Jászkiséri Tudósító
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

X.évfolyam 5.szám

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jászkisér Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete 2010. április havi soros
ülésérõl:
Beszámolót hallgatott meg a 2009.
évi költségvetés teljesítésérõl. Az elmúlt
évben új intézmény alakult (JÁTI). Feladata
az intézményi és közterületi karbantartás,
hévízzel történõ távhõ szolgáltatás,
piacüzemeltetés, ivóvízhálózat üzemeltetése.
Mérföldkõ a település életében a Várossá
nyilvánítás. A kapcsolódó rendezvényeket jó
színvonalon teljesítették a vállalkozók
közremûködésével. A közoktatási intézmények társulásban mûködnek. Fegyelmezett
gazdálkodással a költségvetésben meglévõ 49
millió 800 ezer Ft-os hiányt év végére sikerült
megszüntetni. A költségvetés belsõ szerkezeti
adatait a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság részletesen tárgyalta, egybehangzóan elfogadásra ajánlotta. Ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a Képviselõtestület.
Tájékozódott a Testület a Cigány
Önkormányzat mûködésérõl. Költség-vetés
szerint 954.000,- Ft-ból gazdál-kodtak.
Elsõsorban a kulturális rendez-vények
támogatása volt a kiemelt feladat, de pl.
pályázaton elnyert pénzzel 20 tanuló a
Balatonnál táborozott. Ez évi feladataikat 25
pontban foglalták össze. A Képviselõ-testület
véleménye, hogy kevesebbet markoljanak,
bár a feladatok megjelölése jó: pl. tehetséges
tanulók támogatása, városszépítõ nap, esélyegyenlõségi program. Kapjon nagyobb
hangsúlyt a felnõttképzés, a mindennapos
iskolába járás, a fegyelmezett értékrend
kialakítása. A nagycsalád a társadalom
számára jelentõs érték, de ezt a feladatot
felelõsséggel kell viselni.
Új kültagot választott a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság. Megváltozott
munkakörül-ményei miatt lemondott Hajnal
Csaba. A polgármester javaslatára Balogh
Györgyöt választotta, aki a testület elõtt esküt
tett.
Pályázatot írt ki az önszervezõdõ
csoportok támogatására. A pályázati ûrlapot a
csoportokhoz eljuttatja. A pénzügyi
támogatás (a gazdálkodásból származó
pénzmaradvány) odaítélésére Pályázat
Elbíráló Ideiglenes Bizottságot hozott létre. A
testületbõl tagjai: Balog László, Gócza
Zoltán, Szüle Andrásné, Bajzáthné Tóth Klára
képviselõk. Kültagok. Rácz Judit, Kiss
Jánosné és Nagy Gyula. A három kültag esküt
tett.
Elfogadta a Településüze-meltetési
Intézmény szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását. 2010. 03. 01-tõl a
létszámkeretet 1 fõ közalkalmazotti álláshellyel megemelte. A munkahelyi létszám 26
fõ határozatlan idejû közalkalmazott.

Megismerte és elfogadta a
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi fealdatok
ellátásáról készített beszá-molót. A jelentés
készítõi elõzetesen tanácskozást tartottak,
ahol részletesen ismertették az elért eredményeket és meghatározták a feladatokat. A
település 5742 fõ lakójából a kiskorúak száma
1402 fõ, a lakónépesség 25,4 %-a. 485
gyermek halmozottan hátrányos helyzetû. Õk
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülnek mivel a szülõk a gyermek
harmadik életévének betöltéséig 8 általános
iskolai végzettségnél nem jutottak tovább. A
gyermekjóléti szolgálat igen magas esetszámmal dolgozik pl. 2009. évben 995
alkalom. Leggyakoribb problémák: családi
konfliktus, életvitel, megélhetéssel és a
gyermekneveléssel kapcsolatos gondok.
Növekedett a szabálysértést nagy bûncselekményt elkövetõk száma. Elõzõ évben 4 fõ,
2009-ben 13 fõ (ebbõl 5 fõ bûncselekmény)A támogatások igen változatosak pl.:
bölcsõdéstõl iskolásko-rúig napközis ellátást
kap 372 gyermek, ebbõl 346 térítésmentesen
étkezik! A térítési díj 50 %-át fizeti 359 fõ és
csak 101 tanuló fizet 100 %-os térítést!
Gondokról számolnak be a védõnõk: 2009.
évben 70 csecsemõt gondoznak (0-11 hónap),
6 fõ veszélyeztetett. A kisdedek száma 136 fõ
(12 hó – 35 hó) 9 veszélyeztetett. A
kisgyermekek száma 256 fõ (36 hó – 6 évig)
és 23 fõ veszélyeztetett. A juttatásokon túl
ezeket a családokat gyakran
látogatják, 2009 évben 351
családot 2778esetben látogattak,
ellenõriztek és látták el tanáccsal.
Az iskolában és az óvodában is a
szülõkkel való kapcsolattartás a
legfontosabb feladat, de számtalan
féle tanórán túli foglalkozás
lehetõsége áll fenn. A pedagógusok
folyamatos képzéssel készülnek a
hátrányos helyzet feloldására. A
rendõrség 2009 évben Jászkiséren
130 esetben indított eljárást
bûncselek-mény miatt. 18esetben
az elkövetõ gyermekkorú. 15
esetben a sértett volt gyermekkorú.
A pártfogói felügyelet az elkövetett
cselekmé-nyeket is értékeli. 8 fõ
felügyelt lopásért (4fõ) garázdaságért (2 fõ), súlyos testi sértésért
(1 fõ), hivatalos személy elleni
erõszakért (1fõ) került látókörbe. A
gondok forrásai: elsõ helyen áll a
szülõk felelõssége. Szétesett
családok, munkanélküliség és az
ebbõl fakadó gondok.
Iskolázatlanság és ugyanez a példa
sugárzik a gyermekre.
Tudomásul vette a ravatalozó felújításával kapcsolatos

kérelmet. A tárgyalást elnapolta, a tervezés és
az árajánlatok hiányában.
Elfogadta pályázat benyújtását
településõr alkalmazására. Nyertes pályázat
esetén vállalja az utófinanszí-rozás miatt a
munkabér és járulékai megfizetését. Vállalja a
dologi kiadás vonzat megelõlegezését a 2010.
évi költségvetés terhére.
Biztosítja az Önkéntes Tûzoltók
kérelmét nagy értékû mûszaki és technikai
eszközök beszerzésére. A 10%-os önerõt 1,5
millió Ft-ot a költségvetés önkormányzati
támogatásából engedé-lyezi kifizetni.
Megbízta a Mûvelõdés Háza
közmunkaprogramban alkalmazott dolgozóját a 15-25 év közötti fiatalok korosztálya
kulturális, sport stb. programja kérdõíves
felmérésére.
Tájékozódott a Képviselõ-testület a
2010. I. negyedévében hozott határozatok
végrehajtásáról. Az Önkormányzat 2010. I.
negyedévében 5 alkalommal ülésezett, 6
rendeletet alkotott. A munkabizottságok által
elõkészítve 53 határozatot hozott. Idõrendi
sorrendben állítva a határozatot megnevezve
és a végrehajtás idejét feltüntetve készített
kimutatásból kitûnik, hogy rendben folyt a
végrehajtás.
Papp János
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Belvízvédelem 2010.
2010. május 16. (vasárnap) reggelig lehulló csapadék mennyisége
területi átlagban jellemzõen 15 és 50 mm között alakult. A
változékony, csapadékos idõjárás következtében a belvízi
jelenségek belvízvédelmi fokozat elrendelését tették szükségessé
május 17-én 8 órától, az idén már második alkalommal. A Vágóhíd
és Damjanich úti stabil szivattyúházakban 2-2 db szivattyú üzemel
folyamatosan 0-24 óráig. Mobil szivattyúval víztelenítettük a
Dózsa Gy. út 28. számú ingatlan lefolyástalan udvarait. A
Nagykörút és Zrínyi út keresztezõdésében a Nagykörút 62. sz.
ingatlan elõtti lefolyástalan árkokból kellett átszivattyúzni a vizet.
A 24-es számú belvízcsatorna jobb oldal 1+385 szelvényében lévõ
tiltós átereszhez betorkoló csatornából két mobil szivattyúval
emeltük be a településrõl ide érkezõ vizet a 24-es csatornába. Itt
homokzsákokkal szüntettük meg a tiltós áteresz melletti szivárgást.
Homokzsákok beépítésével szüntettük meg a Hevesi út és a 24-es
számú belvízcsatorna keresztezõdésében Jászapáti felõli útárok
legelõ felõli depóniájának magassági hiányát. Ezzel
megakadályoztuk a legelõ felõl érkezõ víz befolyását a település
felé. A 24-es számú belvízcsatornában kialakult magas vízállás
miatt a betorkoló csatornák tiltóit le kellett zárni.
Tapasztalatunk most is az (mint az elmúlt belvizes években volt),
hogy a lakosság egy része nem tesz semmit azért, hogy az ingatlana
elõtti árkot, átereszt tisztán és karbantartsa, sõt több helyen feltöltik,
megszüntetik azokat, nem gondoskodnak az épületeket
veszélyeztetõ káros vizek elvezetésérõl. Sajnos ezek a problémák
akkor jelentkeznek, amikor a víz már veszélyezteti a környezetet.
A település fejlõdése során beépültek a mély fekvésû,
vízkárveszélyes területek. A megemelkedett talajvízszint számos
esetben eléri az épületek alapozási szintjét, pincéket önt el. Már
közepes mennyiségû csapadék is sok település részt önt el. A
vízkárok mind nagyobb értéket veszélyeztetnek, mind gyakrabban
ismétlõdnek.
A lakosság jogos igénye a vízkárok megelõzése, a bekövetkezõ
károk mérséklése, az élet- és vagyon védelme.
A közigazgatási rendszer megváltozása megnövelte a települések
vezetõinek vízkárelhárítással kapcsolatos felelõsségét, feladatait. A
helyi önkormányzat vezetõinek önállóan kell dönteniük a
vízkárvédekezés elrendelésérõl és önállóan kel irányítaniuk a
védelmi munkák végrehajtását.
A munkában segítséget kapunk a KÖTI-KÖVIZIG-tõl: 2 db diesel
ACME szivattyút a szükséges szívó- és nyomócsövekkel, a
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól: gumicsizmát, fáklyát, ásótlapátot, klórmeszet, a Jászberényi Polgári Védelmi Kirendeltségtõl
homokzsákokat, gumicsizmát. A KÖTI-KÖVIZIG-gel és Jászkisér
és Vidéke Vízgazdálkodási Társulattal az elmúlt évekhez hasonlóan
jó a kapcsolatunk és együttmûködésünk.
A KÖTI-KÖVIZIG 2010. március 9-én kelt ár-és belvízvédelmi
tájékoztatója szerint a Tisza felsõ vízgyûjtõin március hónapban
március 8.-ig a sokéves átlagcsapadék 5-39 %-a, februárban 27-62
%-a, míg januárban 83-193 %-a esett. A Vízügyi Igazgatóság
területét januárban és februárban a sokéves átlagot jelentõsen
meghaladó csapadékterhelése érte. Januárban a sokéves átlaghoz
(29,2 mm) képest 52,5 mm, míg februárban a sokéves átlag 255 %a 73,9 mm esett (átlag 28,9 mm).
Az elmúlt hétvégi esõzések, viharok és azokat követõ ár- és
belvizek szerencsére elkerülték településünket. De ez a katasztrófa
helyzet bármikor bekövetkezhet nálunk is.
A belvizes idõszaknak még nincs vége a károk megelõzése
érdekében kérjük a lakosság közremûködését, hiszen az
eredményes vízkárelhárítás csak akkor lehetséges, ha azt az
állampolgárok, illetve társulataik, az önkormányzat és az állami
szervek egymással együttmûködve végzik.
Mit tehet a lakosság:
- Figyeli környezetének állapotát: ha ingatlana vízkároknak
kitett helyen fekszik, biztosítást köt rá és folyamatosan figyeli
a helyzetet.
- Figyeli az idõjárás alakulását: ha nagyobb mennyiségû
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csapadékot jeleznek elõre, megnézi, mit tehet az õt fenyegetõ
károk megelõzése, illetve csökkentése érdekében.
Tisztán, megközelíthetõ állapotban tartja a medreket: nem nézi
tétlenül, hogy a mederbe felesleges tárgyakat dobáljanak, ne
vágja át a töltéseket, depóniákat.
Megismeri az önkormányzat védelmi tervét: a védelmi tervek
az állami, társulati és önkormányzati eszközök és erõk mellett
a lakosság részvételére is építhetnek.
Az elõírások betartásával választja ki házának helyét: az
építkezés megkezdése elõtt az önkormányzatnál meggyõzõdik
arról, hogy kell-e vízkárokra számítania és mennyire védett
azok ellen a terület.
Gondoskodik lakhelyén a káros vizek elvezetésérõl: ha
szükséges másokkal összefogva elõkészületeket tesz annak
érdekében, hogy az esetleges káros vizek szabadon eljussanak
az elvezetésük érdekében épített önkormányzati medrekbe.
Részt vesz a védelmi munkába: magától is megteszi, amit tud,
illetve készenlétben áll arra, hogy a védekezés arra jogosult
vezetõje bevonhassa a védekezési munkákba.
Segíti a védekezõket: a védekezésnél szinte mindenkinek
juthat hasznos szerep: jármûvet, gépet, anyagokat adhat,
munkát végezhet, de segíthet számos egyéb formában is.
Nem vezeti másokra az azoknak kárt okozó vizeket: ne
feledje, hogy más is okozhat kárt Önnek: mivel a víz nem
ismer határokat. A vízkárok megelõzése, mérséklése
csupán az egyéni érdekek követésével nem lehet
eredményes!!!!!
Benedek József

TÁJÉKOZTATÁS – A 2010 évi Általános
Mezõgazdasági Összeírásra
A Központi Statisztikai Hivatal 2010. június 1. és
június 21. között az ország valamennyi településén általános
mezõgazdasági összeírást hajt végre.
Az általános mezõgazdasági összeírást kiterjed a
földhasználat, a növénytermesztés, az állatállomány részletes
feltérképezése mellett a mezõgazdaságban foglalkoztatottak
összeírására, mezõgazdasági szolgáltatások nyújtására és
igénybevételére, valamint a mezõgazdaság termelési
módszerek számbavételére is.
A termelõket, egyéni gazdaságokat szakszerûen
felkészített összeírók keresik fel és személyes megkérdezés
során töltik ki a kérdõíveket. Mivel az összeírást törvény írja
elõ, a kérdésekre a válaszadás kötelezõ, megtagadása
szabálysértési eljárást von maga után.
Az unió és a hazai jogszabályok értelmében
Magyarországon adatot kell szolgáltatni az olyan
mezõgazdasági tevékenységet folytató háztartásoknak és
társas vállalkozásoknak, akik az összeírás eszmei idõpontjában
(2010. június 1-jén) mezõgazdasági hasznosítás alatt álló
termõterületet használnak, vagy mezõgazdasági haszonállatot
tartanak, vagy mezõgazdasági szolgáltatást végeznek.
Az összeírók személyre szóló igazolványt kapnak,
mely a személyazonosságot igazoló okmánnyal együtt
érvényes. Szükség esetén az igazolvány sorszáma alapján, a
KSH területileg illetékes szervezeti egységeinél ellenõrizhetõ
annak jogszerû használata. Az összeírás idõszakában a KSH
munkatársai az ingyenesen hívható 06-80-200-224-es
telefonszámon érhetõk el, s készségesen válaszolnak az
összeírással kapcsolatban felmerülõ kérdésekre.
A KSH megkeresése alapján kérjük, hogy segítsék az
összeírókat az országosan kiemelt fontosságú feladat
eredményes végrehajtásában.
Jászkisér, 2010-05-17
Dr. Gócza Tamás sk.:
jegyzõ
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AZ ÁNTSZ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA
A fertõzõ megbetegedések megelõzéséhez a lakosság helyes
magatartása nagymértékben hozzájárulhat. Ennek érdekében
ezúton szeretnénk felhívni az ár- és belvíz által sújtott települések
lakosságának figyelmét az alábbiak betartásának kiemelt
fontosságára, saját maguk és a környeztükben élõk egészségének
megõrzése, a veszélyek csökkentése céljából.
1.
A védekezésben részt nem vevõ lakosságnak lehetõleg
kerülni kell a szennyezettnek és feltételezetten fertõzõnek
minõsíthetõ árvízzel- belvízzel való érintkezést.
2.
Szennyezett víz szájba- szembe – testfelületre jutását
lehetõség szerint el kell kerülni.
3.
Árvíz- belvíz által elöntött vagy szennyezett ásott kutak
vizét tilos ivóvízként használni, mindaddig, amíg az ár
levonulása után hatékony fertõtlenítésük meg nem történik, az
ÁNTSZ elõírásai szerint.
4.
Az ár- és belvízzel sújtott településeken vezetékes ivóvíz
használható, hacsak az ÁNTSZ ettõl eltérõen nem rendelkezik.
Ez utóbbi esetben az ÁNTSZ tájékoztatását kell figyelembe
venni az ivóvíz felhasználása során.
5.
Vízvezetékeken bekövetkezõ csõtörést, vízkimaradást
azonnal jelentsék a Vízmû üzemeltetõnek és az illetékes
kistérségi ÁNTSZ-nek, és amíg megnyugtató választ nem kapnak,
csak forralt vizet szabad használni.
6.
Az ár- és belvíz mentesítésével foglalkozóknak, vagy
egyéb módon a szennyezett vízzel, tárgyakkal, anyagokkal
kapcsolatba kerülõknek (pl. lakótér takarítás) munkavégzés után,
illetve étkezések elõtt fertõtlenítõszeres kézmosást kell
végezniük. Ezen kívül feltétlenül mossunk kezet amikor
hazaérünk, WC használata elõtt és utána , minden esetben , ha
élelmiszerrel kezdünk foglalkozni.
7.
A vízzáró csomagolású élelmiszerek ha szennyezõdtek
(fémdoboz, konzerv, üveg, mûanyag palack stb.), a külsõ felszín
fertõtlenítése után fogyaszthatóak.
A tárolt élelmiszereknél javasolt figyelembe venni, hogy ne
szennyezõdhessenek
csepegõ-fröccsenõ vízzel, és
védve
legyenek rovaroktól, állatoktól (pl. egerek).
Az
élelmiszertároló helyek fertõtlenítése javasolt.
8.
Különös gondot kell fordítani a gyermekek, betegek,

idõsek megfelelõ, kielégítõ étkeztetésére és biztonságos
élelmiszer ellátására.
Szennyezett
használati
tárgyak
fertõtlenítése, pl.
fõzõedények, evõeszközök, játékok:
tisztítás utáni
30
perces áztatása javasolt, hypós oldatban (10 l vízhez 6 dl hypó)
vagy Neomagnolból készített oldatban (literenként 20 tabletta
Neomagnol)
9.
Szennyezett ruhanemûk és textíliák fertõtlenítõszeres
mosás, vasalás után vehetõk használatba.
Mosható textíliák fertõtlenítése: egy órás vizes vagy
mosószeres áztatás után
végezhetõ el 1 liter vízhez
adott 5 db Neomagnol tablettát tartalmazó oldatban további
2
órán át történõ áztatással.
Nem mosható textíliák , kárpitozott bútorok, szõnyegek
fertõtlenítése: 1 l vízhez 20
tabletta Neomagnol tablettát
adva és feloldva az oldattal a fertõtlenítendõ textíliát
alaposan
át kell kefélni. (Vigyázat! a Neomagnol oldat
színelváltozást okozhat)
10. Elöntött házak lakóterei, alagsori helységek, pincék stb.
az ár levonulása után elvégzett takarítás és fertõtlenítés után
vehetõk újra használatba.
11.
A
háztartási hulladékot ár és belvízmentes
szemétlerakó helyre kell szállítani.
12.
Elhullott állatokról az Állategészségügyi szerveket
kell tájékoztatni, illetve az ár- és belvízmentes területen
elhelyezett dögkutakba szabad szállítani.
13.
Kérjük a lakosságot, hogy lázas vagy hasmenéses
megbetegedés esetén azonnal jelentkezzenek az orvosnál.
14.
A személyi hygiénés elõírások fokozott betartására kell
törekedni mindenkinek, aki az ár- és belvízzel sújtott területeken
él, vagy a védekezésben vesz részt.
Tisztelt Lakosság!
Megköszönjük
együttmûködésüket, egyben felhívjuk
figyelmüket, hogy az ÁNTSZ a változásoknak megfelelõen
szükség szerint ad újabb tájékoztatást.
ÁNTSZ

EGÉSZSÉGÜGYI KÁRTEVÕK ELLENI VÉDEKEZÉS
Katasztrófák (pl. járványok, árvizek, földrengés) alkalmával
egészségügyi kártevõk közül általában a patkányok (pestis),
bolhák (pestis), különféle légyfajok (enterális fertõzõ betegségek)
elõfordulása, illetve a tömegszállásokon elhelyezett, kitelepített
személyeknél elsõsorban a ruhatervek ártalma (kiütéses tífusz)
jelenthet járványügyi szempontból veszélyt, de alkalmilag,
árvizek alkalmával a szúnyogok
elszaporodása komoly
közegésszségügyi ártalmat idézhet elõ.
A járványügyi veszély megítélése, az ártalmak megelõzése,
illetve egészségügyi kártevõk elõfordulásakor a szükséges
teendõk szakszerû ellátása az ÁNTSZ hatékony közremûködését
teszi szükségessé. A lakosság feladata a kártevõk elõfordulására
vonatkozó jelzések mielõbbi megtétele az ÁNTSZ intézeteihez.
Az egészségügyi kártevõk elleni védekezésben alkalmazható
készítményeket és módszereket a mindenkor hatályban lévõ „
Tájékoztató az engedélyezett irtószerekrõl és az egészségügyi
kártevõk elleni védekezésrõl” címû OEK kiadvány tartalmazza.
I.

A polgári védelmi szervezetek járványügyi teendõi
katasztrófára való felkészüléskor (ha elõre látható az
esemény)

2.
2.1

Felkészülés a fertõzések terjedésének megelõzésére
Patkányok elleni védekezés:
- a terület rágcsálómentességének biztosítása,
- a rágcsálók elõfordulásának megfigyelése,
- patkányok tömeges elhullása esetén azok esetleges
pestis fertõzöttségének megállapítása
2.2 Vérszívó tetvek elleni védekezés
- a közösségben elõírt tetvességi szûrõvizsgálatok
rendszeres elvégzése,
- a ruhatetû-mentesség biztosítása
2.3. Legyek elleni védekezés
- a légytenyészésre
alkalmas
tenyészõhelyek
(trágya, szemét, konyhai hulladék) zárt tárolása,
folyamatos elszállítása,
- élelmiszerek védelme,
- helyiségek légymentességének biztosítása
II.
A polgári védelmi szervezetek teendõi katasztrófa
esetén
2.
A fertõzések terjedésének megakadályozása
2.1 Patkányok elleni védekezés
- Célja: az elszaporodott patkányok kiirtása, a terület
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patkánymentesítése
Módszere: mérgezett csalétek kihelyezése a
„Tájékoztatóban” részletezett szempontok alapján
- Végrehajtja: a regionális intézet járványügyi
felügyelõjének irányításával egészségügyi
kártevõirtással foglalkozó egyéni/társas vállalkozás
Bolhák elleni védekezés
- Célja: az elszaporodott bolhák kiirtása, a terület
bolhamentesítése
- Módszere: permetezés, porozás a Tájékoztatóban
részletezett szempontok alapján.
- Végrehajtja:
a regionális intézet járványügyi
felügyelõjének irányításával
egészségügyi
kártevõirtással foglalkozó egyéni/társas vállalkozás.
Legyek elleni védekezés
- Célja: a bomló trágyából és szemétbõl, az elhullott
állatokból kikelõ különféle légyfajok ( pl. házi
legyek, döglegyek, húslegyek) elpusztítása.
- Módszere: szabadban ; melegköd-képzés, zárt
térben: hidegköd-képzés vagy légtérkezelõ aeroszol
palack alkalmazása.
- Végrehajtja:
egészségügyi kártevõirtással
foglalkozó egyéni/társas vállalkozás
Vérszívó tetvek elleni védekezés
- Célja: a tömegszálláson elhelyezettek (kitelepített
személyek ) vizsgálata és a (ruha, fej) tetvesnek talált
személyek azonnali tetûmentesítése.
- Módszere: személykezelés, a Tájékoztatóban
részletezett szempontok alapján.
-

2.2

2.3

2.4.

2010. május

-

Végrehajtja: a járványügyi felügyelõ (szükség
esetén a kistérségi intézet felügyelõinek és
egészségõr-fertõtlenítõinek bevonásával ).
2.5. Szúnyogok elleni védekezés
Az imágóirtás végrehajtása kizárólag lakott területeken indokolt.
Az
ártereken dolgozók
védelme rovarriasztó szerek
felhasználásával biztosítandó.
Lakott területet érintõ szúnyogirtás
- Célja: a kikelt szúnyogok (imágók ) elpusztítása
- Módszere:
kis területen melegköd-képzés,
összefüggõ nagy kiterjedésû területen ULV- eljárás
légi jármûvel.
- Gyakorisága: a kikelés ütemének megfelelõen.
- Végrehajtja: ilyen tevékenységgel foglalkozó
egyéni/társas vállalkozás
- A légi kezelés engedélyét kiadja: OTH
Ártéren dolgozók egyéni védelme
- Célja: az ott tartózkodók szúnyog (esetleg kullancs)
csípéstõl való megvédése
- Módszere: rovarriasztó szer alkalmazása
- Felhasználható riasztószer: a Tájékoztatóban
részletezett szempontok alapján
Gyakorisága: a készítmény hatóanyag-tartalmától függõen 3-10
óra
ÁNTSZ

Közcélú foglalkoztatás Jászkiséren
Az „Út a munkához” programban kiemelt célként
fogalmazódott meg, hogy a munkára képes, tartósan
munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb
mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási
formában, ezáltal közelebb kerüljenek a munka világához, és
rendszeres munkajövedelemhez jussanak. A program
megvalósítása érdekében ezen a területen kiemelt szerepet
kapnak a települési önkormányzatok.
A közfoglalkoztatás hatékony megvalósítása érdekében a
települési önkormányzatok évente közfoglalkoztatási tervet
készítenek, melyet a Képviselõ-testület 2010. január 28-i
ülésén el is fogadott. A Közfoglalkoztatás-szervezõk
foglalkoztatá-sának támogatása c. pályázati konstrukció a
2010. évi közfoglalkoztatási terv megvalósításához
szükséges emberi erõforrás alkalmazásához biztosít
támogatást. A program célja a közcélú foglalkoztatás
szervezéséhez megfelelõ képzettségû szakemberek
biztosítása, legalább középfokú végzettségû álláskeresõk
közfoglalkoztatás-szervezõ munkakörben történõ
foglalkoztatása.
Az önkormányzat 2010. évben a Közfoglalkoztatási terv
alapján 152 fõ foglalkoztatását tervezi. A pályázat keretén
belül 2 fõ alkalmazását vállalta az önkormányzat,
munkájukat április hónapban kezdték meg. Jelenleg 99 fõ
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foglakoztatását látja el az önkormányzat. Az ebben a
programban foglalkoztatottak a település intézményeiben
végeznek munkát, ill. a közterületek, utcák, árkok
tisztántartását, karbantartását végzik.
TM
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