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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

Tisztelt Jászkisér Város Polgárai!
Jászkisér lakosainak, civil szervezeteinek, elszármazottjainak és
mindazoknak, akik szívükön viselték településünk megítélését,
közös fáradozásainak köszönhetõen, erõfeszítésünk
eredményeképpen Dr. Sólyom László Köztársasági Elnök Úr
2009. július 01-jétõl Jászkisérnek városi címet
adományozott.
1818 után újra várossá vált Jászkisér, mutatva a település
térségben betöltött jelentõségét, megnövekedett szerepét, az erõs
hagyományokat és az itt lakók kitartó munkájának eredményét.
191 év telt el az elsõ városi rang megszerzése és 135 esztendõ
annak elvesztése óta.
Ezen hosszú idõ alatt több generáció lelkiismeretes, odaadó
munkája biztosította településünk fejlõdését.
Az itt élõk mindenkor bizonyították, hogy tisztelik múltjukat,
szeretik lakóhelyüket és bíznak a jövõben, valamint mindent
megtettek és megtesznek annak érdekében, hogy kiaknázzák a
lehetõségeket (pályázatok, EU-s pénzforrások, kistérségben
feladatvállalások), hogy élhetõbb körülményeket teremtsenek
településükön.

Ezért köszönet elõdeinknek és minden ma tisztességesen
élõ jászkiséri lakosnak!
Legyünk hát büszkék, hogy eddigi munkánk elismerést kapott,
hogy megnyílhat egy új út nagyobb anyagi forrás
lehetõségekkel, fejlõdéssel.
Mint tudjuk, a várossá válásnak nem feltétele a lakosságszám
nagysága. Sokkal inkább a település akarata és fejlettsége,
mind infrastrukturálisan, mint mikrotérségi szerepét tekintve,
valamint az itt élõk képzettsége, és közösségi munkája, tenni
akarása határozza meg a városi rang értékét.
Ezért kell lelkiismeretesen dolgoznunk, mert e ranggal
felelõsséget is kaptunk. Dolgoznunk kell és összefognunk,
hogy immár városhoz méltó módon fejlõdjön tovább Jászkisér.
Gratulálok Önöknek, Jászkisér Lakosainak és kérem Önöket,
hogy fogadjuk meg elõdeink szavait:
„ A múlt iránti kegyelettel, a jelen hazafias lelkesedésével, a
jövõbe vetetett törhetetlen bizalommal” építsük együtt
Jászkisér városát.
Hajdú László
Jászkisér Város Polgármestere

2009. július 01. napjától városi rangot kapott települések:
Sorszám

Településnév

Megye

Lakosságszám

1.

Mágocs

Baranya

2574

2.

Mélykút

Bács-Kiskun

5747

3.

Medgyesegyháza

Békés

4050

4.

Újkígyós

Békés

5745

5.

Mezõkeresztes

Borsod-Abaúj-Zemplén

4327

6.

Sajóbábony

Borsod-Abaúj-Zemplén

3162

7.

Csanádpalota

Csongrád

3277

8.

Rácalmás

Fejér

4197

9.

Beled

Gyõr-Moson-Sopron

2891

10.

Jászkisér

Jász-Nagykun-Szolnok

5929

11.

Rákóczifalva

Jász-Nagykun-Szolnok

5618

12.

Budakalász

Pest

10125

13.

Tápiószele

Pest

6228

14.

Zsámbék

Pest

4933

15.

Igal

Somogy

1288

16.

Nyírmada

Szabolcs-Szatmár-Bereg

5036

17.

Vaja

Szabolcs-Szatmár-Bereg

3820

18.

Gyönk

Tolna

2069

19.

Nagymányok

Tolna

2530

20.

Vép

Vas

3524

21.

Balatonkenese

Veszprém

3640

22.

Pacsa

Zala

1881
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató Jászkisér Önkormányzata 2009. június 25-i
ülésérõl
A Képviselõ-testület beszámolót hallgatott meg a Jászközmû
Kft. és a RégióKom Kft. munkájáról. A beszámoló alapján
megállapítja, hogy a szennyvíztisztító telep mûködõképes, a három
településrõl érkezõ szennyvizet megfelelõ módon tisztítja. A
kivitelezésbõl adódó hibákat folyamatosan javítják, illetve folyik a
feltáró munka, amihez a lakosság észrevételeit is szívesen fogadják.
Sajnos elõfordul durva szabálysértés pl. döglött állat a csatornában.
Mint azt már kértük is, nyomatékkal megismételjük: BÁRKINEK
TUDOMÁSÁRA JUT HASONLÓ ESEMÉNY, AZT JELEZZE!
A rendszer meghibásodásának költségeit nekünk kell megfizetni!
Jelenleg 1497 bekötés van, benne 53 közületi. Havonként 8400-9500
köbméter szennyvíz képzõdik a településen, illetve ennyi kerül a
csatornába. A fizetési készség nem jó! 2008. májusi adat szerint
Jászkisér 2, 5 millió Ft-tal tartozik! Szorgalmazta a Képviselõ-testület a
garanciális javítások végzését, illetve ezeknek, a hibáknak a feltárását.
Hasonlóan értékelte a testület a szilárd hulladéklerakó
mûködését. Jászkisérrõl 1200 tonna lakossági hulladék érkezett 2008.
évben. Ezen kívül lom és egyéb hulladék 42, 8 tonna. A szelektív
gyûjtés eredményeként érkezett 7, 7 tonna papír, 6, 6 tonna PET palack,
0, 9 t fém és 12, 2 t üveg. Jelenleg 33 település hulladéka érkezik a
telepre és hasonló mennyiségek estén az élettartam 40 év. Ez alatt az
idõ alatt minden más költség mellett felhalmozást kell eszközölni,
ugyanis további 30 évig kell gondoskodni a teleprõl. Ez a szakszerû
gondozás tartama. A lomtalanítás (évi 2 alkalom) idejét és a
beszállítható anyagok körét idõben közlik. Folyamatosan végzik a
fejlesztési feladatokat. Jelenleg a depónia gázkinyerõ kútjának munkáit
egyeztetik a Környezetvédelmi Felügyelõséggel.
Beszámoltak a 2008. évben végzett munkájukról a
Képviselõ-testület munkabizottságai. A jelentéseket egyhangú
szavazással elfogadták.
Tájékoztató jelleggel megismerte a testület a Jászsági
Többcélú Társulás munkáját és azt jóváhagyólag tudomásul vette. A
társulások motivációja a racionális gazdálkodás. A törvényi változások
a társulásokat részesítik elõnyben a normatív támogatás megítélésénél.
A települési költségvetések szûkölése gátja egy-egy feladat önálló
ellátásának. Sajnos az oktatást is elérte ez a helyzet. Jelenleg kistérségi
szinten 8 intézmény összevonása történik egy irányítási alá. Arra
törekednek, hogy a tanulók maradjanak egy helyben. És a nevelõk
utaztatásával oldják meg pl. a szakrendszerû oktatást. Jászkisér – Pély
iskoláinak és óvodáinak esetében ez a társulás jól mûködik, az
intézmények dolgozói és a fenntartók közmegelégedésére. Ez utóbbi

Ivóvíz ellátás üzemeltetése
Jászkisér Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvényben meghatározott egészséges ivóvíz biztosítására
vonatkozó kötelezettségének végrehajtására 2009. június
30-ig koncessziós szerzõdést kötött a Jászkiséri
Vízgazdálkodási Társulattal.
2009. július 1-tól pedig az ivóvíz szolgáltatást saját
intézménye által, koncessziós pályázat kiírása nélkül
kívánja biztosítani. Fentiek értelmében a Jászkiséri
Vízgazdálkodási Társulatnak az ivóvíz közmû vagyon
üzemeltetésére szóló szerzõdése 2009. június 30. napjával
megszûnt. 2009. július 01-tõl Jászkisér település
vízhálózatának üzemeltetését a Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény látja el. A képviselõ-testület úgy
gondolta, hogy a hosszú távon történõ ivóvíz ellátás
érdekében átveszi az üzemeltetést. Ezzel szándékunk
elkerülni az ivóvíz üzemeltetés esetleges privatizációját.
A vízszolgáltatással felmerülõ problémákkal Kis Ernõt,
valamint Gócza Zoltánt kereshetik a lakosok a JÁTI
intézménynél.

megjegyzéshez kapcsolódik az a napirendi pont, ahol a testület a
Jászkisér - Pély nevelési és oktatási intézmények tartalmi fejlesztését
megalapozó infrastrukturális beruházás keretében elnyert 61 millió Ft
támogatás (vissza nem térítendõ, önerõ nélküli 100 %-os)
szerzõdésérõl tárgyalt, illetve hagyott jóvá.
Korábbi határozatát módosította a testület. Jászkisér a Zrínyi
út 1. sz. alatti önkormányzati tulajdonú lakást Duka Juditnak
egyösszegû (1millió 1 százezer Ft) megfizetésével eladta. A tulajdonos
kérelmére Duka Attila, mint társtulajdonos is szerepel. Az adás-vételi
szerzõdés így a vételár megfizetését a két tulajdonosra testálja.
Megismerte a Képviselõ-testület a július 1-tõl esedékes ÁFA
emeléssel kapcsolatos változásokat és ezeket elfogadta.
VÍZDÍJ
A lakossági és egyéb fogyasztói vízdíj egységesen: 232 Ft/m3 + ÁFA.
A szolgáltatást végzõ Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény
(szolgáltató) a szolgáltatott víz után 8 Ft/m3 üzemeltetési díjat köteles
az Önkormányzatnak megfizetni. A vízdíj alapja a vonatkozó
jogszabályok szerinti vízhasználat. A Képviselõ-testület évente – a
szolgáltató évente március 15-ig leadott javaslata alapján - a
rendeletben megállapított vízdíj mértékét felülvizsgálja.
1.
2.

3.

4.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
80 literes gyûjtõedénnyel rendelkezõ tulajdonosok esetében:
Heti egyszeri ürítés esetén az éves díj: 7988 Ft + ÁFA
Egyszeri elszállítás díja:
154 Ft + ÁFA
110 (120) literes gyûjtõedénnyel rendelkezõ tulajdonosok
esetében:
Heti egyszeri ürítés esetén az éves díj: 9480 Ft + ÁFA
Egyszeri elszállítás díja:
182 Ft + ÁFA
A fenti mennyiségeken felül díjmentességben részesül az évi
legfeljebb 300 kg háztartási hulladékmennyiséget meg nem
haladó hulladéklerakóba történõ lakosság általi közvetlen
beszállítás.
A közületi hulladék lerakási díja 1050 Ft/m3 + ÁFA.

TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
1.
2.
3.

A szennyvízcsatorna díj magánszemélyek részére 320
Ft/m3 + ÁFA, melybõl 15 Ft/m3 környezetterhelési díj.
A szennyvízcsatorna díj közületek részére 450 Ft/m3 +
ÁFA, melybõl 15 Ft/m3 a környezetterhelési díj.
A szennyvíz egyszeri ürítésének díja 600 Ft/m3 + ÁFA.
Papp János

Városias külsõ,
település központ tervezése
2009. június 30-án 13 órai kezdettel soron kívüli
képviselõ-testületi ülést tartottak a Mûvelõdés
Házában. Témája a településközpont rendezésének,
városias
jellegének
kialakítása,
az
elkészült
látványtervek
bemutatása
volt.
Az
elkészült
látványtervek több megbeszélés alkalmával alakultak
ki, melyet most a képviselõ-testület és intézmények
dolgozói is véleményezhettek. Horváth Ferenc tervezõ
kemény megpróbáltatásoknak volt kitéve, hiszen
nagyon sok új felvetést, ötletet kapott ez alkalommal.
Javaslat született, hogy készüljön egy harmadik
változat, mely inkább fõtér jellegû, nagyobb hangsúlyt
kapnak a burkolatok. Hosszas megbeszélés, vélemény
csere után július végében állapodtak meg az új tervek
bemutatásával.
Kérjük, akinek bármilyen ötlete,
javaslata van ezzel kapcsolatban az a Polgármesteri
Hivatalba leadhatja, hogy a tervezõnek eljuttathassuk.
Köszönjük segítõ munkájukat.
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Köszöntõ
A Kiséri Tudósító ezúton köszönti Jászkisér lakosságát, akik
2009. július 1-tõl város lakóknak mondhatják magukat. Az ide
vezetõ út hasznos volt és nem áldozat mentes. A címet a település
lakói harcolták ki. Mindenünk van, de mindent megfizettünk, a
telefontól a gázig és a szennyvízcsatornáig. Elõször el kell
hinnünk, hogy a település mostani képét képesek vagyunk még
szebbé tenni, de ezért tényleg tenni kell mindenkinek a háza táján.
Mi mezõvárosok maradunk, mint amihez rangot kaptunk I.
Ferenc császártól 1818-ban. A bizonyíték ma is a Polgármesteri
Hivatalban található, amit Gyõri János tanár úr a nagyközség
helytörténésze a település 600 éves évfordulója ünnepére szerzett
meg Csupor Zoltán Mihály szalézi szerzetestõl. A tanár úr biztos

Ismét szociális nyári gyermekétkeztetés
Jászkiséren!
A korábbi évekhez hasonlóan a Kormány 2009. évben is biztosítani
kívánja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését. A 11/2009. (IV.22.)
SZMM rendelet értelmében állami támogatásból a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermekek étkeztetésérõl
kell gondoskodni. A nyári étkeztetést elsõsorban azon gyermekek
számára kell megszervezni, akik év közben is ingyenesen étkeznek,
azaz rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ
bölcsõdés, óvodás és az 1-6. évfolyamon nappali rendszerû iskolai
oktatásban részt vevõ gyermekek számára.
A települési önkormányzat jegyzõje, hasonlóan az elõzõ évekhez,
2009. május 20-áig felmérte a nyári gyermekétkeztetés iránti
igényeket. A Bölcsõde, a Napközi Otthonos Óvoda és a Csete Balázs
Általános Iskola vezetõi részérõl szolgáltatott adatok alapján 2009.
június 16-tól 2009. augusztus 31-ig terjedõ idõszakban 54 munkanapra
122 gyermekbõl folyamatos napi egyszeri meleg étkeztetésben 24 fõ
részesült, valamint felmelegíthetõ készétel formájában 98 csomag
került kiosztásra, 2.437e .-Ft összegben. A felmelegíthetõ készételeket
tartalmazó 98 csomag kiosztásában 2009. június 12-én az
Alapszolgáltatás Központ munkatársai Lukácsi György és Vajkó Anett,
valamint Furákné Lázók Erzsébet munkaerõ-piaci menedzser vettek
részt. A családok a támogatást örömmel fogadták.
Jászkisér településen a 2009. évi
nyári étkeztetés sikeres
megszervezésében és lebonyolításában
részt vevõ minden
közremûködõnek ezúton is megköszönöm a munkáját.

nagyon örülne, ha megélte volna a hírt – hitt benne! Sokszor és
szeretettel idézte a Jászság életrajzából a következõ gondolatot
„csak itt látszik a 2 templom tornya a községet megközelítve;
erdõségeivel, sok fás területével, piros tetõs házaival a Jászság
egyik legszebb községe.” /Fodor Ferenc: A Jászság életrajza/
Elsõ perctõl ma is mindenkinek van dolga. A minap a kisváros
közepének, fõterének vagy parkjának tervét tárgyalta az
önkormányzat képviselõ-testülete. Ha hittel valljuk és tesszük a
dolgunkat, évek múltán hasonlóan nyilatkoznak a 2009. július 1tõl városi rangot kapott Jászkisérrõl. Az avató ünnepség idejérõl,
programjáról külön tájékoztatást adunk.
Papp János

2009. év
önkormányzati kitüntetettjei
Jászkisér Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
3/2008.(II.18.) rendeletében újraszabályozta az
önkormányzat által adományozható díjak és kitüntetések
rendszerét.
Az új rendelkezések alapján az alapított 7 díjra, ill.
kitüntetésre minden év március 15-ig kell javaslatot tenni az
arra jogosultaknak a polgármester felé.
2009. évben magánkezdeményezésre, 2 jelölés érkezett,
melyet a Kulturális Bizottság tárgyalt meg.
Jászkisér Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete
Filó Sándorné részére a 2008. évben a szociális
gondoskodás terén végzett áldozatos munkájáért a „2008”
Év Szociális Díjat adományozta, melyet Hajdú László
polgármester a Falunapon adott át.
„ 2 0 0 8 ” É v
Sportolója Díjat
Dobi Sándor 14 éves
tanuló részére adományozta Jászkisér
Nagyközség Önkormányzata Képviselõtestülete. A díjat Hajdú
László polgármester a
tanévzáró ünnepségen
adta át.
Mindkét díjazottnak
gratulálunk, további
sikeres munkát kívánunk nekik.
TM

dr. Gócza Tamás
jegyzõ

Régi-új üzemeltetõ a Napközi Konyhán
Az önkormányzat tulajdonát képezõ, Jászkisér, Petõfi út 2. szám alatt
található Napközi Konyha bérletére, ill. üzemeltetésére szóló bérleti
szerzõdés a jelenlegi bérlõvel Stoszek Istvánnéval 2009. március 31-én
lejárt. A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
rendelkezései értelmében, a feladat ellátásából külsõ szolgáltató felé
juttatott közpénz éves mértéke meghaladta a nettó 25 millió forintot,
ezért a közétkeztetés szolgáltatás biztosítása közbeszerzés köteles. A
megváltozott eljárási szabályok miatt az étkeztetést a továbbiakban
nem bérbe kell adni, hanem a szolgáltatás elvégzésére kell árajánlatot
kérni. A közbeszerzés lebonyolításával a Szollak Kft.-t bízta meg a
Képviselõ-testület. A
Napközi Konyha bérleti szerzõdése a
közbeszerzési eljárás jogerõs befejezéséig meghosszabbításra került . A
közbeszerzési eljárás 2009. június végén lezárult. A pályázatok
értékelésénél fontos szempontnak tartották, hogy helyi szakember
üzemeltesse a Napközi Konyhát. Végül is az öt beérkezett pályázatból
Stoszek Istvánnét tartották alkalmasnak arra, hogy üzemeltetésre
megkapja a konyhát. 2009. július 1-tõl került megkötésre az új bérleti
és üzemeltetési szerzõdés. Bízunk abban, hogy továbbra is fennmarad a
jó együttmûködés az önkormányzati intézmények és a bérlõ között.
Munkájához sok sikert, kitartást kívánunk.
TM

A FIDESZ MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG
helyi szervezetének nevében ezúton szeretném
megköszönni a Jászkiséri Polgároknak, hogy a 2009.
évi Európa Parlamenti választáson szavazataikkal
hozzájárultak a FIDESZ nagysikerû gyõzelméhez.
Bízunk benne, hogy támogatásukra a jövõben is
számíthatunk.
Tisztelettel:
ifj. Sebestyén Ferenc
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Semmelweis – nap Jászkiséren
Semmelweis Ignác születésének napja (július 1-je) a magyar egészségügy
legnagyobb ünnepe. Ezen a napon emlékezünk a kiváló orvosra és köszöntjük az
orvosokat, ápolókat, az ezen a területen tevékenykedõ mûszaki és gazdasági
szakembereket. Jászkiséren 2009. június 30-án 17 órai kezdettel emlékeztek meg a
Polgármesteri Hivatal Házasságkötõ termében a kiváló magyar orvosról és
köszöntötték az egészségügyben dolgozókat. Dobi Sándor általános iskolai tanuló
verssel köszöntötte a megjelenteket, majd Hajdú László polgármester méltatta a
Jászkiséren dolgozó egészségügyi és szociális területen dolgozókat. Ezután apró
emlékkel kedveskedett azoknak, akik az egészségügyben töltött több évtizedes
önzetlen, lelkiismeretes munkájukkal településünk lakosait szolgálták: 20 éves
jubileuma alkalmából Donkóné Szabó Tünde védõnõ és Dr. Kolláth Bálint
háziorvosnak. 30 éves jubileumát töltõ Gubiczné Dr. Csejtei Erzsébet
gyógyszerésznek, valamint 40 éves jubileulmát ünneplõ Filó Sándornénak.
Köszöntötte Baloghné Dr. Baka Ibolyát, aki ez évben a JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJat vehette át. A díjat a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés a megye egészségügyi ellátása érdekében
példamutató, kiemelkedõ tevékenységet kifejtõ, a gyógyítás, a megelõzés területén
jelentõs eredményt hozó új eljárást bevezetõ, az ellátást bõvítõ személyek és
közösségek elismerésére alapították. Baloghné Dr. Baka Ibolya fogszakorvos
lelkiismeretes, pontos és precíz fogorvosi munkájáért, a betegek iránt érzett mély
humánumáért, közéleti szerepvállalásáért vehette át Szolnokon a Hetényi Géza
Kórházban rendezett ünnepségen Fejér Andor elnök és Dr. Sélleiné Márki Mária
kórház fõigazgatótól. Ezúton is gratulálunk Baloghné Dr. Baka Ibolyának az
elismerõ díjhoz és a jubileumokat töltõ egészségügyi dolgozóknak.
TM

A Csete Balázs Általános Iskola nyert
a HEFOP 3.1.3/B pályázaton
Nagy örömmel és büszkén mondhatjuk, hogy iskolánk, a Csete Balázs
Általános Iskola innovatívságával és pályázati aktivitásával évek óta
kiemelkedõ eredményeket ér el.
2005-2009 között eredményesen vettünk részt a hazai pályázati
lehetõségeken kívül hat Európai Unios pályázaton. Méltán lehetünk
büszkék rájuk, hiszen a Jászság iskolái közül egyedüli ilyen
eredményeket felmutató iskola vagyunk. Az elindított projektek
jelenleg az ötéves projektfenntartási szakaszban vannak. Az elnyert
összegek nagy részét szakmai innovációra, informatikai eszközök
beszerzésére, halmozottan hátrányos helyzetû tanulóink
esélyegyenlõségének megteremtésére, táboroztatásra fordíthattuk.
Iskolánk a közremûködõ hatóság felé minden pályázat esetén
kifogástalanul elszámolt és a helyszíni ellenõrzés sem talált hibát sem a
szakmai, sem a pénzügyi lebonyolításban. A sikeresen végrehajtott
projektek legújabb hozadéka, - Jászkisér jó hírének öregbítése mellett, egy zártkörû Európai Uniós pályázaton való részvételi lehetõség:
2009. március 30-án került kiírásra a „HEFOP 3.1.3/b/09/03 A
kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési
eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök
biztosítása a HEFOP 3.1. intézkedésben érintett közoktatási
intézmények számára”. Iskolánk ismét élni tudott a rendkívüli
lehetõséggel.
Pályázatunk sikeres elbírálás alá került, s ennek köszönhetõen
8.936.092 Ft értékben szerezhettünk be tanulóinknak tankönyveket,
taneszközöket és 66 db tanulói laptopot. Az eszközök már meg is
érkeztek, s csak arra várnak, hogy szeptemberben diákjaink asztalára
kerülhessenek. Nagy kihívás, s nagy öröm lesz mind a
pedagógusoknak, mind a gyerekeknek egy-egy olyan tanítási óra,
mikor a padokon a tankönyv mellett, vagy helyett a számítástechnika
legmodernebb eszközei segítik majd az új ismeretek elsajátítását.
Ezúton köszönjük meg Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának,
mint iskolánk fenntartójának a támogatását. Mivel e pályázatok
minden esetben utófinanszírozásúak, az õ támogató együttmûködésük
nélkül nem tudnánk elérni ezeket az eredményeket.
Csete Balázs Általános Iskola igazgatósága

Baloghné Dr. Baka Ibolya

Indulhatnak a felújítási munkák
az óvodában-iskolában
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy több mint két éves munka
után megnyertük a jászkiséri és pélyi oktatási intézmények
felújítására beadott pályázatainkat. ÉAOP-4.1.1/2F-2f-20090186 jelû „Adj esélyt” - új módszerekkel, gyermekbarát
iskolai környezettel a jászkiséri gyermekek neveléséért,
oktatásáért és az ÉMOP-4.3.1/2F-2f-2009-0023
azonosítószámú A Pély Községi nevelési, oktatási
tagintézmények (óvoda, általános iskola) tartalmi fejlesztését
megalapozó infrastrukturális beruházás és eszközeinek
megújítása c. pályázataink támogatási szerzõdés dokumentumai
elküldésre kerültek, reméljük, mihamarabb aláírásra kerül a
támogatási szerzõdés. Mindeközben lezajlott a kivitelezõk
kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás, melynek
eredményhirdetése július közepén várható, ezután kerül sor a
munkaterület átadására. A nyári idõszakban több épület felújítása
kezdõdik meg mind Jászkiséren, mind Pélyen. Mivel
folyamatosan több épületen dolgoznak és a felújítási munkák
érintik a tanítási idõszakot, ezért kérjük a lakosság, a szülõk, a
diákok és a pedagógusok türelmét a beruházás megvalósítása
alatt. A projekt 2010 decemberében fejezõdik be, erre az
idõszakra kell elkészülni a felújítási munkákkal. Bízunk abban,
hogy ezzel a beruházással - valamint a TÁMOP-3.1.4/2-2000114 azonosító jelû „Esélyt mindenkinek” - Módszertani
megújulással gyermekeink jövõjéért címû projekttel, mely az
elõzõ két pályázatunkhoz kapcsolódó tartalmi fejlesztést szolgálja
- egy XXI. századi modern, mind a gyerekek, mind a pedagógusok
igényeit kiszolgáló, mintaértékû oktatási intézmények
tulajdonosai leszünk.
TM
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Önkormányzati támogatás a civil szervezetek és egyházak részére
Az önkormányzat a civil szervezetek mûködését több mint 15 éve
rendszeresen természetbeni és pénzbeli támogatásban részesíti. Az idei
évben a szûkös anyagi helyezet ellenére is 3 millió Ft-ot osztott szét a
pályázat értékelõ bizottság. Támogatást a következõ civil szervezetek
kapták:
Búzavirág népdalkör
30 000 Ft
"Csete Balázs" Honismereti Egyesület
100 000 Ft
Egyetértés Nyugdíjas Klub
20 000 Ft
Jazyges Íjász Egyesület
30 000 Ft
Jászkisériek Baráti Egyesülete
40 000 Ft
Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány
80 000 Ft
Jászkisér Sporegyesület
1 900 000 Ft
Kertkultúra Egyesület
20 000 Ft
Kék Sárkányok Kempo Szövetsége
30 000 Ft
Kis-ér Kertbarát Kör
20 000 Ft
"Kis-Ér" Sporhorgász Egyesület
80 000 Ft
KÓPÉ Diáksport Egyesület
30 000 Ft
Külkapcsolatok Baráti Egyesülete
60 000 Ft

Pályázati hírek
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt a
helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai – területi
kiegyenlítés szolgáló önkormányzati fejlesztések (TEKI)
támogatások elnyerésére elkészítette önkormányzatunk
pályázatát, mely 2009. június 19. dátummal beadásra került a
„Szilárd útalap építése anyag és eszközbeszerzéssel
közcélú munkavégzés keretében” címmel. A sikeres
elbírálás után a projekt keretében több, kisebb földút kap
szilárd útalapot, melyhez a szükséges anyagokat (zúzott kõ,
homok), valamint a gépi munkákhoz egy kotró-rakodógép
beszerzését tervezzük. A beruházást saját erõbõl a Jászkiséri
Településfejlesztési Intézmény valósítja majd meg, közcélú
foglalkoztatottak közremûködésével.
Támogatásban részesült a „JÁSZKUN KAPITÁNYOK
NYOMÁBAN” tematikus út kialakítása Jász-NagykunSzolnok megyében címû pályázat is. A projekt célja a JászNagykun-Szolnok megyére jellemzõ adottságok figyelembe
vételével korszerû infrastruktúrával és magas minõségi
színvonaló turisztikai sszolgáltatások létrehozása, a megye
turisztikai kistérségeinek összekapcsolása egy tematikus
útvonal segítségével, a múzeumok látogatottságának
növelése, új marketing eszközök bevezetése, honlap
készítése. Ezen belül kerül felújításra több, kisebb tájház is,
így a jászkiséri Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény
épülete is.
Eredményesen pályázott a jászsági könyvtárak konzorciuma
is. A „JászPortál – Könyvtári – „Tudásdepó-Expressz” a
Jászságban” címû pályázatot 70 millió Ft támogatásban
részesítette az OKM támogatáskezelõ Igazgatósága, ebbõl a
Jászkisérre esõ rész 5,6 millió Ft. A projekt célja egy átfogó,
összehangolt jászsági tudás- és kulturális bázis kialakítása és
fenntartása. A konzorciumban 8 település könyvtára vesz
részt. A jászkiséri könyvtár a pályázatból korszerû
számítógépeket, szoftvercsomagokat, címkenyomtatót,
vonalkódot, szeretne beszerezni, valamint 3-5 gépes TextLib
programot és nagyobb forgalmú internet elérést. Ezáltal
mindenki által elérhetõ válik, korszerûbb, modernebb
felszereléshez juthat a könyvtár.
TM

Mozgáskorlátozottak Jászkiséri Csoportja
Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar Közhasznú
Egyesület
Pendzsom Néptánc Egyesület
Természetjárók Gyermek Egyesülete
Vöröskereszt Jászkiséri Szervezete

40 000 Ft
50 000 Ft
300 000 Ft
140 000 Ft
30 000 Ft

Emellett az egyházak támogatását is egyaránt fontosnak tartja a
polgármester és a képviselõ-testület is. Így az elmúlt évekhez
hasonlóan ez évben is 100-100 ezer Ft összegû támogatással segíti a
Jászkiséren mûködõ református és katolikus egyházközség munkáját.
Ez évben a JÁTI közremûködésével és közhasznúak foglalkoztatásával a református templom elõtt kulturált parkolót alakított ki
az önkormányzat. Remélve mindenki megelégedésére szolgál, hogy
ezáltal igényesebb, szebb és kulturáltabb környezetben tudnak majd a
templomba látogatók parkolni. Ez a mai világban példaértékû és
figyelemfelkeltõ magatartás.
TM

Uniós támogatást nyert Jászkisér
a közoktatás fejlesztésére
A minõségi közoktatás közös ügyünk. Mindannyiunk érdeke,
hogy gyermekeink olyan óvodákba járhassanak, olyan
iskolákban tanulhassanak, ahol egyéni képességeiket
messzemenõkig figyelembe véve oktatnak, és mégis azonos
esélyekkel indul minden diák. E feltételek megteremtése – jól
tudjuk – pénzbe kerül. Ezért fontos annyira, hogy most 61
millió forint uniós támogatásra pályázott és nyert Jászkisér
Nagyközség Önkormányzata.
A pályázat alapvetõ célja, a sikeres munkaerõ-piaci
alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás
megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia
alapú oktatás elterjesztése közoktatási rendszerünkben, ami
hozzájárulhat a foglalkoztatási helyzet javításához.
Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás
módszertanának és eszközeinek széleskörû elterjesztését
célozza a pedagógusok módszertani kultúrájának
korszerûsítésével, a tanulók képességeinek és
kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztésével és
megerõsítésével, a rendszerben meglévõ szelektív hatások
mérséklésével, valamint az egyenlõ hozzáférés és
esélyegyenlõség szempontjainak érvényesítésével.
A TÁMOP – 3.1.4/08/02 kódszámú projekt
megvalósításának tervezett idõszaka:
2009. május 5-tõl 2010. augusztus 31-ig.
A projektben érintettek nagyközségünk általános iskolája és
óvodája, valamint Pély község általános iskolája és óvodája.
Ezekben az intézményekben kötelezõ feladatként valósul meg
a kulcskompetencia területek fejlesztése, oktatási programok
és taneszközök bevezetése, adaptációja, a szegregációmentes
együttnevelési környezet kialakítása, illetve önálló intézményi
innováció megvalósítása. A kötelezõ tevékenységeken túl több
olyan további fejlesztésre is támogatást kaptunk, amely az
adott feladatellátási helyen hozzájárul a készségközpontú
oktatás meghonosításához vagy éppen az intézményi
innovációhoz.
Kiss Lajos
projektmenedzser
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Pendzsom Folk Fesztivál
Jászkisér, 2009. augusztus 19-20.
19-e szerda
19.00 Megnyitó a Polgármesteri Hivatalnál
20.00 Gyermekcsoportok mûsora
21.00 Holland csoport mûsora
21.30 Gyermekcsoportok részére eredményhirdetés
22.00 „4 For Dance” táncegyüttes mûsora
a „ Csillag születik” mûsor döntõsei
22.30 Felnõtt csoportok bemutatója
20-a csütörtök
20.00 Külföldi csoportok mûsora
( Lengyelország, Hollandia, Erdély)
21.00 Felnõtt csoportok mûsora
22.00 Paraszt Hair
( a Pendzsom és a Kiscsillag táncszínházi mûsora )
23.00 Flaszter Néptánc
( táncszínházi produkciók a meghívott csoportok részérõl)
23.30 Felnõtt csoportok részére eredményhirdetés,
és a „ Szûcs Béla Vándordíj” átadása
24.00 Tûzijáték

FELHÍVÁS!
A Jászközmû Kft. üzemeltetõje
panasszal élt
a Polgármesteri Hivatal felé,
hogy a hálózat mûködtetése súlyos
akadályokba ütközik.
Fegyelmezetlen emberek állati hullát,
trágyát juttatnak a vezetékekbe, azok
eltömõdnek, az átemelõk mûködése
lehetetlenné válik, így veszélyeztetik az
egész település hálózatának biztonságos
mûködését!
Kérjük szíveskedjenek rendeltetésszerûen
használni a szennyvízhálózatot !
Ha valaki tudomást szerez errõl, kérjük
jelezze a Polgármesteri Hivatalba vagy a
Jászközmû Kft. felé.
Polgármesteri Hivatal

Jászkiséri Tudósító

Véget ért a Víziközmû per
2009. július 07-én a Debreceni Ítélõtábla ítéletet hirdetett a
Jászkiséri Víziközmû Társulat, mint alperes és Tóth Sándor
Jászkisér, Malom u. 13. sz. alatti lakos felperes közötti perben.
Az ítélõtábla helyben hagyta az I. fokon eljáró Jász-NagykunSzolnok Megyei Bíróság ítéletét és Tóth Sándor kereseti
kérelmét elutasította. Ennek értelmében a Jászkiséri Víziközmû
Társulat megalakítása és mûködése a jogszabályoknak
megfelelõen történt.
Hajdú László
Víziközmû Társulat elnöke

VAKÁCIÓ!!!
Kedves gyerekek, álljatok fel a TV és a
számítógép elõl, és gyertek el
2009. július 9-én csütörtökön 9 órára a
Tájházba!
Lesz kézmûves foglalkozás a Csete Balázs
Honismereti Egyesület tagjainak vezetésével,
vetélkedõ, és délben meglepetés, ami nagyon
finom lesz!
Várunk Benneteket!
Alapszolgáltatási Központ
Családsegítõ és Gyerekjóléti Szolgálata
Kiadja:
JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Felelõs kiadó: Hajdú László polgármester
Nyomdai munkák: TELEPRINT, Jászkisér

