Jászkiséri Tudósító
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

X.évfolyam 9.szám

Beszámoló
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
2006-2010 közötti ciklusban végzett tevékenységérõl
Tisztelt Jászkiséri Választópolgárok!
Tisztelt Képviselõ Testület!
legjobban az eltelt idõszak megfontolt, eredményes
gazdálkodását.
2006-ban ez a vagyon 1 656 760 E Ft volt. Az utolsó 3,5 év során a
növekedés 1. 889.753 E Ft. Mind e mellett elmondható, hogy az
elmúlt években Önkormányzatunk likviditási gondok nélkül,
megalapozott döntésekkel gazdálkodott és gyarapította
településünk vagyonát.
Mindezen megfontolt, folyamatos, kitartó munka eredményeként
Jászkisér 2009. július elsején visszakapta városi rangját.
A továbbiakban az elfogadott ciklusprogram tükrében
mutatok rá az eltelt 4 év eseményeire, az alábbi sorrendben:
1.Településfejlesztés, településrendezés
2.Közszolgáltatások, településmûködtetés
a.) egészségügy
b.) közmûvelõdés
c.) oktatás-nevelés
d.) szociális ellátás
e.) sport
f.) közrend-közbiztonság
g.) környezetvédelem
3.Hatósági és közigazgatási ügyintézés, egyéb kapcsolatai
4.Helyi gazdaság fejlesztése, térségi együttmûködés
Jászkisér Város Képviselõ-testülete 4 évre szóló
legfontosabb feladatait, célkitûzéseit tartalmazó ciklusprogramját
a 2006. novemberi testületi ülésén fogadta el, melyben rögzítette,
hogy az Önkormányzatnak a törvényben meghatározott alapellátást biztosítania kell, valamint meg kell felelnie a lakossági
elvárásoknak, biztosítania kell a település fejlõdését.
Az Önkormányzat alapvetõ feladatellátásának, az elmúlt
idõszak alatt teljes mértékben eleget tett.
Ezek között szerepelt az Önkormányzat mûködtetése, az
önkormányzati vagyonnal való hatékony gazdálkodás, a megindult fejlesztések megvalósítása, pályázati lehetõségek minél
jobb kihasználása, a szociális ellátás biztosítása is.
Az elmúlt években az idõarányos végrehajtást folyamatosan értékeltük és biztosítottunk költségvetési fedezetet az
adott évi feladatok végrehajtásához.
Engedjék meg nekem, hogy visszanyúljak 1998-ig mivel ekkor kezdtem polgármesteri munkámat - az önkormányzat
vagyonát tekintve. Ekkor önkormányzatunk nettó vagyona 348
602 e Ft volt.
2010-re ez 3 546 513 E Ft-ra emelkedett. Ez több mint tízszerese az
akkori vagyon-nak! Úgy gondolom, ez a két szám tükrözi

5. Vagyongazdálkodás
1. Településfejlesztés, településrendezés
Az elmúlt 4 év alatt, minden lehetõséget megragadtunk
településünk fejlesztése érdekében. Igyekeztünk olyan terveket
készíteni, készíttetni, melyhez forrást is tudtunk biztosítani.
Azokat a feladatokat tettük fontossági sorrendben elsõ helyre,
melyekre reális megvalósíthatósági lehetõség, esély volt.
Fontos a fejlesztési beruházások terveinek elkészítése, mivel pályázni csak megfelelõ elõkészítettséggel, engedélyes tervekkel
lehet.
Több variációban elkészült a település belsõ részének felújításáról szóló koncepció. Jelenleg a tervezés és elõkészítés alatt
van az ivóvízminõség-javító program II. ütemében az ivóvíz
minõségének javítása, valamint a csapadékvíz-elvezetõ rendszer
felújításának tervezése.
Jelenlegi földútjaink szilárd útburkolattal történõ ellátásához a
tervek rendelkezésre állnak, mindezek megvalósítására pályázati
forrást céloztunk meg, a pályázatok készítése folyamatban van,
illetve várunk a pályázatok megjelenésére.
Az elmúlt idõszak alatt az alábbi felújításokat, fejlesztéseket,
beruházásokat végeztük el, ill. folyamatban vannak:
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Jászkisér Petõfi út 1. sz. alatti Iskolaépület
korszerûsítése és akadálym entesítése T EK I
Sportpálya felújítási pályázat
Vis M aior B elvízvédekezési m unkálatok
Preventív B elvízvédekezés csatornatisztítás
M agántulajdonú lakóépületek helyreállítása
B elvízvédekezés utáni önkorm ányzati
tulajdonú utak és ingatlanok helyreállítása
„Jászkisér település (Attila út, B em út, D ózsa
G y. út) szilárd burkolatú belterületi
közútjainak burkolat felújítása”
„M unkaerõ-piaci m enedzser” m unkaerõ-piaci
program foglalkoztatási elem ének
m egvalósulására
Jászkisér Apáti út szilárd burkolatú belterületi
közútjának burkolat felújítása
„N apközikonyha berendezési tárgyainak,
felszereléseinek korszerûsítése” H Ö F CÉD E
H évízfûtési rendszer felújításának I. ütem e
„E gységes arculat m egteremtése és fejlesztése
a Jászságban”
„"Adj esélyt"- új módszerekkel, gyerm ekbarát
iskolai környezettel a jászkiséri gyerm ekek
neveléséért, oktatásáért” cím û,
ÉAO P-4.1.1/2F-2f-2009-0044
"A Pély K özségi nevelési, oktatási
tagintézm ények (óvoda, általános iskola)
tartalmi fejlesztését m egalapozó
infrastrukturális beruházás és eszközeinek
m egújítása" - ÉM O P-4.3.1/2F-2f-2009-0023
"Esélyt m indenkinek" - M ódszertani
m egújulással gyerm ekeink jövõjéért c.
T ÁM O P-3.1.4-08/2-2009-0114
„Jászkun kapitányok nyom ában” ÉAO P2007-2.1.1.A.B .C..D . Versenyképes turisztikai
termék- és attrakciófejlesztés C. komponens
"JászPortál - K önyvtári "Tudásdepó-Expressz"
a Jászságban –
T IO P-1.2.3-08/1-2008-0035
EU Ö nerõ Alap támogatás Jászkisér B M Ö N A L-613-091001-16
EU Ö nerõ Alap támogatás Pély -B M Ö N A L618-091001-16
T ûzoltóautó beszerzése
N agy értékû felszerelés vásárlása tûzoltóság
részére
Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések
támogatása
5/2010. (I.29) O K M rendelet
B ölcsõdék infrastrukturális fejlesztése és
eszközbeszerzés
"K özfoglalkoztatás-szervezõk
foglalkoztatásának támogatása" K SZM /201010221
Illegális hulladéklerakók felszámolása
A pedagógiai, módszertani reformot tám ogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése –
T IOP-1.1.1/07/1
A pedagógiai, módszertani reformot tám ogató
informatikai infrastruktúra fejlesztése –
T IOP-1.1.1/09/1
Ö sszesen
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Év

Fejlesztések, f elújítások, karbantartás

2006
2007

Virágos vasútállomás
Mûvelõdés Háza technikai, mûszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítása
Mûvelõdési ház bejárati ajtajának felújítása
Könyvtár érdekeltség növelõ támogatás
Petõfi úti iskola térbur kolat készítése
orvosi rendelõ elõtti parkoló készítése
Mûvelõdés Háza technikai, mûszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítása
Könyvtár érdekeltség növelõ támogatás
Polgármesteri Hivatal számítástechnikai
eszközök, Saldo program vásárlása
gépek és Dacia gépkocsi vásárlása
Hunori és Fõ úti épületek megvásárlása
Bocskai úti óvoda foglalkoztató helységeinek
burkolat készítése
Kompetencia alapú oktatás bevezetése (iskolaóvoda)
Hátrányos helyzetû gyerekek nyári táboroztatása
HEFOP
Képesség-kibontakoztató támogatás
Teljesítménymotivációs pályázati alap
OKM rendelet 11/2008. (I II.29)
Taneszköz- beszerzés (iskola- óvoda)
Útravaló ösztöndíj pályázat
Három nap veled II.
Könyvtárfejlesztési pályázat iskola
Hátránykompenzációs pályázat
Nyelvkönyvek beszerzése
Balesetmentes oktatásért
Minõségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenõr zés
támogatása
tervek készítése
Mûvelõdés Háza technikai, mûszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítása
Könyvtár érdekeltség növelõ támogatás
Minõségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenõr zés
támogatása 17/2009 OKM rendelet
Esélyegyenlõséget szolgáló intézkedések
támogatása 23/2009 OKM rendelet
Taneszköz- fejlesztési pályázat
Mûvelõdés Háza technikai, mûszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítása
Könyvtár érdekeltség növelõ támogatás
összesen
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A fenti számok mutatják az elmúlt 4 év munkafázisait, feladatait,
valamint településünk vagyonának gyarapodását (1.889.753 E Ft).
Itt kell még kiemelni mindazokat a folyamatban lévõ
beruházásokat, melyeket még ez a vagyonnövekmény nem
tartalmaz, elsõsorban az iskola-óvoda felújítási pályázatok,
valamint az iskolánál folyamatban lévõ pályázatokat. Ezen
pályázatok értéke meghaladja a 600 millió Ft-ot.
Természetesen a fenti táblázatok nem tartalmazzák az
intézmények mindennapi karbantartását, és sok olyan egyéb
feladatot, ami még az önkormányzatra hárul. Pl.: az állati
hulladékszállítás, közterületek karbantartása, belvízkezelés,
falugazdász elhelyezése, szolgálati lakások biztosítása, a
rendõrség számára biztosított új hely, parkolók építése stb.

Külön megemlítem a Karbantartó csoport részére 2008-ban
vásárolt DACIA személygépkocsit 3.913eFt-ért, a 2009-ben
vásárolt rakodógépet 7 millió Ft-ért, a volt Hunori és a volt Presszó
épületeinek megvásárlását 12.380 eFt-ért és lehetne még sorolni
az ehhez hasonló, értéket növelõ munkákat, fejlesztéseket.
Ide tartozik még az elmúlt 4 évben lakossági összefogással, illetve
az önkormányzat által épített közel 3 km hosszúságú járda a
település különbözõ részein.
Elsõbbséget élveztek a mozgássérült igény-jogosultak (pl.: Bem
út-Hevesi út csatlakozása, Fecske út, Kiskör útnál érintett részek)
Az utak karbantartására fordított több millió forintos beruházások, az idei évben 3,2 km hosszan újítottuk fel új technológiával néhány útalappal ellátott utakat, de itt kell megemlíteni a
térkõvel ellátott, több millió forint értékû parkolók kialakítását,
építését is.
Az elvégzett munkák, a megvalósult tervek és értékek, ránk hárult
feladatok megvalósításakor mindenkor figyelembe kell venni a
forrásszerzési lehetõségeket.
Továbbra is célunk az Állami források maximális megszerzése, a
fontosságot és ésszerûséget betartva.
2. Közszolgáltatások, településmûködtetés
Az önkormányzat elsõdleges feladata a törvényben
meghatározott, rábízott és rá hárított kötelezõ feladatok ellátása,
intézményenkénti bontásban a következõk szerint foglalhatók
össze:
a.) Egészségügy területén
Az egészségügyi ellátást településünkön 3 háziorvos, 2 fogorvos
és 3 védõnõ biztosítja. A fizioterápiás szolgáltatást
önkormányzatunk továbbra is állami finanszírozás nélkül
mûködteti.
2007-ben a volt tüdõgondozó helyére megterveztettük az orvosi
rendelõ átalakítását, sajnos ennek kivitelezésére nem volt
lehetõség, de természetesen nem mondtunk le ennek
megvalósításáról sem.
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Továbbra is biztosítjuk az egészségügyben dolgozók munka
végzéséhez szükséges felszereléseket (pl.: védõnõk részére laptop). Mûködik a Mentõállomás, tevékenységük könnyítésére 2010
– ben 1 db GPS készülék került részükre átadásra.
Jászkiséren 1 állatorvos teljesít szolgálatot. A településen az
állatlétszám az elmúlt években drasztikusan lecsökkent.
b.) Közmûvelõdés területén
A közmûvelõdés területén A Mûvelõdés Háza és Tájház az
elmúlt években már egy igazgatás alatt mûködött. Mindent
megteszünk annak érdekében, hogy a lakosság igényeit a
lehetõségekhez mérten ki tudjuk elégíteni. Itt meg kell említeni,
hogy a civil szervezetek ebben nagyfokú segítséget nyújtanak,
éppen ezért, részükre továbbra is ingyenesen biztosítunk kulturált
helyet a Mûvelõdés Házában.
Különbözõ rendezvények szervezésével, kiállítások
megtartásával foglalkozik A Mûvelõdés Háza személyzete, a
jászkiséri közösségi igények kielégítésére. Nagy örömünkre
szolgált, hogy a 2007-ben a Mûvelõdés Házának bejárati ajtaját
újra tudtuk cserélni, valamint a Tájház felújítására, megyei
pályázaton keresztül több mint 10 millió Ft-ot tudtunk fordítani. A
felújítás 2010 nyarán befejezõdött, hamarosan új környezetben
ismerkedhetnek az oda látogatók településünk történelmével.
Eszközbõvítésre, egyéb fejlesztésre pályázati forrásból volt
lehetõség, melyet természetesen a továbbiakban is ki szeretnénk
használni.

A Könyvtár kedvelt központja a civil szervezeteknek és egyéb
rendezvényeknek is.
Egyre bõvülõ szolgáltatásaival szolgálja a település lakosságának
mûvelõdési igényeit. Az elmúlt évben is gyarapodott az
állománybõvítésre kapható pályázati forrásokkal, valamint
kistérségi szinten, több településsel összefogva újíthattuk a XXI.
század elvárásainak megfelelõen az informatikai hálózatot, ill.
kistérségi rendszerben csatlakoztunk egy országos rendszerhez, ez
5,6 M Ft beruházással valósul meg.
c.) Oktatás-nevelés területe
Az elmúlt 4 évre visszatekintve, talán ez a terület az, ahol a
legnagyobb fejlesztést tudtunk végrehajtani. Ezzel sikerült
településünk megtartó erejét nagymértékben növelni az oktatásnevelés területén.
Több éves elõkészítés után 2007. július elsejével társultunk a
mellettünk lévõ Pély kistelepüléssel az óvoda és iskola
mûködtetésére, melyeket, azóta közös fenntartásban
mûködtetünk.
A pélyi intézmények a jászkiséri óvoda és iskola
tagintézményeiként mûködnek.
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Az összefogásnak és a stabil szakmai háttérnek köszönhetõen
tudtuk kihasználni a Regionális Operatív Program által nyújtott
pályázati lehetõségeket.
Így kerülhettek (kerülhetnek) felújításra Pélyen is és Jászkiséren is
minden óvoda és iskola épület, valamint az évtizedek óta várt
tanmedence befedése, uszodaépítéssel valósul meg. Ez a beruházás
Jászkisérre vonatkozóan több mint 550 M Ft. Mindebbõl már csak
az uszoda befejezése várat magára, mely reményeink szerint ez év
novemberében befejezõdik.
Az oktatás-nevelés erõsödése biztos alapot nyújt településünk
jövõjére vonatkozólag.
Nagyon sok pályázatot készített az iskola, melyeken keresztül több
mint 100 M Ft – ot fordítottunk a taneszközök fejlesztésére, a
kompetencia alapú oktatás bevezetésére, a pedagógusok képzésére.
Ennek köszönhetõen 2010 szeptemberétõl referenciaintézményként mûködik.
E „nagy” beruházásnak köszönhetõen megújultak az óvoda
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folyosó újra lett festve, új burkolatot kapott és a tetõtér teljes
beépítésre került, ahol egy nagyon szép aulával, különbözõ
foglalkoztató helyiségekkel és nyelvi laborral bõvült az intézmény.
Az épület teljes akadálymentesítést kap, lifttel felszerelve.
Elõre láthatólag ez év novemberére fejezõdnek be az uszoda és a
hozzá tartozó létesítmények munkálatai is.
Reméljük, hogy mind a gyermekek és a szülõk magukénak érzik e
szép környezetet és gondoskodnak megóvásukról.
Természetesen az iskolák udvarain is új játszóeszközök kerültek
elhelyezésre, valamint egyéb pályázatokból (TÁMOP, TIOP)
különbözõ informatikai eszközök, pedagógiai segédeszközök
kerültek megvásárlásra.
Oktatási intézményeinkkel szorosan összefügg a Napközikonyha
üzemeltetése, így 2008 – ban új konyhai eszközök kerültek
megvásárlásra pályázat keretén belül, valamint 2010-ben a Napközi
lapos tetejének újraszigetelése került elvégzésre.
Így büszkén elmondhatjuk, hogy Jászkisér oktatási színvonala
biztos jövõt szolgáltat gyermekeink számára.
d.) Szociális ellátás területe
Bölcsõde
Kihasználtságát az elmúlt években igyekeztünk növelni. Az épület
karbantartását folyamatosan végezzük. Sajnos el kell mondani,
hogy elsõsorban nem azoknak a szülõknek a gyermekei kerülnek
elhelyezésre, akik napközben dolgoznak, hanem azoké, akik
felelõtlen szülõi magatartással, nem megfelelõen gondoskodnak
gyermekeikrõl.
Ebben az évben pályáztunk a bölcsõde felújítására, sikerrel zárult a
pályázat, így az elkövetkezendõ idõszakban közel 14 M Ft-ot
fogunk költeni az épület fûtésének, nyílászáróinak és szociális
részének felújítására.

épületei: az Attila úti óvodában teljes akadálymentesítés történt, a
Bocskai úti óvoda magas tetõt kapott és szintén akadálymentesítést. A Kossuth téri óvoda bõvítése egy tornaszobával,
foglalkoztató helyiséggel, új szociális blokkal bõvült, valamint
mindhárom óvodában új udvari játékok kerültek elhelyezésre. Így
jobb körülményeket tudunk biztosítani az óvodás gyermekeinknek
is.

Az iskolaépületek több évtizede nem tapasztalt felújításon estek át,
a Kossuth téri iskola szigetelése, akadálymentesítése készült el.
A Fõ úti iskola új szociális blokkot kapott, a földszinti tanári szoba
helyére zsibongó készült, valamint a nyílászárók cseréjére került és
külsejében is szép és impozáns formát öltött.
A Petõfi úti iskola összes nyílászárója kicserélésre került, minden
szinten felújításra kerültek a szociális helyiségek, minden terme és

A nappali szociális ellátást az Alapszolgáltatási Központ végzi.
Az intézmény feladatköre tartalmazza: a szociális étkeztetést, házi
segítségnyújtást, nappali ellátást, családsegítést, gyermekjóléti
szolgáltatást.
Ezen intézményünk modern körülmények között a Jászkisér,
Kossuth L. u. 46. sz. alatt mûködik. Szociális téren eredménynek
tudható be, hogy a kistérségi szinten mûködtetett Jászsági
Támogató Szolgálatot továbbra is mûködtetjük, annak ellenére,
hogy a finanszírozása csak pályázati pénzbõl, ill. az önkormányzat
kiegészítésébõl oldható meg.

Településünkön igen magas a szociálisan hátrányosak száma. Az
elmúlt 4 év alatt a szociális törvények, támogatások nagymértékben
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változtak. A gazdasági válság begyûrûzött, ennek hatására nõtt a
munkanélküliség, sajnos a jövedelemszerzési lehetõségek
csökkentek.
Lehetõségeinkhez mérten elsõsorban a legszegényebb és
legrászorultabb réteget igyekszünk támogatni. Mind az
önkormányzaton keresztül juttatott segélyezésnél, mind az
intézményeknél, mind a nappali szociális ellátás terén.
A Szociális Bizottság az elmúlt idõszakban igyekezett a
legrászorultabb réteget a segélyezés különbözõ formáiban
részesíteni.
A 4 év alatt kifizetett összegek a 120 és 183 millió Ft értékhatárok
között mozogtak évente. Ezen különbözõ segélyezési formák
tartalmazzák a rendszeres szociális segély, idõskorúak járadéka,
rendszeres gyermekvédelmit támogatás, ápolási díj és egyéb
ellátásokat. A segélyezési formák között több olyan ellátás is van,
melyet nem kötelezõek, de az önkormányzat fontosnak tartja, hogy
a bajba jutott embereken segítsen (pl.: temetési segély, rendkívüli
segély). A segélyezettek között többségében munkanélküliek
vannak.
Az elmúlt években a regisztrált munkanélküliek számának
változása:
2006 évben
387 fõ
2007 évben
387 fõ
2008 évben
409 fõ
2009 évben
498 fõ
2010 június 30-ig 446 fõ
Ebben az évben a közcélú dolgozók foglalkoztatása keretében 152
fõ kerül foglalkoztatásra, 82 M Ft felhasználásával.
Tapasztalat, hogy a kevésbé kvalifikált emberek nem tudnak
elhelyezkedni. Akiknek a végzettsége engedi, azoknak nagyrészt el
kell járni a településrõl, ami ma már természetes kell, hogy legyen,
hiszen az urbanizációs és egyéb folyamatok nem teszik lehetõvé,
hogy egy kistelepülés minden ott élõnek munkahelyet biztosítson.
Önkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a
fiatalokat megtartsa, hogy tanult, jó képességû embereket
foglalkoztassanak a helyi vállalkozók.
Ennek legfõbb alapja az iskolai oktatás, valamint a továbbtanulni
akaró gyermekek segítése. Ezért gyermekeink beiskolázását az
elmúlt 4 évben is önkormányzatunk évente több millió forinttal
támogatta. Az általános iskolás gyerekeknél az Állam, a rászorult
rétegnek ingyen biztosítja a tankönyvet, az önkormányzat
gyermekenként 4 e Ft támogatást nyújt azoknak, akik ebbõl a
körbõl kimaradtak. Ugyan úgy a közép- és felsõoktatási
intézménybe járó jászkiséri diákoknak 4000 Ft egyszeri
beiskolázási támogatást biztosítunk.
A felsõfokú intézményekbe járó jászkiséri gyermekek közül
minden évben 15, ill. 17 gyermek kapott, ill. kap tanulmányi
ösztöndíjat a BURSA HUNGARICA pályázaton keresztül.
Ezek a tények reálisan mutatják az önkormányzat, településünk
vezetésének jövõbe tekintõ, felelõsségteljes gondolkodását.

e.) Sport területe
Településünkön fontos az „ép testben ép lélek”gondolkodás
elfogadása és cselekvése. Szerencsére elmondható, hogy aktív
sportélet folyik mind az iskolában, mind a felnõttek körében és
tömegsportban egyaránt.
Az iskolában ki kell emelni a sítáborozást, a Természetjárók
Egyesülete munkáját, az úszásoktatást, mely az új uszoda
megépülésével még nagyobb lehetõséget nyújt, valamint az egyéb
sportrendezvények szervezését.
A helyi sportegyesület mûködését folyamatosan támogatja a
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mindenkori képviselõ-testület, évente több millió forintos anyagi
forrást biztosítva, valamint a sportpálya fenntartását az
önkormányzat közcélú dolgozókkal is segíti.
2006 õszén került felújításra a sportpálya öltözõje, melyet jól
kihasználnak az aktív sportolók is. A sportolni vágyók örömmel
vesznek részt az évente megrendezésre kerülõ sportnapon,
valamint még az esélyegyenlõségi nap tömegsport rendezvényén
is.
f.) Közrend, közbiztonság és környezetvédelem
Közrend és közbiztonság terén az elmúlt 4 évben nagyon komoly
fejlõdést sikerült elérnünk településünkön, mindannak ellenére,
hogy sokszor a biztonságérzetünk mégsem ezzel arányos.
Az elmúlt években, mint annak elõtte is, folyamatosan segítettük a
rendõrök munkáját, az évenkénti anyagi támogatás mellett laptoppal, különbözõ felszerelési tárgyakkal. Ugyanakkor új helyre
költöztek rendõreink. 2010. augusztus 1-je óta a négy rendõri
státusz teljes mértékben betöltésre került, 2 rendõrnek szolgálati
lakást is biztosítunk. A rendõrök szolgálati idejét és helyét a
Jászapáti Rendõrõrs határozza meg.
A közrend és közbiztonság érdekében 1 fõ közterület-felügyelõt
és pályázat segítségével 2 fõ településõrt foglalkoztatunk.
2009 évben újjáalakult a Polgárõrség, munkájukat az
önkormányzat egy LADA NÍVA terepjáró vásárlásának
segítésével támogatta, valamint mûködési költségeit anyagi
támogatással segítjük.
A település központjában térfigyelõ rendszer kiépítése került
elhelyezésre, melynek folytatását tervezzük.
A közbiztonságot nagyban befolyásolja a tûzvédelemmel
kapcsolatos feladatok ellátása. Ezért Tûzoltóságunk mûködését
az önkormányzat anyagiakban is nagyban támogatja, valamint

2009-ben megvásárlásra került egy új gépjármû fecskendõ,
melynek közel 10 M Ft önerejét Önkormányzatunk biztosította.
Környezetvédelem területén nagy elõrelépésként könyvelhetjük
el, hogy 2006 végén befejezõdött a szennyvízhálózat kiépítése,
melynek elfogadtatása igen nehéz, még a mai napig is a lakosság
körében, de a gyermekeinkre és jövõnkre kell gondolni.
A felhagyott szeméttelep rekultivációja várat magára, a tervezés
folyamatban van, ez természetesen csak Állami pénzbõl fogjuk
tudni megoldani.
Saját erõbõl és pályázati forrásból egyaránt az elmúlt években
nagyon sok illegális szemétlerakó helyet szüntettünk meg. A
közterületek szépítését, rendben tartását az önkormányzat
elsõsorban közcélú munkásokkal, ill. saját dolgozókkal végzi.
Ez nem kis feladatot ró az önkormányzatra. Itt a lakosok
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megértése, tenni akarása, saját magukkal szembeni elvárása,
környezetük igényes kialakítása jelenthet elõrelépést.
Több helyen utcai szeméttárolókat helyzetünk el, ill. igyekeztünk a
köztereken padokat elhelyezni, parkolókat építeni, hogy ezzel is
óvjuk, szépítsük környezetünket.
3. Hatósági és közigazgatási ügyintézés és egyéb kapcsolatok
Hatósági, közigazgatási ügyintézésben a szolgáltató jelleg
erõsödött, a feladatok sokrétûsége szaporodott, ami a munkát
nehezítette.
Legtöbben a szociális problémák miatt keresik fel a hivatalt, a
hatósági munkában a szabálysértések kezelése a legnehezebb.
A pénzügyi és építésügyi feladatok igen összetettek, a pályázatok
készítésétõl az elszámolásáig bonyolult utat fut be egy-egy
munkafolyamat. A pályázatkészítéstõl az elszámolásig, a
mindennapi problémák megoldásán túl, hatalmas felelõsség hárul a
dolgozókra.
Ezen összetett és bonyolult szakmai feladatok elvégzéséhez ma már
egyre jobb képzettségû, megfelelõ szakmai végzettséggel, több
éves gyakorlattal rendelkezõ dolgozókra van szükség.
A dolgozók szakmai irányú végzettségét, szakirányú beiskolázással
segítjük. Büszkén mondhatjuk, hogy míg 1998-ban a Polgármesteri
Hivatalban 3 fõ felsõfokú végzettségû munkatárs volt, ma már 12 fõ
rendelkezik felsõfokú végzettséggel.
Az elmúlt években, a kor ügyintézésének megfelelõen, pályázati és
saját erõbõl a számítógépes rendszert is felújítottuk.
2009. január 01. napjával új intézményt hoztunk létre, a Jászkiséri
Településüzemeltetési Intézményt (JÁTI), melynek feladata, mint
neve is tükrözi, a település üzemeltetésével kapcsolatos
mindennemû feladatok ellátása.
Az utak karbantartásától a járda építéséig, az állati hulla kezelésétõl
a piactér mûködtetésén keresztül a közterületek tisztán tartása, a hó

7

A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzattal az együttmûködés
zavartalannak mondható, igyekszünk kölcsönösen segíteni egymás
munkáját.
A lakossággal a kapcsolattartás közvetetten ugyan, de egyik
legaktívabb módja, a civil szervezeteken keresztül történik.
Nagymértékben támogatja az önkormányzat anyagiakkal és
egyebekkel a civil szervezetek munkáját.
2006-2010 közötti idõszakban a civil szervezetek számára
nyújtott készpénztámogatás összege: több mint 28 M Ft.
A Képviselõ-testület nagy gondot fordít a település értékeink
megóvására, mely abból is kitûnik, hogy az egyházak pályázaton
történõ forrásait igyekszik kiegészíteni, valamint a hagyományosan
évente megrendezésre kerülõ nemzeti ünnepeken túl, az immár
hagyományos Pünkösdi Vigadalmi Napokat a Pendzsom
Nemzetközi Néptánc Fesztivált, valamint az Apáról-Fiúra Népi
Gyermekjátékok bemutatóját is támogatja.
S itt kell megemlíteni mindazokat a kezdeményezéseket, amikor
civil szervezet, vagy egyéni hasznos kezdeményezést karol föl és
segíti mind erkölcsileg, mind anyagilag (pl.: október 6-ai emlékmû,
Trianoni emlékmû stb.)
A külkapcsolatok építését 3 testvértelepülésünkkel erõsítjük
Niederlenz (Svájc), Bácskossuthfalva (Szerbia) és Szcyrk
(Lengyelország).
A civil szervezeteken keresztül, egyéb határon túli kapcsolatok is
erõsítik egymás kultúrájának és hazánk történelmének
megismerését.
A civil szervezetek összetartó ereje, kisebb és nagyobb
rendezvények teszik lehetõvé és segítik elõ a lakosság
együttmûködését és elõre haladását, valamint a közösségek és a
település összetartó erejének erõsítését.

4. Helyi gazdaság fejlesztése, térségi együttmûködés
A mai nehéz gazdasági helyzetben elsõdleges feladat a
lehetõségekhez mérten, a meglévõ munkahelyek megtartása és az
esetleges munkahelyteremtõ vállalkozások segítése.
Mindezt megfelelõ terület biztosításával, ill. annak segítésével,
hogy az Állam által nyújtott lehetõségeket, pályázatokat ki tudjuk
használni.
Az információ érték, mi elsõsorban ehhez az értékhez tudjuk
hozzájuttatni a vállalkozókat.
Szerencsére az elmúlt években is több helyi vállalkozás használta ki
ezeket a lehetõségeket, így jöhetett létre a Jászkiséri Halas Kft.
beruházásában elkészített intenzív halnevelõ üzem is.

eltakarítás, a közcélú dolgozók foglalkoztatásáig, minden itt
csapódik le.
2009. július 01-tõl pedig visszavettük a helyi ivóvízhálózat
üzemeltetését is, melyet szintén a JÁTI munkatársai látnak el.
A lehetõségekhez mérten, a lakosságot maximálisan igyekszünk
pontos, tényszerû információval ellátni, a helyi és megyei sajtóban,
a település honlapján keresztül, a jól bevált, 2007-ben felújított
hangosbemondót alkalmazva is.
A települési Képviselõ-testület ülései nyilvánosak, ahol bármely
lakos részt vehet, akár pártok, gazdasági egységek, egyházi és civil
szervezetek képviselõi is. Sajnos ezt nem használják ki. Az évente
megrendezésre kerülõ közmeghallgatáson is tájékoztatjuk a
lakosságot.

Térségi szerepét tekintve, határozottan mondhatjuk, hogy a
település erõsödött. A 2009. július 01. napján visszakapott városi
rang lehetõséget nyújt a további fejlõdésre, a település kistérségi
szerepének erõsítésére. Ugyanakkor felelõsséget is ad, hogy a
meglévõ ellátásokat, szolgáltatásokat, a mikrotérségi vezetõ
szerepet megtartsuk és jó példával elöl járva, továbbfejlesszük.
Az elkövetkezendõ 4 évben is lesznek olyan feladatok, melyet más
településekkel (kistérségen belüli vagy kívüli) kell megoldanunk.
(Pl.: felhagyott hulladéklerakók rekultivációja, belvízcsatorna
rendszer felújítása, ivóvízminõség-javító program II. ütemében
való részvétel, a már meglévõ társulási szinten mûködtetett
feladatok további ellátása.)
Az elmúlt évek munkájának köszönhetõen, városunk neve
nemcsak a térképen egy településnév, de büszkén elmondhatjuk,
hogy Jászkisér nevét országosan és a határon túl is, sokan ismerik.
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5. Vagyongazdálkodás

Az elmúlt 4 évre is, mint ahogyan az elmúlt 12 évre is
elmondhatjuk, az önkormányzat felelõsségteljesen, elõretekintõen,
megfontoltan, takarékosan és jól gazdálkodott.
Likviditási problémák nélkül, kötelezõ feladatokon túl, néha erején
felül, de mindig a település lakosait, az itt élõ emberek érdekeit
figyelembe véve oldotta meg a reá háruló feladatokat.
Településünk életében a legnagyobb beruházás, a
szennyvízberuházás 2006 évben lezárult, a település anyagi
helyzetét hosszú távon befolyásolja (2012-ig). De mindezt tudva,
azóta is megfontolt, ésszerû, takarékos gazdálkodást folytatva,
további nem kis fejlesztéseket hajtottunk végre Jászkiséren. A
település vagyona az elmúlt 4 év alatt 1.889.753 E Ft-tal
gyarapodott!
Ez is mutatja, hogy felelõsségteljes, szakmai hozzáértéssel végzett
gazdálkodást folytatunk, mely köszönhetõ a Polgármesteri Hivatal
és az intézmények vezetõinek és dolgozóinak egyaránt.
Ezen fejlõdés mutatja a Képviselõ-testület helyes irányú
gondolkodását, hogy mindenkor a település érdekeit helyezi
elõtérbe döntéseinél, a prioritás felállításánál ésszerû és megfontolt
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határozatokat hoz. Továbbra is figyelemmel kell lennünk, a lakosok
érdekeit szolgáló, elsõsorban reális, megvalósítható fejlesztések
elõtérbe helyezésére.
Mint a tájékoztatómból kitûnik, a négy év munkája bõséges,
sokrétû, összetett feladatokból áll. Ezen idõszak eredményeit
nagyvonalakban kívántam bemutatni.
A tervezett feladatok megvalósítását, a forráslehetõségeket és a
mindenkori körülményekhez képest rangsorolni kellett és kell.
Mindezen célok nem lettek volna elérhetõk, megvalósíthatók, a
Képviselõ-testület, az önkormányzati dolgozók, a lakosság
hozzáállása, segítõ szándéka, türelme és megértése nélkül.
Köszönöm mindazoknak, akik lehetõvé tették az elmúlt 4 év
eredményeinek létrejöttét.
Bízom benne, hogy a jászkiséri választópolgárok a tényeket, a már
látható, becsületes munkát, a Jászkisérért tenni akarókat fogják
értékelni az október 3-i választáson is. Hogy folytathassuk a
megkezdett munkát „Önökkel-önökért”.
Jászkisér, 2010. szeptember 01.
Hajdú László
polgármester
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