és
szeretetünket azok irányában, akik hosszú,
munkában eltöltött évek után reményeink szerint

boldogságban-békességben élik nyugdíjas napjaikat. 
Ez az ünnepi alkalom az irántuk érzett tiszteletbõl fakad, értük van, róluk szól.
Az Idõsek Napja fel kell, hogy hívja a fiatal generáció figyelmét arra, hogy ennek a
korosztálynak a legmélyebbrõl fakadó tisztelet jár. A tiszteletünk magába foglalja az
elfogadást, a támogatást, a szeretetet, azt a felismerést is, hogy amit elértünk annak
egy részét magunknak, más részét viszont szüleinknek, nagyszüleinknek is köszön-
hetjük. Hiszen ki ne emlékezne jó szívvel a dédnagyszülõk történeteire, a nagyma-
ma fõztjeire. Õk szüleinkkel együtt mindig mellettünk álltak, állnak, ha bátorításra,
jó szóra, bíztatásra van szükségünk.
A mi életünk is akkor tekinthetõ értékesnek, ha az idõ elõre haladtával, saját utó-
dainknak értékesebb világot, példát tudunk átadni. Mindennapi munkánkhoz
elõdeink nyújtotta mintából merítünk erõt, bátorságot. Sokat segítenek nekünk
tapasztalataikkal, véleményükkel, bölcsességükkel. Fontos részei életünknek.
Szükségünk van tanácsaikra,  a hosszú életük során megszerzett bölcsességekre,
amelyekkel csak õk rendelkeznek. Miért is fontos ez? Azért, mert a tapasztaltabbak
jó tanácsát megfogadva sokkal könnyebb egy - egy probléma megoldása. Szüleink-
nagyszüleink mosolya és gondoskodó szeretete rengeteg erõ forrása számunkra.
Köszönjük meg nekik a számos példamutatást, a belénk plántált értékeket. 
Képviselõ társaim és magam nevében szívbõl kívánom, hogy  derûsen, jó egészség-
ben, a család közösségében töltse a pihenés éveit  községünk minden idõs lakója. 
A rendezvényre meghívtunk 253 fõt, a meghívásunkat elfogadta:  84 fõ, az ebédet
kiszállítjuk 104 fõ részére 5 fõ elvitte hozzátartozójának . Akik nem jöttek el és az
ebédet  sem kérték : 60 fõ
Az ellátást a Zöld-fa étterem dolgozói készítették.
A kulturális mûsor két részbõl állt:
- Az elsõ részben  könyvtárvezetõnk,  Koós Ildikó szervezõ munkájának köszön-
hetõen  a Móricz Zsigmond Színház Mûvészeit láthattuk-hallhattuk .
- A második részben immár hagyomány, hogy a Jármi - Papos felnõtt tánccsopor-
tunk  kedveskedik mûsorával idõseinknek .
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Nyári programok
" Ami a kezedben van, az csak átmeneti.
Amit a lelkedben hordozol, végtelen�"

A XXI. században élve naponta megtapasztaljuk e gondolat igazságát, hiszen gyor-
san változó világunkban, minden eldobható, cserélhetõ. Ezért nagyon fontos, hogy
a felnövekvõ nemzedékek megismerjék az értékeket, a maradandó kincseket, ame-
lyeket nem szabad eldobni, elhagyni, de amelyek értelmet adnak az életünknek. 
A nyári programok által, olyan élményeket szeretnénk nyújtani a gyerekeknek, fiata-
loknak, amelyek életre szóló barátságokat és élményeket eredményeznek. A júliusi
napközis tábor történetei a bibliai  honfoglalásról szóltak, de általuk felelevenítettük
saját történelmünk hasonló pillanatait, hiszen mi is elmondhatjuk, hogy Isten
különös gondviselése és vezetése által jutottunk el kicsiny szeretett hazánkba. A
történetek mellett sok-sok játék, kézmûves foglalkozás, közös ének, és Valika
néninek köszönhetõen közös tánc is színesítette napjainkat. Közben sütöttünk ke-
nyeret, kenyérlángost, s ehettünk finom töltött káposztát, amelybõl megkínáltuk a
közénk érkezett Laudis Band tagjait is. Az általuk elõadott dalokat szívünkbe zárva
búcsúztunk egymástól a hét végén.
Nyári táborunk Dédestapolcsányban volt, s mi, akik már régen szívünkbe zártuk a
Zemplén vadregényes tájait, most beleszerettünk a Bükk- hegységbe is. Csodálatos
környezetben húzódott meg a táborhely, a hegyek ölelte szûk völgyben. Minden
adott volt ahhoz, hogy kicsit közelebb érezzünk magunkat a természethez, a házaink
több méter magas fenyvesek között húzódtak meg. A tábort egy kis patak ölelte
körbe, s a focipálya mellett még egy kis tavacska is volt. Faanyagban sem volt
hiány, így természetesen minden este szép nagy tábortüzet rakhattunk,s még így is
maradt bõven a kürtõskalács megsütéséhez is. Eger történelmi emlékei mellett,
megismerkedtünk a különleges földrajzi képzõdményekkel is, a Magyarországon
egyedülálló kaptárkövekkel, s a noszvaji barlanglakásokkal. A tábor legnépszerûbb
programja a "bubifoci" és az íjászat volt. Reméljük lesz még alkalmunk a vissza-
vágóra is.
Július 16-tól  idén is sor került az " Erdélyi barangolásra" . A programokat most egy
"kedvenc helyek" lista alapján állítottuk össze, hiszen az évek során számtalan
helyen voltunk, s minden alkalommal megneveztük a legkedvesebbet, vagy a leg-
emlékezetesebbet. Természetesen Torockó, mint Erdély egyik ékszerdoboza nem
maradhatott ki e listából, így elsõ éjszaka ott aludtunk. Innen utunk Szentegyházára
vezetett, ahol 800 méter tengerszínt feletti magasságban foglaltuk el szállásunkat.
Napsütéses reggeleken a Hargita csúcsaira tekinthettünk fel, ahová a székely
leleményességgel átalakított lovas kocsival mentünk fel. A kocsik 1645m -ig vittek,
s onnan már saját lábunkon másztunk fel a székelyek szent hegyére. Egy igazi
zarándokhely ma a Hargita csúcsa, nemcsak testileg vagyunk magasan, a lelkünk is
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a magasba emelkedik, közelebb érezve magunkat Istenhez, s egymáshoz is. A
gyímesi völgyben kanyarogva eljutottunk az " ezeréves határhoz", ahol szépen
felújítva várt az egykori utolsó magyar vámház . Gazdag magyar nyelvünk sem
tudja leírni azt a látványt, s megfogalmazni azokat az érzéseket, amelyek elöntik a
lelkünket ott a magyar hegyek között. Az öt nap hamar elrepült, kicsit fáradtan, de
lélekben feltöltõdve érkeztünk haza, remélve, hogy lesz még alkalmunk megis-
merni, meghódítani az elszakított területeket, hiszen egészen más könyvekbõl olvas-
ni Erdélyrõl, és más érzés személyesen megismerni az ott lakó embereket, és
bebarangolni a zöld milliónyi árnyalatában pompázó tájat, vagy gyönyörködni a
színpompás viseletekben, táncokban.
Köszönjük Istennek a sok lehetõséget, a tartalmas, együtt, szeretõ közösségben
eltöltött heteket, imádkozunk azért, hogy még sok ilyen élményben lehessen
részünk.

Kedves Olvasók!
Einstein szerint az egyetlen dolog, amit
tudnod kell, hogy hol van a könyvtár. Ha
ezt tudod, mindent tudsz! Remélem
Jármiban is így gondolja mindenki, hiszen
ma már nemcsak a királyok, fejedelmek és
szerzetesek kiváltsága az olvasás, a
könyvkölcsönzés, hanem mindenki megte-
heti. Én is erre bátorítok minden kedves
olvasót, hiszen  2018 nyarán könyvtárunk megújulva, tágas, szép helyen vár min-
denkit. Nagyon sok, szép új kiadvány, folyóirat áll rendelkezésére annak, aki
szeretne élni a lehetõséggel. Tudásunk gyarapítására, lelkünk épülésére használjuk
ki a könyvtár nyújtotta kincseket.
Nagy szeretettel várunk mindenkit!
" Legyen a könyv a jó barátod,
az útjelzõd , utad során�"

Aranyosi Ervin Koós Ildikó
könyvtáros

Egy kis múlt - Gesztenyefák
Az óvoda és a mûvelõdési ház között lévõ területen talán településünk legidõsebb
két gesztenye fája volt. E két fa ültetésének idejét nem tudta megmondani senki.
Mindenki, akiket megkérdeztünk  úgy emlékezett, hogy amikor õ óvodába járt, a két
fa már növekedett.  Az utóbbi években mindkét fán több elszáradt ágat lehetett látni.
Egyikük fél oldala is kiszáradt, a másik törzsében korhadási nyomokat találtunk. A
Képviselõ Testület kénytelen volt meghozni azt a döntést, hogy ki kell vágni mind-
két fát, mert balesetveszélyesekké váltak. 
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2013-ban a kivágás megtörtént és helyükre új fák kerültek. A
törzsébõl levágott szelettel és néhány fotóval kívántunk
emléket állítani a két gesztenyefának.
Mivel az idõ vasfogától mindent óvni kell az az ötlet fogal-
mazódott meg, hogy készítsük el a településünk címerét
mozaikból és azzal fedjük le a törzs felületét.
A gesztenyefa törzsére Koós Ildikó könyvtárvezetõ és a kultu-
rális közfoglalkoztatottak Demeter Gyöngyi és Szilágyi Sán-
dor Tiborné elkészítették községünk címerét. A fatörzset kellõ

formára elõkészítette Vedres János, a címert ráépítették: Pénzes Tibor és Sallai
István.

A kerti konyhánkat évrõl - évre lehetõségeink függvényében bõvítgetjük.
Épült egy rész, ahova beépítünk egy mosogatót, a másik részen kialakításra került
egy tûzhely rész, valamint van hely bográcsolásra  és elegendõ asztalfelület az
elõkészítõ munkákra.

Az ebben az évben kialakított felületek elkészítését
szeretnénk megköszönni  Szalai Józsefnek az Aptus
Formula Kft tulajdonos - ügyvezetõjének, aki felajánlás
keretében  építtette meg  a képeken látható részeket.  A
munkákat végezték: Lengyel Zsolt építésvezetõ továb-
bá Balogh Jenõ, Baráth Gyula, Bálint Zoltán. 
Köszönjük a felajánlást és az elvégzett munkát.

Jármi-Papos Játéksziget Óvoda 
beszámolója a 2018/2019-es nevelési évrõl

Csoportlétszámunk az októberi statisztika szerint 34 fõ volt. A nevelési évet 36 fõvel
zártuk. Intézményünkben 35 gyerek térítésmentesen étkezett. Szeptemberben 5
gyerek kezdi meg általános iskolai tanulmányait. Valamennyi 3 évet betöltött gyerek
rendszeresen járt óvodába. A 2 és fél éves szobatiszta gyerekek is felvételre kerül-
tek, jókedvvel és örömmel jöttek óvodába.
A Helyi Nevelési Programmal koherensen végeztük oktató-nevelõ munkánkat.
Legfontosabb pedagógiai alapelvünket szem elõtt tartva segítettük a gyermeki
személyiségfejlõdést, a képességek kibontakoztatását. A differenciált nevelésnek
köszönhetõen minden gyermeket saját képességének megfelelõen fejlesztettünk. Az
egészséges, esztétikus környezet kialakítása elengedhetetlen feltétel.
A gyermekek mindennapi életét mûsorok, programok tették színesebbé. Az év ele-
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jén az önkormányzat támogatásának köszönhetõen zenés mûsor került megren-
dezésre, melyre az általános iskolai tanulókat is meghívtuk. A kedves, öreg Mikulás
az önkormányzat és a vadásztársaság jóvoltából ismét csomaggal, édességgel ked-
veskedett a gyermekeknek. A karácsonyi nyílt napon a szülõkkel közösen
tevékenykedtünk, mézeskalácsot sütöttünk, karácsonyfadíszeket készítettünk,
barkácsoltunk, fenyõfát díszítettünk. Kicsik és nagyok egyaránt örültek a meghitt
perceknek. A Buborék show mûsorát szintén az általános iskolásokkal együtt
csodálhattuk. Nagyon sikeres jótékonysági bált szerveztünk a jármi lakosoknak
köszönhetõen. Az est sztárvendégét -Robertót- az önkormányzatnak köszönhetjük.
A bevételbõl óvodánk szebbé tételét valósítjuk meg. Szintén önkormányzati támo-
gatásból sikerült megvalósítani a tornaterem ablakainak sötétítését redõnyök fel-
szerelésével. Ennek köszönhetõen a nagy kánikulában a nyugodt pihenés a torna-
szoba hûvösebbé válása által biztosított.  Az önkormányzatnak és a szülõknek
köszönhetõen virágokkal díszítettük óvodánk udvarát.
Tavaszi ünnepkör keretében tojásfát díszítettünk, melyhez a gyerekekkel közösen
festettük, kasíroztuk a szülõk által hozott tojásokat. Az egészségfejlesztési projekt
keretén belül Mátészalkáról látogattak el hozzánk a szakemberek, akik megmutat-
ták a gyermekeknek az egészségmegõrzés fontosságát.
Az óvodai ünnepeinket színvonalasan, vendégek meghívásával, a szülõkkel
együttmûködve rendeztük meg.
Idén elõször gyermeknapi rendezvényt tartottunk óvodánkban. Az ugráló vár, az
elektromos kisautózás, a hintózás, az arcfestés, a csillámtetoválás, a vattacukorevés,
a finom fánk, a jégkrém, a sárkányeregetés, a bûvész mûsor szülõi, nagyszülõi,
önkormányzati, illetve a jármi szervezetek támogatásával valósult meg. Szeretnénk
ezt a rendezvényt hagyománnyá tenni, hisz a sok pozitív visszajelzés erre ösztönöz
bennünket. Az Jármi Óvodás Gyermekekért Alapítvány sikeres pályázatának
köszönhetõen az év végén kirándulást szerveztünk Nyíregyházi Vadasparkba és
Regi mama játszóházába. Köszönjük a lehetõséget!
Végül, de nem utolsósorban köszönjük a fenntartónak, a képviselõtestületnek a
személyi és anyagi támogatást, mellyel nap, mint nap biztosítják oktató- nevelõ
munkánk eredményességét.

Majorosné Éles Tímea, megbízott óvodavezetõ
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Tájékoztató a Jármi - Papos - Õr Általános Iskola
2018-19-es tanévben végzett munkájáról

Az augusztusi elõkészületek után, a szeptemberi tanévkezdésékor minden személyi
és tárgyi feltétele adott volt a zavartalan munkának iskolánkban. Nagy eredménynek
tartom, hogy a nyugdíjba vonuló, illetve távozó pedagógusokat évtizedes tapaszta-
lattal rendelkezõ kollégákkal sikerült pótolnunk. Ennek köszönhetõen fontos meg-
jegyezni, hogy ellentétben sok más intézménnyel, nálunk továbbra sincs tanárhiány,
hiszen minden tantárgyat felkészült, szakos pedagógussal tudunk oktatni. Büszkék
vagyunk arra, hogy továbbtanuló diákjaink nemcsak a környezõ iskolák tanulmányi
versenyein, hanem késõbb a tagozatos gimnáziumi, szakgimnáziumi és szak-
középiskolai képzéseken is megállják a helyüket. 
A korábbi évek hagyományait követve a kötelezõ tanítási feladattal párhuzamosan
a tanév folyamán a települések lakónak is gazdag programot szerveztünk. 
Felejthetetlen élményt jelentett az ünnepélyes tanévnyitó; Az aradi vértanúk napja;
Október 23-ai ünnepség; Jótékonysági bál; Mikulás ünnepség; Húsvéti és adventi
készülõdés a cserkészekkel; Karácsonyi ünnepség; Iskolába hívogató; Farsang;
Március 15-i ünnepség; Költészet napi szavalóverseny; Gyermeknap; Nemzeti
összetartozás napja; Mûvészeti gála; Év végi tanulmányi kirándulás; Ballagás és
tanévzáró ünnepség.
Külön említést érdemelnek nyári, változatos programjaink. Elsõként a helyi
"Napközis Erzsébet" tábori program kezdõdött, melynek keretében közel száz ta-
nulónk ellátogathatott a Nyíregyházi Vadasparkba teljes ellátással, térítésmentesen.
Szintén feledhetetlen élmény volt a hatodikosoknak a Zánkán eltöltött balatoni
"Erzsébet" nyaralás.  
Az idén sikeresen pályáztunk a "Csodaszarvas" napközis és a nyírgyulaji bentlaká-
sos táborra is, melynek egy-egy hete alatt tanulóink változatos foglalkozásokon és
szabadidõs programokon vehettek részt. 
Külön köszönet illeti pedagógus kollégáimat is, akiknek áldozatvállalása nélkül
ezek egyike sem valósulhatott volna meg!
Az iskolánk tárgyi feltételei mindenben megfelelnek a 21. századi
követelményeknek, hiszen tantermeinkben már évek óta interaktív eszközökkel
oktathatunk, ami az idén kiegészült tanulói tabletekkel és interaktív panelekkel. A
tanulószobások a délutáni órákon felkészülésükhöz tantermi számítógépeket is
használhatnak.
Intézményünk jól felszerelt tornateremmel, tágas, parkosított udvarral biztosítja
diákjaink egészséges életmódra nevelését, melyet tavasztól sportudvarrá fejlesztet-
tünk. Õsszel egy "nyári tanterem" kialakítását is elkezdtük, a már meglévõ játszótéri
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játékok, hinták, csúszda, mobil kosárlabda palánk, két kis focipálya, egy röplabda
pálya, pingpongasztal és egy kis fûzfa sátor lehetõségeit bõvítve. 
A "Zöld iskola" megteremtése érdekében facsemetéket ültettünk, és folyamatosan
pótoljuk az elöregedõ növényzetet. Az elhasználódott eszközöket is rendszeresen
javítjuk, melyekhez különbözõ pályázatokból is igyekszünk támogatást szerezni. 
A szakköri csoportokat is az igényeknek megfelelõen szervezzük meg a tanév ele-
jén, melyek az idén tanulóink sikeres felvételi vizsgája érdekében kiegészültek
ingyenes felvételi elõkészítõ órákkal magyar nyelvbõl, angol nyelvbõl és mate-
matikából is. Ezeken kívül furulya, néptánc és rajz mûvészeti képzés, sportkör
(Bozsik-program), valamint angol nyelvi délutánok és gépírás szakkör és az újra
létrehozott gyakorlókert színesítik a kínálatot. 
A tantermek állagmegóvó festését, az udvari növényzet és játékeszközök bõvítését
(saját erõbõl, karbantartóink áldozatos munkájának köszönhetõen) sikerült szeptem-
berre rendben elvégeznünk. Egyedüli problémát továbbra is az ebédlõ erõsen avult
tetõszerkezete és épülete jelent, mely az önkormányzatok pályázatának köszön-
hetõen, reményeink szerint hamarosan megoldódik. 
Szintén évtizedes problémát jelentett a telekszomszéd felõli kerítés avultsága, amit
a Jármi Önkormányzat sikeres közmunka pályázatának köszönhetõen végre meg-
nyugtatóan újjáépített. Az építést még folytatni kell, mert csak  50-méteren valósult
meg a beruházás.
Külön köszönetet érdemel az intézményünket is sújtó, legutóbbi jelentõs viharkár
gyors felszámolása, melyet a települési épületek kárelhárításával egyidejûleg a
Jármi Önkormányzat dolgozói néhány óra alatt nálunk is elvégeztek.
Az intézmény napi mûködési feltételeit a fenntartó Mátészalkai Tankerületi
Központ az idei évben is maradéktalanul biztosította, de engedjék meg, hogy az
intézmény valamennyi tanulója, dolgozója nevében köszönetemet fejezzem ki a
kedves szülõknek, a települések polgármestereinek, képviselõ-testületeinek is az
intézményünknek nyújtott támogatásukért, segítségükért!  

Kövendy Zsolt, intézményvezetõ
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A Nõegylet 2018- 2019-évi programjai

Nõegyletünk 22fõ aktív taggal, jótékony céllal
mûködik, mint civil szervezõdés.
Településünk nõit hivatott összefogni, illetve egy-
egy esemény kapcsán megszólítani.
A település és az intézmények szervezett ren-
dezvényein rész veszünk, felajánlásainkkal hoz-
zájárulunk azok sikeréhez. Bevételünket a tagdíj
képezi, befizetéseinkbõl gazdálkodunk.
A rendezvényeken felajánlásainkat költségeivel
együtt vállaljuk.
Az óvoda és az iskola jótékonysági bálját támo-
gatójegy vásárlásával támogatjuk.
Képviseljük magunkat az Önkormányzat, Jármiért
Civil Szervezet, Akácvirág Nyugdíjas Klub,
Énekkar, Könyvtár által szervezett programokon.
Programjainkat igyekeztünk úgy szervezni, hogy
tagjaink érdeklõdésüknek, igényeiknek megfe-
lelõen jól érezzék magukat,feltöltõdhessenek.

Sok szép programmal gazdagodhattunk.
- Rendszeresek a színház látogatásaink.
- Hagyományõrzõ rendezvényeink a "Húsvéti" és az "Adventi"elõkészületi felnõtt
kézmûves foglalkozás,amelyen kreativitásunkat bemutathattuk.
- Népi mesterségek felelevenítése "Szalmafonás"kapcsán egy foglalkozáson vettünk
részt, a szalmafonást sajátíthattuk el.
- Egészségmegõrzõ,egészséges életmódhoz kapcsolódó elõadáson vettünk részt a
Mátészalkai Egészségfejlesztési Iroda által szervezett Diabetes Klub életmód prog-
ram komplex tanácsadásain, érdeklõdésnek megfelelõen.
- Az Egészségfejlesztési Iroda által Jármiban szervezett gerinctornának  aktív
résztvevõi vagyunk.
- Az Akácvirág Nyugdíjas Klubbal közös  Országjáró nyári kirándulásunkra került
sor, két csodálatos napot tölthettünk Sopronban és környékén,ismerkedve azokkal a
természeti és szellemi kincsekkel amelyek erre a vidékre jellemzõek.
- Õszi kirándulásunk a Zempléni hegységbe vezetett, megcsodálhattuk a különleges,
egyedülálló panorámát,Magyarország egyik legnagyobb,legfestõibb várát, a Regéci
várat.
Vizsolyban a Vizsolyi Biblia Múzeumban a hungarikumok sorába került Vizsolyi
bibliát néztük meg,találkozhattunk egy korhû 16. századi nyomdagéppel és
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kipróbálhattuk a korabeli nyomtatás technikáját. Kicsit fáradtan, de élményekkel
gazdagabban tértünk haza.
- A megújult könyvtár és minikönyv kiállítással egybekötött "Könyvtárnyitogató"
megnyitójának aktív részesei voltunk.
- Egy családi programot szerveztünk tagjainknak, szalonnasütéssel, hagyo-
mányainkat ápolva kemencében sült ínyencségekkel.
- Egészséges életmód - egészséges táplálkozás.
Jövõbe nézõ terveink között szerepel a fent említett programok folytatása, hagyo-
mányõrzõ rendezvények szervezése.

Györfiné Szilágyi Gyöngyvér

Alapítványi beszámolók:

A Jármi Óvodás Gyermekekért Alapítvány. 
Az alapítvány 2001 óta mûködik. Folya-
matosan segíti a Játéksziget óvoda szakmai
munkáját, fejlesztõ eszközök beszerzésével
járul hozzá a képességfejlesztés, a differenciált
fejlesztés és egyéni bánásmód megva-
lósításához.
Alapítványunk célja: 
- szabadidõ hasznos eltöltésének segítése
- rászoruló gyermekek családjának segítése

- kirándulások, zenés programok megvalósítása
- az óvoda szakmai színvonalának emelése, képességfejlesztõ játékok beszerzése
- bálok szervezése
A céljaink meghatározzák a feladatainkat. Ennek megfelelõen végezzük éves
munkánkat.
Tavasszal zenés elõadáson vettek részt az óvodások, ahová meghívtuk az iskola alsó
4 évfolyamát is, ezzel is ápolva az óvoda- iskola jó kapcsolatát.
A nyári kirándulásra Nyíregyházára, a Vadasparkba vittük el a gyerekeket. 
Segítettük a rászoruló családokat.
Vásároltunk az óvodának 1 darab interaktív táblát projektorral.
Szem elõtt tartottuk, hogy az óvodások is ismerkedjenek ezzel az eszközzel az
iskolába lépés elõtt.
Szorgalmazzuk az IKT eszközök széleskörû alkalmazását, felzárkóztatás és vál-
tozatos módszerek alkalmazása érdekében.
A gyerekek kreativításának figyelembe vételével, a szabadidõ hasznos eltöltéséhez
az óvodának dekorációs anyagokat, üvegfestékeket, színes lapokat, kartonokat
vásároltunk. 
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Az õsz folyamán októberben 1napos kirándulásra vittük el az óvodás gyerekeket és
szüleiket (25 gyerek + 25 felnõtt) Debrecenbe busszal, a Kerekerdõ élményparkba.
Egy felejthetetlen, csodálatos napot tölthettünk el itt. A játékokat egész nap
folyamán ingyen mindenki kipróbálhatta- pónilovaglás, csúszda, labirintus,
kisvonat...
Jótékonysági bált minden évben márciusban szervezzük már 18. éve. 
Bevételünket a bál bevétele és az adózó állampolgárok által felajánlott adó 1%-a
képezi.
Ezuton szeretném megköszönni mindenkinek, aki az adó 1%-ának felajánlásával
támogatta Alapítványunkat.
Várjuk továbbra is a felajánlásukat.
Adószámunk: 18807352-1-15
A Jármi Óvodás Gyermekekért Alapítvány jóvoltából 2019 júniusában  hagyo-
mányos kiránduláson   vettek részt a Játéksziget Óvoda gyermekei a szülõkkel
közösen.
Autóbusszal a Nyíregyházi Állatparkba látogattunk, ahol egész napos programban
volt részük a gyermekeknek.
Délután, a Regi mama Játszóháza nyújtott felejthetetlen élményt az óvodásoknak.

A szeptemberi tanévkezdéshez igyekeztünk segítséget nyújtani különbözõ eszközök
bevásárlásával. (ragasztó, kontúr festékek, vízfestékek, stb�)
Vásároltunk egy Sizzix gépet, és tartozékokat, különbözõ elemeket, hogy ezzel is
színesebbé tegyük az óvodapedagógusok foglalkozásait, az óvoda dekorációját,
kreatív ötletek megvalósítását.

Kádár Andrásné, alapítványi elnök

A Civilek Jármiért Egyesület 2018. évi pénzügyi beszámolója

2018.nyitó egyenleg:  339.324 Ft
Bevételek: 

Tagdíj befizetések:  80 000 Ft
Kiadások:

Bankszámla vezetés:  7.801 Ft
Egyesület kirándulásának támogatása: 55 000 Ft
2017. gazdasági év könyvelõi díja 25 000 Ft
SZJA 1%-os támogatás felhasználásához regisztráció 12 300 Ft

2018.évi december 31. egyenleg: 319.223 Ft

Jármi 2019. január 04.
Az Egyesület nevében: Vonház-Vincze Erika, elnök
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A nyomdai költségek gazdaságos kihasználása érdekében két év közmeghallgatási
anyagát közöljük évek óta ebben a kiadványban. Természetesen a nyilvánosság biz-
tosítása érdekében és a törvényi elõírásnak megfelelõen a határidõ betartásával min-
den évben elérhetõ az adott év közmeghallgatási jegyzõkönyve honlapunkon. 

Jármi Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
2018. május 23-án tartott közmeghallgatása

1. Tájékoztatás a Képviselõ-testület 2017. évi munkájáról, a tervezett feladatok
végrehajtásáról

Gyõrfiné Papp Judit polgármester: Jó estét kívánok! Köszöntöm a megjelenteket és
köszönöm, hogy jelenlétükkel is megtisztelnek bennünket és érdeklõdnek az önkor-
mányzat 2017-ben 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.

Jármi Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2017. február 15-én fogadta
el az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl szóló rendeletét, ami a költségvetés
végrehajtásának idõszakában többször módosításra került. A képviselõ-testület
folyamatosan tájékozódott az idõarányos teljesítésekrõl.
A 2017. évi költségvetésünket az elõzõ évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése
és a kényszerû takarékosság jellemezte.
A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetõképességet
biztosítani.
Az önkormányzat az éves beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségének eleget
tett, melynek továbbítása a Magyar Államkincstár felé határidõben megtörtént.
Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása 
Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2017. január 1-jén
32.691.483 Ft volt. Bevételként 410.282.304 Ft került elszámolásra. Az év
folyamán 359.887.040 Ft kifizetését, valamint az egyéb tételek (elõzõ évi pénz-
maradvány, elõleg, forgótõke, december havi bér tárgyévi forgalma) -25.769.130 Ft
elszámolását követõen a 2017. december 31-i záró pénzkészlet 57.317.617 Ft. 
Adósság állomány alakulása
2017. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelezõ felé adósság
állománya nem volt. A 2017. évi mérlegben 4 509 808 Ft kötelezettség került kimu-
tatásra, mely nem lejárt kötelezettség.
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Vagyoni helyzet alakulása
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2017. december 31-én nõtt az elõzõ évhez
képest. A tárgyi eszközök állománya növekedést mutat. A tárgyévi aktivált
beruházások értéke ezen összeggel meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti
amortizáció értékét.
Növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya
57.319.617 Ft.
A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, 2.133.935 Ft-tal kevesebb,
mint az elõzõ évben. Az államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott eszközök
értéke (KLIK) változatlanul 105.127.000 Ft.
A 2017. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során
szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A mûködés még takarékosabbá
vált, a Képviselõ-testületi a szigorú, takarékos és ésszerû gazdálkodást helyezte az
elõtérbe.
Társadalmi, gazdasági, hatások
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elõsegítette
a településen élõk helyzetének javítását A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek
támogatásában elõrelépés történt (étkeztetés, szociális tûzifa, stb.).  
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli elõírások végrehajtása a
szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatokban többletfeladatokat jelentettek.
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi,
szervezeti és pénzügyi feltételek korlátozottan álltak rendelkezésre. 

A Jármi Közös Önkormányzati Hivatal 
2017. évi tevékenységérõl

Jármi Közös Önkormányzati Hivatal mûködése
A közös hivatal elõször, mint körjegyzõség mûködött. 2013. március 1. napjától
közös önkormányzati hivatalként mûködik a körjegyzõség, ugyanazon települések
részvételével. A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságszáma
2017. december 31-én 2153 fõ (Jármi 1291 fõ, Papos 862 fõ). A lakosságszám a két
településen kis mértékben, 30 fõvel csökkent. 
Születések száma:13. Halálesetek száma:17
A Közös Hivatal köztisztviselõi körében 2017. évben nem történt személyi változás.
Képviselõ-testületek mûködésével kapcsolatos feladatok 
A Közös hivatal; szervezi a Képviselõ-testület rendelkezéseinek végrehajtását, a
végrehajtás ellenõrzését, ellátja a Képviselõ-testület munkájával kapcsolatos egyéb
nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat.
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Képviselõ-testületi ülések száma 2017. évben:
Település Nyilvános Zárt
Jármi 17 13
Együttes 4
Közmeghallgatás 1 
Jármi Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 2017. évben helyi jogalkotói
jogkörében eljárva 17 önkormányzati rendeletet alkotott.

Képviselõ-testületek bizottságai mûködésével kapcsolatos feladatok: 
Bizottsági ülések száma 2017. évben: 
Település Ülések száma 
Jármi 4 

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

A Közös Hivatal iktatott ügyiratainak száma 2017. évben tovább emelkedett. Az
ügyek egyik legnagyobb része továbbra is a szociális igazgatás ügykörbe tartozott,
összességében 1840 iktatott ügyirat. A szociális ügycsoportban nagyon kiegyensú-
lyozatlanul, év végén jelentkeznek tömegével a feladatok (szociális célú
tüzelõanyag támogatás iránti kérelmek és azok elbírálása.

Általános igazgatási és hatósági feladatok ellátása

Adóigazgatási ügyek 
2017. évben nem 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 vál-
tozásokról. 
Szociális igazgatás 
2017. évben a képviselõ-testületek hatáskörébe tartozott a települési támogatás
megállapítása. Települési támogatást a temetési költségek viseléséhez, gyógyszertá-
mogatásként, rendkívüli települési támogatásként és születési támogatásként állapí-
tunk meg, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feltételek szerint. 
Helyi önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján tüzelõanyag
támogatást állapítottak meg a képviselõ-testületek, a támogatás természetben a
pályázat alapján elnyert tüzelõanyag támogatásból beszerzett tüzelõanyagból került
kiosztásra. Egyre csökkenõ számban foglalkoztatunk munkanélkülieket a köz-
foglalkoztatásban. Az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a köz-
foglalkoztatásban foglalkoztatott adminisztratív dolgozók látják el, akik nagyon sok
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segítséget nyújtanak a hivatali feladatok ellátásában is (kimutatások készítése, ügy-
iratkezelés, fénymásolás, stb.).  
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek
A Közös Hivatal köztisztviselõi közül két fõ rendelkezik anyakönyvi szakvizsgával,
így az anyakönyvi feladatok ellátása és a helyettesítés is biztosított. A településeken
külön-külön történik a születések, házasságkötések és halálesetek anyakönyvezése.
Míg korábban a papír alapú anyakönyvbõl csak az anyakönyvi esemény helye sze-
rinti anyakönyvvezetõ tudott anyakönyvi kivonatot kiállítani, ma már bárki, bárhol
kérheti az anyakönyvi kivonat kiállítását, 2017. március 16-tól illetékmentesen. 
Az állampolgársági ügyek minimálisra csökkent. 
Egyéb igazgatási ügyek
Az egyéb igazgatási ügyek nagy része hatósági bizonyítvány kiállítását jelentette
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás
A gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatásról a Képviselõ-testület önálló napirend
keretében, a jogszabályban meghatározott tartalommal kap tájékoztatást. 
Családsegítõ Szolgálat.  
2009. január 1 naptól Vargáné Balogh Marian látja el a Család - és Gyermekjóléti
Szolgálat családsegítõi feladatait napi 8 órában. A törvényben meghatározottak
szerint szociális munkás végzettséggel rendelkezik. 
Feladatai között szerepel a településen élõ gyermekek szociális helyzetének
figyelemmel kísérése, a különféle támogatásokról való tájékoztatás, kiemelve a
krízistámogatás iránti kérelem lehetõségét. Továbbá családtervezési, mentál-
higiénés, jogi, egészségügyi, pszichopedagógiai tanácsadáshoz való hozzájutás
megszervezése, segítség nyújtása nyomtatványok kitöltésében, kérelmek
megírásában. 
A szabadidõs programokon a gondozott gyermekek nagy százalékban vesznek részt.
2017. április hónapban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság
alapján, 45 család vetõmagcsomagban részesült a Minden Gyerek Lakjon Jól
Alapítvány jóvoltából.
2017. április 4-én a Nyírmeggyesi NEEKA Alapítványtól 4 zsák vetõmagot kapott
községünk, mely kiosztásra került a közfoglalkoztatottak között. 
2017. június hónaptól kezdõdõen, minden hónapban 0-3 éves korú, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek, élelmiszercsomagban részesülnek. 
2017. évben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek igény
szerint, szünidei gyermekétkeztetés keretében meleg ebédben részesültek térítési
díjtól mentesen.  Mikuláscsomagban 181 gyermek részesült a képviselõ testület
jóvoltából.  A Johannita Szeretetszolgálat 2017. decemberében ruhaadományban
részesítette községünk lakóit. Jármi Község Önkormányzata 2017. decemberében
187 fõt 7 mázsa szociális tûzifa támogatásban részesített, rendkívüli települési
támogatás keretében 90 fõ részesült 23.500 Ft értékû tüzelõanyagban.

27



A tárgyévben megfordult kliensek száma 432 fõ, közülük 7 új kliensnek számít.
A gyermek veszélyeztetettségének megelõzése érdekében jelzõrendszer mûködik,
amely lehetõvé teszi a gyermeket általában veszélyeztetõ okok feltárását. Fõ cél,
hogy minél több probléma felszínre kerüljön, igénybe véve a lakosság, civil
szervezetek, egyesületek segítségét is. 2017-ben jelzõrendszeri megbeszélés 6 alka-
lommal volt. 
Több alkalommal történt családlátogatás a konfliktusok, problémák megoldása
érdekében.
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 szo-
ciális alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást. A végzett munka
során fontos, hogy a községben élõ emberek bizalommal forduljanak a szolgálathoz,
kérjék a rendelkezésükre álló szakember segítségét.
Háziorvosi - védõnõi szolgáltatás
Mi még örülhetünk, mert településünknek van háziorvosa. Teendõit 1998. 04.01-tõl
látja el Dr. Borbás Pálma doktornõ Bt. formában. 
A dolgozói létszám: 1 fõ orvos, 1 fõ körzeti ápolónõ és 1 fõ orvos írnok.
A rendelési idõ naponta 5*3 óra (9-13-ig) 
A fennmaradó 4 óra rendelkezésre állást jelent. Az ügyeleti szolgálat délután 16.00-
tól másnap reggel 8 óráig tart.
A praxis forgalmi adatai: a két faluból a bejelentkezettek száma: 1.832 fõ
0-18-éves korú: 303 fõ
Egész éves megjelenés a rendelõben 16.356 fõ - 2016-ban: 16.478 fõ
Házhoz hívások száma: 100 fõ, 2016-ban -139 fõ
Havi átlagos megjelenés: 1.363 fõ, 2016-ban - 1.374 fõ
Napi megjelenés: 60-65 fõ 2016-ban -65 fõ
Az anya és csecsemõvédelem a korábbi évekhez hasonlóan történik.
Az óvodai és iskolai ellátás folyamatos. 
Ajánlott oltások közül népszerû a kullancs és a tüdõgyulladás elleni védõoltás a fel-
nõttek és gyerekek között is. Influenza elleni oltásból 160 db került beadásra a
lakosság körében
2016- es évben a gondozottak száma: 
- Magas vérnyomás: 366 -2016- 377
- Koszorúér megbetegedés: 150-2016- 169 
- Diabetes: 93 - 97
- Agyér katasztrófán átesett: 34-36
- Infarktuson átesett: 23-24
- Májcirrózis: 9-9
- Asztma bronchiale: 95 felnõtt és 9 gyermek változatlan
- Daganatos: 44 Újonnan felfedezett:3 fõ // 2016-ban- 52 // 2015-ben 57 fõ
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Összes halálozás Jármiban 15, Paposon: 13  // 2016-ban 12
Újszülött szám 2017-ban 19 fõ (5 iker) Jármiban 11 fõ.
Idén várható újszülött: 13 fõ Jármi 9 fõ, 
A daganatok közül a tüdõ, vastagbél, prosztata és mellrákos esetek száma növek-
szik. Megfigyelhetõ még az allergiások számának növekedése, ennek következtében
az asztma és az idült hörghurut szaporodása. A szakmai munka fontos része a gyó-
gyítás mellett, a megelõzés és a felvilágosítás. 
Védõnõnk 2015 szeptemberétõl dolgozik teljes munkaidõben. Harmadik gyermeke
megszületése után 2017 márciusában állt vissza dolgozni. 
Beszámolójából megtudhatjuk, hogy 2017-es évben 19 gyermek született a két
településen.
Csecsemõ: Jármi: 11 fõ Papos: 8 fõ         
1-3 éves: 46 fõ Jármi: 18 fõ Papos:28 fõ        
3-6 éves: 88 fõ Jármi: 36 fõ Papos:26 fõ             

Iskolás: 122 fõ      
A két községben 194 családot gondoz és 775 alkalommal történt családlátogatás.
Jó a kapcsolata a szülõkkel, személyes látogatások, a tanácsadások és a fogadóórák
alkalmával igyekszik mindenben segíteni a gyermeknevelést. 
Tanácsadást heti 3 alkalommal van:
Hétfõn: Várandós tanácsadás
Kedden: Fogadóóra 9-11-ig
Szerdán: Csecsemõ és gyermektanácsadás 9-11-ig
A múlt évben 522 fõ jelent meg a tanácsadásokon! 
2017-es évben 18 kismamát gondozott, jelenleg 10 kismamát tart nyilván, ebbõl 7fõ
Jármi lakos 
A gyermekjóléti szolgálattal jól mûködik a kapcsolat, a tájékoztatás naprakésznek
mondható. Kirívó szülõi gondatlanság, gyermekelhanyagolás, gyermekbántalmazás
nem volt. Gyermekjóléti szolgálat felé írásban jelzés 13 alkalommal történt. 11eset-
ben Járminak 2 esetben Papos Gyermekvédelmi Szolgálatának
Az iskolában 114 gyermek gondozása történik, minden osztályban a doktornõvel
közösen egészségügyi szûrõvizsgálatok, kampányoltások beadása illetve felvilá-
gosító elõadás több alkalommal történt. Témái: káros szenvedélyek, a serdülõkor
sajátosságai, családtervezés, az AIDS, egészséges táplálkozás. Óvodában a
fogápolásról történt beszélgetés. 
Idei tanévben is lehetõség volt a 7. osztályos lányok önkéntes Méhnyakrák elleni
ingyenes védõoltására, amit minden 7 osztályos lány, összesen 6 fõ megkapott.  Az
oltások beadása körül nem volt probléma, mellékhatások nem jelentkeztek.
Fejtetvességi szûrés havonta illetve probléma esetén gyakrabban is történik az
iskolában és az óvodákban. Ebben a tanévben csak 1-2 alakommal fordult elõ egy-
egy gyermeknél probléma, amit a szülõk még idõben lekezeltek és ez által nem
alakult ki nagyobb fertõzés.  
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A két településen a védõnõi ingyenes méhnyakrák szûrési program remélhetõen
ebben az évben elindul.
2017. szeptemberétõl beindult egy új életkorhoz kötött szûrési rendszer, ami a 0-7
éves gyermekek fejlõdésének nyomon követésére szolgál a szülõk bevonásával
(Szülõi kérdõívek). A szûréseket 7 éves korig 15 alkalommal kötelezõ elvégezni. 

Könyvtárunkról 
Könyvtárunkban igyekszünk megteremteni minden lehetõséget arra, hogy a
mûvészeti oktatástól, a kézmûves foglalkozásokon át, a modern digitális eszközöket
is használhassa minden olvasó.
Beiratkozott olvasók száma: - 203 fõ   - ebbõl 14 éven aluli: 74 fõ.
Könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat:
- 3950 személyes használat   - ebbõl 14 éven aluli: 2621
Kölcsönzött dokumentumok száma:
- 3389 db. dokumentum   - ebbõl 14 éven aluli: 2438
Helyben használt dokumentumok száma: - 682 db. dokumentum
Letéti állomány: 2017-ben 150 db. Dokumentum érkezett könyvtárunkba.
Egy pályázat során projektorral és házimozi rendszerrel gazdagodott a könyvtár,
mely lehetõvé teszi teljes filmek és mesék megtekintését. A filmek a
"Könyvtármozi" honlapjáról ingyenesen letölthetõek.
Fontosabb rendezvények:
- Csillaghúr Együttes elõadása gyermeknap alkalmából
- Görömbõ Kompánia elõadása a Népmese Napján
- Mandala Dalszínház - az Idõsek Napja alkalmából érkezett hozzánk
- Cselenyák Imre író, Arany János életérõl szóló könyvének megjelenése alka-
lmából érkezett könyvtárunkba
- Dr, Hajdú Zsanett elõadása "Fûben, fában orvosság" témában
- Juhász Katalin zenés elõadása decemberben emelte az ünnep hangulatát
- A számunkra nagyon kedves Katica bábszínház is járt könyvtárunkban.

Kézmûves foglalkozások:
- Húsvét
- Márton-nap
- Karácsony

Egyéb:
- Vetélkedõk és ismeretterjesztõ foglalkozások
- Könyvtármozi
- Napközis tábor
Könyvtárunkban idén is két fõ kulturális közfoglalkoztatott volt alkalmazásban,
munkájukat az Országos Szécsényi Könyvtár felügyelte és finanszírozta.
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Közfoglalkoztatás 2017-ben

Mezõgazdasági program
A mezõgazdasági programban a tervezet készítésekor még számos problémát nem
láthattunk elõre. Az elmúlt években nagyon jó eredményeket értünk el a
lehetõségeinkhez mérten. Ebbõl kiindulva - ma már tudjuk - felülterveztük a
bevételeinket és számos felmerülõ problémát nem tudtunk az év folyamán
kiküszöbölni. Nevezetesen a hozzáértõ létszám csökkenését- melynek az volt az
oka, hogy a helyi gazdálkodók is abban az idõszakban vitték ki az embereinket,
amikor nálunk is a legnagyobb szükség lett volna rájuk - így az ültetvények gondo-
zása, a növényvédelem folyamatosan akadozott. Folyamatosan kevés volt a létszám
a kapáláskor, szedéskor, az uborka, paprika, paradicsom ültetvényen folytatandó
munkák során. Nagyon gyenge lett a termelt mennyiség. A parlagfû mentesítést
folyamatosan végeztük. Nagy értékû eszközbeszerzésünk volt, egy mérleget
vásároltunk. A megtermeltek jelentõs része a helyi konyhára került, amely ellátja az
iskolát, óvodát a szociálisan rászorulókat. A közfoglalkoztatottak is részesültek
támogatásként a növénykultúrákból, a felesleges mennyiség értékesítése is
megtörtént. A program minden negatív jellemzõje ellenére végig ment, amit megter-
meltünk érték volt, felhasználásra, értékesítésre került. 
Tapasztaljuk, hogy a helyi gazdák a megbízható, hozzá értõ embereket a lehetõ leg
hosszabb idõre kikérik, velük számolni csak nagyon korlátozottan lehet. 

Belvízelvezetési programunkban a feladatokat teljesítettük. Sikerült olyan ároksza-
kaszok rendbetétele, amelyek az évek során iszapolódtak. Nyitott árokszakaszt
csöveztünk be részlegesen. Ezeken a szakaszokon a csövezéssel sikerült megoldani,
hogy a keskeny önkormányzati úton a szembe jövõ forgalom számára lehúzódási
lehetõség legyen. Egy másik szakaszon a csövezéssel megoldottunk egy több éven
át jelentkezõ problémát, amit egy magas partoldal folyamatos beszakadása okozott.
Nagy értékû tárgyi eszköz beszerzése nem történt.  A végrehajtott programot si-
keresnek értékeljük. A nehézséget a végzendõ fizikai munka jelenti, mert nem na-
gyon van ilyen teherbírású munkaerõ. Korábbi évben sikerült beszerezni egy
markoló kanalat, amit fel lehet szerelni az MTZ 82-re, ami nagy segítséget jelent a
földmunkáknál. Igaz egy évbe telt mire sikerült beiskolázni rá kezelõ személyt, de
ma már jól ki tudjuk használni az adaptert.

Helyi program
Térkövet, járdalapot, fûrácsot, szegélykövet, folyókát öntöttünk a Dózsa György
utcán történõ burkolásokhoz. A közfoglalkoztatás telephelyén egy 11x 6 méteres
elõtetõt építettünk, ahol csapadékosabb idõ esetén így már lehetõségünk nyílik a
megtermeltek válogatására, osztályozására.
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A közösségi terekben és a ravatalozóban lévõ bútorzat (székek) javítása megtörtént.
A közösségi téren falburkolat készült. Az elmúlt évben megkezdett kerítés további
lemezelése is megtörtént. Az elmúlt évben néhányan megtanulták a kosárfonást,
amelyet ebben az évben folytattunk, kiegészítettük a vesszõseprû fonással. Az
elkészített seprûket fel tudjuk használni a közterületek takarításánál. Ebben az
évben télen néhány fõ megtanulta a keresztszemes varrást, valamint a ravatalozó
épületébe a drapéria hímzésétét is elkezdték, megtanultak varrógépen varrni.
Megtörtént az óvoda melegítõ konyhájának teljes körû felújítása. Nagy értékû
eszközbeszerzés keretében egy többlépcsõs alumínium állványzatot vásároltunk,
amely az épületek karbantartásában, tetõszerelésben nyújt segítséget számunkra. 

Belterületi közutak karbantartása
A program keretében folytattuk a járda építését az önkormányzati út mentén.
Térköves járdát építettünk a Dózsa György utca 1. számtól a 25-ig. 40x40-es
járdalappal tovább folytattuk a járda építését a Dózsa Gy. utca 73. számig. A Petõfi
utca 1-37-ig járda szélesítését végeztük 40x40-es járdalappal illetve betonozással. A
Kossuth utca 17. sz. elõtt lévõ buszváró környezetét térkõvel burkoltuk. A bel-
területünkön nagy kiterjedésû zöldfelület található a járdák mentén, emiatt kértünk
lehetõséget egy szárzúzó beszerzéséhez. A szárzúzót ezen kívül tudtuk használni a
dûlõútjaink, összefüggõ nagy füves területeink parlagfû mentesítésére is. A prog-
ramban itt is szembesültünk azzal, hogy nincs elegendõ hozzáértõ, vagy hozzá
érteni akaró, aki ki tudja húzni a megfelelõ tükröt a térkõ, járdalap alá, le tudja
helyezni a szegélyköveket a megfelelõ módon. Nehezen megy a vízmérték
használata is. Ennek ellenére a tervezett feladatokat megvalósítottuk, a programban
résztvevõk is sok ismeretre tettek szert. A hozzáértõk igyekeztek segíteni azoknak,
akik számára nehezebben ment a munkavégzés.

Konditerem
A szolgáltatást igyekszünk az igényeknek megfelelõen mûködtetni. Sajnos a bevé-
tel nem teszi lehetõvé, hogy állandó vezetõje legyen a teremnek. Csak köz-
foglalkoztatás keretében tudjuk a felügyeletet biztosítani. Pályázati lehetõség to-
vábbra sem állt rendelkezésre, amely lehetõvé tette volna az épület felújítását. Az
eszközök bõvítésére tudtunk némi forrást biztosítani az elmúlt évben. 

Temetõkert
Egy fõ temetõgondnok osztott munkával látja el a feladatokat. A temetõkert rend-
ben tartásában a közfoglalkoztatottak mûködnek közre, mivel a temetõgondnok
közremûködik egyéb önkormányzati feladatok végrehajtásában is.  Sok problémát
okoz, hogy vannak, akik a temetõbe hordják a szemetet, építési törmeléket. A nagy
bejárati kaput már többször megrongálták. A kihelyezett gyûjtõ edényeket nem

32



33

megfelelõen használják. A mécsest, mûanyagokat gyûjtõ edénybe belerakják a
füvet. Nem egyszer a konténereket elhúzzák a sírokhoz, ott megrakják fûvel,
szeméttel és otthagyják. A csapokról a csövet, a bilincset folyamatosan ellopják. 

Ünnepségeink - rendezvényeink
A hagyományainkat tisztelve megrendeztük ünnepségeinket, hagyományos ren-
dezvényeinket. Megszerveztük az Idõsek napját. Akik nem tudtak részt venni az
ünnepségen azoknak igényük szerint elszállítottuk az ebédet.
A rendezvényeink elõkészítésében, a közremûködésben résztvevõk lelkiismeretes
munkáját köszönjük.

Ez úton szeretném külön is megköszönni valamennyi intézményünkben dolgozó
munkáját, a közfoglalkoztatottak munkáját. Hozzájárultak ahhoz, hogy az
intézményeinkben a munka zökkenõmentes legyen, a lakókörnyezetünk ápolt, gon-
dozott. A támogatóink segítségét is köszönjük.

Bûnmegelõzés
A vajai KMB csoporton belül 3 fõ körzeti megbízott teljesít szolgálatot.
Településünk körzeti megbízottja Osán János rendõr törzszászlós, a csoport vezetõ-
je /Kézi Zsolt rendõr fõtörzsõrmester, és Bíró Csaba c. r. tzls. 
Bûncselekmények száma: 19
Ebbõl vagyon elleni: 9 db a lopás illetve annak minõsített esetei voltak.
A fennmaradó bûncselekmények közül 1 db könnyû testi sértés, 1 db súlyos testi
sértés, 1 db életveszélyt okozó súlyos testi sértés, 5 db ittas jármûvezetés, 2 db
garázdaság történt.
Közlekedési szabálysértés miatt 13 esetben történt feljelentés, engedély nélküli
vezetés 4 esetben, okmányokkal összefüggésben szintén 4 esetben, 5 esetben pedig
egyéb szabálysértés.
5 közúti közlekedési baleset történt, melybõl 2 esetben személyi sérülés keletkezett.
Különbözõ hatóságok elé 12 fõ elõvezetése történt.
Településünk lakói számára minden hónap elsõ hétfõjén 9 órától, 10 óráig a hivatal
épületében fogadó óra van. 

Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
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2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselõ-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
235 982 000 Ft Költségvetési bevétellel
270 158 000 Ft Költségvetési kiadással
- 34 727 000 Ft Költségvetési egyenleggel
0 Ft - ebbõl  mûködési hiány

34 727 000 Ft felhalmozási hiány

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költ-
ségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza
meg a képviselõ-testület.
(3) A bevételek és kiadások elõirányzat-csoportok, kiemelt elõirányzatok és azon
belül kötelezõ feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerin-
ti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A mûködési és felhalmozási bevételek és kiadások elõirányzatai mérlegszerû
bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A mûködési hiány belsõ finanszírozásának érdekében a képviselõ-testület az
elõzõ év költségvetési maradványának igénybevételét, valamint rendkívüli önkor-
mányzati támogatásra pályázat benyújtását rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása az elõzõ év költségvetési maradványának
igénybevételével történik.

A Képviselõ-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a
következõk szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztetõ ügyletekbõl és kezességvállalá-
sokból fennálló kötelezettsége nincs.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztetõ
ügyletbõl származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet
tartalmazza.     
(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztetõ fejlesztési céllal nem tervez.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplõ beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplõ felújítások kiadásait felújításonként
a 5. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 6. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,



35

közös  hivatali megoszlását, és az éves tervezett létszám elõirányzatot és a köz-
foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül
kötelezõ feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bon-
tásban a 7.1. és 7.2., mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 2 000 000 Ft általános tartalékot állapít
meg.

Az önkormányzati szintû költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzõ a felelõs.
Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselõ-testület, a
gazdálkodás szabályszerûségéért a polgármester felelõs.
A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetõségeit. 
A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethetõ összeg nem ha-
ladhatja meg a rendszeres személyi juttatások elõirányzatának 2 %-át. Ennek
fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások
elõirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességû elis-
mert tartozásállományának mértéke két egymást követõ hónapban eléri az éves ere-
deti kiadási elõirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító
szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 
A költségvetési szerv vezetõje e rendelet 8. mellékletében foglalt adatlapon köteles
a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt
esedékességû elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is -
havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelõen a tárgyhónapot követõ hó 5-ig az
önkormányzat jegyzõje részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Kiegészítõ támogatás igénylésérõl a mûködõképességet veszélyeztetõ helyzet
esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselõ-testületi döntés alapján.
A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselõ-
testület gyakorolja.

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási elõirányza-
tok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselõ-
testület dönt.
A képviselõ-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási kiemelt elõirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egy millió forint
összeghatárig  a polgármesterre átruházza. 
Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejûleg javaslatot tenni. Az átruházott
hatáskörû elõirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
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A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt elõirányzatain belüli rovatok között
átcsoportosítást hajthat végre. 
A képviselõ-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti elõirányzat-
módosítás, elõirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az elsõ negyedév kivételé-
vel - negyedévenként a negyedévet követõ hónap 25. napjáig, de legkésõbb az éves
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal
módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyûlés a hozzájárulá-
sok, támogatások elõirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihir-
detését követõen haladéktalanul a képviselõ-testület elé kell terjeszteni a költ-
ségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerzõdéssel,
számla ellenében történõ igénybevételére szolgáló kiadási elõirányzat csak a szemé-
lyi juttatások terhére növelhetõ.
Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettõl elmaradnak, arról a pol-
gármester a képviselõ-testületet tájékoztatja. 
A képviselõ-testület által jóváhagyott kiemelt elõirányzatokat valamennyi költ-
ségvetési szerv köteles betartani. Az elõirányzat túllépés fegyelmi felelõsséget von
maga után.

A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási elõirányzatai
felett az intézmények vezetõi elõirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és
az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek elõirányzataival minden eset-
ben, egyéb elõirányzatokkal a képviselõ-testületi határozattal elfogadott
munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelõen rendelkezik.
A költségvetési szerv vezetõje köteles belsõ szabályzatban rögzíteni a mûködéshez,
gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a
mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges
módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelõsség a min-
denkori intézményvezetõt terheli.
A közös önkormányzati hivatal az évközi elõirányzat-módosításokról a jegyzõ által
elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenõrzése a belsõ kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, mûködtetésért és továbbfej-
lesztéséért az önkormányzat esetében a jegyzõ, az intézmények esetében az
intézményvezetõ felelõs.
Az Önkormányzat a belsõ ellenõrzés kialakításáról külsõ vállalkozás útján gondos-
kodik. A megfelelõ mûködtetésrõl és a függetlenség biztosításáról a jegyzõ köteles
gondoskodni.
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Jármi Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
2019. április 29-én tartott közmeghallgatásáról készült

Jegyzõkönyve
Készült: 2 példányban

Rendelet: ---
Határozat:---

TÁRGYSOROZAT
Nyilvános ülés:
1. tsp.: Tájékoztatás a Képviselõ-testület 2018. évi munkájáról, a tervezett feladatok
végrehajtásáról
Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester
2. tsp.: Közmeghallgatás az önkormányzat 2019. évi költségvetésérõl
Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester
3. tsp.: A lakosság javaslatainak meghallgatása

Jármi, 2019. április 29.
Gyõrfiné Papp Judit, polgármester

Jegyzõkönyv

Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 2019. április 29-én
megtartott közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Mûvelõdési Központ (nagyterem) Jármi, Kölcsey Ferenc utca 14.
Jelen vannak:
Gyõrfiné Papp Judit polgármester
Koós Csaba Levente alpolgármester
Kiss Józsefné képviselõ
Lippé György képviselõ
Varga Lajos képviselõ
Összesen: 5 fõ
Tanácskozási joggal jelen van:Mindák Katalin jegyzõ
Lakosság részérõl: 33 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 ter-
vezetét. 
A képviselõ-testület a következõ napirendet 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadta.
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Napirend

1. tsp.: Tájékoztatás a Képviselõ-testület 2018. évi munkájáról, a tervezett
feladatok végrehajtásáról
Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester

2. tsp.: Közmeghallgatás az önkormányzat 2019. évi költségvetésérõl
Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester

3. tsp.: A lakosság javaslatainak meghallgatása

1. tsp.: Tájékoztatás a Képviselõ-testület 2018. évi munkájáról, a tervezett
feladatok végrehajtásáról
Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester

Gyõrfiné Papp Judit polgármester: Jó estét kívánok! Köszöntöm a megjelenteket
és köszönöm, hogy jelenlétükkel is megtisztelnek bennünket és érdeklõdnek az
önkormányzat 2018-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.

A Jármi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységérõl
Jármi Község Önkormányzata és Papos Község Önkormányzata 2008. január 1.
napjától közös igazgatási szervvel látja el a hivatali feladatokat. 2013. december 1.
napjától 7 fõ teljes munkaidõben kinevezett köztisztviselõvel mûködött a következõ
összetételben: jegyzõ, 2 fõ pénzügyi ügyintézõ, 1 fõ szociális ügyintézõ, 2 fõ adó-
ügyi ügyintézõ, majd december 1-jétõl 1 fõ igazgatási ügyintézõ. A köztisztviselõk
a fõ munkakörük mellett csatolt munkakörben számtalan más munkaterületet ellát-
tak. A Közös Hivatal  feladata az  önkormányzat kötelezõ és önként vállalt fela-
datainak végrehajtása, az önállóan mûködõ költségvetési szervek gazdálkodási fela-
datainak ellátása, a képviselõ-testületek, a polgármesterek, a jegyzõ feladat- és
hatáskörébe tartozó hatósági feladatok elõkészítése és végrehajtása. 

Képviselõ-testületi ülések száma 2018. évben: 
Település Nyilvános Zárt
Jármi 19 11
Együttes 2
Közmeghallgatás Jármi 1 db
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Jármi Község Önkormányzata Képviselõ-testülete 2018. évben helyi jogalkotói
jogkörében eljárva 10 önkormányzati rendeletet alkotott.

Bizottsági ülések száma 2018. évben: 
Település Ülések száma 
Jármi 4 db
A Közös Hivatal  iktatott ügyiratainak száma 2018. évben 7672 volt, ebbõl 4455
ügyirat Jármi községben.

Az ügyek egyik legnagyobb része továbbra is a szociális igazgatás ügykörbe tarto-
zott, összességében 3448 iktatott ügyirat. A magas ügyszám a beiskolázási támo-
gatások, a szociális célú tûzifa támogatások és az év közbeni települési támogatások
miatt keletkezik.
Adóigazgatási ügyekben 1398 ügyirat keletkezett, ami elmarad az elõzõ évi
ügyszámtól (2.181 ügyirat). Ebben 2019. évben változás várható, növekedésre kell
számítani, mivel mind a gépjármû adás-vétel, mind az ingatlanok forgalmazása
megélénkült. 
Az ügyek számát a köztisztviselõk létszámára vetítve megállapítható, hogy a
köztisztviselõk leterheltsége tovább nõtt, az egy köztisztviselõre jutó ügyiratszám
meghaladta az ezer darabot, 1096 db.
Önkormányzatunk egyre csökkenõ számban foglalkoztatott munkanélkülieket a
közfoglalkoztatásban. Az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a köz-
foglalkoztatásban foglalkoztatott adminisztratív dolgozók látják el, akik sok segít-
séget nyújtanak a hivatali feladatok ellátásában is (kimutatások)

Családsegítõ Szolgálat

2016.01.01. naptól megalakult a Család - és Gyermekjóléti Központ 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 Humenyik Nikolett látja el.
2009. január 1 naptól látja el a Család - és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítõi
feladatait napi 8 órában Vargáné Balogh Marianna. A törvényben meghatározottak
szerint szociális munkás végzettséggel rendelkezik. 
Tájékoztatást nyújt a családokat érintõ kérdésekben. A segítséget igénylõ családok
legnagyobb része rossz szociális körülmények között él, többféle problémával küzd. 
A szabadidõs programokon a gondozott gyermekek nagy százalékban vesznek részt.
2018. áprilisában Erzsébet táborok keretében, napközi táborozás pályázat
benyújtására nyílt lehetõség, a Család - és Gyermekjóléti Szolgálatok számára is.
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Ezzel a lehetõséggel élve, benyújtásra került a pályázat, melyet meg is valósíthat-
tunk, 2018. 07.30 - 2018. 08.03. 1.098.000 Ft összeg támogatásban részesültünk. A
tábornak a Jármi- Papos-Õr Általános Iskola épülete, tornaterme és udvara adott
otthont. 
A napközi táborozás jelképes (napi 100 Ft összegû) részvételi biztosíték
befizetésével valósult meg  hétfõtõl - péntekig 8.00 és 16.00 között, a sport és
egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományõrzés és a kézmûvesség,
az önismeret és a közösségépítés témájához kapcsolódó színes programokkal és
napi négyszeri étkezéssel.
A táborban 6 fõ kísérõvel, 61 gyermek vett részt, 6-14 éves korúak, közülük
hátrányos helyzetû, 17 fõ volt. 
A táborunk neve: "Pillangó Napközis Tábor" 

Adományok, étkeztetés:
2018. április hónapban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság
alapján, 28 család vetõmagcsomagban részesült a Minden Gyerek Lakjon Jól
Alapítvány jóvoltából.
2018. áprilisában a Nyírmeggyesi NEEKA Alapítványtól több zsák vetõmagot
kapott községünk, mely kiosztásra került a közfoglalkoztatottak között. 
2017. június hónaptól kezdõdõen, 2018 évben is minden hónapban a 0-3 éves korú
gyermekek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága alapján, a
Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program keretében élelmiszer segély-
csomagban részesültek.
Valamint e program keretében 2018. március, szeptember és november hónapokban
tartós élelmiszereket tartalmazó csomag átvételére jogosult 38 fõ. /Jogosul: megvál-
tozott munkaképességû, valamint rendkívül alacsony jövedelmû idõskorú személy,
és a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130% - át, rokkantsági vagy nyugellátásban részesülõ, továbbá idõsko-
rúak járadékában részesülõ személy, aki tartós bentlakásos ellátást nem vesz
igénybe./

2018. évben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek igény
szerint, szünidei gyermekétkeztetés keretében meleg ebédben részesültek térítési
díjtól mentesen. 
- Tavaszi szünetben (3 munkanap): 22 fõ.
- Nyári szünetben (55 munkanap):   június hónapban 10 fõ
július hónapban 22 fõ
augusztus hónapban 22 fõ.
- Õszi szünetben (3 munkanap): 22 fõ.
- Téli szünetben (3 munkanap): 20 fõ.
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Jármi község Önkormányzata 2018. decemberében 211 fõt 7 mázsa szociális tûzifa
támogatásban részesített.

Gyermekjóléti Szolgálat is mûködik településünkön. 
A feladatellátó szintén Vargáné Balogh Marianna.
Fogadja az érkezõ panaszokat, bejelentéseket. 
2018-ben 7 alkalommal volt jelzõrendszeri megbeszélés. 
A megbeszélések aktív résztvevõi: a jegyzõ asszony, polgármester asszony, a
háziorvos, a védõnõ, a református lelkész, a Jármi-Papos-Õr Általános Iskola igaz-
gatója valamint helyettese, a gyermekvédelmi feladatok ellátásával megbízott
személy valamint, a helyi körzeti megbízott, valamint Jármi és Papos községek
vezetõ óvónõi, és a két település családsegítõi.
Az együttmûködés a jelzõrendszer tagjaival eredményes, az óvoda vezetõjével,
iskola igazgatójával, az osztályfõnökökkel, és a védõnõvel is napi kapcsolatban áll.
Közös összefogással próbálják megoldani a felmerülõ problémákat.
Több alkalommal közös családlátogatásra került sor a konfliktusok, problémák
megoldása érdekében.

Háziorvos - Védõnõi szolgálat
A praxis mûködésében, finanszírozásában, felügyeletében változás nem történt.
A rendelési idõ, a hét minden napján 09.00-13.00-ig tart.
Az ügyeleti szolgálat délután 16.00-tól másnap reggel 8 óráig tart.
A praxis forgalmi adatai: a két faluból a bejelentkezettek száma: 1.824 fõ
0-18-éves korú: 290 fõ
Egész éves megjelenés a rendelõben: 16.471 fõ
Házhoz hívások száma: 50 fõ 
Havi átlagos megjelenés: 1.366 fõ
Napi megjelenés: 65-70 fõ
Ajánlott oltások közül népszerû a kullancs és a tüdõgyulladás elleni védõoltás a fel-
nõttek és gyerekek között is.  Influenza elleni oltásból 160 db került beadásra a
lakosság körében.
2018- es évben a gondozottak száma: 
- Magas vérnyomás: 357
- Koszorúér megbetegedés: 153
- Diabetes: 95
- Agyér katasztrófán átesett: 30
- Infarktuson átesett: 25
- Májcirrózis: 5
- Asztma bronchiale: 118 felnõtt és 19 gyermek
- Daganatos: 43 Újonnan felfedezett: 7 fõ
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Összes halálozás Jármiban 15, újszülött szám 2018-ban 18 fõ Jármiban 11.
A DOTE népegészségügyi intézetének felmérésében részt veszünk. Az utólag
megkapott kiértékelés alapján, a cirrozisos betegek számának csökkenése
mutatkozik. A daganatok közül a tüdõ, vastagbél, prosztata és mellrákos esetek
száma növekszik. Megfigyelhetõ még az allergiások számának növekedése, ennek
következtében az asztma és az idült hörghurut szaporodása.
A szakmai munka fontos részének tartom a gyógyítás mellett, a megelõzést és a
felvilágosítást.
A laborvizsgálatok 20-30%-al magasabb nálunk, mint az országos átlag. Ugyan így
az UH és a RTG vizsgálatok. A mammográfiás mellrákszûrésen is jónak mondható
a részvételi arány. A vastagbélszûrés szervezése folyamatban van. A tavaly megin-
dult Egészségügyi Iroda is segíti a felvilágosítást.
Egyre több beteg rendelkezik vérnyomás és vércukorszintmérõvel, ami segíti az
otthoni ellenõrzést és a mért eredményeket rögzíteni tudják a kiskönyvükben, ami
megkönnyíti a gondozást. 
A felnõtteknél a gyógyítás mellett eredményes lehet a felnõttkori betegségek
megelõzésében, az életmódváltozásra és az egészséges táplálkozásra való figyelem
felhívás.

Védõnõi Szolgálat
Jármi és Papos településen teljes munkaidõben Deákné Nagy Irén védõnõ látja el az
iskolai és a körzeti védõnõi munkát.
Összesen 228 gyermeket gondozását végzi.
2018-os évben 18 gyermek született a két településen.
Csecsemõ: Jármi: 13 fõ 
1-3 éves: 41 fõ Jármi: 20 fõ 
3-6 éves: 61 fõ Jármi: 40 fõ
Iskolás: 108 fõ

A két községben 238 családot gondozott és 826 alkalommal történt családlátogatás.
Tanácsadást heti 3 alkalommal tart:
Hétfõn: Várandós tanácsadás
Kedden: Fogadóóra 9-11-ig
Szerdán: Csecsemõ és gyermektanácsadás 9-11-ig
Csütörtök 9-11-ig lesz majd a védõnõi méhnyakrák szûrés idõpontja, de egyelõre
központilag áll a folyamat, nem tudni mikor indítják el újra.
A múlt évben 425 fõ jelent meg a tanácsadásokon! 
Kismama: 153 fõ, Csecsemõ és gyermek: 272 fõ
2018-os évben 32 kismamát gondozott.
Titkolt terhesség, halvaszülés, csecsemõ halott már évek óta nem fordult elõ a
körzetben. 
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Kirívó szülõi gondatlanság, gyermekelhanyagolás, gyermekbántalmazás nem volt.
Jármi Gyermekjóléti Szolgálat felé írásban jelzés 3 alkalommal történt általános
problémák miatt.
Az iskolában 108 gyermek gondozása történt, minden osztályban elvégezik dok-
tornõvel közösen az egészségügyi szûrõvizsgálatokat, kampányoltások beadását. 
Idei tanévben is lehetõség volt a 7. osztályos lányok önkéntes Méhnyakrák elleni
ingyenes védõoltására, amit 6 fõ megkapott.  Az oltások beadása körül nem volt
probléma, mellékhatások nem jelentkeztek.  

Fejtetvességi szûrést havonta illetve probléma esetén gyakrabban is végzi 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.

Könyvtárunkról 
"Az olvasás lételem - ez az, ami különlegessé teszi egyszerû hétköznapjainkat, s
elhozza számunkra a világ megannyi ízét, ezzel változtatva meg a szürke napok
egymásutánját." - írja Konc Katalin, s a 2018-as évben mi is úgy gondoltuk, hogy
mindenki számára szeretnénk elérhetõvé tenni azt a kivételes lehetõséget, hogy bár-
mikor könyvekhez juthasson, s az olvasás élményével gazdagodhasson. Ennek
tudatában kezdõdött meg a könyvtár bõvítése, összenyitása a szomszédos teremmel,
mely által 150 négyzetméternyi hasznos területhez jutottunk.
A bõvítés során internetkuckó, játéksarok, konyhafülke került kialakításra, s állandó
vetítési felületet kaptunk.
A KSZR jóvoltából új bútorokat, 30 új széket, 6 asztalt is sikerült beszereznünk, s
így az Önkormányzat és a Megyei  Könyvtár segítségével egy modern, barátságos
és minden igényt kielégítõ  könyvtárunk van.
Tavaly is igyekeztünk folytatni minden programot, amely az olvasók kedvencévé
lett, s mindenkor találkozási lehetõséget biztosítottunk az olvasóknak, a játszani, a
kézmûveskedni, a beszélgetni akaróknak egyaránt. 
Könyvtárhasználat
Beiratkozott olvasók száma: - 195 fõ
- ebbõl 14 éven aluli: 69 fõ.
Könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat:
- 3.311 fõ személyes használat
- ebbõl 14 éven aluli: 2.134
Kölcsönzött dokumentumok száma:
- 4.315 db dokumentum
- ebbõl 14 éven aluli: 2.610
Helyben használt dokumentumok száma: 
- 1.500 db dokumentum.
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Letéti állomány: 2018-ban a KSZR jóvoltából 170 db dokumentum érkezett
könyvtárunkba.
Kurrens folyóiratok száma: 9.
Fontosabb rendezvények:
- Szalmafonás- képzett iparmûvész vezetésével
- Nyúlász Péter- író-olvasó találkozó
- Hunra- A hangos olvasás napja
- Mátyás élete - vetélkedõsorozat
- Csillagászati bemutató
- Móricz Zsigmond Színház - elõadóest
- Lábita színház
Kézmûves foglalkozások:
- Húsvét
- Népmese Napja
- Márton-nap
- Karácsony
Egyéb:
- Vetélkedõk és ismeretterjesztõ foglalkozások
- Könyvtár mozi
- Napközis tábor
- Számítógépes tanfolyam
Könyvtárunkban 2018-ban is 2 fõ kulturális közfoglalkoztatott dolgozott,
munkájukat az Országos Széchényi Könyvtár felügyelte és finanszírozta.

Közfoglalkoztatás 2018-ben a Start minta programban

Három programban pályáztunk: Belterületi közutak karbantartása, Mezõgazdasági,
és Helyi sajátosság.  A programokban pályázott feladatokat megvalósítottuk, bár
egész évben létszámhiánnyal küzdöttünk. Kimentek helyi õstermelõkhöz dolgozni a
közfoglalkoztatottak, valamint a táppénzt is elég gyakran igénybe vették. Sajnos ez
jelentõs összegû kiadást jelentett az önkormányzat számára, amelyet a munkaügyi
központ nem térít meg.

Mezõgazdasági program
A legfontosabb feladatunk az ültetvényeink ápolása volt. Zöldségünk jelentõs részét
a helyi közétkeztetés számára adtuk el, valamint a közfoglalkoztatottak részsültek
belõle. Nagy értékû tárgyi eszközt nem vásároltunk.
Helyi program
Térkövet, járdalapot, fûrácsot, szegélykövet, öntöttünk a Dózsa György utcán folyó
járdaépítéshez. A telephelyen a hiányzó kerítés építését fejeztük be. A Kossuth utca
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41 szám alatt lévõ területen egy színpadot építettünk, amelyet közösségi ren-
dezvényeken ki tudunk használni, valamint épült egy filagória is.  
Nagy értékû eszközbeszerzés keretében két térkõ gyártó adaptert vásároltunk, mert
az eddig használt mûanyag formák elhasználódtak. 
Belterületi közutak karbantartása
A program keretében folytattuk a járda építését a Dózsa utcán. A temetõ kertben a
kereszthez térköves járda épült. A földmedrû árkokat folyamatosan tisztítjuk attól a
szeméttõl is, amit a lakosok kihordanak az árok medrébe. Lebetonoztuk a telep-
helyen az udvart.
Konditerem
A terem bérbeadásra került. A bérbevevõ türelmet kér, mert az épületet szeretné
belül felújítani, megfelelõ  gépekkel ellátni.
Temetõkert
Egy fõ temetõgondnok osztott munkával látja el a feladatokat. A temetõkert rend-
ben tartásában a közfoglalkoztatottak mûködnek közre, mivel a temetõgondnok
közremûködik egyéb önkormányzati feladatok végrehajtásában is.  Sok problémát
okoz számunkra, hogy a mûanyag tárolókat elhúzzák a sírhoz, megrakják földdel,
dudvával és ott is hagyják. A mûanyag gyûjtõedény nem alkalmas ilyen jellegû
tárolásra, azokat azért helyeztük ki ,hogy a mécseseket, mûanyagokat ne keverjék
össze a földdel, gazzal. A csapokról a csövet, a bilincset, az elzáró szelepet folya-
matosan ellopják. A ravatalozónál a tartóra elhelyezett gyûjtõedényt folyamatosan
telerakják dudvával, annak ellenére, hogy az elkövetõnek többször lett szólva, hogy
nem arra való a kihelyezett edény. Gyakorlattá kezd válni, hogy a szomszéd a
kikapált dudvát áthúzza a szomszédja sírjához a kúszó fenyõ alá.
Ünnepségeink - rendezvényeink
A hagyományainkat tisztelve megrendeztük ünnepségeinket, hagyományos ren-
dezvényeinket. Megszerveztük az Idõsek napját. Akik nem tudtak részt venni az
ünnepségen azoknak igényük szerint elszállítottuk az ebédet, õk 109-en voltak.
A rendezvényeink elõkészítésében, a közremûködésben résztvevõk lelkiismeretes
munkáját köszönjük.

Ez úton szeretném külön is megköszönni valamennyi intézményünkben dolgozó
munkáját, a közfoglalkoztatottak munkáját. Hozzájárultak ahhoz, hogy az
intézményeinkben a munka zökkenõmentes legyen, a lakókörnyezetünk ápolt, gon-
dozott. A támogatóink segítségét is köszönjük.

Bûnmegelõzés
A vajai KMB csoporton belül településünk körzeti megbízottja Osán János rendõr
törzszászlós.
Bûncselekmények, vagyon elleni: 5 db a lopás illetve annak minõsített esetei voltak,



46

1 db sikkasztás, 1 db gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés, 1 db testi sértés,
1 db ittas jármûvezetés, 2 db garázdaság, 1 db visszaélés lõfegyverrel, lõszerrel, 2
db visszaélés kábítószerrel, 2 db visszaélés kábítószerrel terjesztõ magatartás. /a
bûncselekmények számában benne van az autópálya lehajtó szakaszán tetten ért
elkövetõk száma is/
Közlekedési szabálysértés miatt 11 esetben történt feljelentés, engedély nélküli
vezetés 2 esetben, okmányokkal összefüggésben szintén 2 esetben, 6 esetben pedig
egyéb szabálysértés.
15 közúti közlekedési baleset történt, melybõl 4 esetben személyi sérülés
keletkezett. Különbözõ hatóságok elé 1 fõ elõvezetése történt.

Településünk lakói számára minden hónap elsõ hétfõjén 9 órától, 10 óráig a hivatal
épületében fogadó óra van.

Pályázataink

2017-2018-ban számos pályázati lehetõséget kihasználtunk. A Hodászi út elsõ sza-
kaszának állagmegõrzésére törekedve pályáztunk a burkolat felújítására. Ebben a
pályázatban lehetõség nyílt erõgép és gréder beszerzésére is, így mindkét célterület-
re benyújtottuk a pályázatot. Az önerõ 5 % volt mindkét esetben. Az útfelújításra
támogatást nyertünk, a gépvásárlásra nem. Az indok az volt, hogy nem vállaltuk egy
fõ foglalkoztatását, valamint a gréderhez nem találták elegendõ mennyiségûnek a
föld útjaink nagyságát. A támogató okiratban az 5 % önerõ helyett viszont elõírták
az erõ és a munkagép beszerzését. Ezt megkifogásoltuk, amelyre a választ várjuk.
Rendezvényekre is pályáztunk. Ebben az évben elbírálásra került eddigi ismereteink
szerint két rendezvény. A LEADER-be beadott pályázatunk megvalósításának ide-
jét július második szombatjára tervezzük az orvosi rendelõ mögötti területre, mivel
ott most már lekötött áramvételi lehetõségünk van. 
Pályázatot nyújtottunk be a hivatalunk épületének energetikai korszerûsítésére,
amelynek a megvalósítása 2018-ban meg is történt. Jelenleg is folyik a régi iroda
épület teljes körû külsõ-belsõ felújítása.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket! 

2. tsp.: Közmeghallgatás az önkormányzat 2019. évi költségvetésérõl
Elõadó: Gyõrfiné Papp Judit polgármester

Gyõrfiné Papp Judit polgármester: A hatályos törvényi rendelkezésnek
megfelelõen megterveztük az Önkormányzat 2019. évi költségvetését, a felada-
tainkhoz igénybe vehetõ központi forrásokat. A költségvetés készítése során alkal-
maztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben
meghatározott elõírásokat.
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Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatás-
sal való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek ren-
delkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekin-
tetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és
formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugya-
nis a megfelelõ forrással nem rendelkezõ önkormányzatok központi költségvetési
forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai
élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelõsségi körbe tartozó ellátások járási
kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselõ-testületi
hatáskörben találhatóak. 2019-ben is jelentõs célkitûzés tehát a segélyezettek újbóli
integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelezõ feladatot továbbra is törvény írhat elõ, az
önkormányzatok eltérõ adottságait (gazdasági teljesítõképesség, lakosságszám, a
közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.
A képviselõ-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:
219 402 760 Ft Költségvetési bevétellel
231 672 000 Ft Költségvetési kiadással
12 269 240 Ft Költségvetési egyenleggel
12 269 240 Ft - ebbõl  mûködési hiány

A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következõk:
1. Takarékos, átlátható és biztonságos mûködtetés.
2. A kötelezõen ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.
5. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok
önrészének megteremtése. 
Az önkormányzati szintû költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyzõ a felelõs.
Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselõ-testület, a
gazdálkodás szabályszerûségéért a polgármester felelõs.
Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztetõ ügyletekbõl és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettsége nincs.
A képviselõ-testület által jóváhagyott kiemelt elõirányzatokat valamennyi költ-
ségvetési szerv köteles betartani. Az elõirányzat túllépés fegyelmi felelõsséget von
maga után.
A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselõ-
testület gyakorolja.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
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3. tsp.: A lakosság javaslatainak meghallgatása

Gyõrfiné Papp Judit polgármester: Várom a tisztelt lakosság kérdéseit,
észrevételeit.
Horváth Sándor: A Széchenyi úton rendszeresen megállnak a kamionok,
elfoglalják a járdát is, szemetelnek és elõfordul, hogy valaki ott végzi el a szükség-
leteit. Ez ellen mit lehetne tenni? A kertünk végén elég nagy lett a forgalom. Az út
kavicsos volt és homokkal lett feltöltve, de a víz kimosta és esõzéskor elénk hordja
a víz a földet. Más megoldás van a problémára?
Gyõrfiné Papp Judit polgármester: A fakivágásokat és az utak rendbetételét
megkezdtük. Erõgépünk nincs a dücskõzési feladathoz. Kimért területekrõl kiter-
meljük a fát. Az utakat mentén a dûlõutakon folyamatosan végezzük a felmerülõ
feladatokat. A kamionok megállása a településen állandó probléma. A rendõrségnek
jelentõs bevétele van a bolt elõtt megálló kamionosok büntetésébõl. A kerékpárút
állapota az ott parkoló jármûvek miatt most már nagyon rossz állapotú.
Horváth Sándor: A kábel tv dobozt is összetörték. Megállni tilos táblát nem
lehetne elhelyezni vagy kamerát felszerelni? Nemrég egy elromlott kamionnak az
akkumulátorjából a savat az árokba öntötték. Rengeteg az eldobált szemét. Mindez
tûrhetetlen.
Gyõrfiné Papp Judit polgármester: A közút nem sok mindent enged meg az ön-
kormányzatnak az állami területen, amely kerítéstõl-kerítésig tart a fõúton.
Horváth Sándor: Táblát kellene kitenni, a kamera pedig elrettentõ lenne.
Gyõrfiné Papp Judit polgármester: A tábla kihelyezése után érdeklõdni fogunk.
Az önkormányzati telephelyen is van kamera felszerelve, ami nem rettenti el az
elkövetõt, mert bemásznak és randalíroznak.
A paposi út teljes burkolatot kap, holnap jönnek az állapotát felmérni. A
vízelvezetés nem biztos, hogy belefér a keretbe. A Kossuth és a Széchenyi utca
állapotának javítására is ígéret van.
Horváth Sándor: Árkot is lehetne ásni a víz elvezetési probléma megoldására.
Varga Lajos képviselõ: Jogos a Horváth Sándor felvetése. Kb. 2 hete egy magyar
kamion megállt a kerékpárúton. Rászóltan és azt a választ kaptam, hogy "Mi köze
hozzá!" Igaz, hogy a boltnál megáll nagyon sok kamion a kerékpárúton, ami nem 40
tonna elbírására lett tervezve. A képviselõ-testület keresse meg a közutat, egyetértek
vele. Állami területre a közút nem enged járdát építeni. Tervet kell készíteni, ami
igen költséges. Az Arany köz végén lévõ probléma megoldható. Árkot kell ásni, ami
a hírtelen lejött csapadékot elvezeti. 
Horváth Sándor: Az idõsekhez járnak a házi gondozók. Tudok olyan alkalmazot-
tat, aki nem végzi megfelelõen a munkáját. Utána kellene nézni, hogy ki hogyan
látja el a feladatát. Például a gyógyszereket nem iratják fel és nem váltják ki. 
Koós Csaba Levente alpolgármester: Ha ilyen jellegû probléma van, azt az
idõseknek kell jelezni.
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Horváth Sándor: Nem fogják jelezni. Ha kimegy a gondozó csak alá irat, az 1 órát
nem tölti ki.
Koós Csaba Levente alpolgármester: A problémát felém kell jelezni, amire már
volt is példa. Addig kell szólni, amíg még lehet és nincs baj. Közös a felelõsségünk.
Gyõrfiné Papp Judit polgármester: Az önkormányzat feladata az ebéd kiszál-
lítása. A házi gondozási feladatokat az egyház látja el. A kiszállított étel minõségév-
el elégedettek az igénybe vevõk? A szerzõdés hamarosan lejár. 50-60 étel kiszál-
lítása történik naponta és elõfordul, hogy hidegen érkezik meg.
Doka Ferenc: Az étel jó, csak lehetne változatosabb. Az Arany János utcában árkot
kell ásni. A kamionosokat büntesse a rendõr, a tábla nem fogja megakadályozni a
megállást, virágládát kell kitenni.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gyõrfiné Papp Judit polgármester
megköszönte a polgárok megjelenését, a közmeghallgatást bezárta.

k. m. f.

Gyõrfiné Papp Judit Mindák Katalin
polgármester jegyzõ
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BALLAGÓK NÉVSORA

ISKOLA:
Osztályfõnök: Hermeliné Tóth Erika
Biri Boglárka
Czine Dóra
Halász Elizabet
Jakab Nitu Emánuel
Jakab Rozalinda Melissza
Juhász Sándor
Kiss Levente
Kovács Marcell
Sallai István
Törõ Dóra
Turi Vivien

ÓVODA: 
Velicskó Zsófia, Sófi Bence, Berezi Mihály, Madár Martin, Zsigó Kornélia
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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






