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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

Tisztelt Jászkiséri Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete

2011. december 08-án (csütörtökön) 18 órai kezdettel

közmeghallgatást tart

a Mûvelõdés Házában.

Napirend:
Átfogó tájékoztató az önkormányzat 2011. évi mûködésérõl Elõadó: Hajdú László polgármester
Meghívott vendég: PÓCS JÁNOS Országgyûlési Képviselõ Úr
„A Képviselõ-testület évente legalább egyszer elõre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az
állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselõi közérdekû kérdést és javaslatot
tehetnek.”
(Önkormányzati Törvény 13. §.)

Kérem a T. Lakosságot, lehetõleg minél többen vegyenek részt a közmeghallgatáson és tegyék fel
kérdéseiket, mondják el véleményeiket, javaslataikat a napirenddel kapcsolatban.
Minden érdeklõdõt tisztelettel vár Jászkisér Város Képviselõ-testülete nevében:
Hajdú László
polgármester

Meghívó
A

Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar
szeretettel meghívja
Önöket

2011. december 17-én
16 órai kezdettel
a Mûvelõdés Házában
tartandó

karácsonyi hangversenyére
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete 2011. október havi soros ülésérõl
A Képviselõ-testület felülvizsgálta a 2010-2014
évekre szóló gazdasági programját. Változtatásra nem talált
okot, így azt nem módosította. Lehetõséget kértek és kaptak a
testület tagjai, hogy a következõ soros ülésen az esetleges
módosítások igényét jelezzék.
Megvizsgálta a III. negyedévben hozott határozatok
végrehajtását. 4 ülésen 53 határozatot hozott és 5 rendeletet
alkotott a képviselõ-testület. A munkabizottságok az
elõkészítõ munkát elvégezték, 3-4 alkalommal tanácskoztak
(a testületi üléseket megelõzõen), kivétel a Szociális
Bizottság, mely 7 alkalommal tartott ülést, tekintettel a sok
kérelemre, 268 esetben kellett döntést hozni.
Elfogadták a 2011. évi belsõ ellenõrzés tervét,
valamint a 2012-2016 évekre szóló stratégiai tervet azzal a
kitétellel, hogy ha törvényi változások indokolják a
módosításra sor kerül. Az önkormányzat belsõ ellenõrzését a
Többcélú Társulás által megbízott ellenõr végzi szerzõdés
alapján. A terv összeállítása kockázat elemzés alapján készült.
Döntött a Képviselõ-testület, hogy a jelenleg
Alapszolgáltatási Központ által mûködtetett családsegítõ és
gyermekjóléti szolgáltatás 2012. január 1-tõl a Jászsági
Többcélú Társulás fenntartásában mûködjön. Hozzájárult a 4
fõ szakképzettséggel rendelkezõ munkavállaló
áthelyezésének elõkészítéséhez. A szükséges intézkedések
elvégzésére a polgármester bízta meg. A jelenleg érvényes
szabályzatok módosítására a jegyzõt kérték fel.
Módosította a 2011.évi költségvetési elõirányzatot. A
Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú támogatások
bevételi elõirányzatát valamint a Csete Balázs Általános
Iskola intézményfinanszírozási kiadási elõirányzatát
262.000,- Ft-tal megemelte. Az összeget a Pélyi
Tagintézmény riasztóberendezésének fejlesztésére kell
fordítani.
Módosította a Csete Balázs Általános Iskola kiadási
és bevételi elõirányzatát. Az iskola 2011. évben különbözõ
pályázatokon 9.504.000,- Ft-ot nyert. A kérelem részletesen
tartalmazza (a pályázat kiíró követelményeinek megfelelõen)
az összegek felhasználását.
Módosította a 2011. évi társadalmi és szociális
juttatások összegét a következõként: Az „egyes szociális
feladatok kiegészítõ támogatás”-ok bevételi elõirányzatait :
8.457 e Ft-tal megemeli, a saját erõ biztosítását a 2011. évi
tartalék: 718 eFt, a pályázati saját erõ: 750 e Ft,az
ivóvízminõség javító projekt felhalmozási célú támogatás:
3.000 e Ft, a Hunori épület felújítási elõirányzat: 500 eFt, a
Hivatal kiküldetési elõirányzat: 245 eFt összegû
csökkentésével biztosítja.
Hozzájárult a 2011. évben befejezõdött projektek
elõirányzatainak költségvetésen belüli átcsoportosításához.
Egyhangú szavazással engedélyezte a Város
önkormányzati tulajdonát képezõ Mezõ út 25. sz. alatti
(2139/6 hrsz.) 870 m2 beépítetlen telek eladását a vételár

(104.400,- Ft) egyösszegû megfizetése mellett.
Támogatta a Jászkiséri Polgárõr Egyesület kérelmét.
Mûködési célú vissza nem térítendõ támogatást ítélt meg
100.000,- Ft összegben, melyet a gépkocsi üzemanyag
költségének fedezésére kértek. Az Önkormányzat az elõzõleg
elfogadott térfigyelõ kamera kiépítésére felajánlott összegbõl
biztosítja ezen forrást.
Támogatta a Csete Balázs Általános Iskola kérelmét:
pályázatot nyújtottak be a halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek felzárkóztatását segítõ program keretében.
Módosította a lakástakarék-pénztári szerzõdésekkel
és a víziközmû társulati hitel visszafizetésével kapcsolatos
döntéseket. Ezek alapján a víziközmû társulati hitel fedezetét
biztosító lakossági LTP szerzõdések felmondása érdekében
2011. október 31. és 2012. január 31. között az OTP
Lakástakarék Zrt. által történõ bejelentést tesz az OTP
Lakástakarék Zrt. felé. A Képviselõ-testület a beérkezõ
érdekeltségi hozzájárulásokat az engedményezõ
nyilatkozatoknak megfelelõen a hitel tõketörlesztésére
fordítja.
A Képviselõ-testület nem tesz bejelentést azon
szerzõdések esetében, melyekre a lakos teljes befizetése
teljesült és nyilatkozott az LTP hitel felvételének szándékáról,
jogosultságáról. Esetükben Jászkisér Város Képviselõtestülete kötelezettséget vállal a lakosok LTP szerzõdéseinek
szerzõdés szerinti lejáratához szükséges összeg biztosítására
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének terhére. A
kötelezettségvállalás mértékérõl a Képviselõ-testület az
igényfelmérés tényadatainak ismeretében dönt.
A soron kívüli kérdések körében a temetõben kirakott
cédulák ügyével is foglalkoztak a testületi tagok. Abban
egyetértés van, hiszen törvényi elõírás, hogy a sírhelyeket 25
évenként újra meg kell váltani. Javasolják a lejárt sírokról
lista kifüggesztését a temetõ bejáratánál. A halottak napi
ünnepre a JÁTI 50 m3 homokot szállított a temetõhöz.
Indítványozták a szórakozó helyek nyitva tartásának
szabályozását, a randalírozások fékezésére. Szóba került a
hétköznap 22 óráig, ünnepnapokon 24 óráig nyitva tartás
indítványa. Tekintve, hogy a fenti téma jegyzõi hatáskör, dr.
Gócza Tamás jegyzõt kéri, hogy következõ soros ülésre
dolgozzanak ki konkrét tervet. Egységes bezárással nem jó
lenne elõállni, ugyanis van, ahol kulturáltan szórakoznak a
vendégek.
Takarékossági intézkedést hozott a testület. Jászkisér
Város Önkormányzata Képviselõ-testülete elrendeli, hogy az
Önkormányzat intézményeiben a kis és nagy értékû
eszközbeszerzések kerüljenek felfüggesztésre. Az
intézmények kizárólag az elhasználódott, elromlott
eszközöket pótolhatják. A Képviselõ-testület elrendeli, hogy
a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett járda és
útfelújítások, valamint a 2011. pénzmaradványban használt
források költségének kifizetése felfüggesztésére kerüljön.
Papp János
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A népszámlálásról
Magyarország történetében az idei népszámlálás volt a
tizenötödik, a legutóbbi 2001 februárjában zajlott, ez az
egyetlen módszer, amellyel megismerhetõk az ország
összes lakosának az életkörülményei, továbbá az
adatokat ismerve megalapozottan lehet egészségügyi,
gazdasági, oktatási és szociális, valamint kulturális
fejlesztéseket tervezni. A népszámlálás adatai alapján
pontos képet adunk magunkról az Európai Uniónak és az
egész világnak.
Városunkban rendben, kirívó eset nélkül lezajlott a 2011.
évi októberi népszámlás. Az adatok feldolgozása jelenleg
is zajlik, elõzetes eredményeket várhatóan jövõ év
március-áprilisában fog közölni a KSH. Ekkor
kaphatunk elõször tájékoztatást a népesség és a lakások
számáról, valamint méretérõl, illetve a nemek szerinti
megoszlásról. A végleges adatok a tervek szerint 2012
végétõl lesznek elérhetõek. Aki október 31-éig kimaradt a
számlásból az november 8-áig pótolhatta lemaradását.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2011.
november 8-át követõen nincs mód adatszolgáltatásra,
illetve rögzítésre. Amennyiben a fenti idõpontot
követõen valaki magát számlálóbiztosnak kiadva
népszámlálási adatgyûjtéssel kapcsolatban keresi meg,
kérjük haladéktalanul tegyen jelzést a Polgármesteri
Hivatal, a Rendõrség, a Polgárõrség felé.
Köszönjük mindazoknak, akik a népszámlálásban részt
vettek és adatszolgáltatásukkal, munkájukkal segítették
annak sikeres megvalósulását.

ADVENTI JÁTSZÓHÁZ
Sok szeretettel hívunk minden kedves
érdeklõdõt
2011. november 25-én 14 órai
kezdettel
a Mûvelõdés Házába
adventi játszóházunkba.
Természetes alapanyagokból (csuhé, szalma,
gyékény stb.) készíthetõk karácsonyi díszek,
illetve otthonról hozott és a helyszínen
vásárolható alapanyagokból adventi koszorú,
asztaldíszek elkészítésére is lehetõség lesz.
Minden alkotni vágyó érdeklõdõt, kicsit és
nagyot szeretettel vár
a Csete Balázs Honismereti Egyesület
játszóháza!

Vári-Nagy Judit
aljegyzõ

A Mûvelõdés Háza és Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény,
a Csete Balázs Honismereti Egyesület,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Mûvelõdési
Intézet,
Jászkisér Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2011. december 10-én 9 órai kezdettel
a

XXII. „Apáról-fiúra”
népi gyermekjátékok közösségi bemutatójára.

A rendezvény ideje alatt adventi vásárt tartunk, ahol jászkiséri kézmûvesek
munkáit vásárolhatják meg az érdeklõdõk.
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Aktuális programok
a Mûvelõdés Házában:
2011. november 19. 19 óra
Tûzoltóbál
2011. november 25. 14 óra
Adventi játszóház a Csete Balázs
Honismereti Egyesület szervezésében
2011. november 26. 18 óra
„KIS-ÉR” Kertbarát Kör évzáró
rendezvénye
2011. november 30. 8 óra 50 perc
Filharmóniai elõadás
2011. december 3. 19 óra
Kárpátia koncert
2011. december 6. 8 óra
„Mesél a Mikulás” gyerek elõadás
2011. december 10. 9 óra
XXII. Apáról-fiúra népi gyermekjátékok
közösségi bemutatója
2011. december 10 19 óra
Sportbál
2011. december 17. 16 óra
Pedagógus Nõi Kar karácsonyi
hangversenye
2011. december 21. 8-13 óra
Iskolai karácsony

2011. november

Tisztelt Jászkisériek!
A Csete Balázs Általános Iskola igazgatója
értesíti mindazokat, kik szeretnének mozogni,
úszni, hogy lehetõség van bérlet váltására a
tanuszodában.
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
• 5 m x 11,5 m x 1,2 m-es 28-30 °C
medence használata
• 5 féle fittnes gép (14 db) használata
Nyitvatartás:
• hétfõtõl-péntekig
• szombaton

16-20 óráig
8-12 óráig
13-17 óráig

Bérlet ára:
• 8 alkalomra szóló bérlet:
• 4 alkalomra szóló bérlet:
• 1 alkalomra szóló bérlet:

4000 Ft
2400 Ft
800 Ft

Bérleti ill. belépõ nyitvatartási idõben a
helyszínen váltható az úszómestereknél.
Felnõtt úszotanfolyam indításához várjuk a
jelentkezõket az 57/550-111 telefonszámon!

Pályázati felhívás
A Csete Balázs Honismereti Egyesület és Jászkisér Város Önkormányzata irodalmi pályázatot ír
ki településünk 620 éves fennállása alkalmából.
Részvételi feltételek:
1. A pályázaton jászkiséri 10-24 éves fiatalok vehetnek részt egyénileg.
2. A pályázatra elektronikusan várjuk a max. 5 oldal terjedelemben elkészített
pályamûveket. Elsõsorban a település múltjával, jelenével, jövõjével illetve fejlõdésével
kapcsolatos ötleteket, elképzeléseket várjuk.
3. Beküldési határidõ: 2012. január 13. (péntek)
4. A pályázatra érkezõ alkotásokat a következõ címre várjuk honismeret@civilkiser.hu
címre.
5. A dokumentumokban szerepeljen a résztvevõ neve, kora és valamilyen elérhetõsége (cím,
e-mailcím, telefonszám).
A három legeredetibb alkotás készítõi díjazásban részesülnek, melyek a település kultúranapi
ünnepségén kerülnek a díjak átadásra.
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