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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jászkisér Város Önkormányzat Képviselõ-testületének szeptember
havi soros ülésén tárgyalta:
Beszámolót hallgatott meg az önkormányzat 2009. évi
költségvetés félévének teljesítésérõl. A költségvetés rendelettel
jóváhagyott összege 842 millió 848 Ft. A forráshiány 49 millió 800
Ft. Az állami támogatások révén az összeg 1 milliárd 45 millió 857
ezer Ft-ra módosult változatlan hiánnyal. A mûködési bevételek
teljesítése 54 %-os (547 millió 563 ezer Ft). A kiadások
(intézmények összesenje) teljesítése 56%-os, 577 millió 585 ezer
Ft. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ajánlása alapján a
Képviselõ-testület az elõterjesztést egyhangú szavazással elfogadta.
Változatlan feladatként jelölték meg a takarékos gazdálkodást, a
különbözõ címletek bevételeinek szorgalmazását pl. iparûzési adó,
lakbérek, bérlemények bevételei, intézmények mûködési bevételei.
Szorgalmazták a kiadások lehetséges megtakarításait, a rentábilis
mûködés figyelembevételével!
Beszámolt a társulásban végzett munka tapasztalatairól a
Csete Balázs Általános Iskola és az óvoda vezetõje. Mindkét
intézmény beszámolójából kitûnik, hogy a szakmai munka
megfelelõ minõségû. Nevelõk átjárásával (Jászkisérrõl Pélyre) jó a
szakos ellátottság. Pályázatokkal illetve a többlet normatív
támogatással folyamatos mindkét intézményben a nevelõk
továbbképzése és korszerû eszközök beszerzésére nyílt lehetõség.
Mindkét intézmény a társintézményekkel együtt kompetencia alapú
oktatást végez. Az iskola felújítási pályázat elnyerése az épületek
megújításában, bútorzatában lényeges változást hozott,
gyermeknek, nevelõnek lényegesen javulnak a munkakörülményei.
A gesztor intézmények (Jászkisér) a megnövekedett feladatokat
napra készen el tudják látni – ezt az idõközben végzett belsõ
ellenõrzés és kívülrõl jött könyvvizsgáló bizonyította.
Beszámolt a Jászközmû Kft. vezetõje a telephelyén
mûködõ eszközök, tárgyak állapotáról. A gépészeti fõ
berendezéseket folyamatosan karbantartják, a garanciális
javításokat az illetékes cég elvégezte. A berendezések
mûködõképesek, a technológiailag elõírt határértéket tudják tartani.
Az épületen szintén elvégezték a garanciális javítást. Megjegyzi,
hogy a villamos energia felhasználás magas. A technológiai
medence körül van garanciálisan érvényesíthetõ munka pl.
füvesítés, járdák süppedése folyamatos. A villámcsapás védelmet a
cég magára vállalta és elkészítette, de utólag igazságügyi szakértõ
közremûködésével a kivitelezõ megtérítette. A bekötõút jelenleg is
meglehetõsen kátyús, bár a kivitelezõ végzett munkát 2009. évben
(szakszerûtlenül), de a térség mezõgazdasági üzeme is használja az
utat, így az igénybevétel is nagy! A mûködéshez szükséges tartalék
gépeket, eszközöket a próbaüzem után leszállították.
Költségcsökkentõ terveik között szerepel a villamos energia
felhasználás mérséklése – távlatban megújuló energiaforrás
létesítése. Most jelentõs költséget jelent a képzõdött szennyvíziszap
elhelyezése. Saját lerakó létesítése 20 milliós nagyságrendû, amire
most nincs kilátás. A beszámolót a testület elfogadta.
Képviselõi kezdeményezésre krízis alap léthozásáról
tárgyalt a testület. A lehetséges támogatások rendszerét a jegyzõ
felvezetésében megismerte a testület. Megállapították, hogy a
kezdeményezett támogatás az átmeneti segélyalapból történhet, ami
kötelezõen biztosítandó! Testületi rendelet ennek a segélyalapnak a
kettõzését jelentené. Az elõterjesztõ (jegyzõ) megjegyzi több
esetben került már sor szociális kölcsön megállapítására, amit az
adósok ritka esetben fizetnek vissza!
Tájékoztatta az elõterjesztõ jegyzõ az önkormányzat
testületét a belsõ piaci szolgáltatások irányelveinek változásáról és

az ennek nyomán változó önkormányzati rendeletekrõl. Jászkisér
Város rendeletei az irányelvekbe ütközõ tartalommal nem
rendelkeznek!
Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
az Alapszolgáltatási Központ vezetõjét 2010 december 31-ig
határozott idõre nevezte ki. Az állás betöltésére új pályázatot ír ki,
amit a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapjában
jelentet meg. Beadási határidõ a megjelenéstõl számított 30 nap.
Bõvebb felvilágosítást Jászkisér Város polgármesterétõl szerezhet
be a pályázó!
Volosinovszki Antal bizottsági kültag kérésére tárgyalta a
testület a Református Egyházzal a temetõ használat tárgyában kötött
szerzõdést. Jóváhagyta, hogy az önkormányzat megfizeti évenként
a 30 sírhely használatáért a 150. 000,- Ft-ot. A sírhely megváltást a
temettetõnek kell biztosítani. Amennyiben köztemetés történik a
kiadást a köztemetés költségvetési keretébõl biztosítják.
Áttekintette a testület a város intézményeinek alapító
okiratát és a szükséges módosításokat, elvégezte. A módosítást a
település státuszának változása követelte meg.
Tárgyalta a Jászsági Többcélú Társulás által az
önkormányzattól átvett illetve átadott feladatok körét. A feladatok
ellátása: támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás,
pedagógia szakszolgáltatás, jelenleg is folyamatos, jól mûködõ, így
a testület az elõterjesztést elfogadta.
Az önkormányzat testülete egyetértését fejezte ki a
Jászapáti Rendõrõrs parancsnokának kinevezésével. Az új
õrsparancsnok Berdó Péter százados.
Jóváhagyta a testület a fizetési meghagyás kibocsátását
Kassai László Isaszeg Április 6. utcai lakos adóssal szemben. A
2008. március 8-án kötött szerzõdés elõírásait nem teljesítette, így
jelenleg 4 millió Ft és kamatai tartozása áll fenn. A meghagyást
Jászberény Város Bírósághoz nyújtotta be. A képviselettel dr.
Sonkoly Judit ügyvédnõt bízta meg.
A város önkormányzata kötelezõen ellátandó feladatai
közül (a lakosság ellátása egészséges ivóvízzel) az ivóvíz ellátás
biztosítását a Jászkiséri Településüzemeltetési Intézményre bízta.
Az intézmény vagyona továbbra is az önkormányzaté marad,
csupán a használati jogot adta át. Az átadó okmányt a képviselõtestület megismerte és jóváhagyólag nyilatkozott szavazással. A
fent nevezett intézmény ellátja a hévízfûtés és a piac üzemeltetését
is.
Az önkormányzat tulajdonát képezõ üdülõ (Jászszentandrás, Rozmaring út 20. telekméret 194 m2, építmény 54 m2)
megvásárlására kérelmet nyújtott be Elek Mihály domaközi lakos.
A testület határozata, hogy a döntés elõtt szemlét kívánnak tenni, így
a következõ soros ülést a nevezett építményben tartják.
Az önkormányzat testülete a Jászsági Ivóvízminõségjavító Önkormányzati Társulás tagjaként vállalta, hogy a saját
erõt és a menedzsmenti költséget a városra esõ mennyiségben (1.
624. 293 Ft) határidõre átutalja.
Döntött a testület az „Adj esélyt” – új módszerekkel, gyermekbarát
iskolai környezettel a jászkiséri gyermekek neveléséért, oktatásáért
címû pályázat EU önerõ alapra történõ beadásáról. Településünk a
240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet szerinti társadalmi, gazdasági és
infrastrukturális szempontból elmaradott települések közé tartozik
ezért jogosult az EU önerõ alap támogatás beadására. A rendelet
szerint 50 %-os önerõ kiegészítésre pályázhat településünk, mellyel
a pályázathoz szükséges saját erõnk mértékét csökkentethetjük.
Papp János
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Megkezdõdik a Vásárhelyi-terv két újabb tározójának építése
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter csütörtökön
letette a Nagykunsági és a Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározók
alapköveit, ezzel megkezdõdik a Vásárhelyi-terv két újabb
tározójának az építése a Közép-Tiszán. Egy rendkívüli árhullám
esetén a két tározó összesen mintegy 350 millió köbméter – azaz hét
Velencei-tónyi – vizet lesz képes befogadni, és a már átadott
Tiszaroffival együtt átlagosan 60-70 cm-es vízszintcsökkentést
képes biztosítani a folyó Csongrád-Kisköre közötti szakaszán, de
vízszintcsökkentõ hatásuk még Szeged körzetében is eléri majd a
30 cm-t. A három árvízvédelmi létesítmény ezzel 570 ezer ember és
660 ezer hektár földterület árvízi biztonságát növeli a KözépTiszán. A két beruházás több mint 32 milliárd forintba kerül, a
Környezet és Energia Operatív Program nagyprojektjeként, uniós
támogatással valósulnak meg.

Mirhó-foki Emlékmûnél, a Hanyi-Tiszasülyiét Tiszasüly határában, a
Sajfoki szivattyútelepnél. A projektek gazdája a zöldtárcához tartozó
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, a létesítményeket
a Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság fogja
üzemeltetni. A tározók elárasztására a 2000-eshez vagy a 2006-oshoz
hasonló rendkívüli árvizek idején, számítások szerint 15-20 évente
kerülhet sor. A két tározó kivitelezési munkái várhatóan 2012 tavaszán
fejezõdnek be.
A Vásárhelyi-terv egészének megvalósulása másfél millió ember életés vagyonbiztonságát növeli majd. A legszükségesebb hullámtéri
beavatkozásokkal és a tervezett, tíz-tizenkét tározóból álló rendszer
segítségével – amely másfél milliárd köbméter árvíztömeg
visszatartására lesz alkalmas – a Tisza hazai hossza mentén mintegy
egy méteres vízszintcsökkentés érhetõ majd el.
További információ: KvVM Sajtóiroda, Olt Boglárka sajtófõnök (061/457-3415, 06-30/203-3656)
A tározókról
A Hanyi-Tiszasülyi árvízszintcsökkentõ tározó Jász-NagykunSzolnok és Heves megye területén helyezkedik el, Tiszasüly, Jászkisér
és Pély településeket érinti, közvetlenül mintegy 9200 lakost. Területe
55,7 km2, átlagos vízmélysége 4,4 m, 247 millió m3 vizet lesz képes
befogadni. 24,3 km hosszú új töltés épül és 7 km már meglévõ töltést is
magasítani fognak, a földmunka mennyisége 4,6 millió m3. A koronán
üzemi utat alakítanak ki, ami kerékpározásra is alkalmas lesz. A tározó
feltöltését és leürítését a vízbeeresztõ és leeresztõ mûtárgy biztosítja,
ami a Tisza jobb parti töltésben, a Sajfoki szivattyútelep alatt épül meg.
Ezen kívül megépül még 10 zsilipes mûtárgy és 3 szivattyúállás. A
beruházásához kapcsolódóan regionális információs iroda fog
mûködni Pélyen.

Szabó Imre miniszter az ünnepségen elmondta: a Vásárhelyi-terv elsõ
ütemében, 2013-ig összesen hat árapasztó tározó épül meg, melyek – a
legszükségesebb hullámtéri beavatkozásokkal – a Tisza teljes hazai
hosszán átlagosan 50-60 centiméterrel lesznek képesek csökkenteni
egy rendkívüli árhullám szintjét. A hatból két tározó – a Cigándi és a
Tiszaroffi – már elkészült, és a tervek szerint a Felsõ-Tiszán megépül a
Szamos-Kraszna közi, illetve a Beregi tározó is.
A Nagykunsági és a Hanyi-Tiszasülyi tározók építésének elindításával
ma két újabb jelentõs lépést tettünk a Tisza-völgyében élõ másfél millió
ember árvízi biztonságáért – hangsúlyozta a miniszter, aki hozzátette,
hogy a két építkezés mintegy háromszáz embernek ad majd munkát az
elkövetkezõ években. Szabó Imre kiemelte: a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztésére az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 110
milliárd forint áll rendelkezésre, ez az összeg a többszöröse annak, mint
amit az elmúlt években erre a célra a költségvetés biztosítani tudott.
A Nagykunsági tározó 100 millió köbméter vizet lesz képes befogadni,
ezzel mintegy 20 centiméterrel csökkentheti egy rendkívüli árvíz
szintjét a térségben. A tervezett új töltések hossza 18,2 km, magasítani
fognak 9 km meglévõ töltést. A koronán üzemi út épül, amely alkalmas
lesz kerékpározásra is. A tározó feltöltését és leürítését a Tisza bal parti
töltésében, a Taskonyi szivattyútelep alatt megépülõ vasbeton mûtárgy
fogja biztosítani. Az uniós nagyprojekt összköltsége 11,7 milliárd
forint.
A Hanyi-Tiszasülyi tározóba közel 250 millió köbméter, azaz ötször
annyi vizet lehet majd kiengedni, mint amennyi a Velencei-tóban van.
Ez 47 centiméteres vízszintcsökkenést eredményez a térségben.
Összesen 24,3 km hosszú új töltés épül és 7 km már meglévõ töltést is
magasítani fognak. A koronán üzemi utat alakítanak ki, ami
kerékpározásra is alkalmas lesz. Sajfok alatt épül meg a vízbeeresztõ és
leeresztõ mûtárgy, és további 10 zsilip készül el. Az uniós nagyprojekt
projekt összköltsége 20,5 milliárd forint.
A miniszter Kóthay László vízügyi szakállamtitkárral közösen
helyezte el a két alapkövet, a Nagykunságiét Abádszalók közelében, a

A tározó egy rendkívüli árhullám érkezése esetén a vízbeeresztés
szelvényében 47 cm-rel képes csökkenteni a vízszintet, ez még
Szegednél is 18 cm-rel alacsonyabb vízállást eredményez. Az építési
területen a régészeti munkálatok már befejezõdtek. Ezek közül a
legérdekesebbek a honfoglalás és az Árpád-kor idõszakából származó
leletek voltak, mert ebbõl a korból rendkívül kevés tárgyi emlék maradt
az ország területén.
Az uniós nagyprojekt összköltsége 20,5 milliárd forint. A kivitelezõ az
AMS Konzorcium, melynek tagjai az A-HÍD Építõ Zrt., a Magyar
Vízépítõ Zrt. és a Sedesa SA. A konzorcium vezetõje az A-HÍD Építõ
Zrt. Az építkezés mintegy 200 embernek fog majd munkát biztosítani.
A kivitelezési munkák várhatóan 2012 tavaszán fejezõdnek be.
A Nagykunsági árvízszintcsökkentõ tározó a Kiskörei víztározótól
délre, a Tisza és a Keleti-fõcsatorna közötti területen fog elhelyezkedni
a Tisza bal partján, Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A tározóval
határos települések: Abádszalók, Tiszaroff, Tiszagyenda, Tiszabura,
Pusztataskony és Kunhegyes, a településeken összesen közel 18500
lakos él.
A tározó átlagos mélysége 2,5 m lesz, 40 km2 tározóterületen 99 millió
m3 vizet képes majd befogadni, ez kétszer annyi, mint amennyi a
Velencei-tóban van. A tervezett új töltések hossza 18,2 km, magasítani
fognak 9 km meglévõ töltést, a földmunka mennyisége 1,8 millió m3. A
koronán üzemi út épül, amely alkalmas lesz kerékpározásra is.
A tározó feltöltését és leürítését a Tisza bal parti töltésében, a Taskonyi
szivattyútelep alatt megépülõ vasbeton mûtárgy fogja biztosítani.
Megépül a vízbeeresztõ és leeresztõ csatorna, 4,5 km összekötõ
csatorna, 8 zsilipes mûtárgy, 5 ideiglenes szivattyúállás, és egy
öntözõvíz-kivételi mûtárgy is. A beruházásához kapcsolódóan
regionális információs iroda mûködik Kunhegyesen.
A Nagykunsági-tározó a vízbeeresztés szelvényében 20 cm-rel képes
csökkenteni a vízszintet, ez még Szegednél is 10 cm-t jelent. A
régészeti feltárások még tartanak, eddig honfoglalás kori sírok és
bronzkori telepmaradványok kerültek elõ. Jelenleg újkõkori, rézkori,
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bronzkori és szarmata (római kori) teleprészleteket, temetkezési
helyeket, gepida sírokat és egy avar temetõt tárnak fel.
Az uniós nagyprojekt összköltsége 11,7 milliárd forint. A kivitelezõ a
BB-KD Konzorcium. A konzorcium vezetõje a Bilfinger Berger
Hungária Kft., a tagok: Duna Aszfalt Kft., KELET-ÚT Kft. és a
GEOHIDROTERV Kft. A kivitelezés során lesz olyan idõszak, amikor
a munkaterületen közel 100 ember fog dolgozni. A kivitelezési munkák
a tervek szerint 2012 tavaszán fejezõdnek be.
A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése
Az ezredforduló rendkívüli tiszai árhullámai világossá tették, hogy az
árvízvédelmi képesség nem növelhetõ a töltések vég nélküli
emelésével. A vízügyi szakemberek felülvizsgálták a Tisza-völgy
árvízvédelmi elveit, és elkészült a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése
(VTT), amely másfél millió ember élet- és vagyonbiztonságát növeli.
Ennek három fõ eleme van: fejlesztik a már üzemelõ árvízvédelmi
létesítményeket, javítják a nagyvízi meder – az árvízvédelmi töltések
közötti terület – vízszállító képességét, és az árhullám levonulásakor a
felesleges vízmennyiséget a folyó mentén újonnan épített
tározórendszerbe eresztik.
A legszükségesebb hullámtéri beavatkozásokkal és a tervezett, tíztizenkét tározóból álló rendszer segítségével – amely másfél milliárd
köbméter árvíztömeg visszatartására lesz alkalmas – a Tisza hazai
hossza mentén mintegy egy méteres vízszintcsökkentés érhetõ majd el.
Azért, hogy a tározók ne csupán árvízvédelmi létesítmények legyenek,
hanem fejlõdést hozzanak a térségbe, ahol épülnek, a tárca
kezdeményezte, hogy a tározó területére esõ földeken szûnjön meg a
mûvelési-ág korlátozás, hogy mindenki azt termeszthessen, amit
szeretne. A foglalkoztatási helyzet javítása érdekében további cél, hogy
a közmunkaprogramot kiterjesszék a tározók építésére és a kapcsolódó
települési infrastruktúrafejlesztésekre is.
Infrastrukturális fejlesztések és tájgazdálkodás
A tározók által érintett településeknek lehetõségük lesz az
infrastruktúrájuk javítására. A települések mindegyikén csapadék- és
belvíz-elvezetési fejlesztésekre van szükség. Ehhez Tiszaroff és
Tiszagyenda 915 millió forint támogatást kapott hazai költségvetési
forrásból, a többi település számára pedig a regionális operatív
programokban elkülönítették a pályázati forrásokat. Az Északmagyarországi Operatív Programban Pély, valamint a Cigándi tározó
által érintett Nagyrozvágy, Ricse és Pácin települések csapadék- és
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belvíz-elvezetési fejlesztései számára 1,8 milliárd Ft áll rendelkezésre.
Az Észak-alföldi Operatív Programban 2,5 milliárd forintot
különítettek el Jászkísér, Tiszasüly, Kunhegyes, Tiszabura és
Abádszalók, valamint Vezseny számára. Az uniós forrásból
megvalósuló belterületi vízrendezési beruházásokhoz 100%-os
támogatást kapnak az önkormányzatok.
Jászkíséren és Tiszasülyön hazai forrásból kiépült a szennyvízcsatornahálózat és a szennyvíztisztító telep. A Tiszaroffi tározóhoz
kapcsolódóan korábban megépült Tiszabura, Tiszaroff és Tiszagyenda
közös szennyvíztisztító telepe központi költségvetési forrásból,
Tiszaroffon és Tiszagyendán pedig 70%-ban kiépült a
szennyvízcsatorna-hálózat. A hiányzó szennyvízberuházásokat a
Környezet és Energia Operatív Program, illetve a regionális operatív
programok uniós pályázati forrásaiból valósíthatják meg a települések.
Az ivóvizminõség javítására szintén a Környezet és Energia Operatív
Program biztosít forrásokat. Tiszagyendán és TiszaburaPusztataskonyon jelenleg kivitelezés alatt van a települések
vízmûvének technológiai fejlesztése, a próbaüzem az õsszel indul. Pély
sikeresen pályázott az uniós projekt elõkészítésére, a többi település
ivóvízminõség-javítási beruházásaira pedig az Észak-alföldi Régió
Ivóvízminõség-javító Program II. ütemében kerül sor, a régiós projekt
az elõkészítõ fázis végén tart.
Az önkormányzatok és társulásaik az európai uniós fejlesztésekhez
szükséges saját forrás kiegészítéséhez az EU Önerõ Alap forrásaira
pályázhatnak.
A tározók nem csupán az árvízi biztonságot növelik. Amennyiben a
helyi gazdálkodók a tározó területén tájgazdálkodást szeretnének
folytatni, novembertõl pályázhatnak az ezt megalapozó vízi
infrastruktúra kiépítéséhez szükséges uniós forrásokra. Erre a célra a
KEOP 2009-2010-es akciótervében 4,8 milliárd forint áll
rendelkezésre. A tájgazdálkodást az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program agrár-környezetgazdálkodási programja is támogatja
(környezetvédelmi célú gyepesítés, vizes élõhelyek létrehozása,
fenntartása célprogramokkal), a programhoz a tározók átadását
követõen lehet majd csatlakozni.
Budapest, 2009. szeptember 24.
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Sajtóiroda

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

2009. október 23-án 17 órai kezdettel
a Mûvelõdés Házába

az 1956-os Forradalom és szabadságharc
ünnepi megemlékezésére.
Az ünnepség elõadója:
Dr. Keserû József
1956-os Vitézi Lovagrend fõkapitány helyettese.

Kérjük jelenlétével tisztelje meg ünnepségünket
és hozzon magával egy gyertyát!
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REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Jászberényi és Dél-hevesi
kistérségében lévõ 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációja
azonosító szám: KEOP-7.2.3.0-2007-0003
2008. október végén tájékoztattuk az Önök
újságát a jászsági és hevesi kistérséget érintõ
rekultivációs projektünkrõl. Ennek záró
szakaszáról szeretnénk tájékoztatni Önt és az
újságon keresztül a településük lakosságát is.
A Jászság és Dél-Heves kistérség területén
2000-tõl a REGIO-KOM Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás oldja meg a
hulladékkezelést, azonban e mellett további
feladatai is vannak. Ezek közé tartozik a
mûködési területén lévõ települések felhagyott, már nem mûködõ hulladéklerakóinak
rekultivációja (szennyezett, elpusztult
természeti táj helyreállítása).
A Társulás 2007-ben megnyerte a jászsági és
dél-hevesi kistérségben lévõ 32 település
felhagyott szilárd hulladéklerakóinak
rekultivációjára irányuló pályázat elsõ
fordulóját -elõkészítõ szakasz-, amellyel a
rekultivációs munkák fizikai megvalósítására
irányuló pályázatunk kidolgozása kezdõdött
meg.
Az elõkészítõ szakasz eddig eltelt idõszaka
alatt olyan munkarészek valósultak meg,
melyek elengedhetetlenül szükségesek a
rekultiváció végrehajtásához. Ezek a következõk:
·
A 2003-ban elkészült rekultivációs
építési és vízjogi létesítési tervek
alapján a települési bezárt szilárdhulladék-lerakók tervei újratervezésre, áttervezésre kerültek. Ez a
törvényi változások miatt volt
szükségszerû. A tervek elkészültek,
és jogerõre emelkedtek.
·
A 32 települési bezárt szilárdhulladék-lerakók területét lefedve,
próbamérésekkel együtt, elkészült a
lõszermentesítési szakvélemény, és
a régészeti örökségvédelmi hatástanulmány.
·
Valamennyi településre elkészült a
növényesítési szakvélemény, valamint próbafúrásokkal egybekötve a
geodéziai felmérés és talajmechanikai szakvélemény.
·
A II. fordulós pályázatunkhoz
elkészült a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT), mely a
pályázat alapját képezi. Ebben van
részletesen leírva a pályázat
tartalma, a különbözõ lerakók
rekultivációs munkafázisainak
részletes kidolgozása és ismertetése,
a tervezett költségvetés településenként részletezve, a pénzügyi
kalkulációk elemzése. Tartalmazza a
munkálatok ütemezését, a projekt
irányítási struktúráját, a rekultiváció
utáni fenntartás költségvonzatát.
·
Elkészült, és beadásra került a
második fordulós pályázat. A beadott
anyagunk hiánypótlási szakaszban van. Ez

után kezdõdik a szakmai értékelése.
Az elõkészítési szakaszban egy települési
csoportosítást kellett elvégezni, hogy a
munkálatokat
egyenletesen, minél
ésszerûbben tudja a kivitelezõ elvégezni. Ez
alatt az értendõ, hogy a 32 település felhagyott
hulladéklerakóját 4 öblözetbe soroltuk, és
valamennyiben 2-2 munkacsapat kezdi el a
rekultivációs munkálatokat. Így egyszerre
összesen 8 munkacsapat dolgozik 8
különbözõ helyen.

A rekultiváció célja:
o
tájbaillesztés, táj arculatának
változása , roncsolt felszín megszüntetése
o
szennyezés kimosódás elleni
védelem,szennyezés szétszóródás elleni
védelem
o
talajerózió megakadályozása,
felszíni vízelvezetés
o
talajvíz figyelés a szennyezés
kiterjedésre,levegõminõség védelem
o
felszíni-és felszín alatti vízkészlet
védelme, esztétikai értéknövelés
o
természetvédelmi szempontok,
élõhelyek kialakítása
o
területhasználat változás, régészeti
szempontok érvényesítése
o
közegészségügyi feltételek javulása
o
a lakosság komfort-érzetének,
egészség-érzetének javulása, a
környezetbiztosnági-érzetének növelése
A rekultivációs tervek a 20/2006.
(IV.5.)KvVM rendelet elõírásai, a 4. számú
mellékletében foglaltak és a módosító
92/2007. (XI.28.) KvVM rendelet alapján
készültek, végleges rekultiválást alapul véve.
Jászkisér településen a hulladék helyben
rekultiválását (elszigetelés, letakarás)
engedélyezte az illetékes környezetvédelmi
felügyelõség.
Jászkisér lerakójával kapcsolatos mûszaki
megoldás alapelvei:
o
Szél által esetlegesen elhordott
szemét összegyûjtése
o
Gaztalanítás
o
Összefüggõ hulladékfelszín –szenynyezett felszín minimalizálás- kialakítása, a
szétszórt és nagy területen lévõ hulladék
átrendezésével
o
Minél nagyobb kiterjedésû zöld és
tiszta felszín kialakítása
o
Jogi határon belüli depónia
(hulladékdomb) kialakítás
o
Talajvíz áramlási iránya, település

elhelyezkedése, megközelíthetõség, sérülés
elleni védelem alapján figyelõ kutak telepítése
o
A talajvíz állapota alapján a lezáró
rétegek ésszerû kialakítása, indokolható
megoldási javaslat
o
A hulladék kiszellõztetésének
biztosítása, hulladék vastagságtól függõen
o
Tereprendezés
o
A rendezett terepszinten gyepesítés
o
Figyelem felhívás az illegális
lerakás megelõzésére a határoló földutak,
környezet mentén (figyelmeztetõ, a hulladék
lerakását tiltó táblák elhelyezése)
o
Tüskés cserjesor, - esetenként
erdõtelepítés - határolás a mezõgazdasági
mûvelési területek és a bejáró utak mentén, a
feltûnõ lehatárolás és a rendezett terepszint
felszínérõl esetleg elfolyó csapadékvíz
hasznosítására
A rekultivációs (szigetelési, betakarási)
rétegrend Jászkisér esetében:
o
Termõföld – takaró réteg – terítése
(min 50 cm, humuszos réteg min.felsõ 20
cm)
o
Föld termõréteg terítése rézsûn,
tömörítéssel, (min 30 cm, humuszos réteg
min. felsõ 10 cm; Trã >85 %,
tömörségvizsgálattal)
o
Agyag mag bekötés készítése
–szükség szerint- rézsû lábánál 0,5 m
szélességben, 1,0 m mélységben (Trã >85%)
o
Rézsûszigetelés 7 mm vtg-ú
bentonit anyagú paplannal
o
Agyag szigetelõ réteg építése
rézsûn, min. 20 cm vtg.-ban, tömörítéssel (Trã
>90%, tömörségvizsgálattal)
o
Agyag szigetelõ réteg építése
depónia felszínen 30 cm vtg.-ban
tömörítéssel (Trã >90%, tömörségvizsgálattal)
o
Geotextil elválasztó réteg
elhelyezése a kiegyenlítõ réteg és az agyag
szigetelõ réteg között
o
Kiegyenlítõ réteg terítése 20 cm
vtg.-ban rézsûn, tömörítéssel (Trã >85 %,
tömörségvizsgálattal)
o
Kiegyenlítõ réteg terítése min. 30
cm vtg.-ban, lejtésirányok kialakításával,
tömörítéssel (Trã >85 %,
tömörségvizsgálattal)
Jászkisér is tagja a Társulásnak, így a
felhagyott szeméttelep rekultivációja és a
szennyezett, elpusztult természeti táj
helyreállítása az Ön településén is meg fog
valósulni várhatóan 2010.04. és 2012.02.
között, sikeres II. fordulós pályázat esetén. A
rekultivációs munkák Jászkisér települést
tervek szerint 2010.04-tõl 2010.07-ik hónapig
érinti.
A rekultivációs terveket minden önkormányzat rendelkezésére bocsátottuk, nyomtatott és digitális formában is. Ezek megtekint-
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hetõk a Polgármesteri Hivatalban. Továbbá az
engedélyek is az önkormányzat birtokában
vannak egy példányban.
Amennyiben Önnek a saját településén lévõ
hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban
kérdése vagy véleménye fogalmazódott meg,
kérjük keressen minket bizalommal a
keop2301f0003@citromail.hu e-mail címen,
vagy levélben: RÉGIO-KOM Társulás,
„Rekultiváció” Jászapáti, Velemi E. út 2.,

5130.
Az elõkészületek és a pályázat állásáról
információ az Önök településének honlapjáról
(www.jaszkiser.hu) vagy a www.jaszapati.hu
internetes oldalról szerezhetõ.
A REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás a mûködési területén élõ
lakosság egészségének megõrzésére, a
fenntartható életmódjának elõsegítésére és a
környezetének lakhatóbbá tételére törekszik a
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környezetvédelmi törvények, elõírások
maximális betartásával. Célunk a lakosság
életfeltételeinek javítása, a környezetük
tisztábbá tétele.
Jászapáti, 2009. szeptember 14.
Szabó Lajos sk.
Urbán Csaba sk.
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"Adj esélyt"- új módszerekkel, gyermekbarát iskolai környezettel
a jászkiséri gyermekek neveléséért, oktatásáért
Tisztelettel meghívjuk Önt

2009. november 6-án 11 órára
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötõ termébe,
a Csete Balázs Általános Iskola Fõ úti és Kossuth téri iskolaépületeinek,
valamint a Jászkiséri Városi Óvoda Attila úti épületének átadási ünnepségére.
Projekt futam ideje: 2009. 02. 26. – 2010. 12. 19.
Kedvezményezett: Jászkisér Város Önkormányzata, 5137 Jászkisér, Fõ út 7.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 480 855 453 Ft

Tisztelt Szülõk !
A Csete Balázs Általános Iskolában zajló angol nyelvi oktatás kiegészítéseként lehetõséget biztosítunk diákjainknak egy
látnivalókban gazdag, hangulatteremtõ, 7 napos londoni kiránduláson való részvételre. A kirándulás során a diákok
nemcsak elmélyíthetik tudásukat, hanem szélesíthetik látókörüket, megismerhetik az angol életformát, viselkedés és
környezetet, ezáltal teremtve kedvet az angol nyelv tanulásához.
A kirándulás részletei:
A kirándulást a miskolci székhelyû Adria Holiday utazási irodával közösen szervezzük.
Az utazás autóbusszal történik, idegenvezetõ és kísérõ tanárok részvételével.
A szállás angol családoknál történik Londonban, mely teljes ellátást foglal magában (reggeli, csomagolt ebéd,
vacsora).
A kirándulás részvételi díja 87.000.-Ft/fõ, mely tartalmazza az autóbusz díját, az autópályadíjakat, parkolási
díjakat, gépkocsivezetõk napidíját, csatornaátkelés díját, a szállás és étkezés díját, az idegenvezetõ díját és a
múzeumok belépti díjait.
Az utasbiztosítás 20 fõ esetén csoportos, 2.450.-Ft/fõ, amit a részvételi díjon felül kell fizetni.
Természetesen a költõpénzt a részvételi díj nem tartalmazza!
A kiránduláshoz a gyerekeknek feltétlenül szükséges az érvényes, új típusú útlevél.
Lehetõség van
- Sodexho Pass – „Extra ajándékutalvány”,
- Accor Services – „Top Prémium ajándékutalvány”
- Chéque Déjeuner – „Cadhoc ajándékutalvány” használatára a befizetésnél.
Programok:
·
1. nap: Utazás, Brüsszel – városnézés, utazás Calais kikötõjébe, éj a buszon.
·
2. nap Reggel átkelés komppal Doverbe. Utazás Greenwich-be (obszervatórium), Londonba
(sétahajózás a Temzén, Globe színház, London Bridge).
·
3. nap Városnézés Londonban (Big Ben, Parlament, Westminster Apátság, St. James Park, Buckingham
Palota, Whitehall, Downing street 10., Trafalgar tér, Tower of London).
·
4. nap Városnézés Londonban (British Múzeum, Regent street, Soho, Picadilly Circus).
·
5. nap Városnézés Londonban (Natural History és a Science Múzeum, Hyde Park, Oxford street,
London Eye).
·
6. nap Reggel szállások elhagyása, Leeds – kastély, hazautazás, éj a buszon.
·
7. nap Hazaérkezés az esti órákban.
Részletfizetésre van lehetõség, jelentkezés esetén a jelentkezési lappal együtt 10.000.-Ft elõleget kérünk.
Kirándulás létrejöttéhez minimum 15 fõ jelentkezése szükséges, amennyiben nem lesz kellõ számú jelentkezõ, az
elõleget visszafizetjük.
Indulás a hajnali órákban az iskola elõl, érkezés az esti órákban, ugyanoda.
A kirándulás tervezett idõpontja: 2010. március 21. – március 27.
Jelentkezési határidõ: 2009. október 31. Határidõn túli jelentkezéseket nincs módunkban elfogadni.
Jelentkezni lehet személyesen a Csete Balázs Általános Iskola titkárságán.
Agócs Tibor
szervezõ
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