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Küry Klára felújított síremlékének átadása

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA X.évfolyam 4.szám

Kóródi Anikó operaénekes, - aki felkutatta és mesterember végezhesse el a munkálatokat. 2009 
repertoárjába vette Küry Klára dalait – kezdemé- novemberében kezdodött el és még abban a hónapban 
nyezésére indult el a jászkiséri származású Küry Klára kész is lett a sír felújítása. 
(Jászkisér, 1870. márc. 27.–Bp., 1935. ápr. 27.) operett- A síremlék átadására 2010. április 27-én 11 órai 
primadonna sírjának felkutatása, ill. a síremlékének kezdettel a Farkasréti Temeto sírkertjében Küry Klára 
felújítása. Önálló estjével is igyekezett anyagi forrást halálának 75. évfordulóján kerül sor.
találni a felújítás költségeihez, míg végül a Csete Ez alkalomból Jászkiséren 2010. április 30-án (péntek) 
Balázs Honismereti Egyesület segítségével, a 18 órai kezdettel a Muvelodés Háza nagytermében 
Szerencsejáték Zrt. anyagi támogatásával és Jászkisér Küry Klára emlékest kerül megrendezésre. A musorban 
Város Önkormányzatának anyagi hozzájárulásával fellép Kóródi Anikó operaénekes, Réz Lóránt 
sikerült megszerezni a szükséges pénzt. Lukácsi orgonamuvész és Szakálné Torma Eszter könyvtár-
György, a kulturális bizottság elnökének több hónapos vezeto. 
levelezése útján sikerült a Nemzeti Emlékhely és Sok szeretettel várnak minden érdeklodot.
Kegyeleti Bizottsággal, valamint a Farkasréti Temeto 
igazgatóságával megegyezni abban, hogy helyi TM

Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete március havi ülésérõl

Hajdú László polgármester két ülés közötti beszámolója sérült, ebbõl 5 fõ súlyosan.  Reményteljes a polgárõrség helyzete. 
körébõl hosszú vitát váltott ki a szennyvíz elvezetésével Újra szervezõdve 47 taggal, kemény elhatározással és fegyelemmel 
kapcsolatos probléma. A lakosság napi ivóvíz fogyasztása kb. 400 járõröznek. A péntek éjszaka a legkeményebb, ezen a napon 
köbméter. A csapadékos idõszakban ennek közel háromszorosa gyakran több pár is járja az utcákat, egy-egy szelvényt hagyva a 
érkezett a tisztítóra, amit a rendszer nem bír el. A szerves anyagot postaládában jeléül, hogy ott járt az ellenõrzés. Gépkocsival 
bontó baktériumok kiürülnek a tározóból, a szennyvíz tisztítatlanul rendelkeznek. Több személy alkalmanként lóháton járva figyeli a 
kerül a csatornába. Ez eleve büntetést von maga után és pótolni kell külterületeket, ez a betakarítás idõszakában lehet igen fontos. 
a baktériumokat. a kár 10 milliós nagyságrendet is elérheti. Székhelyük a Polgármesteri Hivatal udvarán álló épületben van. 
Mindenkinek tudni kell, hogy a károkat a szennyvíz árában mi Postaládájukba a közérdekû bejelentéseket várják. Tekintve, hogy 
mindannyian fizetjük meg. A rendszer esetleges hibáit is keresik a mûködésük költséges, (Gyakran magán személyek gépkocsija is 
csövek kamerázásával, de figyelni kell, hogy illetéktelenül pl. járõrözik.) támogatást szívesen fogadnak akár csekken történõ 
csapadékvíz ne kerüljön a rendszerbe. Újra mondjuk, hogy befizetéssel is. Sajnos a késõi órákban sok fiatalkorú tartózkodik az 
mindannyian fizetünk! Hasonló a helyzet az illetéktelen utcán, rájuk a szülõknek kellene vigyázni! A közterület-felügyeletet 
szemétlerakással. Közös pénzünkön kell elszállítani. Ha szemet 1 személy látja el. Egy egész éltetet rendõrségnél szolgált, jelenleg 
hunyunk a fegyelmezetlenek „munkáján”, fizetünk helyettük is. nyugalmazott és 4 órában dolgozik naponta. Dolga nem kevés. Az 

Tájékoztatót hallgatott meg a Képviselõ-testület a város elmúlt évben 410 esetben a közterület tisztántartásáért készített 
közbiztonságáról, közrendjérõl. Az írásos beszámolókat Berdó felszólítást. Sok a kóbor eb. A tulajdonosok felderítése nem 
Péter rendõr százados õrsparancsnok, Kiss János a polgárõrség egyszerû – a kerítetlen telkekrõl szabadon mozognak – nem 
elnöke és Vígh Ferenc közterültfelügyelõ készítették. Berdó Péter egyszer járókelõket megtámadva. 216 gazdátlan ebet fogtak be az 
elismeréssel szólt a körzeti megbízottak elhelyezésérõl. Sajnos elmúlt évben. Rendszeresen ellenõrzi a közlekedési táblák 
számuk az engedélyezett létszámot nem éri el. 4 fõ helyett 2 fõ utasításainak betartását pl. parkolás. Több esetben akadt dolga a fa 
teljesít szolgálatot (Gyakran más településre is elvezényelve!) tolvajokkal. Javaslata: több személy munkája (létszámnövelés) 
Országosan kevés a rendõr! 3 hónapon belül ígéri a probléma határozottan javítaná a közterület rendjét. A polgármester 
megoldását. A bûnözés jellemzõ formája a magán tulajdon ellen összefoglalójában utalt arra, hogy a polgárõrség számára a tavalyi 
elkövetett lopás. 2009. évben 144 esetben fordult elõ ismertté évben 300.000 Ft-tal támogatta a gépjármû vásárlást, az idei évben 
váltan. Ez az elõzõ évhez 32 %-os növekedést mutat. Egy azon pedig a költségvetésben biztosított számukra 500.000 Ft-ot. 
személy több estben is szerepel a listán! (Sok esetben be sem valamint a térfigyelõ kamerák számát a lehetõségekhez mérten a 
jelentenek eseményeket, nem bíznak a kár megtérülésében a város jövõben bõvíteni fogják!
lakói!) A testület tagjai közül többen megfogalmazták: a Farkas László falugazdász tájékoztatott a mezõgazdaság 
tisztességek emberek közérzete rossz, a törvények nem védenek, a helyzetérõl. A termelõkre nehezedõ adminisztárciós teher évrõl-
bûnözõk szinte szabadon garázdálkodnak. Az esetleges büntetés évre növekszik, számuk pedig csökken. 2000-ben még 629 
hónapok múlva jelenik meg, közben már újabb bûncselekményt õstermelõi igazolványt állítottak ki, 2010-ben 140-et. a 
követnek el. Közlekedési balesetben 2009. évben 12 személy mezõgazdaságban nincs generációs váltás. 2008 évtõl az 
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õstermelõnek adószámmal kell rendelkezni, piaci értékesítésnél szolgálni. Éves forgalmuk a 2000 alkalmat közelíti. Az estek 
köteles nyugtát vagy kérésre számlát adni. Kötelezõ többsége a foglalkoztatással kapcsolatos, de sok az ún. ügyintézés 
adatszolgáltatást csak elektronikus úton tudnak adni, ugyanakkor segítése is. Gyakran a családi kapcsolatokat kell tanácsokkal jobb 
ez a különbözõ támogatási jogcímek elnyerésének feltétele. Az idõs útra terelni.
személyek többsége nem rendelkezik számítógéppel. A Elfogadta a képviselõ-testület vis maior kérelem 
területalapú támogatást igénylõk száma lényegesen nem változik, benyújtását a belvíz védekezési kiadások támogatására. 
jelenleg 197 fõ. A támogatás mértéke 42.941,- Ft/hektár, amit kettõ Jóváhagyta a JÁTI vezetõjének prémium kifizetési 
részletben kapnak meg a gazdák. az ún. Kárenyhítési rendszer lehetõségét a feltételek határozott megjelölésével. 
mûködik. A befizetés kötelezõ. Hektáronként 800 Ft-ot kér a Elfogadta Gócza Zoltán képviselõ bejelentését miszerint 2 
mûködtetõ. (kivétel az õstermelõk) a miniszter aszálykár sújtotta havi tiszteletdíjáról lemond. az összeg kiutalását a Sportkör javára 
területté nyilvánította az országot 2009 évben, így enyhítésre engedélyezte.
lehetett pályázni. 60 személy adott be igénylést és várhatóan a kért Tájékozódott az óvodát és az iskolát érintõ pályázaton 
összeg 20 %-ra lehet számítani. Számtalan támogatási fóruma él, elnyert összegek felhasználásáról a munkák elvégzésérõl Mint arról 
amirõl a gazdák tájékoztatást kapnak. A falugazdász minden korábban beszámoltunk a jászkiséri nevelési intézmények a 10 % 
esetben segít. Jellemzõ, hogy Jászkiséren az ún. „fiatal önrésszel együtt 534.283.837,- Ft összegbõl, a társult pélyi 
mezõgazdasági termelõk induló támogatása” lehetõséggel senki intézmények 178.834.837,- Ft-ból gyarapodnak. A munkák részben 
sem élt. A mezõgazdasági termékek ára nagyon hullámzó, jelenleg befejezõdtek pl. Fõ úti iskola épülete, Attila úti Óvoda, Bocskai úti 
igen alacsony ugyanakkor a vetõmag és a mûtrágya drága. Óvoda, máshol jelenleg is dolgoznak pl. Kossuth téri Óvoda, Petõfi 
Lényegesen emelkedett a repce vetésterülete (biodiesel program) úti iskola. 
pl. 2008. évben 550 hektár. Az állattenyésztés a nagy országos Elfogadta az ÉMÁSZ közvilágítási hálózat karbantartására 
képhez hasonló, de nem túl rózsás. Országosan 3 millió setést beadott ajánlatát.
tartanak számon, ez valamikkor 10 millió volt. A szarvasmarha Elutasította a korszerû berendezéssekkel történõ 
létszámot a tej ár befolyásolja. Jászkiséren a csarnok mûködése közvilágítási szolgáltatás ajánlatát. 
még napi 1000 liter tejet jelent, az ár viszont gyalázatos 60 Ft/l. Megbízta a Településfejlesztési Bizottságot, hogy a 

Tájékozódott a képviselõ-testület a település szociális biztonságos közlekedés érdekében végezzenek bejárást, tegyenek 
helyzetérõl, a gazdasági válság hatásáról. Sok a munkanélküli és javaslatot a forgalomlassító létesítmények helyének megjelölésére 
többen már rendelkezési állásba kerültek havi 28500 Ft ellátással. (fekvõrendõr), határozzák meg a költségvetési forrásokat.
2009 végén számuk 361 fõ. Egyre több az átmeneti segélyt kérõk Elfogadta a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások 
száma. 2008 évben 15-20 fõ havonta, 2009. évben már 40-60 fõ/hó. szabályairól szóló rendelet módosítását és a térítési díjakat a 
Egyre több a családsegítõk munkája. Gyakran krízishelyzetek következõkben határozta meg.
megoldását kell segíteni vagy életvezetési tanácsokkal kell 

A térítési díj mértékérõl
1)   Az Önkormányzat által a szolgáltatónak egy adag étkezésért fizetendõ díj 2010. évben 354 forint +  áfa.
2) Étkeztetés

A térítési díj összege, étkeztetés esetén a családban az egy fõre esõ havi jövedelem szerint a következõ:

Jogosulti kör
Térítési díj, személyenként

és naponta:

Azok az ellátottak, akik családjában az egy fõre esõ havi jövedelem meghaladja az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át:

Azok az  ellátottak, akik családjában az egy fõre esõ havi jövedelem az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150-300 %-a között van:

Azok az ellátottak  akik családjában az egy fõre esõ havi jövedelem nem éri el az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át:

Azon ellátottak, akik  családjában az egy fõre esõ havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 100 %-át:

320 + Áfa

256 + Áfa

216 + Áfa

152 + Áfa

733 Ft

400 Ft

100 Ft

Az ebéd házhoz szállításának díja : 72 Ft + áfa

3) Nappali ellátás A térítési díj: 856 Ft/fõ/nap

4) Házi segítségnyújtás

Jogosulti kör
Térítési díj 

egy gondozási órára:

Akinek a családjában az egy fõre esõ havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 400 %-át

Akinek a családjában az egy fõre esõ havi jövedelem az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 150 %- 400%-a között van

Akinek a családjában az egy fõre esõ havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 150 %-át:

Papp János

2010. április
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2010. évi Országgyûlési Képviselõ Választás 1. fordulójának jászkiséri eredménye
2010. április 11.

Jász-Nagykun-Szolnok megye 02. sz. egyéni választó kerületének eredménye

1.sz. Attila út 10.                      868                                        -                                493                             8                            485

2.sz Petõfi út 1.                         895                                       -                                538                              6                           532

3.sz Kossuth tér 10.                 891                                       5                                367                              5                           362

4. sz Bocskai út 23.                  828                                       -                                 460                              2                           458

5. sz Fõ út 23.                           864                                       -                                 561                              5                           556 

összesen:                           4 351                                       5                             2 419                             23                        2 393

A névjegyzék zárásakor
a névjegyzékben

lévõ
választópolgárok

száma

A szavazás napján
a névjegyzékbe igazolás

alapján felvett
választópolgárok

száma

A választópolgárok
száma a

névjegyzékben
a szavazás

befejezésekor

Érvénytelen 
szavazatok száma

Érvényes 
szavazatok száma

1.sz. Attila út 10. 8   196      207           74                       

2.sz Petõfi út 1. 9   200      207         116                           

3.sz Kossuth tér 10. 4   102      211           45                           

4. sz Bocskai út 23. 6   177      208           67                           

5. sz Fõ út 23.              15   183      240         118                           

összesen:                         42                              858                       1 073                         420                        

Lukácsi Katalin
MDF

Madarász Sándor
JOBBIK

Pócs János
FIDESZ-KDNP

Dr.Szekeres Imre
MSZP

Jász-Nagykun-Szolnok megyeterületi választó kerületének eredménye

1.sz. Attila út 10.                      868                                        -                                493                             5                            488

2.sz Petõfi út 1.                         895                                       -                                538                              2                           536

3.sz Kossuth tér 10.                 891                                       5                                367                              3                           364

4. sz Bocskai út 23.                  828                                       -                                 460                              5                           455

5. sz Fõ út 23.                           864                                       -                                 561                              2                           559 

összesen:                           4 351                                       5                             2 419                             17                       2 402

A névjegyzék zárásakor
a névjegyzékben

lévõ
választópolgárok

száma

A szavazás napján
a névjegyzékbe igazolás

alapján felvett
választópolgárok

száma

A választópolgárok
száma a

névjegyzékben
a szavazás

befejezésekor

Érvénytelen 
szavazatok száma

Érvényes 
szavazatok száma

JOBBIK MSZP MDF             LMP   FIDESZ-KDNP   Munkáspárt

1.sz. Attila út 10.                200           55            7       14      208   4
                                  
2.sz Petõfi út 1.                   214           92               7       13      209         1                                  

3.sz Kossuth tér 10.            101           34             1       10      217   1                                       

4. sz Bocskai út 23.             177           54              3       11      210    -                                      

5. sz Fõ út 23.                      186           97           13       19      244    -  

összesen:                         878          332                        31       67   1 088    6

Bõvebb információ a www.valasztas.hu oldalon olvasható
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Megújul a bölcsõde épülete is pozitívan bírálták el. A támogatás elnyerésével – 1.850.950,- Ft - a 
Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bölcsõdék és programban alkalmazni kívánt személyek feladata a rendelkezésre 
közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére, valamint állási támogatásra jogosultak részére a közfoglalkoztatás szervezése, a 
közösségi buszok beszerzésére benyújtott támogatási igényünket közcélú foglalkoztatás felügyelete, a közcélú foglalkoztatottakkal való 
Varga Zoltán önkormányzati miniszter pozitív elbírálásban részesítette.  kapcsolattartás, a közcélú foglalkoztatottak foglalkoztatásával 
1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján - mely a bölcsõdék és közoktatási kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása, illetve egyéb a közcélú 
intézmények infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint közösségi foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkafeladat elvégzése az 
buszok beszerzéséhez kapcsolódó, központosított elõirányzatból önkormányzat iránymutatásai alapján. Az „Út a munkához” 
származó támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szól - programban kiemelt célként fogalmazódott meg, hogy a munkára 
adhatták be az igényüket a települési önkormányzatok, kistérségi képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb 
társulások, intézményi társulások az épületek felújítására, mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, 
korszerûsítésére, akadálymentesítésére és a bölcsõdei ellátáshoz ezáltal közelebb kerüljenek a munka világához, és rendszeres 
szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére. A pályázatokat munkajövedelemhez jussanak. Az önkormányzat 2010. évben a 
az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2010. február Közfoglalkoztatási terv alapján 152 fõ foglalkoztatását tervezi. 2010. 
15-ig nyújthatták be. Településünk nagy hangsúlyt fektet intézményei április 6-án a 2 fõ közfoglalkoztatás-szervezõ meg is kezdte munkáját. 
jó színvonalon való mûködtetésére. Pályázati lehetõségek folyamatos 
figyelésével és elkészítésével igyekszik az épületek felújítását, Illegális hulladéklerakók felszámolása
korszerûsítését, eszközeinek megújítását megvalósítani. A bölcsõde Településünkön 2001 óta mûködik a szervezett hulladékszállítás. 
épületére már a 2009. évben is benyújtottuk pályázatunkat, melyet Mindez ellenére a településen belül és kívül (közutak mentén, dûlõ 
akkor elutasítottak. Ez évben azonban sikeresen pályáztunk. A pályázat utak mellett, szántóföldön, felszámolt hulladéklerakó helyén) egyre 
összköltségvetése 17.782.773,- Ft, a pályázaton 15.806.907,- Ft több és több hulladék található. A Környezetvédelmi és Vízügyi 
támogatást igényeltünk, melyhez 1.975.866,- önerõt biztosít az Minisztérium által az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt 
önkormányzat. A döntés értelmében csökkentett összegû támogatást pályázata lehetõséget teremt arra, hogy az ismét felszaporodott 
ítéltek meg számunkra 12.543.000,- Ft értékben. A pályázat keretén hulladék ártalmatlanításra kerüljön. A támogatás elnyerésével az 
belül az épület felújítása, ablakok cseréje, fûtéskorszerûsítés valósul illegális hulladéklerakók felszámolását (felszedés, kezelés, 
meg. ártalmatlanítás), a hulladékelhagyó magatartás jelenségének 

megváltoztatását, az ismétlõdõ lerakások megakadályozását célzó 
Közfoglalkoztatás szervezõk foglalkoztatása tevékenységeket szeretnénk megvalósítani. A pályázat teljes 
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány közfoglalkoztatás- beruházási költsége 2.812.500 Ft, melybõl 140.625 Ft önerõt biztosít 
szervezõk foglalkoztatásának felhívására benyújtott pályázatunkat is az önkormányzat. 

PÁLYÁZATOKRÓL

megõrizni a késõbbi utókor számára is! Véleményem szerint, ezt 
itt kell kezdeni ebben a korban, és úgy, hogy szép emlék legyen 
számára, hogy jövõre már várja, és szívesen emlékezzen rá! 
Természetesen a szülõk is sokat tesznek ennek érdekében, és a 
gyermek, ha több helyrõl hallja, érezni fogja, hogy ez fontos 
dolog lehet. Persze, hogy jelen esetben a Húsvétról beszélünk, 
errõl a csodálatos Ünneprõl, a nyusziról, a tojásfestésrõl és a 
locsolkodásról. 
Bölcsõdénkben is minden évben hagyomány ennek a 
megünneplése. A Gondozónõk már hetekkel elõbb el kezdenek 
mesélni a Húsvét minden létezõ kellékérõl, ezek 
felhasználásáról, és nem riogatásból, de felkészítik a kicsiny 
lánykákat a locsolkodásra is. (Látni kellene azokat a 
kikerekedett szemeket!) Feldíszítjük közösen a termeket, és 
várjuk a minden évben ellátogató Óvodásokat is, akik színes 
elõadásukkal emelik az Ünnep hangulatát. Sajnos az idei évben a 
természet nem volt kegyes hozzánk, hiszen természetes módon, 
az égbõl jött a locsolkodás, így ez a látogatás, nagy 
szomorúságunkra elmaradt. De eljött helyette végre a várva várt 

Fura világban élünk, rengeteg a külsõ hatás, melynek hatására nap! A gyermekek otthonról hoztak tojásokat, amit közösen 
kapkodjuk a fejünket a hírek hallatán. Szörnyû hallani, ha kifestettünk, mintákat rajzoltunk rájuk, és büszkén vitték haza 
ismerõsrõl, ismert egyéniségrõl szólnak a bizony nem mindig saját alkotásaikat. A " Nyuszika" eldugta a kertben a csoki 
felvidító hírek. Egy ilyen kicsiny országban, városban, tojásait, és saját képére formált csoki nyuszikat is. Ezt a 
közösségben még gyorsabban terjednek ezek. Bizony sokszor Gyerekek nagy örömmel kutatták fel, és fogyasztották el 
csodálkozunk, mi nem erre neveltük õket. Nehéz a mi dolgunk, közösen a nagy munka után, de volt, aki féltve õrizgette 
hisz a kezdeti lépéseket nálunk teszik meg a jövõ nemzedék anyukája érkezéséig. Sajnos az idei ünnepet kicsit elrontotta az a 
piciny képviselõi. Nálunk, a Bölcsõdében kapnak képet a fránya vírus, mert bizony a hétvégére sokan betegek voltak, de 
világról, a közösségrõl, a békés egymás mellett élésrõl, és reméljük az Ünnepek után épségben és egészségesen térnek 
természetesen az Ünnepekrõl is. vissza hozzánk, és várni fogják már a következõ 
Mit lehet tenni ilyenkor, amikor már minden elfelejtõdik, megemlékezést! Reméljük, sok - sok locsolóverset mondtak, 
lenullázódik és az emberek nem törõdnek még a saját dolgaikkal hallgattak Bölcsõdéseink, és örömmel adták - kapták a piros 
sem, nemhogy a Nemzeti és Nemzetközi Ünnepekkel! Hogyan tojásokat! 
lehet ezekben a minden újra fogékony emberkékben 

2010. április 7.felébreszteni ezeket a hagyományokat, hogy ne felejtõdjenek el, 
hiszen ez örökség, csodálatos örökség, amit szeretnénk Tajti Lászlóné

Az égbõl is jött a locsolás!  Húsvét a Bölcsõdében

2010. április
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Pályázati felhívás
a 2010. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közmûvelõdési Alap felosztására

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottsága pályázatot ír ki a
Jász-Nagykun-Szolnok megyében mûködõ kulturális tevékenységet folytató civil szervezetek, valamint a
megyei fenntartású kulturális intézmények számára a 2010. évben megvalósuló kulturális, mûvészeti,
közmûvelõdési programjaik támogatására.

A pályázat célja:
- Elsõdlegesen a kistelepüléseken, vagy érdekükben folyó kulturális – mûvészeti, amatõr mûvészeti
tevékenységek, az értéket létrehozó közmûvelõdési cselekvés segítése. (A több mint 5 éve folyamatosan
mûködõ, magas szintû szakmai tevékenységet folytatók pályázatát várjuk.)
- A megyei önkormányzat illetékességi területén megvalósítandó, széles közönséget vonzó kulturális,
mûvészeti kezdeményezések, rendezvények támogatása

A pályázók köre: 
azok a Jász-Nagykun-Szolnok megyében mûködõ, bejegyzett civil kulturális
tevékenységet végzõ szervezetek, melyeknek bankszámlaszámuk, adószámuk van, valamint a megyei
fenntartású kulturális intézmények.
Tájékoztatjuk alapítványi pályázóinkat, hogy az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság csak javaslatot
tehet támogatásukra, a támogatásról a Megyei Közgyûlés soron következõ ülésén dönt.

Pályázati keretösszeg: 1.500.000 Ft

A pályázat további feltételei:
- az Oktatási, Kulturális és Vallásügyi Bizottság csak olyan programot támogat, melyet a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat más forrása nem segít,
- a Bizottság egy szervezettõl csak egy témára fogad el pályázatot,
- a Bizottság a pályázat meghirdetése után megvalósuló rendezvényeket, kezdeményezéseket stb.
támogatja, illetve az egy évre tervezett programok esetében a szerzõdéskötés után keltezett számlák
fogadhatók csak el,
- a pályázható összeg: 75.000 – 150.000 Ft,
- nem kerülnek elbírálásra azok a pályázatok, amelyek benyújtói a 2009. évi nyertes pályázatukkal
határidõre nem számoltak el,
- pályázni az e célra rendszeresített elektronikus úton kitöltött pályázati adatlapon lehet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

Elõnyben részesítjük:
- az országos, megyei, kistérségi felmenõ rendszerû, megyei kisugárzó hatású programok segítését, a fiatalok
számára nyújtott értékközvetítést,
- azokat a szervezeteket, amelyek maguk is anyagi erõfeszítéseket hoznak céljaik megvalósításáért, legalább 
30% önerõvel rendelkeznek a program megvalósításához.
Pályázni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat honlapjáról ( ) letölthetõ pályázati
adatlapon lehet. A pályázatok feldolgozásának elõsegítéséért kérjük az adatlap számítógépes kitöltését.

A pályázat benyújtásának helye:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Mûvelõdési és Népjóléti Irodája (5000 Szolnok,
Kossuth L. u. 2.).

A pályázatokat a bizottság a soron következõ ülésén bírálja el. A nyertes pályázókkal szerzõdést köt a megyei 
önkormányzat. A támogatás kiutalására a szerzõdés aláírása után kerül sor. Az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 13/A. § (2) bekezdése alapján a támogatás rendeltetésszerû felhasználását számadási kötelezettség 
terheli. A támogatási összeggel a támogatási szerzõdésben meghatározott határidõig el kell számolni.

Szolnok, 2010. március 31.
Dr. Wirth István
elnök sk.

www.jnszm.hu
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Tisztelt Jászkisériek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Jászkisér Város 
Önkormányzata április-május hónapban a város 
közterületein fakivágási munkálatokat végeztet, 
melynek keretében elsõsorban a kiszáradt, 
balesetveszélyes és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ 
fák kerülnek kivágásra. A munkálatokat a Jászkiséri 
Településüzemeltetési Intézmény és a jászkiséri 
Tûzoltóság végzi. A fakivágások során útlezárások, 
forgalomkorlátozások elõfordulhatnak. Kérjük szíves 
megértésüket és türelmüket.
A kivágott fák pótlásáról az önkormányzat 
gondoskodik.

Lakossági tájékoztató

Jászkisér Város Önkormányzatának 
polgármestere

 
2010. május 6-án (csütörtök) 18 órai kezdettel

 
LAKOSSÁGI TÁJÁKOZTATÓT

tart 
az „Adj Esélyt!” – új módszerekkel, 

gyermekbarát iskolai környezettel a jászkiséri 
gyermekek neveléséért, oktatásáért elnevezésû 

projekt
ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0044

megvalósulásáról, az elkészült munkák 
bemutatásáról, 

melyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 
Helye:  Mûvelõdés Háza – Jászkisér

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés Szociális, Elõnyben részesítjük:
Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottsága pályázatot ír ki a - a megyei, kistérségi kihatású programokat
Jász-Nagykun-Szolnok megyében mûködõ nyugdíjas - értékközvetítõ, generációk közötti szolidaritást erõsítõ 
szervezetek, civil szervezetek számára az idõs korosztály projekteket
érdekében 2010-ben megvalósuló kulturális, szabadidõs, - azokat a szervezeteket, amelyek maguk is anyagi 
sport, közösségfejlesztési, egészségfejlesztési programjaik erõfeszítéseket hoznak céljaik megvalósításáért, 
támogatására. legalább 30 % önerõvel rendelkeznek a program 

megvalósításához. Kérjük, hogy igényeiket a pályázati 
Pályázhatnak: a megyei önkormányzat illetékességi területén összeggel arányban jelezzék.
mûködõ nyugdíjas szervezetek, civil szervezetek. 
Tájékoztatjuk alapítványi pályázóinkat, hogy a Szociális, A pályázatok beérkezésének határideje: 2010. április 30.
Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság csak javaslatot tehet 
támogatásukra, a támogatásról a Megyei Közgyûlés soron Pályázni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 
következõ ülésén dönt. honlapjáról ( ) letölthetõ pályázati adatlapon 

lehet.
Pályázati keretösszeg: 1.000.000 forint 
A pályázható összeg: min. 30.000, max. 50.000,- Ft. A pályázat benyújtásának helye: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal 
A pályázat további feltételei: Mûvelõdési és Népjóléti Irodája 

- a Szociális, Egészségügyi, Sport és Etnikai Bizottság (5000 Szolnok, Kossuth u. 2.)
csak olyan programot támogat, mely az idõsek aktív 
részvételét igényli A pályázatokat a bizottság a soron következõ ülésén bírálja el. A 

- a bizottság egy szervezettõl csak egy programra fogad nyertes pályázókkal szerzõdést köt a megyei önkormányzat. A 
el pályázatot, éves programsorozatokat nem támogat támogatás kiutalására a szerzõdés aláírása után kerül sor. Az 

- a bizottság csak a pályázat meghirdetése után, de 2010. államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (2) 
évben megvalósuló projekteket támogatja bekezdése alapján a támogatás rendeltetésszerû felhasználását 

- a pályázó megfelelõen eleget tett a tárgyévet megelõzõ számadási kötelezettség terheli. A támogatási összeggel 
három évben kiírt Idõsügyi Alapból kapott legkésõbb 2010. december 31-ig el kell számolni.
támogatásokra vonatkozó elszámolási kötelezett-
ségeinek Szolnok, 2010. március 30.

- a szervezet mûködését igazoló nyilatkozat szükséges Vadas Sándor
az illetékes önkormányzat jegyzõjétõl elnök sk.

- pályázni az e célra rendszeresített pályázati adatlapon 
lehet.

Önálló bankszámlával nem rendelkezõ pályázó szervezet 
esetében közremûködõ szervezet bevonása szükséges (pl. 
polgármesteri hivatal, mûvelõdési ház, stb.)!

Nem fogadható el olyan pályázat, amelyben étkezéshez 
kérik a támogatást!

www.jnszm.hu

Pályázati felhívás
a 2010. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idõsügyi Alapra
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