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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA XII.évfolyam 3.szám

egyszeri elszállítás díja:I. 2012. február 9-i soros ülés összefoglalója
                    175,- Ft + ÁFA

Tájékozódott a Testület a JÁTI által tervezett karbantartási 2. Ha az ingatlan tulajdonos
munkákról. Az elvégezendo munkák felmérését az intézmények        110 (120) literes gyujtoedénnyel rendelkezik:
vezetoivel együtt végezték. Fo szempontok az intézmények heti egyszeri ürítés esetén az éves díj:  
rendeltetésszeru, zavartalan muködése, megorizni az értékeket, 11.520,- Ft + ÁFA
illetve lehetoség szerint értéket növelni. A START egyszeri elszállítás díja: 222,- Ft + ÁFA
munkaprogramban való részvétel elore láthatólag további 3. Jogi személyek díja 
lehetoségeket jelent – cél a határozott értékteremtés. 110 (120) literes gyujtoedény esetén:

Az önkormányzati munkabizottságok többszöri tanácskérése heti egyszeri ürítés esetén az éves díj:           
nyomán, ahol jelen voltak az intézményvezetok is összeállt a 23.196,- Ft + ÁFA
település 2012. évi költségvetési tervezete. A következo egyszeri elszállítás díja:        446,- Ft + ÁFA
idoszakban további finomításokra van lehetoség. A végso 4 .Jogi személyek díja 
jóváhagyó szavazás napjául 2012. március 8-át jelölték meg. 240 literes gyujtoedény esetén:

A Képviselo-testület megismerte a hulladékkezelési heti egyszeri ürítés esetén az éves díj:
közszolgáltatási díj megállapításáról szóló törvényi módosítást.             46.140,- Ft + ÁFA

A díjat a jövoben központi szabályozással állapítják meg. egyszeri elszállítás díja:                  887,- Ft + ÁFA
Jelen esetben a díj mértéke nem lehet nagyobb a 2011. évben Az ivóvíz és csatornadíj megállapításának jogát szintén 
megállapítottnál. központi szabályozás alá vonták. 
A díjtételek a következok: 2012. évben az ivóvíz szolgáltatás díja nem változott, a 4,2 %-os 

31. Ha az ingatlantulajdonos inflációt sem követte. A csatornadíj 437,- Ft/m , az elmúlt évhez 
80 l-es gyujtoedénnyel rendelkezik: képest a növekedés az inflációt követte. 

heti egyszeri ürítés esetén az éves díj: Elfogadta Lukácsi György külsos alpolgármester 2012. évre 
            9.103,- Ft + ÁFA szóló tiszteletdíjról való lemondását. A teljes összeget 

Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete február és március havi üléseirõl

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2012. évi tüdõszûrõ vizsgálatot
2012. április 03-tól (kedd) – 2012. április 13-ig (péntek) 

végzik JÁSZKISÉREN.

Szûrés helye: Jászkisér, Kossuth tér 10. szám alatti a Mûvelõdés Háza épülete.

Szûrési idõpontok: 
hétfõ: ---------------
kedd:  8-13 óráig
szerda: 12-17 óráig
csütörtök: 8-13 óráig
péntek: 8-13 óráig

2012. 04. 13-án (péntek) 8-12.30 óráig!

1) A szûrési napokon, kérjük legkésõbb 16.00, illetve 12.00 óráig jelenjen meg, ellenkezõesetben a vizsgálatot nem 
minden esetben tudják elvégezni!
2) Személyi igazolványát és TB kártyáját /TAJ számát/ a szûrés elvégzéséhez feltétlen hozza magával, a szûrés 
elvégzéséhez a betegkártya bemutatása szükséges!
3) A szûrés 40 éves életkor felett ingyenes és évente egyszeri alkalommal AJÁNLOTT!
4) A szûrés 40 év alattiak számára ELSÕSORBAN BEUTALÓ SZÜKSÉGES, és TÉRÍTÉSI DÍJ KÖTELES. A 
vizsgálati díj befizetésére vonatkozóan a helyszínen kapnak részletes tájékoztatást!
5) A 18 év alattiak szûrését csak szülõi beleegyezéssel, a szülõ személyes jelenléte mellett végzik.

Kérem, hogy a szûrõvizsgálaton saját érdekében szíveskedjen megjelenni!
dr. Gócza Tamás

jegyzõ
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(1.295.400,- Ft) a Pendzsom Néptánc Egyesület támogatására muködtek közre. A költségvetés során fo szempont volt, hogy a 
kívánja fordítani. település muködoképessége ne sérüljön, a takarékosság elve 

Elfogadta Hajdú László polgármester jutalmazásáról szóló érvényesüljön, az önkormányzat kötelezo és vállalt feladatait 
elõterjesztést a 2011. évben az önkormányzat és Jászkisér Város lássa el. 
érdekében kifejtett eredményes munkája elismerésül. A sikeres A költségvetést 1.703.389 ezer Ft  bevétellel
pályázatok, a fegyelmezett takarékos gazdálkodás pozitív                      1.805.326 ezer Ft   kiadással
mérleggel zárja a 2011-es gazdasági évet. A jutalom összege 2 101.937 ezer Ft költségvetési hiánnnyal 
havi munkabér, melynek fedezete a Polgármesteri Hivatal 2011. jóváhagyta. A költségvetési hiány 55.922 ezer Ft muködési 
évi bérmaradványa. költségvetési hiányból és 46.015 ezer Ft felhalmozási 

Határozatban engedélyezte a testület a Víziközmu Társulat költségvetési hiányból tevodik össze. A hiány belso 
hitel elotörlesztését a következo módon: finanszírozása a következoképpen áll össze pénzmaradványból 

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselo-testülete az OTP 40.574 ezer Ft, külso finanszírozásból, muködési célú hitelbol 
Kereskedelmi Bank Zrt. (Szolnok, Szapáry út 31.) és Jászkisér 61.363 ezer Ft. 
Város Önkormányzata között, víziközmu társulati hitel Az önkormányzat muködési területén az összes alkalmazott 
nyújtására létrejött Ö-4500-2005-001500 számú hitelszerzodés dolgozó létszáma 286 fo, ebbol köztisztviselo 26 fo. 
6. pontjában foglalt jogával élni kíván. Legnagyobb számú közalkalmazottat az általános iskola és az 
A Képviselo-testület engedélyezi a víziközmu társulati hitel óvoda foglalkoztat 106 fot. Startmunkában foglalkoztatott teljes 
elotörlesztését oly módon, hogy a hitel biztosítására kötött munkaidos foglalkoztatott létszám 69 fo, hosszú idotartamú 
Lakástakarék-pénztári Szerzodésekbol az önkormányzat részmunkaidos közfoglalkoztatott engedélyezett létszám 27 fo.
lebonyolítási számláján minden hónap utolsó napján A képviselo-testület megismerte, véleményezte és egyhangú 
rendelkezésre álló összeget a következo hónap 10. napjáig a hitel szavazással jóváhagyta a Jászkun Kapitányok Tanácsa Protokoll 
elotörlesztésére kell fordítani. Szabályzatának tervezetét.

A Jászkisér Vágóhíd út 3. sz. üzlethelyiség bérleti jogviszonyát 
a „Jégcsibe” Bt. képviselojével 5 év idotartamra II. 2012. február 29-i soron kívüli ülés összefoglalója
meghosszabbította. A testület tagjai dicséro szavakkal illették a 
kialakított, esztétikus környezetet, a minoségi árukészletet, az A Képviselo-testület elfogadta a „Jászság Egészségéért” 
udvarias kiszolgálást. Alapítvány alapító okiratának módosítását.
A bérleti díj változatlan, 38.110,- Ft +ÁFA/hó és a ketto havi  Önkormányzatunk alapító tagja a fent nevezett szervezetnek, 
óvadékot nem kell letenni, tekintve, hogy a bérleti jog melynek célja a jászberényi Szent Erzsébet Kórház Nonprofit 
folyamatos.Közhasznú Kft. gép- és muszerbeszerzési lehetoségeinek 

A térfigyelo kamerák (4 db) kihelyezésre kerültek, bovítése. 
muködésükrol a polgárorség vezetoje beszámolt. Elfogadta a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató 
2 db kamerát muszaki okokból eddig nem helyeztek ki, helyüket Társulás egységbe foglalt társulási megállapodását. A társulás 
most egyöntetu szavazással döntötték el. hulladékgazdálkodási projekt 2. fordulós pályázata támogatást 
1 db a Hosök tere, 1 db a Szivárvány üzlet környezete védelmét nyert és ennek okán szerepeltetni kell a projekt utján megszerzett 
látja el. eszközöket és felépített létesítményeket.
Az ülésen jelen volt Jászapáti rendorors parancsnoka és Jóváhagyta az Alsó-Jászsági Gazdaságfejleszto 
településünk javuló közrendvédelmérol számolt be. újabb Önkormányzati Társulás társulási megállapodását. Az elmúlt 
személy érkezik a Jászkisérre, így még több idot tudnak idoszakban kialakult magyar-francia kapcsolatok olyan 
közterületen tölteni.stádiumba érkeztek, hogy a kulturális kapcsolatok bovülhetnek 

Papp Jánosés gazdasági együttmuködés körvonalai látszanak. A társulás 
tagjai: Jászapáti, Jászkisér, Jászszentandrás és Jánoshida. Az 
önkormányzat képviseletét Hajdú László polgármester látja el.

Döntött a lakossági hulladékdíj tartozás egyösszegu 
megfizetésérol a Jászapáti Városüzemeltetési Kft. részére. 
Korábbi határozat alapján a 13.535.120,- Ft tartozás 
megfizetését 2011-2014-es évekre osztotta meg. Az 
önkormányzati feladatok, a költségvetési bevételek 
átrendezodése, csökkentése, a 2013. évi feladatfinanszírozás 
bevezetése miatt a testület az egyösszegu megfizetés mellett 
döntött. A döntés jelentos mértékben terheli az 2012-es év 
gazdálkodását és meg kell jegyezni, hogy ez a helyzet a 
hulladékszállítást nem fizetok vagy hátralékosok miatt áll fenn. 
A tartozás behajtását adók módjára fogják végrehajtani. 

A Jászsági Ivóvízminoség-javító Önkormányzati Társulás 
tagjaként az önkormányzat az önrész biztosítására pályázatot 
nyújt be. A program bekerülési költsége 534.121.662,- Ft. 

III. 2012. március 8-i soros testületi ülés 

A 2012. évre szóló törvényi szabályozás (CLXXXVIII. törvény) 
és a hatályos rendeletek utasításait követve, a normatív 
támogatások valamint a saját bevételek figyelembe vételével 
készült el a város költségvetése. A munkabizottságok és az 
intézmények vezetoi a költségvetés készítésében tevolegesen 

Március 15-e, nemzeti ünnepünk alkalmából állami 
kitüntetéseket adtak át a Parlament kupolacsar-
nokában. 
Az elismerésben részesültek közül ketten évtizedek óta 
az elszármazottakat és otthon élõket összekapcsoló 
Jászok Egyesülete tagjai. Dr. Barnabás Beáta, a Magyar 
Tudományos Akadémia levelezõ tagja, az MTA 
Agrártudományi Kutatóközpont Mezõgazdasági 
Intézet (Martonvásár) tudományos osztályvezetõje 
munkássága elismeréseként Széchenyi-díjat vehetett 
át. Dr. Ádám József, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja, a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Építõmérnöki Kara Általános és 
Felsõgeodéziai Tanszék tanszékvezetõ egyetemi tanára 
a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata 
kitüntetésben részesült. Tagtársainkat tisztelettel és 
nagyrabecsüléssel köszöntjük életük e jelentõs 
állomásán. További töretlen alkotókedvet kívánunk! 
Joggal vagyunk büszkék rájuk! 

TM

Jász kitüntettek nemzeti ünnepünkön 
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Az idei évben rendhagyó módon ünnepelte településünk az 
1848. márciusi eseményeket. A Csete Balázs Általános 
Iskola tanulói nemzeti színbe öltöztették a települést, a 
villanyoszlopokat nemzeti színû zászlók díszítették, az 
intézményeket pedig kokárdákkal, lobogókkal öltöztették 
fel. A hangosbemondóból 48-as dalok szólnak. 
Az ünnepség 2012. március 14-én 14 órakor kezdõdött a 
Hõsök téri iskola udvarán, ahol a Pilvax kávéházat rendezték 
be. A nézelõdõket pogácsával és teával kínálták a tanulók, 
majd felsorakoztak a huszárcsákóba és fekete cilinderbe 
öltözött osztályok az udvaron. Felelevenítették az 
eseményeket, majd a tömeg a jogi egyetemekhez vonult 
(Petõfi úti iskolaudvar) annak udvarán Jókai fölolvasta a 12 
kívánatpontot.

sajtóbíróságnak a nép közüli választatását követelje. Zichy 
A gyerekek szereplése után az Országos 56-os Szövetség 

Ferenc, a helytartótanács elnöke, azonnal szabadon bocsátotta 
elnöke köszöntötte a megjelenteket és átadta az iskolának 

Táncsicsot, a nép önkezeivel vonta át kocsiját Budáról a 
1956 szimbólumát a lyukas zászlót, melyre ráhímezték az 

Nemzeti Színház teréig, s bevonult a színházba (Mûvelõdés 
iskola és a település nevét is. A zászlót Kiss Lajos igazgató 

Háza). 
vette át. Majd Kiss Lajos igazgatónak és vitéz Csomor 

A színházban kivetítõn keresztül Katona József  Bánk bánját Andrásnak kitüntetést adtak át az 1956-os események 
tekinthették meg a nézõk, a Himnusz közös eléneklése után ápolásáért. 
Hajdú László polgármester ünnepi köszöntõjét hallhatták, 

Innen a lelkes tömeg Landerer és Heckenast 
majd Zelei Gábor, a szolnoki Szigligeti Színház mûvésze 

könyvnyomdájához (Teleház) vonult a Hatvani utcába, ahol a 
elõadásában hallhatták Petõfi Nemzeti dalát, Tolcsvay László 

nyomdatulajdonost felszólították a 12 pont és Nemzeti dal 
megzenésítésében. 

kinyomtatására. Nagy ováció közepette vezették ki a 
Az ünnepi mûsor a Kossuth emléktáblánál folytatódott, ahol a megkötözött nyomdászt az épületbõl, majd a Nemzeti 
megemlékezés koszorúit helyezték el intézmények, Múzeumhoz (Mozi épülete) vonult a nép, ahol Petõfink (az 
szervezetek. A koszorúzás a Városháza falánál a centenárium iskola tanulója) elszavalta a Nemzeti dalt. Az összegyûlt nép 
emléktáblánál, majd a temetõben Hegedûs Zsigmond innen a városházára indult, ahol a követeléseket Szepessy 
jászkapitány és Csete Balázs néprajzkutató sírjánál fejezõdött Ferenc polgármester és a tanács tagjai aláírták, és Rottenbiller 
be. az ablakon át felmutatta a népnek. Fiatalok csapata néptánccal 
Gratulálunk az ünnepséget megszervezõ Csete Balázs szórakoztatta a tömeget. 
Általános Iskola tanulóinak és pedagógusainak a színvonalas, Majd a nép átment Budára a helytartótanácshoz, a Dunának 
egész település megmozgató, tartalmas rendezvényhez. ekkor még nincs állandó hídja. A Lánchíd épülõben van, így 
Reméljük az elkövetkezendõ években hasonlóan szép csak a két városrészt összekötõ, hajóhídon keresztül tudtak 
rendezvényeken vehetünk majd részt. Budára menni, ahol Táncsics (aki  állítólagos sajtóvétség miatt 

TMvolt fogva Budán) kiadatását, a cenzúra eltörlését, és a 

Rendhagyó március 15

Tisztelt Jászkiséri Lakosok! Ezt a lehetõséget csak a lakos, csak a saját lakás célú 
felhasználására igényelheti. Amennyiben ezt a Lakos 

Az elmúlt hetekben önkormányzatunk minden 
igénybe veszi, ehhez az önkormányzatnak semmi köze 

tisztességes, jól fizetõ lakos részére kiküldte az OTP 
nem lesz !

Lakástakarékossági szerzõdésérõl szóló tájékoztatót, 
A mellékelt nyilatkozat csak az erre vonatkozó szándékot 

akinek a befizetési kötelezettsége a továbbiakban 
jelöli. 

megszûnt.
Egyes lakos(ok) tudatlanságából, tájékozatlanságából és Kérem a Tisztelt Lakosokat, hogy a buta, tájékozatlan és 
rosszindulatából kifolyólag, e levél tartalmát is valótlan rosszindulatú ember(ek) által mondottakat mérlegeljék és 
butaságokkal magyarázza. járjanak utána azok valóságtartalmának. 
Azt híreszteli, hogy az önkormányzat kíván a lakosok 

Kérdéseik esetén mindenkor szíves rendelkezésre állok, 
nevében hitelt felvenni. 

ill. az önkormányzat munkatársai pontos információval Ez szemen szedett rágalom és hazugság !
szolgálnak.

Amennyiben ezt ez az illetõ(k) tovább folytatja(ák), Kérem „ne csak azt nézzék, hogy mit mondanak, hanem 
rágalmazásért, az önkormányzat jó hírnevének azt is, hogy ki mondja”!
megsértéséért peres úton fogunk elégtételt venni. Ez úton is köszönöm a tisztességes, becsületes jászkiséri 

lakosok megértését, vállalt kötelezettségük teljesítését, 
Aki figyelmesen elolvassa a kézhez kapott levelet, az 

hogy ezáltal is elõsegítették településünk fejlõdését. 
egyértelmûen láthatja, hogy további befizetési 
kötelezettsége nincs, az eddigi hozzáállását, teljesítését Tisztelettel: 
tisztelettel köszönjük, és egy, a Lakos számára adott Hajdú László
kedvezményes kamatozású hitelfelvételi lehetõségre polgármester 
hívjuk fel a figyelmet. 

Tájékoztatás a tájékozatlanságról 

2012. március
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Az Önkormányzat a Bölcsõde fenntartásával látja el a szociális ellátását összesen 6 fõ szakdolgozóval végezzük.
törvénybõl eredõ azon kötelezettségét, amely a gyermekek 

Fejlesztési célok megvalósítása 2011-ben:
napközbeni ellátásáról szól. Ezen a területen kiemelt az olyan Az elmúlt évben pályázat útján az Önkormányzat 12.543.000,-
kisgyermekek felvételének biztosítása, akinek szociális, vagy Ft-ot nyert. A szükséges saját erõt, bruttó 1.393.667,- Ft az  
egyéb ok miatt az egészséges fejlõdése érdekében szükséges a Önkormányzat biztosította. Az infrastrukturális fejlesztés során 
bölcsõdei gondozás, nevelés. az épület talajvíz elleni szigetelése, valamennyi ajtó és ablakok 
Jelenleg a gondozott gyermekek 30 %-a hátrányos helyzetû, 

cseréje, a fûtés korszerûsítése, a fürdõszoba teljes felújítása új 
akiknek személyiség fejlõdése és egészségügyi ellátása csak 

szaniterek beépítésével, valamint a felnõtt mosdó kiépítése 
intézményi ellátással együttesen biztosítható. Az év folyamán 

történt meg. A pályázat megvalósulásával lehetõség nyílt arra, 
felvett 37 fõ gyermekbõl, 19 fõ élvezte a gyermekvédelmi 

hogy a gyermekek biztonságos és egészséges környezetben 
támogatást és az ingyenes bölcsõdei étkeztetést. Teljes térítési 

nevelkedjenek. A pályázaton kívül sikerült egyéb tárgyi 
díjat 13 fõ, 50%-os térítési díjat 5 fõ fizetett. A bölcsõde iránti 

eszközök felújítása is, így lehetõségünk nyílt új korszerû 
igény az elmúlt években fokozódott. A szülõk többsége a 

gyermekfektetõ, pólyázó asztal, gyermek rekeszes cipõpolc 
munkába állás, illetve a munkahelyféltés miatt választja a 

tároló vásárlására.
bölcsõdei elhelyezést A támogatás elnyerésével és felhasználásával egészségesebb, 

higiénikusabb, korszerûbb és nem utolsósorban esztétikusabb A bölcsõde kihasználtsága 2011.október 31.-ig: 
- gondozott gyermekekhez viszonyítva: 99 % lett a feltételrendszer kiszolgálása. Továbbra is  legfontosabb 
- beírt gyermekekhez viszonyítva: 118 % feladatunk a gyermekek biztonságos és egészséges környezet-

ben történõ nevelése.  Az ablakok, ajtók cseréjével, valamint a A gyermeki jogok közül kiemelten figyelnünk kell arra, hogy a 
fûtés korszerûsítésével javult a gyermekek és a dolgozók hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes 
komfort érzete és nem utolsó sorban csökken az energia gondozásban - nevelésben részesüljön minden gyermek. 
felhasználása, ezáltal pedig csökken a mûködési költség is.Munkánk során a problémás gyermekek jobb megismerése 

során igyekeztünk több családlátogatást szervezni. Jászkisér, 2011.11.23
Tisztelettel: 

A bölcsõde éves költségvetése: 14.582 ezer forint, ebbõl 8.621 Tajti Lászlóné         
eFt a személyi kiadás. Az elmúlt évben 19 fõ gyermek után intézményvezetõ
10.233 e.Ft normatív támogatást kaptunk. A bölcsõdei feladatok 

Beszámoló a Városi Bölcsõde 2011. évi mûködésérõl

2012. február 1-tõl a Startmunka mintaprogramokban 69 fõ Az illegális hulladéklerakók felszámolása keretén belül a 
kezdte meg a munkát. Ladányi úti külsõ telephelyen gaz- és nádkaszálás, cserjeirtás, 
A téli közfoglalkoztatás keretén belül az alábbi feladatokat hulladék összegyûjtése történik folyamatosan. Kossuth téren 
kezdték meg a munkások: volt Hunori üzlet mögötti udvar tisztítása, valamint a parkok, 
Fõ út 5. sz. alatti szolgálati lakásbelsõ felújítása, konyha és közterek hulladékmentesítése történik folyamatosan. 
fürdõszoba vízszerelési munkái, csempézés, tetõfelújítás. TM
Megtörtént a Napközi Otthon kistermének burkolat felújítása, a 
régi, rossz parkettát burkolólapra cserélték. A sportpálya 
kazánház, öltözõ vakolat javítása, padlóburkolat cseréje és a 
kerítés javítása történt meg. A közterületeken, intézményeknél 
hó eltakarítást, csúszásmentesítést végezték el. Az Ady E. úton a 
volt KÖTIVIZIG épülete helyén cserjeirtás, elszáradt fák 
kivágása történt meg. Vágóhíd út 6. sz. alatti önkormányzati 
lakás udvarának takarítása, valamint cserjeirtást, fakivágást 
végeztek. A Tájház Jászportán álló épületben a konyhavakolat 
javítása, padlóburkolat bontása, aljzatbetonozás és mozaiklap 
burkolása valósult meg. 
A belvízelvezetõ hálózat karbantartása projektben a Damjanich 
és Bocskai út csatlakozásánál lévõ tájrendezett bányagödör 
nádkaszálását végezték el a munkások. A Dobó út, Kiss E. és 
Petõfi utak közötti szakaszon az 1319, 1340, 2013 hrsz. árkok 
nádkaszálását végezték el. A Perem út, Hajtó és Mezõ utak 
közötti szakaszán a csatornából cserjeirtás, fakitermelés történt 
meg. A Hevesi út, Apáti út és 24. sz. belvízcsatorna közötti 
szakaszán mindkét oldali útárkából nád- és gazkaszálás, 
cserjeirtás valósult meg. A Ladányi út Szeremi Tüzép és vasúti 
keresztezõdés közötti szakaszon az útárok gaztalanítását, 
cserjeirtását végezték el. A Tó utca útárokból cserjeirtás, 
fakitermelés valósult meg. Jászkisér-Pély összekötõ út település 
határától a Szûcs telepig terjedõ szakaszon útárokból nád- és 
gazkaszálás, fakitermelés, valamint a Fõ út folytatásában a 3227 
jelû Jászapáti-Szolnok összekötõ úttól a temetõig terjedõ jobb 
oldali útárokból, illetve a Kiskörút útárkában gaz- és 
nádkaszálás, cserjeirtás és fakitermelés történt meg. 

Tájékoztató a Startmunka mintaprojektekben végzett 2012. február havi tevékenységekrõl

A  JÁSZAPÁTI  SZÍNJÁTSZÓ KÖR 
BEMUTATJA:

MY  FAIR  LADY
JÁSZKISÉREN

a MÛVELÕDÉS HÁZÁBAN

2012. április 15–én, 
16 órakor

Belépõdíj:1000.- Ft

Jegyek korlátozott számban, 
elõvételben még kaphatók a mûvelõdési 

házban!
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Alapszolgáltatás keretében az intézmény biztosítja:                    s z  ü  l õ  k    k ö  z  ö  t t   i d éz elõ a gyerekeik közötti nézeteltérés. Ezeknek 
     a szociális étkeztetést az eseteknek egyre nagyobb hányada vezet fizikai 
     a házi segítségnyújtást bántalmazáshoz, ami jól jelzi azt, hogy az emberek egyre 
     a családsegítést feszültebbek, problémáikra más megoldást nem találnak, és 
     a gyermekjóléti szolgáltatást ilyen módon próbálnak nyomatékot adni valós vagy vélt 
     a nappali szociális ellátást / idõsek klubját/ igazuknak. Sok esetben már csak akkor fordulnak hozzánk 

segítségért, amikor a helyzet nagyon elmérgesedett, illetve a 
Az intézménynek 9 fõállású dolgozója van, az étkeztetésben 

bántalmazás bekövetkezett.
8 fõ tiszteletdíjas gondozó segít az ebéd házhoz szállításában

Az ügyintézések száma. Az ügyintézések több mint fele anyagi 
Az intézmény végleges mûködési engedéllyel rendelkezik. 

természetû problémákhoz kapcsolódik: sok esetben kértek 
segítséget átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan 
támogatás, lakásfenntartási támogatás, védendõ fogyasztó rászorult személyeknek legalább napi egyszeri meleg 
kérelem kitöltéséhez. Magas a bíróságra írt keresetlevelek étkeztetésrõl kell gondoskodni, akik azt szociális helyzetük, 
száma (válókereset, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 
megállapítása, vagyonmegosztás), valamint az elveszett iratok betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk 
pótlásának kérelme (TAJ kártya, adókártya) és a rokkantsági miatt, önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
nyugdíj – kérelmek száma is.átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A településen az 
2010 szeptemberétõl az 50 igazolatlan órát meghaladó étkeztetés elvitellel és kiszállítással történik, illetve a nappali 
iskolai hiányzások esetén az adott gyermek után járó családi intézményben is lehetõség van az étkezésre.
pótlék (iskoláztatási támogatás) folyósítása mérlegelés Ékeztetésben részesülõk száma 2011 évben 110fõ 
nélkül felfüggesztésre kerül. Ezekben az esetekben a Házi segítségnyújtás keretén belül a szolgáltatást 
gyermekjóléti családgondozó által készített pénzfelhasználási igénybe vevõ személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani 
terv alapján a családsegítõk eseti gondnoki teendõket látnak el, az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A 
vagyis a gyermek szükségletei szerint felhasználják az gondozás során az ellátást igénybe vevõ fizikai, mentális, 
iskoláztatási támogatást. szociális szükségletei kerülnek kielégítésre (meleg étel, 
A felfüggesztést a szülõk tudomásul veszik, nincs személyi, környezeti higiénia biztosítása, bevásárlás, 
iskoláztatásra ösztönzõ ereje sem a szülõre, sem a egészségügyi - gondozási - ápolási feladatok elvégzése, 
(középiskolás) gyermekre nézve, ezért a gyermek iskolába kapcsolattartás segítése, ügyintézés). A gondozás kettõ 
járása a felfüggesztés során sem válik rendszeressé. gondozási körzetben történik, a munkát 2 fõ gondozónõ látja el.
 Gyermekjóléti szolgáltatás: Házi segítségnyújtásban 2011 évben ellátott 18 fõ / törvény által 
A gyermekek mindenek feletti érdekeinek szem elõtt tartásával engedélyezett gondozotti létszám egy gondozó 9 fõ gondozottat 
folyik a gyermekvédelmi munka a településen. Elmondhatjuk, a láthat el/ Állami normatívát 15 fõre igényelt az intézmény.
munkanélküliség, a gazdasági válság okozta problémák miatt a A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés 
periférián élõk hátrányos helyzete még inkább fokozódik, a problémák, ill. egyéb krízishelyzet miatt segítésre szoruló 
problémák még nagyobb mértéket öltenek napjainkban. A személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetõ okok 
szolgáltatásban dolgozó kollégák naponta szembesülnek azzal, megelõzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az 
hogy a látókörükbe került családok minimális jövedelembõl életvezetési képesség megõrzése céljából nyújtott ellátás. 
élnek, az anyagi problémák okozta feszültség gyakran a A családsegítés kezdete óta lényeges változás következett be az 
családban élõ gyermeken csattan. De vannak olyan családok ügyfélkörben. Korábban jellemzõ volt a hátrányos élethelyzet 
ahol a fegyelem hiánya, a szabados nevelés szintén a gyermek jobbításának szándéka, az ügyfelek megfelelõen motiváltak 
viselkedésén mutatkozik meg, õk neveletlenek, agresszívek. Az voltak a változások eléréséhez szükséges együttmûködésre. 
önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekek Mára kialakultak azok a társadalmi csoportok, akik beletörõdtek 
napközbeni ellátását biztosítja, azok fenntartására jelentõs rossz helyzetükbe, mivel a felemelkedés irányába tett 
anyagiakat fordít.erõfeszítéseik kudarcot vallottak, a küzdelem felemésztette 
RENDEZVÉNYINK, PRORAMJAINK:belsõ és külsõ tartalékaikat. Ezek a családok már nem kívánnak 
Minden év szeptemberében kerül sor az idõsek napi felemelkedni, nem fizetik tartozásaikat, jelentõs közüzemi 
rendezvényre, amelyet az önkormányzattal közösen rendez az hátralékot halmoztak fel. Céljuk a napi megélhetés biztosítása 
intézmény.2010 évben nagyon sikeres volt a nyári zsibongó, lett. Ennek érdekében, ha lehet, sok gyermeket vállalnak, 
sajnos ez évben anyagi forrás hiányában mindez nem igyekeznek kihasználni a segélylehetõségeket. Már hiányzik a 
valósulhatott meg. Kisebb volumenû programokat szerveztünk komoly munkavállalási szándék és az olyan irányú 
a gyerekeknek és a felnõtteknek, amelybõl már kettõ elkötelezettség, hogy gyermekeik iskoláztatása révén legalább 
megvalósult. Februárban farsang alkalmából farsangi álarcot õk kerüljenek ki ebbõl a helyzetbõl. A család tagjai között 
készíthettek a gyerekek, amelyet vetélkedõ követett, majd gyenge a kohézió, nem mûködnek a természetes segítõ 
fánkkal leptük meg õket. A húsvétra készülõdve is meghívtuk a kapcsolatok. Életvitelükre a rövid távú, a jelenre történõ 
gyerekeket egy hangulatos délutánra, amikor is saját kezûleg orientálódás jellemzi. A családsegítõk irányába tett elvárásaik 
készítettek húsvéti díszeket. Ezt követõen húsvéti fává elsõsorban az érdekkijárásra, ügyintézésre korlátozódnak.
díszítettük a különféle figurákkal az intézmény udvarán A leggyakoribb problématípusok: életviteli, családi-
felállított ágakat.  Programjainkba az 55 éven felüli rendszeres kapcsolati, lelki-mentális, gyermeknevelési, anyagi, foglal-
szociális segélyezettek is bevonásra kerülnek. Az évet a kozási, egészségügyi, ügyintézés segítése, információkérés.
karácsonyi zsibongóval zárjuk. A hozott problémák tekintetében a családi – kapcsolati 
Jászkisér, 2011.november 21.problémák száma továbbra is magas, ezen belül pedig a 
                                     Tisztelettel:családon belüli bántalmazások száma is növekszik. Jellegzetes a 

                                         Farkasné Nagy Márta                                                                                 házastársak közötti kapcsolati probléma, amelynek többféle oka 
intézményvezetõlehet: féltékenység, hûtlenség, anyagi okok, munkanélküliség, 

betegség. Családon kívüli kapcsolati problémákat általában a 

Az Alapszolgáltatási Központ szakmai munkája 2011 
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- tanyai életKedves Jászkiséri Lakosok!
- iparosok, mesteremberek (cipész, szûcs, kosárfonó, 

A Csete Balázs Honismereti Egyesület településünk szabó, hentes stb.)
történetét, életét szeretné feldolgozni a településrõl készült - hadifogság, katonai élet
fotók alapján. Ehhez kérjük az Önök segítségét. Már idáig is - óvodai, iskolai élet, pedagógusok, tanyasi iskolák
nagyon sok értékes képet kaptunk Önöktõl, de szeretnénk - vásárok, piacok
minél többet beszerezni és egy kiadvány formájában - egyesületek életébõl (pl. tablóképek, színjátszó kör, 
megjelentetni. Lehet, úgy gondolják az Önök fotói nem gazdakör, nõegylet stb.)
érdekesek, higgyék el mind az és különleges. Az alábbi - település híres szülötteirõl
kategóriákban várunk fotókat Jászkisérrõl az 1850-es évektõl - tûzoltóság 
napjainkig: Ezen kívül minden egyéb településünkrõl, településünkön 
- egyházi épületek készült fotót, régi képeslapokat is várunk. A fotókra kérjük, 
- egyházi élet (keresztelõ, konfirmálás, bérmálás, esküvõ, írják rá ceruzával nevüket, a fotó készítésének idejét, a rajta 

temetés stb.) látható eseményt. 
- település régi épületei, utca részletek, szobrok, parkok, A fotókat a Polgármesteri Hivatalban Torma Mártánál lehet 

egyéb közterület leadni.
- rendezvények (pl. szüreti mulatság)
- mezõgazdasági élet (aratás, állattartás, TSZ-es élet, Segítõ munkájukat elõre is köszönjük.

malom, palántázás, ültetés, szüretelés, betakarítás stb.)

Felhívás!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 
tavaszi, kerti munkák során felhalmozódott zöld 
hulladékot (ág nyesedékek, gallyak, stb.) a JÁTI 
az ingatlanoktól elszállítja. 

Kérjük, a lakosokat, hogy megfelelõen összekö-
tözve, kötegelve helyezzék ki azokat az ingatlan 
szemétszállítási napjain.

A zöldhulladék elszállítása csak a következõ 
idõpontokban történik: 

2012. március 

23-24-25-26.
és

2012. 

április 2-3-4-5.

E szolgáltatással is szeretnénk hozzájárulni a 
lakosság munkájához és  te lepülésünk 
tisztántartásához. 

Bízunk segítõ közremûködésükben és 
együttmûködésükben.

Polgármesteri Hivatal

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:

• 25 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 16-20 óráig

• szombaton   8-12 óráig

13-17 óráig

Bérlet ára: 
• 8 alkalomra szóló bérlet: 4000 Ft

• 4 alkalomra szóló bérlet: 2400 Ft

• 1 alkalomra szóló bérlet:   800 Ft

Bérleti ill. belépõ nyitvatartási idõben a 
helyszínen váltható az úszómestereknél.

Felnõtt úszotanfolyam 

indításához várjuk a jelentkezõket az 

57/550-111 

telefonszámon!

2012. március
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