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Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmányos jogunkkal lakóhelyén, de Magyarországon tartózkodik, igazolással 
élve – szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek szavazhat. Az igazolást az elsõ, a második, illetve mindkét 
bennünket az Országgyûlésben. fordulóra egyaránt személyesen, vagy teljes bizonyító erejû 
Hazánkban 2010. április 11-én kerül sor az országgyûlési magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezõ 
képviselõ-választás elsõ fordulójára, 2010. április 25-én pedig a meghatalmazott útján április 9-én 16 óráig lehet kérni 
második fordulóra. Jászkiséren, a Polgármesteri Hivatal (5137 Jászkisér, Fõ út 7.) I.  

A választópolgárok névjegyzékbe történt felvételükrõl emeleti 5. számú helyiségében. Ajánlott levélben ugyanezen a 
február 12-ig kapnak értesítést az országgyûlési választással címen kérhetõ igazolás úgy, hogy az legkésõbb április 6-ig 
kapcsolatban. beérkezzen.
Amennyiben Ön csak a második fordulóban jogosult szavazni, Azok, akiknek a lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó 
az ajánlás jogával még nem élhet, így ajánlószelvényt nem jogszabályok értelmében csak az adott településnév 
kapott. Ha az Értesítõn feltüntetett adatai tévesek, kérjük, megnevezését tartalmazza, továbbá azok, akik a szavazás 
forduljon a Polgármesteri Hivatalhoz! napján Magyarországon, de nem a lakóhelyükön tartózkodó, 

igazolással szavazó választópolgárok, Jászkiséren, A A jászkiséri névjegyzék február 10-tõl február 17-én 16 óráig 
Mûvelõdés Háza (5137 Jászkisér, Kossuth tér 10.) épületében tekinthetõ meg munkaidõben a Polgármesteri Hivatal 5137 
kialakított 3. számú szavazókörben szavazhatnak.Jászkisér, Fõ út 7. szám alatti I.  emelet 5. számú helyiségében. 

A névjegyzékbõl való kihagyás, vagy törlés, vagy a Fontos változás, hogy az 5. számú szavazókör (volt TSZ faház 
névjegyzékbe való felvétel miatt az elõbbi helyen február 10-tõl épülete), átköltözik a Városi Bölcsõde (5137 Jászkisér, Fõ út 23. 
február 17-én 16 óráig nyújtható be kifogás úgy, hogy a szám alatti épületébe! 
határidõig meg kell érkeznie.
Amennyiben a választópolgár a szavazás napján nem a Helyi Választási Iroda

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Értesítés tüdõszûrésrõl!
Tisztelt Lakos! 

Értesítem, hogy a kötelezõ egészségbiztosítás keretében 
igénybe vehetõ betegségek megelõzését és korai felismerését 
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szûrõvizsgálatok 
igazolásáról szóló 51/1997. (XII.18.) NM rendelet alapján 
tüdõszûrési tervnek megfelelõen Jászkisér település 
lakosainak  2010. évi  tüdõszûrõ vizsgálata 

2010. február 04-tõl – 2010. február 15-ig
kerül megtartásra.

Helye: A Mûvelõdés Háza
Jászkisér, Kossuth tér 10.   

Szûrési idõpontok:
hétfõ:               12-17 óráig
kedd:                 8-13 óráig
szerda:             12-17 óráig
csütörtök:          8-13 óráig
péntek:              8-13 óráig   

2010.02.15-én   12-16 óráig

1.     A szûrési napokon, kérjük legkésõbb 16.00 ill. 12.00 óráig     
      jelenjen meg ellenkezõ esetben a vizsgálatot nem minden  
         esetben tudják elvégezni!
2. Személyi igazolványát és TB kártyáját /TAJ számát/ a szûrés 

elvégzéséhez feltétlen hozza magával, a szûrés elvégzéséhez 
a betegkártya bemutatása szükséges!

3. A szûrés 40 éves életkor felett ingyenes és évente egyszeri 
alkalommal AJÁNLOTT!

4. A szûrés 40 év alattiak számára térítési díj köteles. (Elõzetes 
tájékoztatás alapján a térítési díj összege 840.-Ft, mely 
összeg változhat.)
Kérem, hogy a szûrõvizsgálaton saját érdekében 

szíveskedjen megjelenni!                                                                                                                           
dr. Gócza Tamás jegyzõ

Nagy Gyula és Sebõk Péter, 
a Csete Balázs Honismereti Egyesület,

 a Mûvelõdés Háza és Csete Balázs Helytörténeti 
Gyûjtemény

szeretettel meghívja 
I. Hagyományõrzõ disznóvágás rendezvényére

Helyszín: Tájház, Jászkisér, Bocskai út 26.
Idõpont:  2010. február 13.  reggel 6 óra

Program: 
5 óra Kelés a kakassal egy idõben. 
6 óra Koccintás a disznó egészségére pálinkával. Ismerkedés 
a böllérekkel lélekmelegítõ pálinka és friss házi pogácsa 
kíséretében. 

Majd kezdetét veszi a disznóvágás. Elõkerül a 
disznó az ólból, szúrás, perzselés hagyományos 
módon szalmával, faperzselõvel, végül majd 
tisztítás, a disznó szétbontása, feldolgozása.

8 óra Reggeli: friss hagymás vér, házi savanyúság, házi 
kenyér, forralt bor a zimankó ellenére.
13 óra Ebéd: orjaleves, kemencében sült friss pecsenye, 
hurka-kolbász, töltött káposzta, friss házi kenyér.

A rendezvény célja azon kívül, hogy jól érezzük magunkat a 
hagyományos disznó feldolgozás módjainak és konyhájának 

bemutatása. 

A rendezvényre a belépés díjtalan. A rendezvény alatt az éhség 
csillapítására a büfében kóstolójegyek ellenében a reggel 
levágott disznóból készült kemencében sült hurka-kolbász, 
pecsenye, töltött káposzta, valamint pálinka, forraltbor 
vásárolható. 

Kóstolójegyek elõvételben (500,- Ft, 800,- Ft és 1000,- Ft 
értékben) vásárolhatók, 2010.02.12. 12 óráig: 

Kaizer Gyulánénál 06-20-375-2139  és 
Torma Mártánál  06-30-442-2925
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Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2010. résztvevõket, és a megvalósítás felelõseit. A 2010. évi programot a 
január 28-i soros ülésérõl Pénzügyi és Településfejlesztési, a Szociális Bizottság és a Kerekasztal 

megtárgyalta, javaslataikat a Képviselõ-testület elfogadta, a 2010. évi 
Dr. Gócza Tamás jegyzõ tájékoztatást adott 2009. IV. költségvetés önkormányzati rendeletben biztosítja a szükséges 

negyedévben esedékes határozatok végrehajtásáról. A negyedév során forrásokat. 
7 esetben történt rendeletmódosítás. Ezek a következõk: Felülvizsgálta az Alapszolgáltatási Központ, a Városi 

Könyvtár mûködési szabályzatát és mindkettõt jóváhagyta. - szociális igazgatás és szabályozás helyi szabályozása
Megismerte az Alapszolgáltatási Központ Szakmai - gyermekvédelem helyi szabályai

Programját. A célkitûzéseket gondosan tervezettnek és átgondoltnak - talajterhelési díj módosítása
ítélte. A nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, - költségvetésrõl szóló rendelet módosítása
családsegítõ és gyermekjóléti szolgáltatás 2009. évi költségeinek - háztartási hulladékok szállítása, ártalmatlanítása
kiadásait és bevételeinek alakulásait elfogadta. - szennyvízdíjról szóló rendelet

Nyílt ülésen tárgyalta az Alapszolgáltatási Központ - önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díj módosítása
intézményvezetõi álláshely betöltésére kiírt pályázatát (a pályázó 

A munkabizottságok rendben végezték munkájukat, összesen 22 
egyetértésével). Farkasné Nagy Márta az intézmény vezetõje újra 

esetben üléseztek. Az önkormányzat Képviselõ-testülete 53 határozatot 
sikerrel pályázott, gondos vezetõi tervet készített. A Képviselõ-testület 

fogadott el. Legfoglalkoztatottabb a Szociális és a Pénzügyi-
tagjai, Hajdú László polgármester elismeréssel szóltak az ott folyó 

településfejlesztési Bizottságok voltak. A bizottságok elõterjesztései 
munkáról és kinevezését újabb ciklusra meghosszabbították.

közül 4 esetben történt elutasítás és szintén 4 esetben folyamatosan van 
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és 

a végrehajtás. A beszámoló a határozatokat tételesen tartalmazza a 
csapadékvíz rendezési program Megvalósítási Tanulmányához a 

tartalom konkrét megjelölésével.
konzorciumban korábban, vállalt kötelezettségnek megfelelõen a 

A Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportja tájékoztatott a 
Testület 2.704.559 Ft megelõlegez és azt Kunhegyes Város 

civil szervezetek támogatására biztosított pénzügyi elszámolásáról. A 
Önkormányzatához átutalja. 

18 szervezet rendben elszámolt, a Képviselõ-testület megállapította, 
Hozzájárult a Testület a civil kezdeményezéssel megvalósuló 

hogy az összeg (3 millió Ft) „a közösség érdekében, Jászkisér település 
„Trianon” emlékmû állításához. Biztosítja az emlékmû helyét a 2136/7 

javára lett felhasználva”. A 2009. évi költségvetés tervében 3 millió Ft-
hrsz. beépítetlen közterületen, elvégzi a szükséges tereprendezést. 

ot biztosított az Önkéntes Tûzoltó Egyesület részére. A Jászkisér 
Megbízta Polgár Lajos városi fõépítészt, hogy a szükséges 

Lakosságáért Alapítvány támogatására 39.8 millió Ft-ot tervezett és 
szakhatósági egyeztetéseken az önkormányzatot képviselje. Megbízta 

35.684.084,- Ft-ot át is adott. Az év folyamán további támogatás 
továbbá Hajdú László polgármestert, hogy az emlékmûállítással 

kifizetések történtek még 3.063 eFt összegben (egyházak, 
kapcsolatos ügyekben teljes körûen járjon el. 

sportegyesület, polgárõrök támogatására).
Papp János

Jóváhagyta a Képviselõ-testület a 2010. évi önkormányzati 
rendezvényeinek tervét és elõzetesen a költségvetés függvényében a 
hozzájuk rendelhetõ összegeket.

Tájékozódott a Testület az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok állapotáról és a lakbérfizetés helyzetérõl. 2009. decemberi 
zárással az ingatlan bérlemények bruttó értéke 98.062.137,- Ft, a telkek 
értéke 3.925.800,- Ft. A tételes felsorolásból kitûnik, hogy a legtöbb 
ingatlan felújításra szorulna. Nagyon kevés azon esetek száma, ahol a 
lakó gondot fordít az állagmegõrzésre. A bérleményekért 2009. évben 
befizettek összesen 1.830.073,- Ft-ot, de tetemes a december 31-én 
számon tartott tartozás is (1.721.158,- Ft). A tartozások nagyobb része 
már megszûnt jogviszonyból származó, 591.241,- Ft-ot a jelenleg is 
bérlõk nem fizették meg.

Elfogadta a Képviselõ-testület a 2010. évi közfoglalkoztatási 
tervet. Egységes az állásfoglalás a közcélú foglalkoztatással 
kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy értelmes, értékteremtõ munkát kell 
végeztetni. Fontos a munka ellenõrzése, a valós munkavilágához való 
közelítés, vagy elvárás. (Sajnos sokan vannak a közcélúakon kívül is, 
akik minimálbért kapnak kemény elvárásokkal!) Fontosnak ítélik a 
munka világába való visszavezetést, hiszen több személy addig soha 
nem dolgozott! A közcélú foglalkozás tervezete 115 fõ foglalkozását 
kívánja biztosítani az év folyamán. 2009. decemberében 42 fõ 
munkaviszonyát meghosszabbították, közülük 14 fõ szakmunkás 8 
órában foglalkoztatva, 27 fõ segédmunkás 8 órában foglalkoztatva és 1 
fõ 6 órás. A beszámoló hangsúlyozza, hogy az „ingyen segély” 
megítélése a településen rossz, ezért is fontos munkát biztosítani. 
Nevelési szempontból a munka és a közösség személyiségformáló 
hatása nem vitatható.

Felülvizsgálta a testület az Esélyegyenlõségi Program 
végrehajtását. A programot 2009. 02. 12-i ülésen az önkormányzat 
Képviselõ-testülete elfogadta. A tervezet a közszolgálatot ellátó 
intézmények mûködésére, azok dolgozóira (pl. képzés, továbbképzés) 
a hátrányos helyzetû csoportok segítésére (tanulás, munkabiztosítás, 
egészségügyi ellátás stb.) fókuszált. Foglalkozott a tervezet a 
különbözõ korosztályok sportolási lehetõségével, a lakosság 
tájékoztatásával, idõs emberek segítésével. A Szociális Bizottság, a 
Kerekasztal javaslatot tesz a 2010. évi program elkészítésére és az 
önkormányzat elé terjeszti.  

Felülvizsgálta a település Egészségtervét. Megállapította, 
hogy a rendszer megfelelõen mûködik. A programokat havi bontásban 
tervezték, megjelölték a tevékenységet, az ott elvégzendõ feladatokat, a 

A '48-as Polgári Egyesület
tisztelettel meghívja Önt 

és kedves családját a

VII. Polgári Bál 
 jótékonysági rendezvényére.

Helye: A Mûvelõdés Háza Jászkisér , 
Kossuth tér 10.

Ideje: 2010. február 20. ( szombat) 
18:30 óra

A bál védnöke: 
Pócs János  
A FIDESZ-KDNP 
Országgyûlési képviselõ jelöltje.  

A bál díszvendége: 
Kerényi Imre 
Kossuth-díjas rendezõ, színigazgató 
Agócsné Balogh Mónika 
operett énekesnõ
Gócza Fanni elõadómûvész
Váradi László zongoramûvész

Jó hangulatról gondoskodik a 
 Kókusz Trió zenekar  

Jelentkezni lehet:
 a Lottózóban, Jászkisér Petõfi út 3.

Belépõdíj : 3500 Ft



Tisztelt Vállalkozó/Cégvezetõ ! Kérem, hogy tanulmányozzák át a mellékelt anyagot, és 
amennyiben módjukban áll, használják ki a lehetõséget.  

A mai nehéz gazdasági helyzetben településünkön is Kérdésükkel keressenek engem vagy Balogh Károlyné (Erzsikét) 
nagymértékben megnõtt a munkanélküliség. Olyan emberek is az Önkormányzatnál az alábbi telefonszámokon, vagy akár 
megélhetési gondokkal küzdenek, akik ez idáig tisztességes személyesen is.
munkával el tudták tartani családjukat. Hajdú László polgármester: 30/383-6019, Balogh Károlyné: 
Önkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy 57/550-130/118-as mellék. 
segítse a munkába visszatérni akaró, ill. a munkából tisztességesen 
megélni szándékozó embereket. Segítsük egymás munkáját és az itt élõket.
Igyekszünk kihasználni a Munkaügyi Központ által nyújtott 
lehetõségeket, a különbözõ pályázatokat, közhasznú és egyéb Köszönöm segítõ közremûködését!
foglalkoztatási lehetõségeket. 
Kérem Önt, segítse ilyen jellegû munkánkat is. Jászkisér, 2010. február 04.
Az alábbiakban olvashatja a Munkaügyi Központ által kiadott Tisztelettel:
tájékoztatót, mely alapján az Ön Vállalkozása ill. Cége is jogosult Hajdú László     
lehet közhasznú/közcélú foglalkoztatásra. polgármester
Ebben a formában a költségeit tudja csökkenteni.
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Foglalkoztatás bõvítését szolgáló A támogatás egy munkavállaló foglalkoz- összege is.  A munkaadó a megváltozott 
támogatások tatásához folyamatosan legfeljebb egyévi munkaké-pességû személyek foglalkozási 

idõtartamra állapítható meg. A munkavállaló rehabilitá-ciójának elõsegítése érdekében A munkaadó részére külön jogszabályban 
ezen munkaviszonya megszûnését, illetve rehabilitációs hozzájárulás fizetésére meghatározott hátrányos helyzetû személy 
megszüntetését követõ két éven belüli köteles, ha az általa foglalkoztatottak munkaviszony keretében történõ foglalkoz-
ismételt, bármely munkaadónál történõ létszáma a 20 fõt meghaladja, és az általa tatásához a munkabér és járuléka legfeljebb 
foglalkoz-tatásához támogatás abban az f o g l a l k o z t a t o t t  m e g v á l t o z o t t  ötven százalékának, megváltozott munkaké-
esetben nyújtható, ha a közhasznú munkára munkaképességû személyek száma nem éri pességû személy esetében legfeljebb hatvan 
történõ közvetítés idõpontjában nem el a létszám 5 százalékát (kötelezõ százalékának megfelelõ összegû támogatás 
j o g o s u l t  á l l á s k e r e s é s i  j á r a d é k r a  foglalkoztatási szint). A rehabilitációs nyújtható, ha a munkaadó
(munkanélküli járadékra), vállalkozói hozzájárulás éves összege a kötelezõ a) a foglalkoztatást legalább a támogatás 
járadékra. foglalkoztatási szintbõl hiányzó létszám, folyósításának idõtartama alatt vállalja, és

valamint az bekezdésben meghatározott 
b) a támogatás iránti kérelem benyújtását rehabilitációs hozzájárulás szorzata. A Önfoglalkoztatás támogatásamegelõzõ tizenkét hónapban a munkavállaló létszámon a tárgyévi átlagos statisztikai T á m o g a t á s  n y ú j t h a t ó  a n n a k  a z  munkaviszonyát a mûködési körében állományi létszámot kell érteni. A statisztikai álláskeresõnek, valamint rehabilitációs felmerülõ okból rendes felmondással nem állományi létszámot egy tizedes jegyre járadékban részesülõ személynek, aki szüntette meg, és kerekítve a kerekítés általános szabályai munkaviszonyon kívüli tevékenységgel c) kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pont szerint kell meghatározni.gondoskodik önmaga foglal-koztatásáról, szerinti munkaviszony megszüntetésére a A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2010-ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy támogatás folyósításának idõtartama alatt ben 964 500 Ft/fõ/év. A rehabilitációs vállalkozáshoz csatlakozik.sem kerül sor. hozzájárulás mértékét 2011. január 1-jétõl Munkahelyteremtés és A fentiekben meghatározott támogatás kezdõdõen az adott naptári évre vonatkozó munkahelymegõrzés támogatásalegfeljebb egyévi idõtartamra, a legalább költségvetési törvény határozza meg.

Támogatás nyújtható új munkahelyek terem-huszonnégy hónapja álláskeresõként Munkaerõpiaci programok támogatásatéséhez, a meglévõ munkahelyek megtartá-nyilvántartott személy foglalkoztatásához 
( Közmunkaprogramok)sához, a foglalkoztatási szerkezetátalakítás legfeljebb kétévi idõtartamra nyújtható.

elõsegítéséhez, valamint a munkaerõ A Munkaerõpiaci Alap elõre meghatározott, Közhasznú munkavégzés támogatása
szakma-struktúrájának korszerûsítéséhez összetett célok érdekében biztosíthatja olyan 

A munkaadó részére  a foglalkoztatásból fûzõdõ foglalkoztatáspolitikai célok elérése programok megvalósításának pénzügyi 
eredõ közvetlen költség legfeljebb hetven érdeké-ben. fedezetét, amelyek térségi foglalkoztatási 
százalékáig terjedõ mértékû támogatás célok megvalósítására, munkaerõ-piaci A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok nyújtható, ha folyamatok befolyásolására, valamint a átvállalása
a) a lakosságot vagy a települést érintõ munkaerõ-piacon hátrányos helyzetben lévõ Támogatás nyújtható annak a munkaadónak, közfeladat vagy önkormányzat által önként rétegek foglal-koztatásának elõsegítésére aki AM könyvvel rendelkezõ álláskeresõ vállalt, a lakosságot illetõleg a települést irányulnak.foglalkoztatását vállalja.érintõ feladat ellátása, vagy közhasznú A fentiekben meghatározott programok A megváltozott munkaképességû tevékenység folytatása érdekében, keretében a munkaerõ-piaci szolgáltatások személyek foglalkoztatásának támogatásab) az állami foglalkoztatási szerv által és foglalkoztatást elõsegítõ támogatások 
kiközvetített álláskeresõ foglalkoztatását A Munkaerõpiaci Alap rehabilitációs egyi-dejûleg és egymásra épülve is 
vállalja, munkaviszony keretében úgy, hogy alaprészébõl  támogatás  nyúj tható  nyújthatók. A programokon aktívan részt 
c) ezzel a foglalkoztatással a foglalkoz- megváltozott munkaképességû személyek vevõ álláskeresõ számára a különbözõ 
tatottainak létszámát a foglalkoztatás foglalkoztatását elõsegítõ beruházáshoz, jogcímeken megálla-pítható támogatás, 
megkez-dését megelõzõ havi átlagos valamint külön rendeletben meghatározott, támogatások helyett egységes támogatás 
statisztikai állományi létszámához képest beruházásnak nem minõsülõ bõvítéshez, állapítható meg. Ha a program által elérni 
bõvíti, és egyéb fejlesztési célú kifizetéshez. kívánt cél megvalósítása érdekében indokolt, 
d) a foglalkoztatással nyújtott szolgáltatás Megváltozott munkaképességû dolgozó a foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokra 
ellenértékeként más szervtõl díjazásban nem foglalkoztatásával kiváltható a munkáltató vonatkozó szabályoktól a támogatást nyújtó 
részesül. által fizetendõ rehabilitációs hozzájárulás szerv eltekinthet. 

Tájékoztató Munkaügyi Központnál igényelhetõ
foglalkoztatást elõsegítõ támogatásokról
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támogatás folyósításának idõtartama alatt sem járadék összege a foglalkoztatásukat segítse 
kerül sor, elõ. 
 d)  a foglalkoztatottak létszámát a  A támogatás igénybe vételének feltételei: 2010. 01.01-tõl bevezetésre került új 
foglalkoztatás megkezdését megelõzõ 12 A munkáltató vállalja támogatási formák
hónap átlagos statisztikai állományi a)   a álláskeresési járadékban részesülõ  
létszámához képest bõvíti. személy teljes munkaidõben történõ 1.   A rendelkezésre állási támogatásra 
 foglalkoztatását, jogosult személyek foglalkoztatásának 
A támogatás legfeljebb egy évi idõtartamra b)  a munkavállalóval munkaviszonyt létesít, támogatása
nyújtható.  
 További feltétel, hogy az álláskeresési A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a 
A támogatás igénybevételével egyidejûleg járadékban részesülõ személy legalább 180 nap munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
ugyanazon munkavállaló foglalkoztatásához – járadékra legyen jogosult a munkába lépéskor. törvény (Flt.) 16/B. §-a és a 6/1996. (VII.16.) 
a helyközi utazás támogatása, a csoportos  MüM rendelet által bevezetett új támogatási 
személyszállítás támogatása, valamint a külön A támogatás mértéke nem haladhatja meg a forma a rendelkezésre állási támogatásra 
törvény szerint igénybe vehetõ START EXTRA munkába lépéskor hatályos minimálbér és jogosultak foglalkoztatásának elõsegítését 
kártyával rendelkezõ személy foglalkoz- járuléka 60 százalékát. Ha az álláskeresõnek az szolgálja. 
tatásához kapcsolódó járulékkedvezmény álláskeresési járadék alapját képezõ járulék- 
kivételével – más támogatás nem vehetõ alapja az álláskeresõvé válást közvetlenül Támogatást vehet igénybe az a munkáltató, aki 
igénybe. megelõzõen alacsonyabb volt, mint a kötelezõ rendelkezésre állási támogatásra jogosult 
 legkiesebb munkabér, a támogatás mértékét személyt teljes munkaidõben, munkaviszony 
A támogatás iránti kérelmet a rendelkezésre azzal arányosan kell megállapítani. keretében foglalkoztat. 
állási  támogatásra jogosult  személy   
foglalkoztatásának megkezdését megelõzõen A támogatással párhuzamosan az érvényes A foglalkoztatáshoz legfeljebb a támogatás 
kell  benyújtani  a  munkáltató szék- Start-kártyával rendelkezõ munkavállaló megállapításakor hatályos rendelkezésre állási 
helye/telephelye szerint illetékes regionális foglalkoztatása esetén a kártya érvényességi támogatás összegének megfelelõ mértékû 
munkaügyi központ kirendeltségéhez idején belül a munkaadót megilletõ támogatás nyújtható ( jelenleg 28. 500.-Ft/hó ). 
( Jászberény). járulékkedvezmény is igénybe vehetõ.  
  A támogatás igénybe vételének feltételei:
2.   A válság következtében munkahelyüket A támogatás idõtartama megegyezik a A munkáltató 
elvesztõ személyek foglalkoztatásának munkába lépéskor az álláskeresési járadék  a)   a foglalkoztatást legalább a támogatás 
elõsegítését célzó támogatás folyósítási idejébõl még fennmaradó folyósításának idõtartama alatt fenntartja, 
 idõtartammal.  b)  a támogatás iránti kérelem benyújtását 
A támogatás célja, a gazdasági válság  megelõzõ tizenkét hónapban meglévõ 
következtében álláskeresõvé vált,  és A támogatást a munkaügyi központ havonta munkavállalója munkaviszonyát a mûködési 
álláskeresési járadékban részesülõ munka- utólag folyósítja a munkáltató által beküldött körében felmerülõ okból rendes felmondással 
vállalók munkához juttatása oly módon, hogy elszámolás alapján.  nem szüntette meg, 
az álláskeresési járadék folyósítási idejébõl  c)   kötelezettséget vállal arra, hogy a b) pont 
még hátralévõ idõtartamra járó álláskeresési szerinti munkaviszony megszüntetésére a 

MEGHÍVÓ

„Vállalkozásfejlesztési lehetõségek 2010-ben ” 
fórumra

Helyszín: Jászsági Többcélú Társulás Nagytárgyaló, Földszint, 
(Jászberény, Szabadság tér 16. fsz.)

Idõpont: 2010. február 15. (hétfõ) 16:00

Program:
1. Aktuális munkaerõ-piaci információk
Tóth János- helyettes vezetõ- Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ Jászberényi 
Kirendeltsége

2. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv jelenlegi és várható pályázatai 
Hajnal Gitta és Fazekas Éva – kistérségi koordinátor - Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Kft.

3. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program  III. és IV. tengely várható pályázati felhívásai
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület munkatársai

4. Kérdések-Válaszok

Számítunk megtisztelõ részvételére!

Bõvebb információ és regisztráció: Fazekas Éva, ; 06-30/986-80-34

„A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.”

eva.fazekas@umpont.hu
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Az elmúlt év szeptemberében újra szervezodött Jászkisér így ír egy szomszéd jász település közbiztonságáról: „Ha 
Város Polgáror Egyesülete. A jelenleg 42 fot számláló számunkra ismeretlen érkezik a faluba, akkor 
csapat Kiss Jánost választotta a szervezet vezetojének, megkérdezik, kit keres, esetleg még az autója rendszámát 
elnökének. A névsort látva tapasztalt és a települést igen is felírják.” Kicsi település kb. 3000 lakóval, de 125 idos 
jól ismero személyek vállalták a közösség érdekében igen egyedül élohöz csengos jelzoberendezést szereltek fel. 
fontos, áldozatos munkát, hiszen a szolgálat az éjszakai Jároreink szintén látogatják idos emberek lakásait, errol 
órákat csonkítja, a piheno idot áldozzák fel. Sajnos az értesítést hagynak. Tekintve, hogy ok a tolvajok 
egyre jobban terjedo bunözést, a magántulajdon kárára célpontjai, munkájukat ezúton is köszönjük. A település 
elkövetett lopásokat valami módon fékezni kell. A város gazdasági egységeivel szoros kapcsolatban állnak, a 
közbiztonságának helyzete a rendorség által megítélve telephelyeket rendszeresen látogatják, ezért támogatást 
nem rossz. Végül is súlyosnak ítélheto buncselekmény is kapnak. Jól jön pl. a gépjármu üzemeltetéséhez. 
nem történt, akinek viszont tyúkját, kerékpárját, Támogatást a Takarékszövetkezetben elhelyezett 
gázpalackját viszik el, netán a kamráját fosztják ki, számlájukra is elfogadnak, egyesület révén adományoz-
másként ítél. Aki kitalálta a megélhetési bunözést és azt ható az 1%-os támogatás is. 
hallgatólag majd csak, hogy nem csínytevésnek A járorözésen kívül részt vesznek ünnepségek 
minosítette (mondván belül van az értékhatáron) azt még biztosításában, segítettek pl. a 70 éven felüli embertársak 
nem lopták meg! Végzetes hiba lenne közösségeket karácsony elotti ajándékcsomagjainak szétosztásában. 
megítélni és megbélyegezni, az elkövetett cselekmények Halottak napján ügyelték a temeto rendjét. Reggelenként 
kevesekhez köthetok. A derékig éro demokrácia hazájában az iskola épületei elott a közlekedés rendjét vigyázzák. 6 
azonban azt sem engedik meg a törvények, hogy a nevük személy lovas járorözést végez, az o munkájuk pl. az oszi 
ismertté váljon. (Hajdan Szent István országában a betakarítások idején áldásos, de talán védettebb lesz az 
tolvajnak levágták a fülét, ha ismételten lopott akár úgynevezett „Szolo” határrész. A szolgálati napló 
elvették az életét is.) Nagyon szomorú, hogy manapság bejegyzése 682 óra járorözésrol számol el az elmúlt évben 
hány nyakkendos is füle nélkül járkálna. Tudom, hogy és az iskolák elott is 86 órát vigyáztak már a 
nagyon nem egyszeru a dolog mégis, keresni kell a szolgálatosok. Bízunk benne, hogy áldozatos munkájuk 
megoldásokat. A Néplapnak nyilatkozó idos házaspár eredményeket hoz. A település vezetoi munkájuk 
valahol a kunszentmártoni tanyán pl. így fogalmazott: fontosságát értékelve irodát biztosított a Polgármesteri 
Régen a lovas csendorök idejében nagyobb volt a Hivatal területén. Az itt elhelyezett postaládába 
biztonságunk! (A bunözést rövid úton intézték, a bikacsök szívesen látják a lakossági kérdéseket, bejelentéseket. 
és a kardlap kemény volt.) Közös dolgunk a polgárorökkel a 

Papp Jánosnap minden szakában ügyeljünk egymásra is, szomszéd a 
szomszédra, utcabeli az utcabelire. A Néplap január 28-án 

Új utakon a Város Polgáror Egyesülete

Tájékoztatom önöket, hogy a közbiztonság növelése naptári napnál tovább a felvételek nem õrizhetõek, 
érdekében Jászkisér Város Önkormányzata így amennyiben a megfigyelt területen bûncse-
megkezdte a közterületeket figyelõ kamerarendszer lekmény, vagy szabálysértés elkövetését észlelik, azt 
kiépítését. Elsõ lépcsõben a Városháza épületére haladéktalanul jelentsék a Polgármesteri Hivatal-
kerültek elhelyezésre kamerák, melyek a Fõ út, ban Közterület-felügyeletén vagy a Rendõrségen.
Kossuth tér, Bem utca meghatározott részeit 
figyelik. A térfigyelés során készült felvételek zárt A kezdeti pozitív tapasztalatok alapján az 

rendszerben kerülnek megõrzésre 5 naptári napig. Önkormányzat szeretné a rendszert tovább-

Bûncselekmény, vagy szabálysértés elkövetésének fejleszteni és kiterjeszteni a város bûnügyileg 

észlelése esetén a felvételek a rendõrség részére érintettebb területeire is az ott lakók biztonságát 

kerülnek átadásra ill. a jegyzõi hatáskörbe tartozó növelve.

szabálysértési eljárásban is bizonyítékként 
dr. Gócza Tamás          felhasználhatóak.

jegyzõ

A vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján 5 

Tisztelt Lakosság!
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Intézményünkben, a TÁMOP 3.1.4./08/2. sz. fenntartói pályázat sor december 3.-és 22. között. Ennek keretében a bevont 
szakmai része egy projektindító nappal vette kezdetét, még az tanulócsoportokban tanórai keretben is, a többi osztály tekintetében 
elõzõ tanév végén. Ezen a rendezvényen Hajdú László elsõsorban délutáni programok keretében szinte az egész világ 
polgármester, valamint Kiss Lajos iskolaigazgató tájékoztatta a karácsonyi szokásait ismerték meg a gyerekek változatos keretek 
jelenlevõ vendégeket, dolgozókat, érdeklõdõket a pályázat között, élményszerûen, az IKT eszközeit, módszereit alkalmazva.  
tartalmáról, annak szakaszairól, tervezett tevékenységeirõl. A rendezvénysorozatról újságcikkben számoltak be a fõszervezõ 
Ezután kezdetét vette a szakmai megvalósítás. kollégák, valamint a készült képeket az iskola honlapján szintén 
Már lezajlott az eszközbeszerzések elõkészítése, megrendelésre megtekinthetik az érdeklõdõk. Harmadik innovációs eseményünk 
kerültek az új taneszközök az oktatási programok a Csete Balázs hét lesz, mely március hónapban aktualizálódik, 
megvalósításához, a nevelõk felkészültek a továbbképzésekre. természetesen arról is beszámolunk majd az újság hasábjain. Az 

eddig megvalósult részprojektek során, valamint a tanítási 
A projekt megvalósításában résztvevõ pedagógusok: folyamatban is a nevelõk igyekeznek az IKT eszközöket minél 

o Szereminé Járvás Andrea szélesebb körben alkalmazni: megismertetik a tanulókkal, 
o Hajdú Lászlóné használatukat is elsajátíttatják velük a digitális tananyagok elõtérbe 
o Cseh Gáborné helyezésével. Ebben nagy segítséget nyújtanak a HEFOP 3.1.3/B 
o Tajtiné Selmeczi Éva pályázat keretén belül beszerzésre került gyermeklaptopok, 
o Miklósné Gulyás Katalin valamint Fekésházi Tibor IKT mentor-szaktanácsadó földrajz 
o Bobákné Major Margit bemutató órája is a 7.b. osztályban.
o Kovácsné Pásztor Eszter A mindennapos, kompetenciaalapú oktatás bevezetésén túl a 
o Pincziné Balla Magdolna nevelõk folyamatosan dolgoznak az iskolai feladatbank felépítésén 
o Kissné Pap Ibolya is. Ezen kívül bemutató órák szervezésével is igyekeznek 
o Ládi Klára munkájukat megismertetni a többi kollégával, szülõkkel. 

A pedagógusok az egyes kompetenciaterületekhez kapcsolódó Jelen pillanatban - az elsõ félév befejeztével elmondhatjuk-, hogy a 
oktatást segítõ programcsomagok bevezetését vállalták tíz pályázatban vállalt eddigi tevékenységeket sikeresen és 
tanulócsoportban, ezen belül az IKT (info kommunikációs maradéktalanul, a tervezett módon és idõben sikerrel 
technológia) alkalmazását a tananyag 25%-nál. megvalósítottuk, végrehajtottuk.
Az õsz folyamán megkezdõdtek a továbbképzések, melyek közül Az eddig megvalósult tevékenységek tükrében a pályázat további 
az szövegértés-szövegalkotás, szociális kompetenciák, valamint a részét is remélhetõleg hasonlóan sikeresen tudjuk megvalósítani. 
matematika kompetenciaterület képzései már lezajlottak.
A szakmai megvalósítás egyik elsõ lépéseként projektértekezlet Agócs Tiborné
keretében ismertettük az adminisztráció, dokumentáció ellátásának szakmai vezetõ
formáit, megismerkedtünk az új elemekkel, jelölésekkel, 
tartalmakkal, melyek a végzett munkánkat végigkísérik a projekt 
során. Segítséget mindehhez a folyamat-szaktanácsadónk nyújtott.

Már az augusztusi tanévnyitó értekezleten kiosztásra kerültek a 
helyi innováció részprojektjei, melyeknek programját, tematikáját 
szeptember hónapban elkészítették a felelõs nevelõk. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy a kollégák szorgalmának köszönhetõen 
már ebben a tanévben átdolgozott Pedagógiai Program áll 
rendelkezésre a munkánk során. 
Az egész tanéven áthúzódó részprojekt a Környezetvédelem 
címû program, melynek keretében minden hónapban 
megrendezésre került már eddig is egy-egy vetélkedõ, 
ismeretterjesztõ óra, s a program a tanév végéig tart, a résztvevõk 
nem csupán az implementer osztályok, hanem az egész iskola 
tanulóközössége.
Egészséges életmód-fogápolás címmel egy modulhét került 
megszervezésre, mely november 23-27-e között zajlott a 10 
bevont tanulócsoportban számos tanórai és tanórán kívüli 
programmal, melyekrõl korábban már újságcikkben is 
beszámoltak a megvalósító pedagógusok, a program során készült 
képeket pedig folyamatosan megtekinthetik iskolánk hivatalos 
honlapján (www.csetebalazs.hu)
Népek karácsonya címmel egy három hetes projektre került 

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázati projekt megvalósításáról 
a Csete Balázs Általános Iskolában

Tisztelt Olvasó !

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Jászkisér 
város Fõtér tervének készítése folyamatban van.

Kérem Önöket, ha a weboldalon 
megtekinthetõ tervvel kapcsolatban észrevételük, 

javaslatuk van, azt szíveskedjenek 2010. február 28. 
napjáig eljuttatni a Polgármesteri Hivatal címére 
(5137 Jászkisér, Fõ út 7.) ill. az ott elhelyezett 

szavazóurnában elhelyezni, vagy a következõ e-mail 
címre megküldeni: .

Segítségüket, építõ jellegû javaslataikat köszönöm!

Jászkisér, 2010. február 03.
Tisztelettel: Hajdú László sk.

  polgármestser  

www.jaszkiser.hu 

jaszkiser@vnet.hu


	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4
	Oldal 5
	Oldal 6

