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Kedves Jászkisériek!

Hamarosan búcsút intünk a 2011-es esztendõnek. 
Újból eljön az az idõ, amikor végiggondoljuk az eltelt év kellemes vagy kellemetlen, jó vagy rossz emlékeket ébresztõ 
eseményeit. Az idõ múlásával, hál' Istennek inkább csak a szépre és jóra emlékszünk szívesen. 
Karácsony következik, a tiszta érzések és tiszta szavak ünnepe. A hétköznapok számtalan, földhöz ragadt gondolataitól, 
gondjaitól, problémáitól igyekszünk elszakadni. 
Megpróbáljuk pótolni a mindennapok rohanó perceinek hiányzó részeit. Megállunk egy pillanatra, és igyekszünk 
megajándékozni egymást, sokan elsõsorban az anyagi hátteret tekintik fontosnak, pedig az anyagiak mellett sokkal szebb és 
tartalmasabb ajándékot is tudunk nyújtani. 

Oren Arnold gondolatait kölcsön véve ajánlom figyelmükbe:

„Karácsonyi ajándékötleteim:
-Az ellenségednek megbocsájtás,
-Az ellenfelednek türelem,
-A barátodnak szeretet, 
-A partnerednek szívesség, 
-Mindenkinek jó indulat, 
-Minden gyermeknek egy jó példa,
-Magadnak tisztelet.”

Ezen az ajándékok elkészítéséhez nem másra, mint akaratra van szükség.

Kívánom Önöknek, hogy mindenkiben legyen meg e nemes akarat, hogy kisvárosunkban ne csak lakni legyen jó, hanem 
idetartozni is érdemes legyen, s akkor érezni fogjuk, hogy nem csak Karácsonykor közösek a csillagok. 

Kívánok mindenkinek békés, boldog, áldott Karácsonyt és erõben, egészségben, sikerekben, reményekben gazdag, 
Boldog Új Esztendõt!

Hajdú László 
        Jászkisér Város Polgármestere 

Meghívó
A 

Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar 
szeretettel meghívja

 Önöket 
2011. december 17-én 16 órai 

kezdettel 
a Mûvelõdés Házában tartandó 

karácsonyi hangversenyére

Karácsonyi forgatag

Jászkisér Város Önkormányzatának karácsonyi 
rendezvényére 

2011. december 17-én 14 órától kerül sor. 
A Polgármesteri Hivatal elõtti téren felállított 

betlehem és karácsonyi falu elõtt a Csete Balázs 
Általános Iskola tanulói adnak mûsort, majd a 
Búzavirág Népdalkör karácsonyi összeállítását 

hallgathatják meg. 
Ezt követõen a Pedagógus Nõi Kar 

hangversenyére kerül sor a Mûvelõdés Házában. 
Az ünnepség ezután újra a hivatal elõtti téren 
folytatódik zenés mûsorral, kézmûves vásárral. 
A rendezvény ideje alatt forralt bor, tea, zsíros 

kenyér fogyasztható. 



Jászkiséri Tudósító2 2011. december

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Képviselõ-testület mérlegelve a város gazdasági döntésnek megfelelõen módosította az Alapszolgáltatási 
helyzetét, a munkabizottságok elõkészítõ munkája után Központ alapító okiratát, szakmai programját és szervezeti 
elfogadta a Városi Könyvtár beolvasztással történ mûködési szabályzatát. 
megszûntetését a Mûvelõdés Háza és Csete Balázs Módosította a 2011. évi költésvetésrõl szóló 
Helytörténeti Gyûjtemény intézménybe. Tekintve, hogy önkormányzati rendeletet. A módosított összeg 1.326.524.000 
feladatát közfeladatként a jövõben is ellátja, a „megszüntetõ Ft. Pályázott a város az önhibájukon kívül hátrányos 
okirat” a részletes intézkedéseket tartalmazza. helyzetben lévõ önkormányzatok támogatására és kedvezõ 

Határozott a Képviselõ-testület, hogy a 2012-ben elbírálásban 20 millió Ft-ban részesült. 
induló új közmunkaprogramban részt kíván venni, ezért Elfogadta a bérlakások és nem lakás céljára szolgáló 
pályázatot nyújt be. A lehetõségeit mérlegelve, mint egy 65 fõ helyiségek bérleti díjának 8 %-os emelését: 
foglalkoztatását szeretné megvalósítani különbözõ foglalkoz- Az önkormányzati tulajdonú lakások és garázsok bérletéért 
tatási formában. fizetendõ díjak:

A november 24-i soros ülésen részt vett dr. Lengyel 
Györgyi kormánymegbízott asszony és tájékoztatást adott a) összkomfortos lakás esetén: 260 Ft/m2/hó
Jász-Nagykun-Szolnok megye irányításában végzendõ b) komfortos, félkomfortos lakás esetén: 167 
munkájáról. Legfontosabb feladatoknak jelölte meg a Ft/m2/hó
következõket: ügyfélbarát ügyintézés, hangnem és stílus, c) komfort nélküli és szükséglakás esetén: 92 Ft/m2/hó
jogbiztonság, takarékosság. d) garázsok bérleti díjak: 260 Ft+Áfa/m2/hó

A Képviselõ-testület elfogadta a 2012. évi 
költségvetés koncepcióját. Fõ szempont az ésszerû Terembérleti díjak: 
takarékosság a hivatalban és minden intézményében. A Terembérlet: 3000 Ft/óra
kintlévõségek behajtása akár a bíróság segítségével is. Bem úti tornaterem 3000 Ft/óra
Megjelölte a jövõbe mutató takarékosságot vagy bevételt Petõfi úti tornaterem: 4000 Ft/óra
jelentõ néhány formát: pl. bevétel a Mûvelõdés Háza Büfé bérlet (Petõfi út) 20000 Ft/hó
kávézójának üzemeltetésébõl, a közmunka programban 
végzett tevékenység „értéket teremtõ” formái. Meghallgatta a A Mûvelõdés Háza bérleti díjairól az igazgató tájékoztatás ad 
munkabizottságok elvárásait, azok realitását nem vonta érdeklõdés esetén!
kétségbe: pl. tûzoltók, polgárõrség, sportélet támogatása. Néhány kiemelés: 
Hangsúlyozta, hogy minden valós elvárás, de a megfogal- egész ház (lakodalomra 100 fõig)  100000 Ft
mazók jelöljék meg azt is a költségvetésben honnan kerüljön rá 100 fõ felett 150000 Ft
pénz. Fontos feladatként jelölte meg pl. az intézmények Kávéház (külsõs rendezõvel) 15060 Ft
karbantartását, megjelölve a Polgármesteri Hivatal külsõ Jászkiséri civil szervezetek bevételes 
falazatának és nyílászáróinak megújítását. rendezvényeihez 25000 Ft/alkalom

Elfogadta a 2011. évi költségvetés háromnegyed éves Elfogadta az étkezési normák és térítésdíjak módosítását és 
teljesítéseirõl szóló beszámolót. A módosított bevételi rendeletet alkotott.
elõirányzat 1.264.859 eFt, teljesítése 81 %-os. Nagyobb Az Önkormányzat által a szolgáltatónak egy adag étkezésért 
lemaradás az iparûzési adó befizetésnél van 58 %-os. A fizetendõ díj 2012. évben 393 forint + áfa.
kiadások teljesítése 76 %-os, 995.852. eFt. Hajdú László A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai:
polgármester összefoglalójában hangsúlyozta, hogy az elért 
eredmény a megfontolt döntéseknek és a Polgármesteri 
Hivatal dolgozóinak lelkiismeretes munkája nyomán állt 
össze!

Elfogadta a Képviselõ-testület 2012. évi munkatervét, 
amit a bizottságok készítettek elõ. A tervezet tartalmazza az 
ülések idejét, a tervezett napirendet és a megelõzõ munkát.

Elfogadta a 2012. évi ünnepi rendezvények tervezetét. 
A táblázatos terv megnevezi magát a rendezvényt, annak 
idõpontját, helyszínét, a felelõs szervezõt és a közremû-
ködõket. 

Dr. Gócza Tamás jegyzõ beszámolt az adóigazgatási 
feladatokról és azok végrehajtásáról 2010. és 2011. évek 
összevetítésében pl. adónemek szerinti bevételek, adóalanyok 
megoszlása. Bemutatta a behajtási cselekmények alakulását. 
Az elfogadás egyhangú. 

Az Alapszolgáltatási Központ épületének 58 m2-ét a 
teljes terület 36 %-át térítésmentesen bocsátja 2012. január 1-
tõl a Jászsági Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat részére, 
tekintve, hogy a szolgáltatás a társuláshoz kerül át. A fenti 

Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 
2011. november 16. soron kívüli, valamint 2011. november 24-i soros ülésérõl

Megnevezés        Térítési díj 
                                                   Ft/fõ/nap

Óvodás gyermek 295

Óvodás tízórai   80

Iskolai napközis tanuló 256+áfa (bruttó: 325)
 kedv. 130 + áfa (bruttó: 165

Iskolai ebédlõs tanuló 177+áfa (bruttó: 225)
kedv. 90 + áfa (bruttó: 115)

Bölcsõdei gyermek 340

Bölcsõdei gyermek 
kedvezményes 170

Bölcsõdei dolgozó 490
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Szociális étkeztetés
A térítési díj összege, étkeztetés esetén az ellátott havi jövedelme szerint a következõ:

                                            Jogosulti kör  Térítési díj, személyenként
     és naponta:

Azok az ellátottak, akiknek a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 300 %-át:     390 Ft+Áfa

Azok az ellátottak, akiknek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 150-300 %-a között van:     390 Ft+Áfa

Azok az ellátottak, akiknek a havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 150 %-át:     390 Ft+Áfa

Azon ellátottak, akiknek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 100 %-át:     390 Ft+Áfa

Az ebéd házhoz szállításának díja:  72 Ft + áfa
Idõsek nappali ellátása Térítésmentes
Házi segítségnyújtás
A térítési díj összege, házi segítségnyújtás esetén az ellátott havi jövedelme szerint a következõ:

Jogosulti kör:       Térítési díj 
     egy gondozási órára:

Akinek a havi jövedelme meghaladja az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át:     755 Ft

Akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %- 400%-a között van:     410 Ft

Akinek a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át:     105 Ft

Hozzájárult a Településüzemeltetési Intézmény alapból. A kamerákat a polgárõr egyesület szereli fel és ellenõrzi. 
kérelméhez miszerint hulladékszállítói jármû beszerzését A kamerák képét minden állampolgár korlátozás nélkül elérheti, 
végezeti el maximum 4.600.000 Ft + áfa értékben. A szükséges de nem rögzítheti. A kamerák jól láthatóan kerülnek 
forrást a JÁTI részére a költségvetési kiadási irányzatok kihelyezésre, ezzel egyidejûleg figyelmeztetõ táblák hívják fel a 
átcsoportosításával kell elsõsorban biztosítani, amennyiben ez figyelmet a település ki és bejáratánál a megfigyelésre. A táblát a 
nem lehetséges a költségvetési hiány növelésével. A fenti közvetlen megfigyelt helyszínen is elhelyezik. Tervezett 
megoldással a hulladékszállítási feladatokat a JÁTI dolgozói helyszínek: Jászkisér, Fõ út – Kossuth Lajos úti buszmegálló, 
fogják végezni 2012. január 1-tõl. Jászkisér, Szõlõ út – Sülyi út keresztezõdés, Jászkisér, Deák 

Ferenc út – Rákóczi út keresztezõdés, Jászkisér, Mezõ út – Az Önkormányzat testülete pályázatot nyújt be rövid 
Vágóhíd út keresztezõdés, Jászkisér, Tompa Mihály út – idõtartamú közfoglalkoztatásra (2011. december 1. – 2012. 
Szabadság út keresztezõdés. március 31.) közötti idõtartamra. A pályázat bruttóértéke 

2.710.360 Ft, a támogatás összege 2.574.842 Ft. A saját erõt Az önkormányzat testületi ülésén bemutatkozó látogatáson vett 
(136.000 Ft) az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére részt Sebõk Zoltán fõhadnagy a Jászapáti Rendõrõrs 
vállalja. parancsnoka. Munkáját új kinevezett parancsnokként látja el, 

amihez Jászkisér Város Önkormányzatának testülete bizalmával Határozott a Képviselõ-testület a közrend-közbiztonság 
megerõsítette.érdekében webkamerák felszerelésében. A kamerák 

megvásárlására, felszerelésére a Polgárõr Egyesület részére 
250.000,- Ft-ot biztosít a település közbiztonságáért elkülönített Papp János

Hajdú László polgármester otthonában köszöntötte 
Németh Jenõ bácsit, aki 2011. november 23-án 
töltötte be 95. életévét.
Jenõ bácsi 95. életévével a település legidõsebb 
állampolgára is egyben. Feleségével, Rózsika nénivel 
62. éve élnek szeretetben, nagy egyetértésben. 
Születésnapján a családján kívül, rokonok, ismerõsök, 
a vadásztársaság tagjai is köszöntötték. Jenõ bácsi 
több mint 8 évtizedig volt tagja a vadásztársaságnak, 
ahol hosszú ideig vezetõ tisztséget is betöltött. 
Ezúton kívánunk jó egészséget, sok boldogságot 
családja körében.

TM

Kis városunk legidõsebb lakóját köszöntöttük

2011. december
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Elkészült a betlehem 

Jászkisér Város karácsonyi rendezvényéhez elkészült a 
Polgármesteri Hivatal elõtti téren a betlehem.
A betlehemi istálló makettjét a JÁTI dolgozói ácsolták 
össze, az alakokat pedig a polgármesteri hivatal dolgozói 
otthonról összeszedett anyagokból készítették el Farkasné 
Nagy Márta segítségével. A munkába besegítettek a 
kiegészítõk készítésében az óvónõk is. Elkészült a 
világítása is, így most már esti fényekben is látható a 
betlehem. A város karácsonyi rendezvénye 2011. 
december 17-én lesz, ahol az általános iskola gyermekei 
lépnek fel, majd a Pedagógus Nõi Kar hangversenyére 
kerül sor. Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk.

A „Vízrendezési fõmûvek integrált fejlesztése a Hanyi- és a területen keletkezõ káros vizek károkozás nélkül levezethetõk 
Tiszasülyi árapasztó tározó hatásterületén” ÉAOP-5.1.2/D1- legyenek, vízkormányzás szükséges, az ehhez szükséges 
09-2010-0001 számú projekt sajtótájékoztatójára került sor 2011. mûtárgyak építésével.
november 24-én a jászkiséri Polgármesteri Hivatalban. A projekt A Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése részeként 2009 
egy komplex vízgazdálkodási rendszer kiépítésének második nyarán elkezdõdött a Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározó építése. A 
üteme. tározó üzembe helyezése a tározótér védtöltéssel határolt területén 
A fejlesztés nyitórendezvényén Hajdú László polgármester kívül gyakorlatilag a 27. számú Milléri belvízrendszer valamennyi 
köszöntötte a megjelent vendégeket, ünnepi beszédet mondott dr. vízrendezési létesítményének üzemeltetésére hatással lesz, ezért a 
Lengyel Györgyi kormánymegbízott, a Jász-Nagykun-Szolnok tározó építésének befejezéséig azokat mûszakilag alkalmassá kell 
Megyei Kormányhivatal vezetõje. A munkaterületet a tenni. A fejlesztés ezt szolgálja.
kedvezményezett KÖTI-KÖVÍZIG képviseletében Lovas Attila A projektben szereplõ belvízfõcsatornák Jászkisér, 
igazgató adta át a „Vízrendezés 2011” Konzorcium vezetõjének Jászapáti és Jászszentandrás települések belterületét közvetlenül 
Kocsi Mihály ügyvezetõ igazgatónak. nem érintik, de befogadói a települések bel-és külterületi csapadék 
Az elsõként 2011 nyarán a Millér (fõbefogadó) belvíz-fõcsatorna vizeit levezetõ csatornáknak. A projekt által érintett terület az 
mederfejlesztése és rekonstrukciója fejezõdött be, amely Észak-Alföldi régióhoz, azon belül a jászberényi kistérséghez és 
önmagában nem oldotta meg a teljes vízgyûjtõ terület belvíz Jászkisér település közigazgatási területéhez tartozik, és a vízgyûjtõ 
problémáit, de megteremtette a belvíz levezetésének mûszaki területén élõ és gazdálkodó mintegy 17 850 lakos életminõségét 
alapjait. A most kezdõdõ munka befejezése eredményeként a javítja.
teljesítõképesség javulni fog, amely a teljes vízgyûjtõre kihat. A A beruházást követõen lehetõvé válik az elöntött mezõgazdasági 
projekt fõ célkitûzése: Jászkisér, Jászapáti, Jászszentandrás, területek gyorsabb mentesítése, a károk csökkentése. A tervezett 
belterületi csapadék vizeinek elvezetése, külterületi belvizek mûtárgy rekonstrukciók biztosítják a vízkormányzás, vízvissza-
károkozásának csökkentése, mezõgazdasági vízigények tartás lehetõségét, a szivattyútelepi költségek csökkentését. A 
biztonságos kielégítése. A fejlesztés lehetõséget biztosít az fejlesztést követõen rendelkezésre áll a mezõgazdasági vízigények, 
egyébként belvízgondokkal küzdõ települések belvíz problémáinak az ökológiai vízpótlás és a szabadidõs és sport tevékenységhez 
megoldására. E nélkül nem valósíthatók meg a különbözõ szintû- szükséges víz biztosítása. Lehetõség nyílik a vízigények jelentõs 
belterületi, üzemközi, üzemi - létesítmények fejlesztései, mivel növekedése esetén is az egyidejû igény kielégítésére, az 
ezek összefüggõ rendszert alkotnak. aszálykárok csökkentésére, a Vízkeret Irányelv célkitûzéseinek 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás megvalósítására.
összege 324.131.000 Ft. 
A kivitelezés ideje: 2011. 11.24. - 2012. 07.31.
A Tiszasülyi 28-as, és a Csátés 22-es belvíz-fõcsatornák a jelenlegi 
állapotukban a vízelvezetõ, és vízpótló feladatok ellátására csak 
részben alkalmasak. A jelenlegi vízszállító kapacitásuk jóval az 
érvényben lévõ vízjogi engedélyben meghatározott értékek alatt 
maradnak. Az engedélyezett vízhozamoknak 55-60 százalékát 
képesek levezetni. A rendszer mûködésének legfõbb problémája, 
hogy a geodéziai tulajdonságok, és a mûtárgyhiányok miatt a Csátés 
belvízfõcsatornáról, és a 28-as Tiszasülyi csatorna Csátés torkolata 
feletti szakaszáról érkezõ belvíz nem a Tiszasülyi 28-as fõcsatornán 
keresztül vonul le (víziút ~ 9,4 km), hanem az ennél jóval hosszabb 
(víziút ~ 37 km) és kisebb kiépítési kapacitású Csátés - Millér 
útvonalon. Ahhoz, hogy a rendszer üzeme szabályozhatóvá váljon, 

Vízrendezési fõmûvek integrált fejlesztése 
a Hanyi-Tiszasülyi árapasztó tározó hatásterületén

Karácsonyi csomag az idõseknek

Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselõ-
testülete ez évben is úgy döntött, hogy a 

település 70 éven felüli idõsei 
részére ajándékcsomagot oszt 
ki. 500 db csomag elkészítése 
történik meg, melyet még az 

ünnepek elõtt házhoz visznek a 
lakosoknak.

 TM 

2011. december
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