Jászkiséri Tudósító
A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

VII.évfolyam 10.szám

Kedves Jászkisériek!
A Jászkiséri Nagyközségi Önkormányzat nevében
nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket az év
legnagyobb és legtöbbünk számára legkedvesebb
ünnepéhez közeledve, így karácsony az örök és
mégis változó ünnep előtt!
Kevés ünnep van a világon, mely egyetemesebb
lenne, mint a karácsony. A keresztény vallás
ünneprendjében a Karácsony a megváltó
születésének napja, de mint a szeretet, a megbékélés,
a család ünnepe, a nem hívő emberek számára is az
esztendő legkiemelkedőbb ünnepe.
A történelem különböző szakaszaiban is, de mindig
jelentőségteljes volt a téli napforduló környékén a
fényt, az újjászületést jelképező ünnep. A
karácsonyfa állítás szokása viszont csak az újkorban
terjedt el.
Ma már hozzátartozik a karácsonyfa állítás a
szeretet, a békesség ünnepéhez éppúgy, mint a
szeretteink megajándékozása. Ellenben az ajándék
nem csak anyagiakban mérhető. Természetesen a
gyerekek azt várják, hogy mi van a fa alatt. De
kérdezem a felnőtteket: kell-e annál nagyobb
ajándék, mikor gyermekeink csillogó szemében

boldogságot látunk?! Úgy gondolom a szülőnek ez a
legnagyobb ajándék! De pénzben nem mérhető
ajándék az is, amikor karácsonykor együtt lehetünk
szeretteinkkel!
Ne feledjük, akkor értékeljük ezen ajándékokat,
amikor még lehet.
Ajándékozzuk meg egymást a jó szó, a kedvesség, az
egymás iránti szeretet és tisztelet erejével. Jussanak
azok is eszünkbe, akik már nem lehetnek közöttünk,
és gondoljunk azokra i,s akik magányosan töltik a
szeretet ünnepét.
Gondoljunk az elmúlásban lévő 2007-es évre, a
maga jó és rossz eseményeivel. Merítsünk erőt
belőle, és gondoljunk az előttünk álló 2008-ra.
Tervezzünk és higgyünk, hogy a türelem és a
tisztelet vezérelje cselekedeteinket. Együtt,
összefogva, a hitet, a szeretetet magunk mellett
tudva, az előttünk álló nehézségeket is, le fogjuk
győzni.
Karácsonyhoz közeledvén kívánom minden
jászkiséri lakosnak, hogy szép és nyugodt, békés, téli
esték tegyék boldoggá az ünnepeket, hogy az
emberek az emberektől a legtöbbet kapják: a
szeretetet!
Kívánok Önöknek Istentől áldott Békés Boldog
Karácsonyt és erőben, egészségben, sikerekben
gazdag szép és igaz Új Esztendőt!
Hajdú László
polgármester

Jászkiséri Tudósító

2

2007. december

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2007. november 29-i soros ülésén Jászkisér Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta az
önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodási helyzetét.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elemző munkájának
megismerése után, aminek lényegi elemei a következők:
A bevételek teljesítése 78 %-os, a kiadások teljesítése pedig 72 %. Likvid
hitelt a harmadik negyedévben nem kellett igénybe venni.
Előreláthatólag a tervezett költségvetési források biztosítják az év
eredményes befejezését, esetleg bizonyos átcsoportosítások válhatnak
szükségessé!
Hajdú László polgármester indítványára a testület köszönetét fejezze ki a
gazdálkodás irányítóinak a gondos, fegyelmezett, takarékos munkáért.
Az indítványt egyhangúan elfogadták.
Megismerte a 2008. évi gazdálkodás koncepcióit.
Változatlanul nehéz, takarékos gazdasági év várható. Több ponton
csökken az állami normatív hozzájárulás mértéke. Az áthúzódó
kötelezettségvállalások nagy mértékű terhet jelentenek pl. Szennyvíz
beruházás évenkénti önkormányzati támogatása 68 millió Ft, 86 millió
folyószámla hitel, pályázati önrész biztosítása, a működéssel összefüggő
kiadások.
Elkészítette és elfogadta a Képviselő-testület a 2008. évi
munkatervet. Az üléseket változatlanul a hónap utolsó csütörtökén tarják
14 órai kezdettel. Az ülések nyilvánosak! A lakossági felvetéseket az
önkormányzati képviselők megbízásával tehetik meg, illetve írásban a
jegyzőhöz kell eljuttatni. A napirendek a település életének minden
lényeges részére kitérnek pl. kötelező szolgáltatások, feladatok ellátása:
egészségügy, szociális ellátások, intézmények működése, ivóvíz, szilárd
hulladék szállítás, közrend – közbiztonság, civil szervezetek, rendeletek,
határozatok végrehajtása.
Előterjesztések körében rendeletet alkotott a nyersanyag
normákról és a gyermek étkezési díjakról
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai:

Megnevezés
Óvodás gyermek
Óvodás tízórai
Iskolai napközis tanuló
Iskolai ebédlős tanuló
Bölcsődei gyermek
Bölcsődei gyermek kedvezményes
Bölcsődei dolgozó

Térítési díj Ft/fő/nap
258
68
227+áfa
156+áfa
276
138
380

Rendeletet alkotott a lakossági háztartási hulladékok gyűjtéséről és
ártalmatlanításáról:
A hulladékszállítás díjai (2008.)
1. Ha az ingatlantulajdonos 80 l-es gyűjtőedénnyel rendelkezik:
-heti egyszeri ürítés esetén az éves díj: 7.500 Ft + 20 % ÁFA
összesen 9.000 forint
-egyszeri elszállítás díja: 171 Ft + 20 % ÁFA
összesen 205 forint
2. Ha az ingatlan tulajdonos 110 (120) literes gyűjtőedénnyel
rendelkezik:
(1)heti egyszeri ürítés esetén az éves díj: 8900 Ft + 20% ÁFA
összesen 10680 forint
(2)egyszeri elszállítás díja: 171 Ft + 20 % ÁFA
összesen: 205 Ft
3. A fenti mennyiségeken felül díjmentességben részesül az évi
legfeljebb 300 kg háztartási hulladékmennyiséget meg nem haladó a
hulladéklerakóba történő lakosság általi közvetlen beszállítás.
4. A közületi hulladék lerakási díja 972 Ft/m3+ÁFA.

díjfizetés jövedelem függő!
1) A szociális étkezésért fizetendő térítési díj százalékos mértéke az
ellátott havi jövedelme alapján
Az étkeztetés intézményi térítési díja: 407 Ft/Fő/Nap
Havi személyi jövedelem:
Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
100%-ig
100.01%-tól
150.01%-tól
200.01%-tól
250.01%-tól
300.01%-tól

150%-ig
200%-ig
250%-ig
300%-ig

Térítési díj százaléka:

40%
60%
70%
80%
90%
100%

2) Nappali ellátás személyi térítési díja:
a) Napi egyszeri étkezés igénybevétele esetén: 757 Ft/Fő/Nap
b) Nem étkezők esetén:
75 Ft/Fő/Nap
3) Házi segítségnyújtás személyi térítési díja:
a) Gondozási óradíj: 606 Ft
b) Szociálisan rászorult esetében: 300 Ft
c) Az ebédkihordás díja: 80 Ft
Hozzájárult a testület a 70 éven felüli jászkiséri lakosok karácsonyi
csomaggal való jutalmazásához. Ez idő szerint a számuk 530 fő és 1-1
személy részére 1000 Ft értékű csomagot állítanak össze.
Támogatta a kóbor ebek befogására indított akciót és erre a célra újabb
100000 Ft-ot szavazott meg.
Támogatta a vállalkozók részére meghirdetett rendezvény összehívását
(vállalkozói est) és ehhez 250000 Ft-ot biztosít.
Megtárgyalta és határozott a karbantartó csoport jövőbeni működéséről.
2008. január 1-jétől a szervezeti forma részjogkörrel rendelkező
szervezeti egység.
Meghatározták a kötelezően ellátandó feladatokat. Az alaptevékenységet
kiegészítő bevételekkel önmaga gazdálkodik azzal a megkötéssel, hogy
50 % a dolgozók bérezésére, 50 % eszközfejlesztésre fordítandó. A
bérgazdálkodást a testület hagyja jóvá!
Határozatot fogadtak el a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjáról:
A 2008. évre az önkormányzati bérlakások bérleti díját nem módosítja, a
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját meghatározta.
Tudomásul vette a jegyző bejelentését, miszerint elnyert pályázattal
2008. január 1-jétől Mezőtúr jegyzője lesz. A testület és a maga nevében
Hajdú László polgármester elismeréssel nyilatkozott az itt végzett
munkájáról és azt megköszönte. A munkakör betöltésére pályázatot írtak
ki.
Az önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult a polgármesteri
hivatalnál 1 fő részére határozatlan idejű álláshely létesítéséhez, a
munkakör megnevezése: rendszergazda.
Papp János

Módosította a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletet.
Térítési díjat fizet az a gondozott is, aki az étkezését nem veszi igénybe. A
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Közmeghallgatás 2007. december 13.
Tisztelt Olvasó!
A közmeghallgatáson elhangzott beszámoló a közreadott anyagnál
bővebb, a rövidítést a Tudósító terjedelme indokolja. A leírtak
válogatás szerűek, de változtatás nélküliek.
Papp János

Tájékoztató az önkormányzat 2007. évi
működéséről, 2008. évi koncepcióról
Nagy tisztelettel köszöntök minden kedves jászkiséri lakost a
Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásán.
Köszöntöm, dr. Szűcs Attila jegyző urat, és a körünkben megjelent
képviselő-testületi tagokat, akikhez természetesen majd kérdéseket
is lehet feltenni. Megköszönöm jegyző úr Jászkiséren végzett
eredményes munkáját. 2008. évet Mezőtúr város jegyzőjeként
kezdi, amit pályázattal nyert el.
Nem kis feladatot vállaltunk ma magunkra, hiszen nekem a
mögöttünk hagyott egész évről kell átfogó beszámolót adnom,
Önöknek pedig meghallgatniuk, kiegészíteniük az elhangzottakat.
Bizonyára sokan tudják, hogy településünkön vannak olyan
emberek, akiknek példamutató munkájára, eredményeire büszkék
lehetünk. Úgy gondolom, hogy a 2007-es évben ilyen elismerést
kapott embereknek a nevét itt a település lakossága előtt is meg kell
említenünk. A 2007-es év „Jászkisér díszpolgára” címet Pásztor
Barnabásné kapta. A „Jászkisér Nagyközségért” kitüntetést ez
évben a Jászkisériek Baráti Egyesülete vehette át. A
kitüntetetteknek szívből gratulálok, munkájukhoz további sok
sikert, családi életükben boldogságot és erőt, egészséget kívánok.
Kívánom, hogy sokáig öregbítsék településünk hírnevét.
A továbbiakban először a 2007. évi eseményekről számolok be,
majd a 2008. évi elképzelésekről.
Az év elején próbáltuk előre látni a ránk váró feladatok tömegét, a
megszorítások hatásait, és egyre szűkülő pénzügyi lehetőségeinket
latolgattuk. Visszatekintve a múló évre, talán még elégedettek is
lehetünk, hiszen még van önkormányzat, teljesítettük a ránk rótt
kötelezettségeket és nagyobb beavatkozás, különösebb változtatás
nélkül tartani tudtuk a költségvetést. Ami a legfontosabb, fenn
tudtuk tartani településünkön az oktatási, egészségügyi, és szociális
ellátást. Persze vannak, akik erre azt mondják: még szép, hogy
sikerült, hiszen ez a település önkormányzatának a dolga és az adót
is azért fizetjük, hogy ebből jusson a közfeladatokra.
Fontos azonban tudnunk, hogy 2007. évben számos önkormányzat
– különösen a kis települések önkormányzatai – még ezeket az
alapfeladatokat sem tudták teljesíteni. Iskoláikat vagy bezárták,
vagy átadták más fenntartónak, tanáraikat elbocsájtották, az
egészségügyi ellátást leépítették. Mi pedig ez évben a pélyi iskolát
és óvodát átvettük és társulásban tagintézményként működtetjük.
Nem kellett egyetlen pedagógust sem elküldeni, sőt munkahelyeket
teremtettünk.
Ilyen viszonyok között talán érthető, miért lehetünk büszkék a
teljesítményünkre, miért lehetünk elégedettek a mögöttünk hagyott
esztendő eredményeivel.
Nézzük a számokat is:
Elsőként hallgassák meg tájékoztatómat a 2007-es év
munkájáról.
Jászkisér Nagyközség Önkormányzata a 2007. évi költségvetését a
5/2007. (II.19.) rendeletében 928.830 ezer Ft-os bevételi és kiadási
főösszeggel határozta meg. Az eredeti költségvetés év közben a
pénzforgalmi folyamatok hatására többször módosult. A

Képviselő-testület a novemberi testületi ülésén az önkormányzat
költségvetési rendeletében a kiadási és bevételi főösszeget 940.230
ezer Ft-ban állapította meg. Úgy gondolom ez az összeg egy kicsit
tükrözi is az elvégzett feladatok nagyságát.
A működési bevételek teljesítése összességében 78 %, ami jónak
mondható. Ezen belül az önkormányzat sajátos bevételei:
működési, helyi iparűzési, gépjárműadó bevétel időarányos
teljesítése szintén jónak értékelhető. Az iparűzési adóalap
emelkedett ugyan, de ezzel szemben az SZJA kiegészítő támogatás
csökkentésre került. Az önkormányzati költségvetési támogatások
is időarányosan teljesültek.
A kiadások időarányosak. Elmondhatjuk, hogy a költségvetési
mérleg egyensúlyban volt, az önkormányzat bankszámláján a
fizetőképesség mindenkor fennáll.
A 2007. évi gazdálkodás során a fejlesztéseken, beruházásokon,
egyéb többletfeladatokon túl elsődleges és kiemelt feladat volt, és
kell, hogy legyen, az önkormányzat és intézményeinek
működőképességének megőrzése, a kötelező feladatok ellátásának
biztosítása. A pénzügyi helyzetet hátrányosan érintette és érinti,
mint minden évben, hogy az intézmények kiadásait az-az: az állam
által kötelezően meghatározott feladatokat, az állam által biztosított
központi normatív támogatás nem fedezte, ill. nem fedezi, sőt
bővültek és már látszik, hogy bővülni fognak az önkormányzat
feladatai, kötelező jellegű döntéseket hoztak állami szinten,
melynek a forrását nem biztosították. Ugyanez várható 2008-ban,
de erről, majd a 2008. évi koncepciónál szólok.
Az intézményeinknél időszakos bezárásra nem volt szükség, de
megszorítások és takarékos gazdálkodás természetesen volt.
Elmondhatjuk, hogy ebben az évben is takarékosan és
megfontoltan gazdálkodtunk.
Itt mondok köszönetet az önkormányzathoz tartozó minden
intézmény dolgozójának és intézményvezetőknek a
felelősségteljes, és lelkiismeretes munkájukért.
Röviden kívánok szólni az intézmények éves működéséről:
Bölcsőde: A működési feltételek biztosítottak, igyekszünk a
gyermeklétszámot kihasználni, amit ez évben 100 %-os
kihasználtságra sikerült elérni. Ez azért fontos, mert a normatívát a
gyerekek után kapjuk. Szennyvízhálózatra való csatlakozás
kiépítésre került, de ez minden intézményünknél így van. A
bölcsődénél is apró felújítások kerültek elvégzésre.
Óvoda: Az óvoda szakgárdája közmegelégedésnek örvend, a tárgyi
feltételeket és körülményeket igyekszünk javítani. Három
épületben több mint 200 gyermek óvodai nevelését tudjuk
megoldani. Az óvoda is pályázatokon igyekszik bővíteni
bevételeit. Többek között ez évben szakmai informatikai fejlesztés
is történt, valamint taneszköz fejlesztésre sikerült pályázaton
nyerni.
A pélyi óvodában történő társulásból eredően többletnormatívához
jutott az óvoda, ugyanez történt az iskolánál is, mely
többletnormatívának 95 %-át e két intézmény kapta vissza
felhasználásra. Így sikerült a Bocskai úti óvoda mosdóját, öltözőjét
felújítani és redőnyöket felszerelni a nyílászárókra, sőt reméljük a
szőnyegpadló, laminált lapra történő cseréjét is meg tudjuk oldani.
A HEFOP pályázatból, melyet az általános iskolával közösen
készítettek, nyert összegből eszközbeszerzésre nyílt lehetőség
1.175 ezer Ft. értékben, az óvoda pedagógusok innovációs
továbbképzése mellett.
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Alapszolgáltatási Központ: (ESZI) és Családsegítő Szolgálat:
A nappali szociális ellátást 25 fős intézményben biztosítjuk.
Biztosítjuk a szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást is. A
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot annak ellenére, hogy
kistérségi szinten január 1-től 12 településen biztosítja a társulás, mi
még saját működtetésben hagytuk.
Könyvtár: Az elmúlt években gyarapodott az állománybővítésre
kapható pályázati forrásokkal. Ez évben 827 ezer Ft-ot fordíthatott
könyvvásárlásra. Kedvelt központja a civilszervezetek rendezvényeinek is.
Művelődés Háza – Tájház: A lakosság és a civil-szervezetek, a ház
és a dolgozói által nyújtott lehetőségekkel igyekeznek élni. A civilszervezeteknek, szerveződéseknek továbbra is ingyenesen
biztosítjuk a kulturált helyet. Különböző rendezvények
szervezésével, kiállítások megtartásával gondoskodik a jászkiséri
lakosok művelődési igényeinek kielégítéséről.
Az idén márciusban a több éve húzódó bejárati üvegfal felújítása
megtörtént. Ennek értéke megközelítette az 1,3 millió Ft-ot.
Egészségügy: Három háziorvos és két fogorvos látja el a betegeket.
A fizikoterápiát a jövőben is működtetni kívánjuk, annak ellenére,
hogy teljes mértékben saját erőből kell ezt megoldanunk. Helyet
szeretnénk biztosítani szakorvosok időszakos rendeléséhez, ehhez a
volt tüdőgondozó rész felújítására pályázunk.
Továbbra is működik Jászkiséren a mentőállomás. Itt említem meg,
hogy a helyi mentőállomás támogatásához az ott dolgozók
alapítványt hoztak létre.
Általános Iskola: Az iskola működése biztosított, az épületek
felújítását folyamatosan igyekszünk végezni. A már említett
évközbeni iskola társulásnak köszönhetően az iskola több mint 6
millió Ft-ot tud fordítani az iskolaudvar térkövezésére,
aszfaltozására és egyéb eddig magára várató feladatokra. Az iskola
bevételeit pályázati úton nagymértékben növeli. A kompetencia
alapú oktatás bevetésével 2006-2008-ig 16 millió Ft-ot, a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatására 5,8 millió Ft-ot,
képesség kibontakoztatásra 15,4 millió Ft-ot tudnak fordítani, hogy
csak a legnagyobbakat említsem, ill. integrációs felkészítésre 16,6
millió Ft-ot nyertek pályázaton.
Engedjék meg, hogy itt kiemeljen az iskola és óvoda szakember
gárdájának tevékenységét, melynek köszönhetően településünkön
az oktatás nagymértékben erősödött. Ez nem sok helyen mondható
el országosan sem. Tudjuk, hogy egy településen mint jelent a jól
működő iskola. („ne adjátok a templomot és az iskolát”)
Szociális és gyermekvédelmi feladatok: Az egyik legnehezebb,
legtöbb gondot okozó szakfeladat. Éves szinten a szociális ellátásra
tervezett összeg: több mint 120 millió Ft.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban a 270 családból
657 gyermek részesül,
- rendszeres szociális segélyben: 250 fő, (2006-ban 221 fő)
- ápolási díjban 45 fő, (2006-ban 40 fő)
- lakásfenntartási támogatásban 418 fő (2006-ban 403 fő )
részesült.
Az általános iskolai tanulók részére, az elmúlt évekhez hasonlóan
ingyenes tankönyvet biztosítottunk. Az önkormányzat saját
erejéből 2,5 millió Ft-ot biztosított erre a célra. Beiskolázási
támogatásban részesítettük a jászkiséri középiskolás és felső
oktatási intézménybe járó diákokat.
BURSA-HUNGARICA ösztöndíj rendszeren keresztül 17
gyermeket tudtunk támogatni, havi 3.000 Ft. ösztöndíjjal, mely
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510.000 Ft-jába kerül az önkormányzatnak. A jövő nemzedéke az
akire nekünk számítani kell, ezért továbbra is célunk, hogy
gyermekeink tanulását támogassuk.
Igyekszünk közhasznú, közcélú és közmunkásként azoknak az
embereknek segíteni, akik más munkalehetőséget nem találnak.
2007-ben is kihasználtuk a közcélú, közmunka, közhasznú
programok lehetőségét.
Az idén a Baptista Szeretet Szolgálattól 1370 fő kapott többszöri
alkalommal élelmiszercsomagot.
Az önkormányzati feladatok között a szociális feladaton túl igen
sokoldalú, széleskörű feladatokat kell ellátni az itt dolgozóknak.
Ezért kívánok szólni az önkormányzati igazgatási és egyéb
tevékenységről: A 2007. év is igen sokrétű, összetett feladatot
tartogatott számunkra, melyet gondolom jól sikerült megoldani.
Évről-évre növekszik az elintézendő ügyek száma, ez évben is
meghaladta a 10.000-t. Növekszik a feladatok száma: vizitdíj
visszaigénylésével kapcsolatos többletfeladat, valamint az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolása.
A sokrétű és sokoldalú igazgatási feladatokon túl önkormányzati
feladatként jelentkeznek az intézmények karbantartási feladatai,
parkok, utak közterek karbantartása, árkok, közterületek, kaszálása
és még sorolhatnám a száraz fakivágástól, az elhullott állatok
tetemeinek összeszedéséig.
A felújításokat, beruházásokat előkészíteni, terveztetni, forrást
teremteni, pályázatot írni, kivitelezést levezényelni, szerződéseket
kötni és sok-sok apró feladat, gond, amit meg kell oldani. Nem
beszélve az unióhoz történő jogharmonizáció miatt egy-egy
gazdasági eseménynél a közbeszerzési törvény előírásaira is oda
kell figyelni.
Röviden, a teljesség igénye nélkül a legnagyobb volumenű ez évet
érintő felújítások, fejlesztések:
- belvíz okozta károk munkáinak elvégzése (állami
támogatásból)
9.188 eFt.
- 630 fm. járda építése,
- Pélyi út részleges javítása,
- belterületi szilárd burkolatú utak felújítása
4.450 eFt.
(sajáterő 2.584 eFt)
- Művelődési Ház bejárati ajtó csere
1.331 eFt.
- Művelődési Ház érdekeltségnövelő támogatás 384 e Ft.
- Közalapítvány taneszköz
fejlesztési feladatokra kapott
támogatás(iskola-óvoda)
- Közoktatási pályázat halmozottan hátrányos tanulók integrált
nevelésére 12.400 eFt.
(iskola 5.800 eFt, óvoda 4.800 eFt., etnikai szervezet 1.800
eFt.)
Mindezen túl a szennyvíz-beruházáshoz önkormányzatunk 68.000
eFt-ot biztosított ez évben, melyet a következő években még 2010ig szintén fizetni kell.
Itt kívánom megköszönni Önöknek, lakosoknak a segítségét, hogy
bizalmukkal, türelmükkel segítették és segítik munkánkat, valamint
a képviselő-testületnek, a hivatal és minden intézmény
dolgozójának az éves hozzáállását és kitartó munkáját.
Köszönöm, mert hiszem és tudom, hogy előre lépni, jól dolgozni,
csak összefogással, bizalommal lehet.
Kérem továbbiakban is támogatásukat.
Amiről még szólni kívánok többek között, egyebek között:
Az önkormányzat képviselő-testülete 2007-ben az alapellátás
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kötelező feladatain, felújításokon túl támogatta a nagyközségben
működő civil-szervezeteket, egyházakat, rendőrséget,
rendezvényeket is több mint 6 millió Ft. összegben. Ezen
finanszírozás úgy gondolom nem kidobott pénz.
A lehetőségekhez mérten igyekszünk segíteni a civilszerveződések fennmaradását, hiszen tudjuk munkájukkal,
településünk közéletét színesítik, mint ahogyan azok a
rendezvények is, melyek most már évente ismétlésre kerülnek és
Jászkisér hírnevét öregbítik. Ez az összeg nem tartalmazza többek
között a falunapra, szántóversenyre fordított támogatásokat.
Mindemellett köszönet illeti a szervezőket, hiszen rengeteg munka
van egy-egy rendezvény mögött. Örömmel mondhatjuk, hogy a
helyi vállalkozók is magukénak tekintik ezen rendezvényeket,
eseményeket, s támogatják létre jöttüket. Köszönöm minden
támogató segítségét.
A pénzbeni támogatáson túl komoly segítségnek minősíthető az is,
amikor egy-egy szervezetnek a működési körülményeit, vagy
lehetőségeit tesszük jobbá. Ilyen említhető:
- a mozi ingyen rendelkezésre bocsátása a CERVEZA
Egyesületnek,
- a mozi pincéjének ingyenes használata Pendzsom
Egyesületnek,
- galambászoknak a Hősök terén helyiség biztosítása,
- a volt vasbolt épülete a TELEHÁZ számára ingyenes,
- a KÖTIVIZIG épületét béreljük a tűzoltóság számára.
Itt említem meg, hogy a 2007. évi költségvetésben a Köztestületi
Tűzoltóság működésére, fontosságára való tekintettel, 1,5 millió
Ft-ot biztosított a képviselő-testület. Minden civilszervezet,
csoport, kulturált körülmények között díjmentesen használhatja
összejövetelére a Művelődés Házát.
Azt akarjuk, hogy Jászkisér egy jól élhető, szép, nyugodt kisváros
legyen, e célt mindannyiunknak akarni kell, és együtt kell
akarnunk, hogy a településünk szebb, tisztább és hangulatosabb
legyen. Hogy szeressünk itt élni és az infrastruktúrák teljes
kiépítésével Jászkisér városi rangját is visszanyerhessük.
Összefoglalva az idei évről elmondható, hogy önkormányzatunk
takarékosan, nagy odafigyeléssel gazdálkodott. A pályázati és
állami pénzek hozzájutásával olyan feladatokat is sikerült
megvalósítani, amik egyébként a költségvetésünkből nem tudtunk
volna megoldani.
Pár szóban a jövő évi terveinkről, a 2008. évi koncepcióról:
Változnak a törvények, a normatív támogatások elosztása is
változik, az állam által meghatározott feladatok ellátási rendszere is
változik. Továbbra is hangsúlyt kap a régió és a kistérségek
szerepe. A reformokkal együtt megszorítások járnak, a változás
jelenleg negatív irányba látszik. Jelenlegi ismereteink szerint
településünk a létszámok változása miatt
és egyéb
megszorításokból adódóan az állami normatívákból kevesebbet
kap, mint a 2007-es esztendőben.
A helyi önkormányzatok állami támogatásának csökkenése
várható.
Az önkormányzati feladatok hatékonyabban történő ellátása
érdekében egyre nagyobb támogatást és nagyobb teret kívánnak
nyújtani a kistérségi többcélú társulások számára. Az-az bizonyos
feladatokat, mondhatjuk gazdasági kényszerrel, a többcélú
társulások feladatellátásába sorolnak. Bízom abban, és mindent
megteszek azért, mint a társulás elnöke is, hogy a kistérség és a
településünk ezekből a változásokból pozitívan részesüljön.
Terveket kívánunk készíttetni: és ami már folyamatban van:
- az egészségház bővítésére elkészült a kiviteli terv, a pályázatot
be fogjuk nyújtani,
- a termálvíz hálózat fűtési rendszerében felhasznált víz
lehűtésére, és visszavezetésére, ennek hatékonyabb
felhasználásában lépni kívánunk,
- hosszú távú koncepciót és látványtervvel záruló tervet
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szeretnénk készíteni a település belső arculatának
kialakítására, ennek egyik változata a nyáron településünkön
táborozó építész diákok elkészítették, ez megtekinthető,
folyamatban van az ivóvízhálózat rekonstrukciójának és a
belvízelvezető rendszer felújításának tervezése, megyei, ill.
régiós szinten.

Tervezett beruházásaink, felújításaink 2008 évben:
- Utak helyreállítása, felújítása, pályázati lehetőséggel, cél a
földutak útalappal történő ellátása és a lakosok által igényelt
útalapokra aszfalt borítás elkészítése. A szennyvíz-beruházás
befejezésével elmondhatjuk, hogy hatalmas útfelújítás került
felújításra a településen, és cél ezen utak megóvása és a többi út
fejlesztése. Megjelent egy pályázat, melyen 50 millió Ft-ot
szeretnénk igényelni kimondottan a földutak útalappal történő
ellátására.
- Ez évben több mint 600 fm. járdát tudtunk építeni lakossági
összefogással, jövő évi feladatok közé kell sorolni ezen
járdaépítés folytatását is, ezen jól bevált módszerrel.
- Az egészségház bővítésének kivitelezésére a pályázat
reméljük hamarosan beadásra kerülhet, és pozitív elbírálásban
részesül.
- A termálfűtés és a fűtéskorszerűsítés az intézményeknél.
Az iskola és óvoda felújítására a pályázat készítés alatt van, ennek a
beadási határideje 2008. január 2., melyet a jövő héten be kívánjuk
küldeni. Ez a beruházás összességében több mint 300 millió Ft.
értékű lesz. Nagyon bízunk ennek eredményességében.
Az önkormányzatoknál, így nálunk is vannak átszervezések,
melyek a feladatok változásaiból adódnak, nagymértékben
befolyásolja a koncepció készítését az a tény, hogy a vagyont
gyarapítani szeretnénk, hogy az önkormányzat saját bevételeit
növelni tudja, mivel az állam egyre jobban kivonul a feladatok
finanszírozásából. Ezért szeretnénk bizonyos épületeket
esetlegesen megvásárolni, de idetartozik az is, hogy a
költséghatékonyság érdekében intézményeink átszervezésében is
gondolkodni kell. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk a saját
bevételeink növelésére, az intézményeink gazdaságos, hatékony
működtetésére.
A Képviselő-testület ez év elején elfogadta a 4 évre szóló
Gazdasági Programját, itt meg kell mondani, hogy olyan célokat is
tartalmaz, mely nem csak előttünk lévő időszakra (ciklusra szól)
hanem azon túl nyúl, hosszútávon gondolkodunk, gondolkodom,
egy nagyon komoly stratégiai és operatív programot kívántunk
megalkot. E gazdasági program fent van az az interneten
(www.jaszkiser.hu), kérem Önöket, hogy aki teheti tekintse meg és
ehhez bármikor szívesen fogadjuk az építő jellegű bírálatokat is.
Tisztelt Jelenlévők!
Igyekeztem a lényeges eseményeket, a tényeket Önök elé tárni.
Mondják, hogy az különbözteti meg az optimista embert a
pesszimistától, hogy az optimista úgy vélekedik, hogy mi jelenleg a
legjobb világban élünk, a pesszimista pedig attól fél, hogy ez igaz.
Nos nem hiszem, hogy a lehető legjobb világban élünk, még sem
vallom magam borúlátó embernek, mert tudom és hiszem, hogy az
Önök segítéségével, megértésével, türelmével, jobbító
szándékukkal az előttünk álló feladatok megoldhatóak.
Kívánok minden névnapozónak boldog névnapot, és minden
jászkiséri lakosnak békés boldog, szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket, és egészségben, békességben, sikerekben,
reményekben bővelkedő boldog új esztendőt.
Jászkisér, 2007. december 11.
Hajdú László
polgármester

Jászkiséri Tudósító

6

2007. december

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a hulladékszállítás díjfizetési
kedvezmények változtak.
Legfontosabb változások:
(1) Egyedül élő: ha a lakásban/ingatlanon rajta kívül más nem lakik, lakcímnyilvántartásban ez
szerepel. A kedvezmény az egyedül élővé válás időpontját követő év január 1. napjától 1 (egy) év
időtartamra kerül megállapításra.
(2)A kedvezményben részesülő személy a 110 (120) literes hulladékgyűjtő edényzetre
megállapított díj 50%-át köteles fizetni.
(3)Nem jogosult kedvezményre aki:
a) a kérelem benyújtásakor lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy
b) akinek a kérelem benyújtását megelőző 1 (egy) évből származó, hulladékszállítási díj
hátraléka van.
(4)A kedvezmény megállapítása kérelemre történik. A kérelmet minden év január 1. napja és
február 15. napja között lehet benyújtani. A kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő
elmulasztása esetén a támogatás nem állapítható meg.
(5)A kedvezmény iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a hulladékszállítással érintett ingatlan vonatkozásában a kérelmező részére kiállított
hulladékszállítási szerződést és a szolgáltatás igénybevételét tanúsító, a kérelem benyújtását
megelőző év január 1-ét követő időszak 1. 2. és 3 negyedévéről szóló hulladékszállítási díjról
kiállított és teljesített számlákat (ennek hiányában csekkmásolatot, banki kivonatot,
szolgáltató igazolását stb.).
b) amennyiben a kérelmező a szolgáltatást 1 (egy) évnél rövidebb ideje veszi igénybe, a
szerződést és a szolgáltató igazolását arról, hogy a kérelmezőnek nincs és a szerződés
fennállása alatt nem is volt díjhátraléka.
(6) A Szociális Bizottság méltányosságból kedvezményben részesítheti azt a személyt is, aki a személyi
adat és lakcímnyilvántartás adatai alapján nem, azonban ténylegesen egyedül élő. Kétség esetén az
egyedül élés megállapítása céljából környezettanulmány készítése rendelhető el.
(7) A 2007. december 31-ét megelőzően hatályos szabályok alapján megállapított és 2008.
december 31-ét megelőzően lejáró kedvezmények érvényessége 2008. december 31-ig
meghosszabbodik.

„Kolbász alatt nyögjön a vén kakasülő,
Bőséggel teremjen búza, málé, szőlő
Tiszta jó szívemből kívánom ezeket,
Adjon a jó Isten boldog ünnepeket!”

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kívánunk
valamennyi barátunknak,
támogatónknak!
A Pendzsom Néptánc Egyesület
valamennyi tagja nevében:
Lukácsi György
egyesületi elnök
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