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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. április 27én tartott soros ülést. A képviselõ-testület
bizottságai beszámoltak az általuk 2005ben végzett munkáról.
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Véleményezte az elõkészítõ munkákban hatáskörébe utalt feladatokat: intézményvezetõ
kinevezése a napköziotthonos óvodába,
szakmai programok, beszámolók értékelése
és elõkészítése a testületi döntéshez, javaslatok kitüntetésre, ünnepek programjának
elõkészítése és azok szervezése, civil szervezetek munkájának megismertetése a település lakóival.
Pénzügyi Bizottság
Testületi ülések elé minden pénzügyi vonzattal bíró témát megtárgyalt. így a költségvetés megalkotását, a teljesítését idõarányosan, szükséges átcsoportosításokat. Az önkormányzat vagyonának minden nemû
mozgását: eladás, vétel, bérlet, kölcsönök
törlesztése, hulladékgazdálkodás stb. Figyelemmel kísérte helyszíni ellenõrzésekkel a
beruházások, felújítások alakulását, kiemelten a szennyvízberuházást.
Szociális, Egészségügyi és Családvédelmi
Bizottság
A képviselõ-testület legtöbbet foglalkoztatott bizottsága. Tárgyalta a szociális ellátások
helyi rendelettervezetét, bérlakások iránti
kérelmeket és a bérbeadást, Bursa
Hungarica ösztöndíjpályázatokat, a szociális
és gyermekétkeztetést. Javaslatot készített a
szociális alapszolgáltatások kistérségi
szinten történõ mûködtetésére. Szociális
ügyekben 2662 határozatot hozott. Közgyógy igazolvánnyal támogatott 503 esetben, rendszeres szociális segélyt állapított
meg 195 esetben, rendszeres gyermekvédelmi támogatást 824 esetben. Megállapított lakásfenntartási támogatást 404, átmeneti segélyt 71 és gyermekvédelmi támogatást 138
esetben. Folyamatosan vizsgálta az igényjogosultság alakulását. 23 esetben visszafizetésre hozott határozatot. Mindennapos kapcsolatot tartott fen a munkaügyi központtal.
Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság
A bizottság a következõ témákat dolgozta fel
és ezzel segítette a testületi döntések kialakítását: szennyvízberuházás folyamatos
munkái, beruházások, felújítások, karban-

tartások alakulásának ellenõrzése, szervezett
szemétszállítási, kistérségi együttmûködés,
tûzoltóság mûködési feltételeinek
megteremtése.

talános iskolás korúak részére 2,6 millió forintot jelentett. A Bursa Hungarica keretében
16 fõ részére biztosított havi 3000 forint
ösztöndíj támogatást.

Ügyrendi Bizottság
Tárgyalta az önkormányzati rendeletek változásával, módosulásával kapcsolatos témákat, a határozatok végrehajtását, az Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítását.
Az önkormányzat testülete megállapította,
hogy a bizottságok munkája segíti a rendeltetés szerû mûködést.
A Közoktatási Bizottság beszámolt a jászkiséri fiatalok helyzetérõl a település adta lehetõségekrõl. A település lakóinak száma a
beszámolás idõszakában 5985 fõ, ebbõl 25
évesig bezárólag 2457 fõ, 19 és 25 év közötti
728 fõ. A bölcsõdés, óvodás és általános
iskolás korúak szakszerû foglalkoztatására
biztosított az intézmények jó feltételekkel
mûködnek. A szabadidõ eltöltésére rendezvények, szervezett foglalkozások vannak:
sport, zene, tánc, könyvtárak és ezek rendezvényei. A civil szervezetek az érdeklõdõ
fiataloknak nyújtanak lehetõségeket. A lehetõségek hiánya talán a középiskolás korúaknái a legszembeötlõbb. Az iskolás éveken túl
a legfõbb gond a munkahelyek hiánya. Ha a
családok élete tervezhetõbb, kiszámíthatóbb
lesz és a családi nevelés, felelõsség az õt
megilletõ helyre kerül, várható eredmény.
Sajnos az erõltetett „haszonszerzés" vagy a
lehetõség hiánya nem segíti az annyira
hiányzó közösségi szellem kialakulását.
Átfogó értékelést adott a gyámügy és a
családgondozó szolgálat. Megismerte a Testület az általános társadalmi feladatokat, a
család nélkülözhetetlen funkcióját az egészséges személyiség fejlõdésben. Pedagógiai
igényességgel munkálták ki a a megoldásra
váró konkrét feladatokat és írták le a követett
gyakorlatot. Sajnos sok az anyagi vonzatú
feladat a településen. 886 fõ részére havi
rendszerességgel adnak támogatást (5434
Ft/fõ/hó). Ez több mint 57 millió forint
évente. 10 fõ emelt összegû támogatást kap,
ez duplája az elõbbi havonta járó összegnek.
A rendszeres támogatást 519 esetben
egyszeri kiegyenlítõ támogatás követte, ez
kis híján 3 millió forintot jelent. Rendkívüli
módon pénzben vagy természetben 162 fõ
kapott még megközelítõen 1 millió forintot.
Támogatta az önkormányzat a közép és felsõ
fokú tanulmányokat folytató tanulókat (245
fõ) 1,3 millió forinttal. Ugyan ez az ál-

A Bölcsõde fenntartásához 4,6 millió forint
támogatást biztosított. Ugyan itt 3 fõ étkezését ingyenesen biztosítja, 6 fõ fél térítési
díjat fizet. Az óvodában 140 fõ ingyenesen
étkezik, 7 fõ fél térítési díjat fizet. Az általános iskolában 149 fõ kap teljes és 119 fõ
50 %-os támogatást.
A Gyermekjóléti Szolgálat munkáját 1679
esetben igényelték. Ezek természete a lakásproblémától a családi konfliktusokon keresztül a nevelési tanácsadásig terjedt. A
problémák között magas számban szerepelt
az ügyintézés segítésének kérelme. Folyamatos a megelõzõ munka. Ebben segítséget
adnak a védõnõk, ápolónõk. Igyekeznek lehetõség szerint programokat biztosítani pl.
zsibongóhét, játszóház, képzõmûvész tábor.
A rászorulók segítséget kapnak tanulmányi
munkájukhoz. Az intézményedben fokozott
figyelemmel kísérik a hátrányos vagy
veszélyeztetett helyzetû gyermekek életét.
Sajnos ez nem kevés! Az elõzõ kategória az
óvodások között 64 fõ, az iskolában ezt 456
fõ estében jelezték a nevelõk! Sok a
veszélyeztetett helyzetû gyermek. Az óvodában és az iskolában 53 fõ (8 + 45 fõ). A
gyámügy nyilvántartása szerint a veszélyeztetett korúak 49 családból kerülnek ki. Védelmet magatartási, környezeti, anyagi és
egészségügyi okok miatt kellett elrendelni.
Minden esetben keresnek és találnak valamilyen segítõ megoldást pl. orvosi beavatkozás, napközis elhelyezés stb. A megyei Közigazgatási Hivatal a fenti témában átfogó ellenõrzést végzett. A munkát jó színvonalúnak ítélte, ami a hatályos jogszabályoknak is
mindenben megfelel.
Elõterjesztések körében lakás eladásról
döntött. Emléktábla elhelyezéshez járult
hozzá. A Jászkisériek Baráti Egyesülete illetve a Nemes család táblát állít Nemes Gerzson vízi mérnök, a szaktudományok kiváló
ismerõje és mûvelõje, Jászkisér szülötte
emlékére. Támogatta - Holokauszt emlékhely kialakítását. Hozzájárul önrész biztosítására a sportpálya felújítására, melyhez a
Belügyminisztérium által kiírt pályázaton
kapott támogatás biztosít még fedezetet.
Összesen így 800 ezer Ft. értékben újulhat
meg a sport öltözõ.
Papp János
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TISZTELT JÁSZKISÉRIEK!
Jászkiséri Tudósító 2006. áprilisi számának
2. oldalán közölt cikk folytatása
A befogadó csatorna talajtani és vízminõségi
vizsgálata (azon szakasz, ahová a tisztított
szennyvíz befolyik) azért szükséges, hogy késõbb
ne legyen vita tárgya: a tisztított szennyvíz
eredményezett-e szennyezést. Meg kell említenem,
hogy állandó ellenõrzés mellett hagyhatja el a
tisztítótelepet a kibocsájtott tisztított szennyvíz
(bakteriálisán nem lehet fertõzõ).
Tisztítási folyamatot alapvetõen két tényezõ
biztosítja. Egyik az oxidációs medencében
„megtelepedõ" baktérium-telep, amely lebontja a
szerves anyagokat, a másik a baktérium-telepet
életben tartó levegõ (oxigén). Az oltóiszapot
rendszeresen meg kell „csapolni" azaz bizonyos
mennyiségen felüli részt a víz leválasztóba, sûrítõbe
szivattyúzzák, ahonnan zárt konténerekben kerül
Jászberénybe, a komposztáló telepre. (Gyakorlati
tapasztalat, hogy kommunális szennyvizek minden
1000 m'-e 2,0-2,2 mJ visszamaradó iszapot
tartalmaz.) A levegõ szükségletet 2 db 37,0 kW
egységteljesítményû villanymotorral hajtott

Tisztelt jászkiséri
lakosok!
Immár 6. alkalommal rendezzük meg a
Pünkösdi Vigadalmi Napokat (Gyermek
és Falunap), mely idén június 2-3-án
kerül megrendezésre a megszokott Szent
István parkban. Minden kedves
érdeklõdõt nagy szeretettel várunk!

FELHÍVÁS
Felhívjuk a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ ügyfeleink figyeimét, hogy 2006. július l-jétõl akkor
lesznek jogosultak továbbra is, megszakítás nélkül a rendszeres gyermekvédel
mi kedvezményre, ha 2006. június 30-ig
benyújtják a Polgármesteri Hivatalhoz a
. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása
iránti kérelmüket. Az egyszeri pénzbeli
támogatások utalási szabályai miatt
javasoljuk, hogy ké- relmeiket a fenti
jogszabályban meghatározott határidõ
letelte elõtt legalább 1 két héttel adják
be.
Polgármesteri Hivatal
Jászkisér

kompresszorok biztosítják (egy harmadik egység
tartalékként szolgál) - mindenkor szükséges oxigén
(levegõ) igénynek megfelelõen, automatika
szabályozza a villanymotorok fordulatszámát
(energiatakarékos fordulatszám szabályozás van
kialakítva - frekvencia szabályozóval). Ezen
kompresszor egységek folyamatos üzemben
vannak. A tisztítótelep villamos energia
szükségletének mintegy 50 %-át jelentik.
Tisztítótelep (saját) 160 kVA-os oszloptranszformátorral van ellátva, a 20 kV-os légvezeték
kiépítése mintegy 3,2 km-es hosszban, úgyszintén a
beruházás keretén belül létesült. Tartalék
áramforrásként egy diesel motorral hajtott 130
kVA-os szinkrongenerátor szolgál, automatikus
indítással.
A tisztítótelep hideg üzemi próbája május 2-án
megkezdõdött, ami 2-3 hét idõtartamot igényel.
Mûszaki átadás-átvétel idõpontját a fõvállalkozó
adja meg, ami várhatóan a hónap harmadik dekádja.
Tekintettel arra, hogy településünk fõátemelõje is a
tisztítótelep közötti nyomóvezeték nyomáspróbája
is megfelelõ volt, így a belterületi munkák
készültségi állapota szabja meg, mikor
kezdõdhetnek meg az ingatlanok
szennyvízhálózatra történõ csatlakoztatása.
Gyakorlatilag, bizonyos körzeteknek a rákötése a
hónap végén megkezdõdhet (mindenki szórólapos
értesítést kap). Településünkön 6 beemelõ körzet és
3 átemelõ körzet létesült (átemelõk szivattyúinak villanymotor teljesítménye 4,4 kW, vagy 5,0 kW , míg
a beemelõk villanymotor teljesítménye 2,2 kW, a
fõátemelõ villanymotor 16,0 kW teljesítményû).
Visszatérve cikkem elsõ részében írtakra,
nagyközségünk 1993-ban történt szintezésére. A
kivitelezési tervek is elkészültek s azok
aktualizálásával kezdõdött meg a kivitelezési
munka 2004 õsszén. A Napsugár út és Bartók Béla
út körzetében derült ki, hogy a megadott magassági
pontok hibásak. Nagyközségünk belterületét
teljesen újra kellett szintezni, s az alapján kezdõdött
meg a tervezés. E probléma le lassította a
kivitelezési munkát. Lassította illetve lassítja a
kivitelezési munkát, hogy nagy területen van „folyós-homok". E területeken vákuumozással lehet a
talajvíz szintet 3,0-4,5 m-es mélységig
lesüllyeszteni. Vákuumozás 2-3 hetet is igénybe
vehet. Egy-egy vákuumszivattyúval maximálisan
200 m-es hosszban lehet talajvízszint csökkentést
biztosítani. Késleltette a kivitelezési munkát, hogy a
Közúti Igazgatóság késve adta meg az „útbontási"
engedélyt. Elõbb említett okokon kívül nehezítette a
kivitelezési munkákat a sok csapadék, magas
talajvízszint. Egy tény biztos: az év július közepére
minden belterületi ingatlan szennyvízhálózatra
történõ rákötési lehetõsége biztosított lesz.
Belterületi szennyvízhálózatról: gerincvezetékek
minden pontja ipari tv kamerázással ellenõrzés alá
került illetve kerül (felvételeket bármikor le lehet

játszani). Víztartási próba alá van vetve
gerincvezetékeken kívül minden
akna, tisztító (ingatlanokon levõ tisztítókat is
beleértve). A gerincvezetékek esési és irány
viszonyait tv kamera egysége papírra rögzíti.
Fõvállalkozási szerzõdés szerint a garanciális
kötelezettség terheli a fõvállalkozót, és pedig 5+5
évig. (Garanciális munkákra külön zárolt összeg
szolgál, ami több 10 millió Ft.) Amit tisztelt ingatlan
tulajdonosoknak jó tudni illetve illik tudni. Ingatlanon belüli tisztító mûszaki állapotának megóvása az
ingatlan tulajdonos kötelessége. Rongálódásért
anyagilag is felelõsségre vonható.
Szórólapokon történõ kiértesítés után, kizárólag
kommunális szennyvíz vezethetõ be a
szennyvízhálózatba - tisztítón keresztül. Át nem
adott hálózati részeken nagyon sok helyen
beszivattyúzzák, vagy egyszerûen bevezetik a
szennyvizet a munka alatt lévõ rendszerbe. E
cselekedett nem szabálysértés fogalmát meríti ki,
hanem bûncselekmény. Külön felhívta azok
figyelmét, akik kellõen el nem ítélhetõ módon
bevezetik, beszivattyúzzák a szennyvizet, amivel járványveszélyt, fertõzéseket okozhatnak a kivitelezõknek. Kivitelezõk külön figyelõszolgálatot
alakítottak ki. Annak megállapítása hogy hol
vezették be a szennyvizet a rendszerbe, nem vesz
igénybe több idõt, mint 5 perc s a cselekedetet
követõen hetek múlva is bizonyítható, aminek
súlyos következmé nye is származhat.
Szennyvízhálózat használatba vétele után sem
szabad a csapadék vizet, hídlás (istálló) szennyvizet,
strand vizét stb. a szennyvízhálózatba vezetni.
Érdemes megjegyezni, hogy az ingatlanon belüli
rácsatlakozási pontok megállapítása 2 percet sem
vesz igénybe - füstbomba segítségével.
Szennyvízhálózat igénybevételével, használatával kapcsolatban majd az üzemeltetõ ad ki
rendeletet.
Attól az idõponttól kezdõdõen, amikor a teljes
belterületen rákötési lehetõség biztosított lesz, a házi
szennyvízderítõkbõl szippantott szennyvizet a
tisztítótelep (e célból biztosított) elõkezelõ aknájába
kell leüríteni, ami többlet költséget fog maga után
vonni.
Csatorna használati díjat a három társ település
önkormányzata az üzemeltetõvel egyetembe, az
oda vonatkozó rendeletetek, elõírások figyelembe
vételével állapítja meg. Várhatóan 2007. január 01tõl lép életbe.
Bárkinek kérdése merül fel, vagy egy-egy
konkrét dologról tájékoztatást kér, a Víziközmû
irodába szíveskedjen írásban leadni s ha többeket is
érint, akkor a Tudósítóba válaszolunk.
Remélem, segíteni tudtam egy-két témában
felvilágosítást is tudtam adni tisztelt lakosságunknak.
Volosinovszki Antal
Víziközmû Társulat
Intézõ Bizottsági tag
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Az objektivitás másik oldala
Az igazságnak két oldala van, így hát hallgattassák meg a másik fél is. Az elmúlt idõszakban több alkalommal is lehetett a helyi
média különbözõ fórumain tájékozódni a
csatorna beruházásról Jászkiséren, illetve az
ezzel kapcsolatos felszólításokról. Most,
hogy a beruházás hamarosan teljesen befejezõdik és a helyreállítások folyamatosan
történnek, mindenképpen érdemes néhány
fontos gondolatot megosztanom a Tisztelt
Olvasóval.
Elsõsorban azért, hogy az ügy iránt érdeklõdõk tisztán láthassanak, hiszen az objektívnek nevezett tájékoztatás sem tartalmazhat
néhány olyan fontos dolgot, ami a kérdés
valóban pontos és teljes megismeréséhez
szükséges.
A csatorna beruházás gyakorlatilag megvalósult. Nemsokára elindul a tisztítóüzem,
az egyes ingatlanok értesítés és szerzõdés
alapján ráköthetnek, továbbá hónapokon
belül megtörténik a helyreállítás is.
EGY FELSZÓLÍTÓ LEVÉL
TÖRTÉNETE
A szennyvízcsatorna beruházás valameny-nyi
jászkiséri lakos jól felfogott, közös érdeke,
tehát közérdek. Ezért 2006. januárjában és
februárjában az Önkormányzat részérõl
felszólító levelet küldtünk azoknak a
hátralékosként nyilvántartott személyeknek
akik - az általuk tett nyilatkozat alapján, - a
víziközmû társulatba befizetendõ közmûfejlesztési hozzájárulást lakástakarékpénztári (LTP) szerzõdés megkötésével és
annak fizetésével vállalták és kívánják
teljesíteni. A felszólítást az is egyaránt
megkapta, aki esetleg egy-két havi
befizetéssel maradt el és az is, aki jóval
többel. Ezzel egy idõben ugyancsak
hasonlóan cselekedett a Jászkiséri Víziközmû
Társulat is, felszólítván azokat a társulati
tagokat, akik befizetéseiket nem lakástakarék
pénztári szerzõdés útján teljesítik és a
befizetéseikkel hátralékban vannak.
Mondhatni, hogy a felszólító levél hatására
voltak olyanok, akik rendezték hátralékaikat.
Ezt ezúton is köszönjük. Mások kérelemmel
fordultak az önkormányzathoz részletfizetés
és fizetési halasztás iránt. Ezeknek a
kérelmeknek helyt adtunk. Harmadrészt
sajnos még mindig vannak olyanok különbözõ mondvacsinált okokra hivatkozva
-, akik bár megtehetnék, de mégsem fizetik
meg a közmûfejlesztési hozzájárulást. És
vannak azok akik tényleg nem tudnak fizetni.
Az a felszólító levél, amelyet közmûfejlesztési hozzájárulást a LTP megtakarításon
keresztül megfizetõ hátralékosként nyilvántartott lakosoknak küldtünk néhány helyen
félreérthetõ, pontatlan megfogalmazást tartalmaz. Soron kívüli tájékoztatásként, az
érintett lakosságtól elnézést kértem és a
Polgármesteri Hivatalban az Önkormányzati
Hirdetõn a levél kijavított és minden
szempontból pontos szövegét is elhelyez-

tem. A hirdetmény április 13-tól 30-ig volt
olvasható a hirdetõtáblán. A tévedés senkinek
a jogát, jogos érdekét nem sértette, hiszen a
lakos az LTP szerzõdést önként kötött, önként
nyilatkozott úgy, hogy havi egyenlõ
részletekben fizeti meg a közmûfejlesztési
hozzájárulást.
A TÉNYLEGES HELYZET
A jogi helyzet tisztázása után az alábbiakat
lehet elmondani. A víziközmû társulat olyan
hitelszerzõdést kötött a pénzintézettel, amely
alapján a lakos által fizetendõ LTP befizetésre
az önkormányzat készfizetõ kezességet vállalt.
Errõl az önkormányzat képviselõ-testülete
határozatot hozott. Ez nem azt jelenti, hogy
lakosnak nincs fizetési kötelezettsége, mert
az önkormányzat kifizeti helyette. A kezességvállalás polgári jogi jogintézmény, ennek jogi jellege röviden annyi, hogy hitelezõ
a nemfizetõ lakos helyett közvetlenül a kezeshez fordulhat a tartozás megfizetéséért, aki
köteles azt megfizetni. Ezt követõen a kezes
az általa megfizetett tartozás összegét, annak
járulékaival együtt követelheti a nemfizetõ
adóstól. Jelen esetben, aki helyett az
önkormányzat befizetett az LTP-be, úgy az a
személy a tartozását az önkormányzat felé
kell, hogy megfizesse.
Tehát a LTP megtakarítással megfizetendõ
közmûfejlesztési hozzájárulás nem adók
módjára behajtandó köztartozás, hanem a
polgári eljárásjog szabályai szerint, bírósági
úton behajtható tartozás. A polgári eljárásnak
illetéke és bírósági költsége van, amely az
eljárás peren kívüli, vagy peres jellegétõl,
illetve a tartozás összegétõl, az ügyvédi eljárás költségétõl is függ. Ezt a pervesztes félnek
kell megfizetnie. A lakosra kedvezõtlen
döntés esetén elõfordulhat, hogy mindössze
2-3 ezer forint összegû tartozásának többszörösét, akár 16 ezer forintot kell kifizetnie
csak a bírósági költségekre.
Azokat a személyeket, akik hátralékukat
megfizették, illetve azokat, akik részletfizetés, vagy fizetési haladék iránti kérelmet adtak be, errõl szükségtelen külön is tájékoztatni. Azokat a személyeket, akik nem fizetnek továbbra sem, ellenben újfent fel fogjuk
szólítani és szükség szerint megindítani a
polgári eljárást a tartozás behajtása iránt.
OBJEKTÍVEN?
A Kisér Újság „Objektíven" címû cikkének
objektivitásával néhány helyen vitatkoznom
kell, mivel az objektivitás tárgyilagosságot és
pártatlanságot jelent. A cikkbõl egyértelmûen
kitûnik, hogy a cikk írója úgy járt utána a
dolgoknak, hogy mindössze a feljelentõt
kérdezte meg. A cikket elemezve könnyen
megállapíthatjuk, hogy annak elsõ részében
számos szubjektív gondolat, vélemény került
megfogalmazásra, ilyenek például a
visszaemlékezés a „viharos falugyûlésre",
vagy a vélemény az átvágott utakról, illetve
az is, hogy a véleményformálást rá-

3
bízza a T. Szerkesztõ Úr az Olvasóra (Mivel
eleve egyoldalú az írás). A Polgármesteri Hivatalból a szerkesztõségbe érkezett hír közlésének részleteivel nem kívánok foglalkozni.
Ellenben a cikk második, Elõzmények címû
részében számos olyan pontatlanságot
találtam, amely nem támasztja alá a cikk elfogulatlanságát és tárgyilagosságát. Az elsõ
ilyen pontatlanság az, hogy csak azok a lakosok kaptak jegyzõi felszólítást, akik LTP
szerzõdést kötöttek és azt nem fizették pontosan. A második pontatlanság az, hogy a
felszólító levél - a fent leírtakat is figyelembe
véve -, nem azt tartalmazta, hogy közigazgatási végrehajtási eljárás indul, hanem
azt, hogy adóvégrehajtás. Meg kell jegyeznem azt is, hogy az OTP LTP állásfoglalása
senkire nézve nem kötelezõ érvényû, azt egy
véleménynek tekintve az ember vagy elfogadja, vagy nem. Kötelezõ érvényû döntést
ez ügyben a Magyar Köztársaság Bírósága
hozhatott volna. A cikk helyesen tartalmazza,
hogy K. Tóth Sándor bírósághoz fordult a
jegyzõi határozat hatályon kívül helyezése
érdekében, de mivel a Szerkesztõ Úr is leírta
a cikkében, hogy a levél egy felszólítás volt
(nem pedig határozat), így a levelet a bíróság
nem helyezheti hatályon kívül, mint ahogy
azt a valóság is mutatja. A cikkben hiányosan
idézett bírósági végzés indokolása azt is
tartalmazza, hogy a bíróságnak az ügyben
sem hatásköre, sem illetékessége nincs,
továbbá az sem állapítható meg, hogy indulte végrehajtási eljárás. Azt is helyesen és
pontosan írja le, hogy a bírósági indokolás
alapján semmilyen végrehajtási eljárás nem
indult, így nincs mit felfüggeszteni, tehát ez
azt jelenti, hogy K. Tóth Sándor kereseti
kérelme jogilag megalapo zatlan tulajdonképpen fölösleges -, volt. Annál is
inkább, mivel arról, hogy nem indult
végrehajtási eljárás K. Tóth Úr szóbeli
tájékoztatást kapott e sorok írójától.
Összegzésként le kell szögezni, hogy
mindezzel nem akartam magyarázkodni,
csak magyarázni, elmagyarázni. Tudatosítani
azt, hogy az, aki LTP szerzõdést kötött és
nyilatkozatot tett, ezáltal önként lépett be a
víziközmû társulatba és vállalt befizetési
kötelezettséget. Ezért õ tartozik felelõsséggel
Bármennyire is tisztelem a Kisér Újságot,
annak Felelõs Szerkesztõjét, de azáltal, hogy
nem biztosított azonos számban lehetõséget
az „Objektíven" címû cikk pontatlanságainak
javítására, pontosítására, így a cikk
tényfeltáró, vagy tájékoztató jellege helyett
egy bulvársajtó-stílusú szenzációhajhász
cikkre hasonlít inkább. Úgy gondolom, hogy
ezen írás közlésével teljessé vált a kép, hiszen
mindkét fél álláspontja napvilágot látott és
akit érdekelt elolvashatta, így minden további
sajtó- és egyéb cikk a témában csak
szószaporítás. Mirtí ahogy eddig is, ezután is
állok - e témában is - a lakosság, az érdeklõdõ állampolgárok rendelkezésére.
Köszönöm az olvasó türelmét és szíves
figyelmét.
dr. Szûcs Attila jegyzõ
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A 2006. évi országgyûlési képviselõ választás jászkiséri eredménye
Egyéni választókerületi választás eredménye alapján Dr. Szekeres Imre lett a választókerületünk

Jász-Nagykun-Szolnok megye 02. sz. egyéni választó kerületének 2006. évi I. forduló
Választó polgárok
száma

Szavazókörzetek
1. sz. Attila út 10
2. sz. Petõfi út 1.
3. sz. Kossuth tér
4. sz. Bocskai út 26.
5. sz. Fõ út 34.
Összesen

881
902
912
880
909
4484

Megjelentek
száma
510
515
302
446
563
2336

Érvénytelen Érvényes
szavazat
szavazat
16
10
8
7
8
49

494
505
294
439
555
2287

Jász-Nagykun-Szolnok megye területi választókerületének adatai
Szavazókörzetek

Választó polgárok száma

1. sz. Attila út 10
2. sz. Petõfi út 1.
3. sz. Kossuth tér
4. sz. Bocskai út 26.
5. sz. Fõ út 34.
Összesen

881
902
912
880
909
4484

Megjelentek

Érvénytelen
14
6
9
16
5
50

510
515
302
446
563
2336

Érvényes

496
509
293
430
558
2286

Országgyûlési választások 2006.1. forduló Jászkisér szavazóköreiben
Jelölt neve
Csomor András
Eszes Béla
Járvás István dr.
Szekeres Imre
Összesen:

1.SZ.

Jelölõ szervezet

szavazókör

MIEP-Jobbik
MDF
FIDESZ-KDNP
MSZP

58
16
185
235
494

2. sz.
szavazókör
29
12
151
313
505

1.SZ.

Jelölt párt

szavazókör

2. sz.
szavazókör

3. sz.
szavazókör
36
6
132
120
294

210

145

ROMA
ÖSSZEFOGÁS PÁRT

0

1

0

294
6
25
16
22
509

119
1
6
6
23
293

Összesen:

223
9
14 9
31
496

5. sz.
szavazókör
44
31
202
278
555

3. sz.
4. sz.
5. sz.
szavazókör szavazókör szavazókör
213
138
182

FIDESZ-KDNP

MSZP
MUNKÁSPÁRT
MDF
SZDSZ
MIÉP-Jobbik

4. sz.
szavazókör
64
15
164
196
439

0
193
0 15
6
34
430

Összesen

231 80
834
1142
2287

Összesen
888

0

1

262
6
36
15
26
558

1091
22
96
52
136
2286

Jász-Nagykun-Szolnok megye 02. sz. egyéni választó kerületének 2006. évi II. forduló
Szavazókörzetek
1. sz. Attila út 10

Választó polgárok
száma

Megjelentek
száma

2. sz. Petõfi út 1.

883
902

470
518

3. sz. Kossuth tér

911

285

4. sz. Bocskai út 26.

882

432

5. sz. Fõ út 34.

910

563

Érvénytelen Érvényes
szavazat
szavazat
1
6
3

470
518
284
426
560

2006. május

Jászkiséri Tudósító

Tájékoztató
Számvevõszéki
Ellenõrzésrõl
Az Állami Számvevõszék 2006. februárjában
és márciusában ellenõrzést tartott Jászkisér
Nagyközség Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalánál. Az ellenõrzés
célja egyrészt az, hogy az önkormányzat által
megvalósított út-és szennyvízberuházások
megvalósítása mi lyen szervezési,
finanszírozási rendszerben történt, a
közmûfejlesztési fejlesztési hozzájárulások
után járó közmûfejlesztési támogatások
igénylésének és felhasználásának rendje
megfelelt-e a jogszabályi elõírásoknak, illetve
másrészt az, hogy a kiadott igazolások alapján
történt-e támogatás jogtalan igénybevétele, ha
igen annak konkrét összegének
megállapítása. A vizsgálat 2002-2005 közötti
idõszak ellen-õrizésére terjedt ki.
A számvevõszéki ellenõr a vizsgálat
lezárásaként mindent rendben talált, az
önkormányzat munkáját törvényesnek és
szakszerûnek értékelte.
ár. Szûcs Attila jegyzõ

Úthelyreállítások
Az esõs és belvizes idõszak elmúltával településünkön megkezdõdtek a szennyvízcsatorna építéssel érintett utak helyreállítási
munkálatai.
Az eddig helyreállított aszfalt utak a következõk: Ady Endre, Apáti, Arany János, Attila,
Bocskai, Borostyán, Dobó, Gárdonyi, Nagykör,
Rákóczi.
A helyreállítás folytatódik aszfalt és zúzottkõ
borítású útjainkon az elkövetkezõ hetekben,
illetve a csatorna építésének befejezése után.
Az elmúlt évtizedben ilyen mértékû útfelújítás
nem volt a településen, és valószínû ezt követõen
sem lesz jó pár évig.
Most már a lakosságon, a közlekedõkön múlik
mennyire vigyáznak a helyreállított utakra: a
felhordott sarat letakarítják-e, az út mellõl a vizet
elvezetik-e, a útról kiverõdött zúzottkövet
vissza- igazítják-e a helyére, a padkákban
keletkezett hibákat javítják-e?
Védjük meg és óvjuk a helyreállított utakat, az
elkészült csatornát azok mûtárgyait, tartozékait,
értékeinket.
Benedek József
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KORAI GYERMEKVÉDELEM A
BÖLCSÕDÉBEN
Aki a gyermekeknek palotát épít, késõbbi börtönfalakat rombol le.
A gyermek elsõ, természetes környezete a
család. Fejlõdése nagymértékben függ a
család légkörétõl, életformájától, a családban elfoglalt helyétõl. Fejlõdésére a vele
kapcsolatos magatartás és a családtagok
egymással szembeni magatartása is nagy
hatással van.
A családon belül megjelenõ problémák tünethordozói elsõsorban a gyermekek. A magatartási, viselkedési zavarok keletkezésében jelentõs szerepe van annak, hogy a kisgyermek nélkülözi a szeretetteljes, érzelmi
biztonságot adó közvetlen emberi kapcsolatokat. Ezt az elemi igényét és szükségletét
legjobban az anya vagy egy anyát pótló személy (gondozónõ) tudja biztosítani.
A bölcsõdében a gondozónõ az, aki szakmai felkészültségével, tudásával segíti, fejleszti a rábízott kisgyermeket. Õ az, aki elsõként észleli a problémát és a szülõkkel való, szoros együttmûködésben átsegítheti a
gyermekeket az átmeneti krízisen.
A bölcsõdébe kerülés a kisgyermek számára olyan esemény, ami átmeneti krízist
eredményezhet. A 3 évnél fiatalabb kisgyermek számára komoly nehézséget okoz az

anyától való elszakadás. Érzelmileg még
nem érett rá, még nem alakult ki nála az „érzelmi konstancia" tapasztalatai személyhez
kötöttek.
A bölcsõdében új szokásokat kell megtanulnia, el kell viselnie, hogy a gondozónõ
nem csak rá figyel, a játékokkal nem csak õ
játszhat.
A gondozónõ a bölcsõdébe kerülés elõtti
családlátogatással, majd a fokozatos beszoktatással csökkenteni tudja az elválás okozta
megrázkódtatásokat. Az adaptáció ideje alatt
számos tünettel találkozhatunk, amelyek
átmeneti jellegûek és a gyermek alkalmazkodásának folyamatában fokozatosan
enyhülnek, majd megszûnnek.
Ilyen viselkedési probléma lehet pl. agresszió, sírás, szorongás, étkezési és alvászavar, átmeneti visszaesés a szobatisztaságban, a beszédfejlõdésben, az önállósodásban.
Az utóbbi idõben egyre több hátrányos
helyzetû és veszélyeztetett kisgyermek kerül
a bölcsõdébe és a gyermekvédelemben
egyre fontosabb szerep hárul a kisgyermekeket ellátó intézményekre, mint a korai fel-

HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS
A BÖLCSÕDÉBEN!
A Húsvét, locsolkodás már a nagyobb bölcsõdés gyermekeknek
is élményt jelent. A gyerekek
örömmel mesélték eddigi
tapasztalataikat, miközben
közösen fel díszítettük a
csoportszobákat.
Különbözõ húsvéti díszekkel,
barkákkal és saját kezûleg
festett tojásokkal tettük
hangulatossá környezetünket. A
gyerekek nagy érdeklõdéssel
készültek a tojás festésre.
Elõször a festõvizet készítettük
el, majd lassan beszínezõdtek a
piros, sárga, kék és zöld tojások.
Akinek még kedve volt az filctollal próbálkozott különbözõ

mintát varázsolni a színes tojásokra. Festés közben beszélgettünk a húsvéti szokásokról és
verseket is mondtunk:
,, Bokor alatt kis fészek Mi
van benne nézzétek Piros
tojás, sárga, kék Nekünk
hozták nyusziék,,
Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani Bocskai úti óvodásoknak és óvónéniknek, akik gondoltak Ránk és eljöttek meglocsolni a bölcsõdés kislányokat
és a dolgozókat.
Gondozónõk

ismerés egyik elsõdleges jelzõ intézményére. A gondozónõk ezzel kapcsolatos szaktudásának, kompetenciájának fokozása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk szakmai továbbképzésükre.
Azt tapasztaljuk, hogy a viselkedési problémás gyermekek szülei kevés idõt töltenek
gyermekeikkel, nem elég toleránsak, túlzottan engedékenyek, elhanyagolok, vagy a napi feszültséget a gyermeken vezetik le. A
gondozónõkkel való napi kapcsolat segítõ
lehet számukra. Probléma esetén lehetõség
van hosszabb idejû, négyszemközti beszélgetésre is. Veszélyeztetõ tényezõként egyre
több esetben tapasztaljuk az anyagi jellegû
problémákat. Rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban nálunk a beíratott gyermekek
1/3-a részesül.
Bízunk abban, hogy munkánkkal és hatékony közremûködésünkkel meg tudjuk elõzni ezt a kedvezõtlen társadalmi jelenséget.
Tajti Lászlóné
bölcsõdevezetõ

FELHÍVÁS!
Bölcsõdénkben az elmúlt évben papírgyûjtést
szerveztünk, melynek bevételét játékvásárlásra
fordítottuk.
A lakosság nagy érdeklõdésére való tekintettel, és - újabb játékvásárlás reményében a szülõk segítségével

ISMÉT
PAPÍRGYÛJTÉST
SZERVEZÜNK.
Ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
feleslegessé vált újságpapírt, vagy egyéb papír
hulladékot hozzák be a böl-i csõdébe.
Szükség esetén házhoz is kimegyünk, de
szándékukat telefonon keresztül a megadott
számon jelezzék.
Telefonszámunk: 450-495
Szívességüket elõre is köszönjük.
Tisztelettel: Bölcsõde
dolgozói
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VISSZAKAPTUK AZ ÓVODÁNKAT
- ÜNNEPELTÜNK AZ ÓVODÁBAN
Április 13-án az Attila úti óvodában kis
ünnepség keretében köszöntük meg a
munkáját mindazoknak az embereknek,
akiknek hálával tartozunk azért, hogy ilyen
széppé, korszerûvé varázsolták mindennapi
életterünket.
Közel ötven kis óvodás vette birtokba
februárban a megszépült óvodát. Túl a
költözés borzalmain a szülõk segítségével
nekiláttunk, hogy a szépen felújított falakat,
helyiségeket lakájossá, otthonossá tegyük.
Terveink megvalósításához szerencsére a jó
szándék mellé anyagi segítség is párosult
fenntartónk részérõl -így hozzáfogtunk a
teremtéshez. Levetkõztetett régi bútoraink új
csomagolást kaptak, hozzáillõ textíliákkal,
szõnyegekkel igyekeztünk harmonikus,
szemet gyönyörködtetõ sarkokat, kuckókat
kialakítani a gyermekek különbözõ elfoglaltságaihoz. Kiderült, hogy a tágas tér épp
elég arra, hogy a sokféle tevékenységnek - a
babázásnak, az építésnek, a
kézimunkázásnak, rajzolásnak, mozgásos
játékoknak, mesélés-nek helyet adjon. Lázas
rendezkedésünk vége felé közeledve elérkezettnek láttuk az idõt arra,
hogy a mindennapok rohanásában szenteljünk néhány pillanatot az
ünneplésnek is, örüljünk együtt az értékteremtõ összefogás
eredményének. A tervezésben és a kivitelezésben részt vett meghívott
vendégeinket a nagycsoportos gyermekeink köszöntõ mûsorával
fogadtuk. Intézményvezetõk, Csillik Ferencné méltató szavaival név
szerint megköszönte az áldozatos munkát, helytállást, majd minden
jót kívánt az itt dolgozóknak. Hajdú László polgármester úr örömét
fejezte ki az ünnepi alkalomból, hangsúlyozta annak jelentõségét, hogy a felújítási munkálatok a helyi szakemberek számára

jelentettek munkalehetõséget. Köszöntötte valamennyiünk nevében a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács képviselõjét
Magyar Béla urat - aki szintén kíváncsi volt az újjászületett
óvodánkra. Az ünnepélyes átadás után óvodánk megtekintésére, és
szerény vendégasztal mellé invitáltuk a kedves megjelenteket.
Jó érzéssel nyugtáztuk az elismerõ szavakat, kívánjuk, hogy a
község életében minél több ehhez hasonló ünnepi alkalomra kerüljön
sor a közeljövõben.
az Attila úti óvoda nevelõközössége
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A 2005/2006-os tanév eddigi matematika
és informatika versenyeinek eredményei
Bolyai megyei levelezõs verseny házi fordulójának
helyezettjei:
5. évfolyam:
1/ Czifra Anita 5/a megyei 27. hely
2/ Rácz Kornél 5/a, Nagy Gábor 5/a , Mihályi Fruzsina 5/a
megyei 28 helyezettek 3/ Gál Gabriella
5/a megyei 29. helyezett
6. évfolyamosok közül
1/ Mihályi Kristóf 6/a megyei 7. helyezett 2/
Kozma Zsolt 6/b megyei 21. hely 3/ Drávucz
Márk 6/b megyei 22. hely
7. évfolyamosok közül
1/ Balogh Anna Klára 7/b megyei 27. hely 2/
Sánta Dominika 7/a megyei 32. hely
8. évfolyamon a legjobb eredményt Sánta Patrícia 8/b osztályos tanuló érte el, aki megyei szinten a 28. helyen végzett.

Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítõ
ANGOL és NÉMET
nyelvtanfolyam
indul szeptembertõl Jászkiséren
egyetemi tanárok bevonásával,
próbanyelwizsgával, kis létszámú csoportokban.

Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely minõségi
garanciát, Áfa mentességet és adókedvezményt is jelent.
A
tanfolyam díja 650 Ft/óra, a képzési díj 30 %-át
érvényesítheti
adókedvezményként, így jogosultság esetén csak 455
Ft/órába
fog kerülni (havi részletfizetés).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink
80-90 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!
Jelentkezési határidõ 2006. június 15-ig.
Lrdekiódni és jelentkezni lehel A Mûvelõdés Házában
Balogh Györgynél személyesen vagy az 57450-208 telefonszámon.
vagy

a hél minden napján 8-19 óráig a nyelviskola vezetõjénél:

06-30/225-08-63
Referenciáink:
MAV. Malávcom. Posta. FMF, Videoton. HBM Közigazgatási Hivatal. Pioneer. Polgármestert Hivatalok.
Illetékhivatalok. Egészségbiztosítási Pénztárak. Szállodák, Államháztartási Hivatalok. Földhivatal.
Hütöipan Rt., Vám- és Pénzügyõrség, Vízmû, Metrisoft. Linnemann. Erdészeti Szolgálat,
Környezetvédelmi Felügyelõség. Minisztériumi Világ-Nyelves esoportok. Takarékszövetkezetek,
Gallieoop Rt. HungaroConnol Magyar Légiforgalmi Szolgálat. Ktmszöv Kft., Rehab Re
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A Bolyai megyei levelezõs verseny megyei fordulójára
továbbjutott Czifra Anita az 5/a-ból és Mihályi Kristóf a 6/a-ból.
Kenguru Nemzetközi versenyen elért eredményeink
iskola szinten:
5. évfolyam
1 / Balázs Tamás 5/a 2/ Papp Zsófia 5/c 3/ Rácz Kornél 5/a
6. évfolyam
1/Mihályi Kristóf 6/a 2/
Bója Boglárka 6/a 3/
Kovács István 6/a
7. évfolyam
8. évfolyam
1/ Mihályi Rita 7/b
1/ Sánta Patrícia 8/b
Felkészítõ nevelõk: Bobákné Major Margit, Bús Nikoletta, Gócza
Lászlóné, Ládi Klára, Molnár György.
Informatika
. Iskolánk tanulói körében nagyon népsze'rû az informatika szakkör.
Délutáni foglalkozás keretében több százan ismerkednek a számítógépek használatával Szabóné Tóth Erika, Ládi Klára és Tóth Ferencné tanárnõk irányításával. Az elmúlt évben indítottuk el az Évfolyam informatikusa címért folyó vetélkedõt, amely immár hagyománnyá nõtte ki magát.
A 2005/2006-os tanév évfolyam informatikusa versenyén az alábbi
tanulók szerepeltek a legjobban:
7. évfolyam
1/ Balogh Anna Klára 7/b
2/ Földvári Áron 7/a
3/ Szabó Szabolcs 7/a
Felkészítõ nevelõ: Tóth Ferencné.

8. évfolyam
1/ Glodics Ádám 8/c
2/ Nagy István 8/b
3/ Hûvös Tamás 8/a

TAVASZ
Kikelet van kikelet
A virágok kikeltek.
Majd egy idõ múlva, Szirmaikat bontják
halomba.
Csak errõl szól a tavasz, Kikelet van kivirradt
Itt a tavasz itt van már,
A mi kertünk kinyílt már. Szép színekben
pompázik,
Bizony ennek párja nincs.
Kisütött a napsugár, Langyos szellõ fújdogál
Örüljetek gyerekek, hisz újra itt a kikelet.
Nyiladoznak a virágok. Gyönyörû a világ most
Csiripelnek a madarak, hisz nincs több hó
S nincs több fagy,
Pistike és Pannika, kötnek barkát csokorba,
Anyukájuk megörül vízbe teszi, megszépül.
Gál Renáta 7. a

K iadja:
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