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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

Tisztelt Jászkisér Város Polgárai!
jelentõségét az elõttünk álló idõszak felelõsségteljes munkájának,
amely most ránk vár.
A jászkisériek összefogására, együttmûködésére, kitartására most
is szükség lesz, talán még nagyobb mértékben, mint az elmúlt
években.
Csak közösen valósíthatjuk meg céljainkat!
Mindenkinek tenni kell az közösség asztalára, hogy olyan
Jászkiséren élhessünk, ahol a tisztességes munka, a teljesítmény
becsülete, a szolidaritás, és az egymás iránti tisztelet határozzák
meg városunk lakóinak boldogulását.
Kívánom Önöknek, hogy az elõttünk álló négy esztendõben
õrizzük meg eredményeinket, és sikerekben, erõben, egészségben
teljen.
Tisztelettel:
Hajdú László
Jászkisér Város Polgármestere

Jászkisér város demokratikusan megválasztott polgármeste-reként
köszöntöm Önöket!
Ezúton köszönöm meg a magam és a megválasztott képviselõtestületi tagok nevében azt a támogatást, megtisztelõ bizalmat,
amelyet városunk polgáraitól kaptunk.
Ennek eredményeként az elkövetkezõ 4 évben lehetõséghez
jutottunk, hogy bebizonyítsuk jobbító szándékunkat, tenni
akarásunkat. Hogy tudásunk legjavát nyújtva tovább fejlesszük
településünket, szolgáljuk az itt élõket.
Örömmel tudatom, hogy településünkön a szavazatok alapján a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat tagjaként képviseli
az itt élõk érdekeit ifj. Sebestyén Ferenc a Fidesz-KDNP színeiben.
Mindannyian tudjuk, hogy nagy az elvárás irántunk. Ez növeli a

Kovács Kitti az elsõ szavazóknak járó emléklapot veszi át
az 1. számú szavazókörben.

1956

Tisztelettel és szeretettel
meghívjuk
Önt és kedves családját

2010. október 22-én
17 órai

kezdettel
a Mûvelõdés Házába
az 1956-os
Forradalom és szabadságharc
ünnepi megemlékezésére.
Kérjük jelenlétével
tisztelje meg
ünnepségünket
és hozzon magával egy gyertyát!

2

Jászkiséri Tudósító

2010. október

TÁJÉKOZTATÓ
a 2010. október 3-i helyhatósági választásokról
Tisztelt Képviselõk, Polgármester Úr! Tisztelt
Jelenlévõk!
Október 3-án ismét polgármestert, helyi képviselõket,
kisebbségi önkormányzati képviselõket választottunk és a
megyei közgyûlési listákra szavaztunk.
Röviden az elõkészítõ munkáról:
Az értesítõk és az ajánlószelvények az elõírt határidõn belül
kiküldésre kerültek.
A névjegyzékbõl való kimaradás miatt kifogás nem érkezett.
A névjegyzék pontosítására több esetben volt szükség, melyet
folyamatosan végrehajtottunk.
Az ajánlási idõszak viszonylag rövid volt, a korábbi
választásokhoz képest. A jelöltek augusztus utolsó napjaiban
jelentkeztek. Megállapítható, hogy a rendelkezésre álló
idõbõl, szeptember 3-ig, az utolsó két nap volt a legaktívabb.
Jászkisér település egyéni listás önkormányzati képviselõnek
28 jelölt jelentkezett a megszerezhetõ 8 mandátumért.
Nyilvántartásba vételük folyamatosan, a 2 napos határidõk
betartásával történt.
Az elõkészületeket, a nyilvánosság, a szigorú szabályozottság, egyfajta túlbiztosítás jellemezte. A Helyi Választási
Bizottsághoz azonban nem érkezett jelzés törvénytelenségrõl
sem az ajánlási, sem a kampány idõszakban.
A Helyi Választási Bizottság elvégezte a kötelezõ feladatát,
így október 3-án felkészülten várta, hogy megállapíthassa az
eredményt.

A helyi választás eredményérõl a hirdetõtábláról, az
internetrõl, a helyi újságból nagyon sokan értesülhettek,
értesültek. A Helyi Választási Bizottság elnökeként
megállapítom, hogy a helyhatósági választás Jászkiséren
eredményes és törvényes volt. Egyedüli negatívumként csak
az alacsony részvételi arány 40,73%-ot tenném szóvá, amit
azonban semmilyen választási szerv sem tud befolyásolni.
Bár ez az arány is valamivel magasabb az elõzõ két ciklushoz
viszonyítva.
Végeredményként megállapítást nyert, hogy a 3 fõ
polgármester jelöltbõl Hajdú László, míg az egyéni listás
képviselõ jelöltekbõl, a 28 fõbõl 8 fõ került be a képviselõtestületbe.
A Cigány kisebbségi önkormányzat képviselõ-testület 4 fõ
lehetett a központi elõírások szerint. Jelölt 16 fõ volt.
Végezetül a magam nevében szeretném megköszönni a
választási bizottságban, szavazatszámláló bizottságokban
dolgozók lelkes és fáradhatatlan munkáját, mely a jelenlegi
eredményt hozta. Ugyancsak köszönet illeti a Helyi
Választási Iroda ezen munkában résztvevõ valamennyi
dolgozójának az odaadó, lankadatlan tevékenységét,
együttmûködését.

Legvégül, de nem utolsó sorban szeretnék gratulálni a HVB
nevében Hajdú László ismételten megválasztott polgármester
úrnak, valamennyi megválasztott képviselõnek az újra- vagy
Október 3-án reggel 6 órakor minden szavazókörben rendben újkénti megválasztásához.
elkezdõdött a szavazás. Napközben a Helyi Választási
Bizottság tagjai többször ellenõrzést tartottak a Azt kívánom mindannyiuknak, hogy jó összhangban,
szavazókörökben és meggyõzõdtünk arról, hogy a egymást megértve és segítve dolgozzanak az elkövetkezõ
szavazatszámláló bizottságok minden helyen rendben, ciklusban, hogy a településünk mind szebbé és a jó oldaláról
törvényesen végezték feladatukat. A szavazás lebonyolítása váljon híressé. A város lakossága legyen mind megelésorán azzal összefüggésben hivatalos bejelentés nem érkezett gedettebb a hozott döntések következtében megvalósuló
a HVB-hez.
beruházások, fejlesztések, szociológiai intézkedések
A választás napjáról:

A szavazókörök 19 órakor zártak, ezt követõen megkezdõdött
a maratoni számolgatás. Fáradtan, de türelmetlenül vártuk az
eredményeket.
A szavazókörökbõl behozott jegyzõkönyvek sem jogi, sem
számszaki hibát nem tartalmaztak. Ezek ellenõrzésére
számítógépes programot használtunk, mely
megalapozottabbá, biztosabbá tette a végeredmény
megállapítását. A jegyzõkönyvek összesítésével végül hétfõn
reggel úgy 1.30 óra körül végeztünk. Egész napos folyamatos
munkánk eredménye alapján alakulhat meg ma az új
képviselõ-testület az újraválasztott polgármester vezetésével.
A végeredmény megállapítása 2010. október 5-én 16 órakor
jogerõssé vált.
Eddig az idõpontig ugyanis törvényességi kifogást írásban,
bizonyítékokkal senki nem nyújtott be.

következtében.
Ehhez a munkához kívánok a polgármester úrnak, a
képviselõ-testület és a cigány kisebbségi önkormányzat
valamennyi tagjának nagyon jó erõt, egészséget,
munkájukhoz kitartást, és kívánom, hogy a munkájuk a város
fejlõdését, a lakosság jó közhangulatát eredményezze.

Jászkisér, 2010. október 11.
Szabó László
a Helyi Választási Bizottság elnöke
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Jászkisér Város Helyi Választási Iroda
Közleménye
A 2010. október 3-án megtartott helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választás eredménye Jászkisér városban.
Polgármester
Jelölt neve

Jelölõ szervezet(ek)

1 Hajdú László

FÜGGETLEN

2 Madarász Sándor

JOBBIK

3 Balogh Roland

FÜGGETLEN

Kapott
érvényes
szavazat

%

1 043 59,16

polgármester

642 36,42
78

4,42

Képviselõk
Jelölt neve

1 Madarász Sándor
2 Gócza Zoltán
3 Kiss Lajos
Gubiczné Dr. Csejtei
4
Erzsébet
5 Baloghné Dr. Baka Ibolya
6 Ádám Kálmán
7 Holló Zoltán
8 Sebestyén Ferenc
9 Lukácsi György Sándor
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Menyhárt Ferencné
Balog László
Balogh Tamás
Borbély Gyula
Szüle Andrásné
Kovács Károly
Volosinovszki Antal Illés
Bajzáthné Tóth Klára
Csomor András
Kovács Mihály
Nagy Gyula Imre

21 Nemes András
22
23
24
25
26
27
28

Krizsai Sándor
Nagy Mihályné
Halász Zsuzsanna
Nagy István
Héjáné Kalmár Ildikó
Balogh András László
Sipos Elek

Jelölõ szervezet(ek)

JOBBIK
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FIDESZ
KDNP
FIDESZ
KDNP
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FIDESZ
KDNP
FIDESZ
KDNP
FÜGGETLEN
MSZP
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
MSZP
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FIDESZ
KDNP
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN
FÜGGETLEN

Kapott érvényes
szavazat

691 Képviselõ
661 Képviselõ
643 Képviselõ
621 Képviselõ
593 Képviselõ
573 Képviselõ
553 Képviselõ
545 Képviselõ
528
499
493
457
424
409
390
386
329
320
309
307
294
292
156
156
118
94
88
75
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A megválasztott képviselõk száma: 8
Jászkisér Város Képviselõ-testülete:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hajdú László
polgármester
Kiss Lajos
alpolgármester
Madarász Sándor
képviselõ
Gócza Zoltán
képviselõ
Gubiczné Dr. Csejtei Erzsébet képviselõ
Baloghné Dr. Baka Ibolya
képviselõ
Ádám Kálmán
képviselõ
Holló Zoltán
képviselõ
Sebestyén Ferenc
képviselõ

A jegyzõkönyvi részletes eredmények megtekinthetõk: http://www.valasztas.hu oldalon

A 2010. október 3-án megtartott helyi cigány kisebbségi önkormányzati képviselõk választási
eredménye Jászkisér városban
Jelölt neve

Jelölõ szervezet(ek)

Kapott
érvényes
szavazat

1 Ráczné Ajtai Terézia
2 Demeter Lajos
3 Duka Judit

LUNGO DROM
MCF FÓRUM
LUNGO DROM

39 Képviselõ
25 Képviselõ
23 Képviselõ

4 Dankó Tivadarné

LUNGO DROM

18

5
6
7
8
9
10

Jászkiséri Etnikai Szervezet
LUNGO DROM
MCF FÓRUM
Jászkiséri Etnikai Szervezet
MCF FÓRUM
Jászkiséri Etnikai Szervezet
KÖZÉLETI ROMA NÕK
EGYSÜLETE
Jászkiséri Etnikai Szervezet
RO-MA

18
16
15
13
11
8

Balogh András László
Seres Béláné
Rácz József
Ajtai Piroska
Demeter Mária
Duka Erzsébet

11 Felföldi János
12 Csikós Lajos
13 Vidák Tamás
14 Kanalas Lászlóné
15 Kanalas József
16 Kanalas Roland

(sorsolással)

Képviselõ

8
6
2
0

RO-MA
RO-MA
RO-MA

0
0

A választókerületben a választás eredményes.
A megválasztott képviselõk száma: 4
Jászkisér Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselõ-testülete
2010. október 12-én megtartott alakuló ülésén
Ráczné Ajtai Terézia került megválasztásra elnöknek, valamint Duka Judit elnökhelyettesnek.

Jászkisér Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselõ-testülete
1.

Ráczné Ajtai Terézia

elnök

2.

Duka Judit

elnökhelyettes

3.

Dankó Tivadarné

tag

4.

Demeter Lajos

tag

A választással kapcsolatos eredmények megtekinthetõk a www.valasztas.hu elérhetõségen.
dr. Gócza Tamás
HVI Vezetõje
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Hajdú László Jászkisér város Önkormányzati Testületének
2010.10.11-én megtartott alakuló ülésén megtartott beszéde
Õszinte tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet Jászkisér
Város Önkormányzatának alakuló ülésén, mint Jászkisér
demokratikusan megválasztott polgármestere.
Köszönöm a magam és a megválasztott képviselõ-testületi tagok
nevében azt a megtisztelõ bizalmat és támogatást, melyet városunk
választópolgáraitól kaptunk.
Külön köszönöm a Helyi Választási Bizottság lelkiismeretes
munkáját.
Ennek eredményeként az elkövetkezendõ négy évben lehetõséghez
jutottunk, hogy bebizonyítsuk jobbító szándékunkat, tenni
akarásunkat.
Mindannyian érezzük és tudjuk, hogy nagy az elvárás
irántunk. Nekünk, Jászkisér választott vezetõinek az a
felelõsségteljes feladatunk, hogy hozzátegyük mindazt a település
életéhez, amit ma egy önkormányzat hozzátehet.
Láthatjuk, hogy ez néha mennyire kevés, de érezhetjük azt is, hogy
ez néhol milyen sok tud lenni.

Természetesen ezt felelõsségteljes, megfontolt, takarékos
gazdálkodással lehet elérni.
Továbbra is támogatni kívánjuk az egyházakat,
erkölcsi normáik gyermekeink nevelésében érvényesülhessenek,
valamint a civil szervezõdéseket, hogy véleménynyilvánításukkal, széles körû munkájukkal segítsék a település fejlõdését.
Hatékony önkormányzati munkát kívánunk végezni,
mely erõsíti Jászkisér térségi szerepét, hogy az itt élõk
boldogulását, tisztességes munka, a teljesítmény becsülete, a
szolidaritás és az egymás iránti tisztelet határozzák meg.
Vannak terveink és céljaink, és vannak olyan feladatok,
melyet kiemelten kívánunk végezni. Az önkormányzati törvény
szabályozza az alpolgármesterek választásának lehetõségeit. Ezért
– a lehetõséget kihasználva – , képviselõ társaim közül egy fõ
társadalmi megbízatású alpolgármestert fogok javasolni, aki az
általános helyettesítésemet látja el, valamint a törvény által újonnan
biztosított 1 fõ külsõs alpolgármestert javaslok, akinek feladata:

Márai Sándor szavai kell, hogy erõt adjanak minden
nehézség leküzdésére, miszerint:

–
kiemelten a civil szervezetekkel történõ kapcsolattartás,
–
a kulturális célra alkalmas, kihasználatlan ingatlanok
gyakorlati hasznosításának kidolgozása,
–
a szórakozás, és kulturális lehetõségek bõvítésének
elõsegítése,
–
a szociálisan hátrányos helyzetû, és nehéz körülmények
között élõ emberek munkalehetõségének javítása, bõvítése,
összehangolása,
–
a közmunkásként dolgozók aktív munkavégzésének
koordinálása.

„Az életnek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az
emberek ügye felé fordulunk.”
Ígérem, minden eszközt meg fogunk keresni, hogy
településünk az itt élõk javára fejlõdjön.
Terveink, céljaink vannak, az elõttünk álló idõszakra, melyet a
mögöttünk lévõ évek biztos alapjaira építhetünk.
Elsõdleges feladat a meglévõ munkahelyek megtartása,
és az újonnan munkahelyet teremtõ vállalkozók támogatása.
Cél:
minden embernek tisztességes munkalehetõség biztosítása.
Társadalmunk alapja a biztos családi háttér. A
családon belül elsõdleges a gyermekek taníttatásának biztosítása, a
beiskolázásuk segítése, hozzásegítésük az ösztöndíjhoz. A
családhoz tartoznak az idõsek is, kiknek életkörülményeit a nappali
szociális ellátások megtartásával és fejlesztésével kívánjuk
segíteni.
A dolgozó szülõknek, hogy gyermekeiket biztos helyen tudják, míg
kenyérkeresõ tevékenységüket végzik, a bölcsõdei – óvodai ellátást
továbbra is biztosítjuk. Magas színvonalú oktatást nyújtunk iskolás
gyermekeinknek, hogy tudásuk megalapozásával, hasznos tagjai
lehessenek társadalmunknak.
A település egészségügyi szolgáltatásait fejleszteni
kívánjuk. Minden önkormányzati kötelezõ- és vállalt feladatot
továbbra is ellátunk.
Kiemelt hangsúlyt helyezünk a település közbiztonságára,
vagyonvédelmére és környezetünk megóvására egyaránt. Ehhez
nyújt segítséget a rendõrség, a polgárõrség, a közterület-felügyelet,
a térfigyelõ kamerarendszer és a köztestületi tûzoltóság.
Továbbra is fontos feladataink közé soroljuk a meglévõ
infrastruktúrák megóvását, fejlesztését.
Az elõttünk álló kiemelt nagyságú beruházások, a felhagyott
szeméttelep rekultivációja, a csapadékvíz-elvezetõ rendszer
újraépítése, az ivóvízhálózat- ill. a vízminõség javítása, valamint
belterületi útjaink jó minõségû, szilárd burkolattal történõ ellátása.
A kisebb volomenû, de fontos, és a lakosság által elvárt igényeket is
igyekszünk kielégíteni. Ide sorolható többek között az intézmények
épületeinek karbantartása, esetleges bõvítése, a piac üzemeltetése,
játszótér építése, járdák felújítása, a közterületek szépítése is.
A külsõ gazdasági körülmények negatívan hatnak az
önkormányzat gazdálkodására, mindennek ellenére
célunk: az önkormányzat által fenntartott közintézmények
mûködõképességének megtartása, fejlesztése, az önkormányzat
stabil pénzügyi helyzetének biztosításával.

Elsõdleges cél: az itt élõ emberek tisztességes jövedelemhez
juttatása.
Meggyõzõdésem, hogy a becsületesség a legjobb politika,
hogy amit az ember megtett eddigi életében, az az alap és biztosíték
a jövõben történõ fejlõdésre.
Ma még nem tudjuk, hogy milyen törvényi változások
lesznek, miként változik az önkormányzat által betöltött szerep, és
fõként, milyen anyagi források állnak majd rendelkezésre. De
bízzunk a jövõben, annak ellenére, hogy tudjuk, nehéz idõk jönnek.
Ha elõre akarunk jutni, mindenkire szükségünk van.
Mindenkinek tenni kell a közösség asztalára, és vigyázni a
közösség vagyonára.
Együtt kell dolgoznunk a településen mindenkivel, aki hajlandó
együttmûködni. A jászkisériek összefogására, együttmûködésére,
kitartására, ezentúl is szükség lesz. Talán még nagyobb mértékben,
mint az elmúlt években.
Nyitott szívvel fogadunk minden olyan kezdeményezést,
mely meggondolt, reális elképzelésen nyugszik és városunk javát
szolgálja.
Tisztelt Képviselõtársaim! Tisztelt Jelenlévõk!
Kívánom Önöknek, hogy az elõttünk álló négy esztendõ
sikerekben, erõben, egészségben teljen el, hogy mindnyájan
legjobb tudásunkat, akaratunkat, településünk fejlõdése érdekében
használjuk fel, hogy Jászkisér egy szépen fejlõdõ, egymást tisztelõ,
igényes emberek által lakott, békés kisváros legyen.
Kérem, tolmácsolják köszönetünket és jókívánságainkat Jászkisér
város választópolgárainak.
Jászkisér, 2010. október 11.
Hajdú László
Jászkisér Város Polgármestere
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Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
Alakuló Ülésérõl
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
2010. október 12-én 16 órai kezdettel tartotta meg alakuló ülését a
Mûvelõdés Házában. Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet nyitotta meg az
ülést. A Himnusz közös eléneklése után köszöntötte az újonnan
megválasztott Hajdú László polgármestert és a képviselõ-testület
megválasztott tagjait, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjait,
intézményvezetõket, díszpolgárokat. Majd Szabó László a Helyi
Választási Bizottság elnöke tartotta meg tájékoztatóját a
választásról és ismertette a választás eredményeit, melyeket az
alábbi oldalakon olvashatnak. Ezt követõen a képviselõk eskü
letétele következett, majd Hajdú László tette le polgármesteri
esküjét, ezután a megbízó leveleket vehették át Szabó Lászlótól.
Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet fontos gondolatként emelte ki, hogy a
testületi munkát ne a pártoskodás, vita jellemezze, hanem közösen,
a felelõsséget vállalva végezzék munkájukat. Közös célként
Jászkisér elõremenetelét, fejlõdését tekintsék. Hajdõ László
polgármester vette át a szót és következõ napirendi pontként a
képviselõ-testület tárgyalta a Szervezeti és Mûködési Szabályzat
módosításait. A módosítások az alábbiakat érintették:
?
A képviselõ-testület létszáma törvényi változás miatt 9 fõre
módosul, tagjai változtak.
?
A törvényi rendelkezés átemelésével lehetõség nyílik „külsõs”
alpolgármester választására.
?
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnevezése
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságra módosul.
?
A bizottsági tagok létszáma csökken:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
13 fõrõl 9 fõre
Szociális Bizottság
9 fõrõl 7 fõre
Kulturális Bizottság
9 fõrõl 7 fõre
Ügyrendi Bizottság
nincs változás
A módosításokat egyhangúlag elfogadták.

Külön napirendi pontként szerepelt az Ügyrendi Bizottság
megválasztása, melynek elnöke Sebestyén Ferenc lett, tagjai pedig
Ádám Kálmán és Baloghné dr. Baka Ibolya. Megválasztásuk után
rögtön munkához fogtak, hiszen az alpolgármester személyének
megválasztására került sor, melyet a testület titkos szavazással
választ. A törvény lehetõvé teszi a külsõs alpolgármester választását
is. Így Hajdú László polgármester javaslatot tett 1 fõ
alpolgármesterre, akit a képviselõ-testület saját tagjai közül választ
meg, illetve 1 fõ „külsõs” alpolgármester személyére. Akinek
feladata:

–
a közmunkásként dolgozók aktív munkavégzésének
koordinálása.
A képviselõ-testület tagjai titkos szavazással alpolgármesternek
egyhangúlag Kiss Lajost, „külsõs” alpolgármesternek pedig
Lukácsi Györgyöt választották meg.
A testület döntött a polgármester illetményérõl és
költségátalányáról, valamint az alpolgármesterek illetményérõl, a
bizottsági tagok tiszteletdíja ez évben nem változott.
Utolsó napirendi pontként a bizottságok megválasztására
került sor. Madarász Sándor nem értett egyet a bizottságok
összetételével, ezért 1 ellen szavazattal és 1 tartózkodás mellett
fogadták el a javaslatot. Ezek alapján az alábbi bizottságok
kezdhetik meg a munkát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
1. Gócza Zoltán
2. Ádám Kálmán
3. Holló Zoltán
4. Gubiczné dr. Csejtei erzsébet
5. Sebestyén Ferenc
6. Balog László
7. Borbély Gyula
8. Kovács Károly
9. Nemes András

elnök
tag
tag
tag
tag
kültag
kültag
kültag
kültag

Szociális Bizottság:
1. Baloghné dr. Baka Ibolya
2. Holló Zoltán
3. Madarász Sándor
4. Sebestyén Fernc
5. Balogh Tamás
6. Duka Judit
7. Szüle Andrásné

kültag
kültag
kültag

Kultúrális Bizottság:
1. Gubiczné dr. Csejtei erzsébet
2. Ádám Kálmán
3. Gócza Zoltán
4. Madarász Sándor
5. Balogh György
6. Cseh Gáborné
7. Nagy Gyula

elnök
tag
tag
tag
kültag
kültag
kültag

Ügyrendi Bizottság:
1. Sebestyén Ferenc
2. Ádám Kálmán
3. Baloghné dr. Baka Ibolya

elnök
tag
tag

elnök
tag
tag
tag

Ezután a bizottságok kültagjai is letették esküjüket és átvették
megbízó levelüket. A Képviselõ-testület már az alakuló ülésen
megkezdte érdemi munkáját, két elõterjesztésrõl kellett tárgyalni és
dönteni a testületi tagoknak. Elsõként "A Vásárhelyi Terv
Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés
Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem" címû II. fordulós
projektfejlesztéshez kapcsolódó konzorciumi szerzõdés
elfogadásáról tárgyaltak. Korábban már a képviselõ-testület döntött
a pályázatban való részvételrõl és konzorciumi megállapodást
kötött a pályázat elõkészítésére. A most elfogadandó konzorciumi
–
kiemelten a civil szervezetekkel történõ kapcsolattartás,
megállapodás a pályázat benyújtására irányul, lényegében az
–
a kulturális célra alkalmas, kihasználatlan ingatlanok
elõkészítésre kötött megállapodással megegyezõ tartalommal.
gyakorlati hasznosításának kidolgozása,
Másodikként „A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztéséhez kapcsolódó
–
a szórakozás, és kulturális lehetõségek bõvítésének bel-és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok Megyében I.
ütem” címû II. fordulós projektfejlesztéshez kapcsolódó
elõsegítése,
A projekt az Európai Unió, támogatásával,
közbeszerzési feladatok ellátásáról döntöttek. A projekt
–
a szociálisan hátrányos
helyzetû,
és nehéz Fejlesztési
körülmények
az Európai
Regionális
Alapmegvalósításához
társfinanszírozásával
valósulta meg.
kapcsolódóan
közbeszerzési feladatok teljes
között élõ emberek munkalehetõségének javítása, bõvítése, körû ellátására a lebonyolító kiválasztásra került sor.
összehangolása,
TM

2010. október
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Tájékoztató Jászkisér Város
2010. augusztus 26-i soros, nyílt Képviselõ-testületi ülésérõl
1.
Beszámolót hallgatott meg az önkormányzat testülete
a közrend, közbiztonság helyzetérõl. Az ülésen Dobrosi Péter
alezredes – õrsparancsnok vezetésével 4 fõ jászkiséri rendõr
jelent meg – hosszú idõ után minden álláshely betöltött!
Elhelyezésükhöz a település minden feltételt biztosított (lakás,
iroda és felszereltsége). Várható, hogy a közbiztonság
lényegesen javul, amire a rendõri jelenlét, de a törvényi
változások is adnak biztosítékot. 2010. évben a beszámolás
idejéig 99 bejelentés történt. 66 esetben lopást jeleztek, 29
esetben betöréses lopást történt. Beszámolt a polgárõrség
parancsnoka Kiss János. Változatlan lelkesedéssel végzik
munkájukat, jelenleg 51 fõ. A járõrözést gépkocsi is segíti. A
település vezetése elismerve az áldozatos és eredményes
munkát, mûködésükhöz 500.000,- Ft biztosított az ez évi
költségvetésben. Legutóbb árvízi védekezésben is részt vettek
Jászdózsán! Tájékoztatást tartott a közterület-felügyelõ is
munkájáról, akit 2 fõ településõr segíti 2010 júliusától.
Változatlanul a közbiztonság, az illetéktelen szemétlerakás és a
kóbor ebek jelentik a legnagyobb problémát. 310 esetben
küldtek felszólítást, 191 ebet fogtak be!
2.
Tájékozódott a testület az idõarányos (II. negyedévben
hozott határozatok) végrehajtásról. Az ügyrendi bizottság
részletes vizsgálata alapján az elõterjesztést elfogadták.
3.
Vizsgálat tárgya volt az önkormányzat vagyonának és
vagyongazdálkodásának értékelése. A munkabizottságok
részletes vizsgálatot végeztek és elfogadásra javasolták a
részletes, táblázatos kimutatást. Az önkormányzat vagyona
jelentõs mértékben növekedett, jelenleg 3.231.822.474,- Ft
értékû. 10 év alatt megtízszerezõdött!!!
4.
Pályázatot írt ki a Fõ út 51 számú vendéglátó üzlethelység bérletére.
5.
A Városi Könyvtár vezetõjének megbízatása lejár,
ezért az intézmény mûködtetésére is pályázatot írtak ki. A
pályázat az Oktatási és Kulturális Közlönyben jelenik meg.
6.
Saját erõt biztosított 5 fõ munkanélküli közhasznú
munkás foglalkoztatásához. Az összeget az Esélyegyenlõségi
Terv végrehajtási alap terhére biztosítja 152.000,- Ft értékben.
7.
Támogatta a Jászkiséri Sportegyesület kérelmét és
412.000,- Ft vissza nem térítendõ összeget biztosított a
mûködéshez.
8.
Támogatta a Csete Balázs Általános Iskola tanulóinak
kedvezményes tankönyvellátását. 558.000,- Ft-ot biztosított
célirányosan azok számára, akik nem részesülnek az államilag
biztosított keretbõl. Engedélyezte továbbá, hogy az intézmény
költségvetésében szereplõ intézményi többletbevételbõl
600.000,- Ft-ot beiskolázási támogatásra használjon fel. A
közép és felsõfokú tanulmányokat folytató tanulók részére 1
millió Ft keretösszegig ad támogatás 4000,- Ft/fõ mértékben.
9.
Támogatta a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
keretében pályázat útján részesülõ hallgatók továbbtanulását
havi 3000,- Ft/fõ mértékben. A keretösszeg 500.000,- Ft.
10.
Elõterjesztés alapján hozzájárult a dohánybeváltó
épületének bontási elõkészítéséhez. Az épület állaga
rohamosan romlott, felújítása a bekerülési költség miatt már
nem gazdaságos.
11.
Az önkormányzat Képviselõ-testülete elismeréssel
fogadta a hírt, miszerint Hajdú László polgármestert a Megyei
Közgyûlés munkája elismeréséül, amit a Jászkisérért és a
Jászságért végez Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért díj
elismerésben részesítette.

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a
választási ciklus utolsó soros, nyílt testületi ülésérõl
1.
A Képviselõ-testület 2010. szeptember 9-én tartott
utolsó ülésén tárgyalta a költségvetés féléves teljesítését. A
részletes kimutatás tartalmazza a bevételek és a kiadások
alakulását. A mutatók megnyugtatóak, az új testület nem kerül
lehetetlen helyzet elé. A gazdálkodást hasonlóan takarékosan
folytatva eredménnyel zárhatja az évet. A bevételek teljesítése
42 %-os. Itt elsõsorban az iparûzési adó befizetések segítenek –
a várható befizetés a második félévben. A kiadások teljesítése
49 %-os. A beszámolót a Pénzügyi Bizottság részleteiben
tárgyalta elõzetesen és azt elfogadásra javasolta. A beszámolót
egyhangúan elfogadták. A testület és a polgármester a
gazdálkodás felelõseit elismerésben részesítette.
2.
Polgármesteri beszámolót ismert meg az
önkormányzat testülete a ciklus idõszakában végzett munkáról,
azt elismerõen jóváhagyta. A város lakói szeptember 16-án a
közmeghallgatáson is meghallgathatták a beszámolót.
3.
Elismeréssel fogadta a testület az Alapszolgáltatási
Központ munkájáról szóló beszámolót. Az intézmény 9
fõállású dolgozóval, 8 fõ tiszteletdíjas és 2 fõ közcélú
foglalkoztatottal látja el a szerteágazó és nagyon
felelõsségteljes munkát: szociális étkeztetést, házi
segítségnyújtást, családsegítõ és gyermekjóléti szolgáltatást. A
beszámoló folyamán 1 fõ 4 órás foglalkoztatott teljes
munkaidõben történõ alkalmazásának kérelme hangzott el. A
feladat kellõ alátámasztással az új testület feladata lehet. Szó
esett a házi gondozók tiszteletdíjának emelésérõl, mely jelen
körülmények között most nem lehetséges.
4.
Megismerte a testület az építési engedélyezésrõl szóló
rendelet módosulását. A hatályos szöveg a következõ: „Az
építési engedély iránti kérelem benyújtása elõtt elvi építési
engedély kérhetõ az építés megvalósításához szükséges
követelmények elõzetes tisztázása céljából.”
5.
Meghallgatta a Városi Bölcsõde beszámolóját. Az
önkormányzat nem kötelezõ (önként vállalt) feladatai között
szerepel a bölcsõdei ellátás. A rászoruló családok érdekében a
feladatot megtartja, és egyben elismeri az ott dolgozók
munkáját. 6 fõ közalkalmazott naponta 20-25 gyermek
gondozását látja el (a különbözõ hónapokban más és más az
igény). Az intézmény kihasználtsága éves átlagban 118 %-os.
Az épület pályázat segítségével jelentõsen megújul. A vezetõ
kérése a normatív ellátás érdekében plusz 1 fõ alkalmazására,
mely a jelenlegi körülmények között nem teljesíthetõ.
6.
Engedélyezte a testület a Településüzemeltetési
Intézmény költségvetésében összeg átcsoportosítását. A gépek,
berendezések összegébõl 1 db számítógép vásárlására van
szükség az ügyvitel érdekében.
7.
Támogatta a Kun Összefogás Konzorcium és a Kiskun
Önkormányzatok Szövetsége közgyûlése a Kapitányok
Tanácsának elõterjesztését, miszerint május 6-át nyilvánítsák
Jászkun Emléknappá. A kérelem a Magyar Köztársaság
Országgyûlése elnökéhez kerül.
Papp János
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Kedves volt Diákjaink! Tisztelt Szülõk és Támogatók!
A JNSZM Mészáros Lõrinc Gimnázium, Szakképzõ Iskola és
Kollégium Gimnáziumi intézményegységének igazgatósága,
nevelõtestülete, tanulóifjúsága és a Baráti Kör Alapítvány
2010. november 13-án szombaton 19 órai kezdettel,
az iskola 1912-es alapításának 100. évfordulójához közeledve
évfolyamok találkozóját és jótékonysági bállal
egybekötött nosztalgiaestet rendez a gimnázium épületében,
„Apáink útján” mottóval, melyre szeretettel meghívjuk Önöket.
A bál fõvédnöke: dr. Gyõri Gyula
A bál bevételét tehetséggondozásra és az oktatás feltételeinek javítására szeretnénk fordítani.
Programok:
Köszöntõt mond: Lénártné Emri Ildikó – intézményünk igazgatója
„Apáink útján” – nyitóképek
Tálas Ernõ – operaénekes, a Svéd Királyi Opera magánénekesének ünnepi fellépése
Tóth Fekete Nóra – ifjú zongoramûvésznõ – volt diákunk mûsora
Részletek Imre Lajos – egykori tanárunk irodalmi hagyatékából
„Apáink útján” – záró dallamok
Valamint: diákjaink bemutatói, teaház, filmvetítés, kiállítás, találkozás és beszélgetés a régi tanárokkal,
fényképnézegetés a régi idõkrõl, tombolasorsolás és tánc élõzene kíséretében.
A belépõjegyek ára:
5000 Ft
Információk az iskola honlapján: www.mlgsz.sulinet.hu
Kérjük, hogy részvételi szándékukat a belépõjegy megvásárlásával
2010. október 29-ig jelezzék.

FELHÍVÁS!
A Jászapáti Városüzemeltetõ Kft. értesíti a Tisztelt
Jászkisér és Szellõhát lakóház tulajdonosokat,
hogy

2010. október 28-án (csütörtökön)
és október 29-én (pénteken)
lomtalanítást végez.
Kérjük, hogy az elszállítandó anyagokat reggel
7 óráig a házuk elé kirakni szíveskedjenek.
Lomtalanítás alkalmával kihelyezhetõk a
lakóépületben fölöslegessé vált bútorok, egyéb
használati tárgyak.
A kirakott tárgyak és anyagok közül nem szállítják el a
veszélyes hulladékokat, trágyát, törmeléket és kerti
komposztálható anyagokat, akkumulátort, elektronikai
hulladékokat, TV, hûtõszekrényt, gumiköpenyt.
Megértésüket és együttmûködésüket elõre is
köszönjük.
Városüzemeltetõ Kft. Vezetõsége
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