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 „Az vagy, ami a munkád,
 nem több és nem kevesebb,
 az eltűnő időből ez őriz meg,
 emberségednek ez ad alapot,
 arcod redőibe vési föl nevedet,
 amelyet te hordasz,
 amely te vagy
 magad, egyedül
 a munkád által örökre”

   /Bárdosi Németh János/

Egy 1951-es minisztertanácsi 
határozat a pedagógusok munká-
jának társadalmi elismeréseként 
június első vasárnapját pedagó-
gus napnak nyilvánította. 

Ünnep ez a nap. Ilyenkor háttérbe 
szorulnak a mindennapi gondok, 
körülveszi Önöket a gyermekek 
szeretette, mosolya és virág-

csokrai. Megható és örömteli pillanatok ezek! 

Pedagógusnak lenni életre szóló hivatás. A 
pedagógus életét sok öröm szépíti, de sok gond is 
nehezíti. Köszönjük elhivatott, áldozatkész 
munkájukat. Köszönjük, hogy az állandóan változó, 
nehéz körülmények között helyt tudnak állni és az 
életre készítik fel gyermekeinket. Köszönjük a 
szakmai felkészültségüket, oktató munkájukat, a 
tudás közvetítését, szigorúságukat, következe-
tességüket, emberségességüket. 

Karácsony Sándor így fogalmazta meg a pedagógus-
hivatást: „A pedagógus nem lehet elkeseredett, 
megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen 
karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa." 
Kívánjuk, hogy optimizmusukat soha ne veszítsék el 
és legyen elég szeretetük, türelmük, erejük e szép 
hivatáshoz!

Őszinte tisztelettel és köszönettel:

Hajdú László 
Jászkisér Város Polgármestere

Kedves Óvodapedagógusok, Tanítók és Tanárok!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május havi soros üléséről

Beszámolt a 2011/12-es tanévben végzett 
munkájáról a Csete Balázs Általános Iskola és a Városi 
Óvoda. Az általános iskola tanulóinak létszáma 500 fő. 
(1957/58-as tanévben a létszám 1250 fő!) Cigány kisebbségi 
oktatásban 248 fő vesz részt integrált keretek között. 
Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 203 fő. A kilátásokat 
illetően nem virágos a kép: 6-7-8. osztályok létszáma 322 fő, 
a feljövő 1-2-3. osztályok létszáma 186 fő. A létszám 
csökkenés hátrányos pár év távlatában. Jelenleg 23 
osztályban tanulnak, ebből 2 csoport iskolaotthonos, 3 
napközis csoportban 80 tanuló nyert elhelyezést. A nevelők 
létszáma 41 fő. A szakos ellátottság 100 %-os. Mind a tárgyi, 
mind a technikai ellátottság kiváló, melyről a Képviselő-
testület látogatással is meggyőződött. A mindenkor 
képviselő-testület nagy hangsúlyt fektetett és fektet a 
település legnagyobb népesség megtartó erejét képező 
oktatásra és annak személyi, tárgyi feltételeinek biztosítására, 
gyarapítására, javítására. Így kerülhetett sor az elmúlt 
években számtalan pályázat beadására, melyből oktatási 
intézményeink infrastrukturális felújítása, taneszközök 
vásárlása, korszerű fedett uszoda kialakítása, pedagógusok 
képzése, interaktív eszközök beszerzése valósult meg. A 
kompetencia alapú oktatás és a nyitott iskolaprogram 
példaértékűen működik. (Az iskola tapasztalatcsere hely!) Az 

oktató munka kiemelt területe volt a tanév folyamán a 
matematika és a magyar nyelv, ezen belül is különös 
feladatok voltak pl. fogalmak megismerése, összefüggések, 
szabályalkotás, vagy szövegértés, elemző képesség 
fejlesztése. Nevelés területén a célkitűzéseiket a családdal 
együtt kívánják megvalósítani. Számtalan rendezvényünk 
hagyományos, a települési rendezvényeket is segíti. 
Pályázataik eredményesek, ezekről be is számoltak. A mérő, 
ellenőrző munka folyamatos. Központi országos mérések 
regisztrálják az eredményeket. Feladat: az országos átlag 
elérése! A tagiskolával (Pély) való együttműködés 
példaértékű és eredményes. Több jászkiséri nevelő 
órarendszerűen dolgozik naponta átjárva. A Városi Óvoda 9 
csoportban 224 gyermekkel foglalkozik. A halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek száma 90 fő. A pélyi tagóvoda 
hasonló körülmények között dolgozik. Felújított épületek és 
a technikai feltételek szinte azonosak. A rendszeres és 
színvonalas továbbképzés eredményes munkában valósul 
meg. A rászoruló gyermekekkel logopédus foglalkozik. A 
nevelés kiemelt területe: „Óvodai nevelés a művészetek 
eszközeivel.”, de a lakóhely szokásait, hagyományait 
hasonlóan megismertetik. Ötéves kortól mindenkit 
beóvodáznak, de 3 éves kortól fogadni tudják a jelentkezőket. 
A képviselő-testület kívánatosnak tartaná, ha minden 3 éves 
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gyermek óvodás lenne, további életükre, az iskolai évekre jó 
kihatással lenne. A művészeti nevelés eredménye az évről-
évre ismétlődő színvonalas rajzkiállítás. Munkájukban jó 
hangsúlyt kap a gyermekek egyéni fejlesztése.

A várható gyermek létszámok alapján meghatá-
rozták az iskolai és az óvodai csoportok számát. Az alsó 
tagozatban (1-4. évfolyam) 12 tancsoport, felső tagozatban 
(5-8. évfolyam) 10 tanulócsoport működését engedélyezik. A 
fentieken belül kettő iskolaotthonos és három napközis 
csoport. Pély községben alsó és felső tagozatban is 4-4 
osztály működik.

Megismert és elfogadta a Jászsági Többcélú 
Társulás tagjai szakfeladat rendi besorolásának változását, 
ami az alapító okiratban jelenik meg konkrétan.

Az önkormányzat likviditásának megtartása 
indokolja, hogy az önkormányzat folyó számla és munkabér 
hitelt vegyen fel, melynek összege 80 + 20 millió Ft. A 
határozat a folyamatos visszafizetés módjáról is 
gondoskodik. Az előterjesztést a testület egyhangúlag 
elfogadta.
Megismerte és elfogadta az önkormányzati rendeletek és 
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésének 
előterjesztését. Felhatalmazta dr. Gócza Tamás jegyzőt, hogy 
a tiltott és kirívóan közösségi magatartást tanúsítók 
szankcionálásáról (részletes normasértések)  dolgozza ki és 
jóváhagyásra hozza a testület elé. A Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § 
(4) bekezdése szerint: a képviselő-testület önkormányzati 
rendeletben meghatározhat tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásokat. A képviselő-testület e magatartás 
elkövetőjével szemben önkormányzati rendeletben 
ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, ill. százötvenezer 
forintig terjedő igazgatási bírság kiszabását rendelheti el, 

mely összeg az önkormányzat saját bevételét képezi.
Együttműködési megállapodást kötött a Jászkisér 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával. A 2011. évi 
CLXXIX. törvény minden előírását biztosítani tudja és 
ezeket a szerződés részletesen felsorolja. A Roma 
Önkormányzat a megállapodást megismerte és elfogadta.

Határozott a lakástakarék-pénztári szerződésekhez 
kapcsolódó hitelt igénylő és felvételre jogosult lakosok 
részére visszatérítendő támogatás kiadási előirányzatainak 
biztosításáról. a 2012. évi költségvetés terhére a költségvetés 
hiányának növelésével 2200 e Ft-os keretet biztosít. 

Döntött álláshelyek bővítéséről. A Polgármesteri 
Hivatal álláshelyeit 1 fő határozatlan munkaidejű, 
megváltozott munkaképességű, a munkatörvénykönyve 
hatálya alá tartozó álláshellyel, 1 fő köztisztviselői 
(pénzügyi) és 1 fő ügykezelői (irattáros) álláshellyel 
megemelte. A Településüzemeltetési Intézménynél 2 fő, 
jelenleg az ivóvíz- és szennyvízszámlázással foglalkozó és 
határozott idejű közalkalmazott munkahelyét határozatlan 
idejűvé alakította. A Pély-Jászkisér Intézményfenntartó 
Társulás jogkörében eljárva Pély Község kérését teljesítve, a 
tagintézményhez (általános iskola) 1 fő határozott idejű 
karbantartói munkakör alkalmazásához járult hozzá. 

Polgármesteri tájékoztatásból megismerte a 
Képviselő-testület a településen is megvalósítandó 
kormányablak kiépítését.  A település lakóinak 
könnyebbséget jelenten. Az elgondoláshoz a testület 
hozzájárult, a konkrét elvárások megismerése után a 
feltételeket biztosítani kívánja, mindent megtesz annak 
érdekében, hogy az itt élők ügyintézése minél rugalmasabb 
és egyszerűbb legyen.

Papp János

A szabálysértésekről szóló új örvény 
2012. április 15-én történő hatályba 
lépésével az általános szabálysértési 
hatóság a Megyei Kormányhivatal lett. 
A jegyzőnek csak a törvény hatályba 
lépése előtt elkövetett szabálysér-
téseket, illetve a folyamatban lévő 
eljárásokat és azok végrehajtását kell 
lefolytatnia, illetve végrehajtania. 
2012. április 16-tól az általános 
szabálysértési hatósági feladatok 
lefolytatásáért a megyében a Jász-
N a g y k u n - S z o l n o k  M e g y e i  
Kormányhivatal kormánytisztviselője 
felelős. 

2012. május 7-től már Jászapátin 
(5130 Jászapáti, Velemi E. u. 2.) is 

lehetőség van szabálysértési 
hatósági ügyintézésre.

Felhívás II. Hagyományőrző Lovasnap

2012. július 14.

A rendezvény helyszíne: 

Jászkisér,  volt dohánybeváltó helye

A rendezvény fővédnöke:
Pócs János Országgyűlési Képviselő



Kiséri Napok
A rendezvénysorozat 2011. június 1-2. között került 
megrendezésre a Szent István parkban. 

A programok a pénteki napon az iskola gyereknapi 
rendezvényével kezdődött, majd a sportpályán Gyermek 
Labdarúgó Torna és férfi kispályás labdarúgó baráti 
találkozók zajlottak a „Hétfő Este” Baráti Kör szervezésében 
a tiszakécskei és lajosmizsei Rendőrőrs dolgozóinak 
részvételével. A rendezvény autósügyességi versennyel és 
motoros felvonulással folytatódott. 
Este a Blood Rádió és a DAY of JOY Band koncertjét 
tekinthették meg az érdeklődők. A szombati nap délelőttjén a 
parkban a főzőverseny, míg a Művelődés Házában Elter 
Tibor festőművész kiállításának megnyitója zajlott, valamint 
a sportpályán a Jászkisér- Jászberény U-13, U-16 és a „férfiés 
női kispályás labdarúgó mérkőzései folytak. A délutáni 
programok a főzőverseny eredményhirdetésével kezdődött a 
hat nevező közül I. helyezést Nagy Gyula kapta, aki 
birkapörköltet főzött, II. helyezést a Polgármesteri Hivatal 
pacal pörköltje kapta, míg a III. helyet a JÁTI töltött 
káposztája vitte el. Majd a Csete Balázs Általános Iskola 
diákjainak műsoros bemutatója következett. Láthattuk, 
hallhattuk a Búzavirág Népdalkör műsorát, hastánc 
bemutatót. 

Az esti program Hajdú László polgármester ünnepi 
köszöntőjével kezdődött, majd Jászkisér Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított díjak 
átadására került sor. 
2011. Év Sportolója
Pálfi György részére került átadásra, akinek az életét jelenti a 
sport, és ezen belül is a futball. Már általános iskolás korában 
a tószegi sportegyesület ifjúsági labdarúgó csapatát erősítette 
játékával, majd középiskolában a válogatott labdarúgócsapat 
tagja volt. Tagja a Jászkiséri Öregfiúk labdarúgó csapatának, 
valamint  a Jászkiséri Sportegyesületnek 17 éve tagja, több 
mint 400 megyei bajnoki és magyar kupa mérkőzésen 
szerepelt. 1998 évben bajnokságot nyert, 2000 és 2001 
években megyei I. osztályban bronzérmet szerzett a Jászkisér 
Futballcsapat.
2011. Év Szociális Díja Szüle Andrásnénak került átadásra. 
Általános iskolai tanulmányait Jászkiséren végezte, majd 
Jászapátin érettségizett. 1968 októberében kezdte meg 
munkáját a Jászkiséri Gyógyszertárban, ahol munka és 
család mellett  megszerezte  a  gyógyszerkiadó 
szakasszisztensi végzettséget, és 2007 évben első 
munkahelyéről – manapság ez már igen ritka – nyugdíjba 
vonult. 1990-2010 évig a helyi Képviselő-testületben volt 
képviselő, valamint a Szociális Bizottság elnöke és tagja. 
Jelenleg is a Szociális Bizottság kültagja, munkáját szívvel-
lélekkel, legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen végzi, ezzel 
a rászoruló, nehéz helyzetben lévő családokat támogatva. A 
településen megrendezésre kerülő esélyegyenlőségi 
programok aktív támogatója, segíti a helyi Vöröskereszt 
munkáját.
2011. Év Nevelője díj Szórádné Bozorádi Erzsébet 
pedagógus részére került átadásra
A Díj tulajdonosa a Jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola 
pedagógusa, aki több mint 30 éve végez nevelő-oktató 
munkát. A Jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban tett 
sikeres érettségi vizsgát, majd 1984-ben elvégezte a 
Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanító szakát. E közben, 
1980 – ban került a Csete Balázs Általános Iskolába, mint 
napközis nevelő, majd a főiskola elvégzése után tanítóként 
folytatta munkáját. 2002 évben gyakorlatvezető tanító szakot 
végzett a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán. 
Tudását folyamatosan bővítette különböző tanfolyamok 
elvégzésével, melyeket jól tud hasznosítani munkája során, 
így például: a nyelvi-irodalmi-kommunikáció, vagy a tanulói 
részképesség-zavarok felismerésének elsajátítása. 
Tanítási módszerei gyermek-közeliek, motiválóak, élen jár 
az új pedagógiai módszerek megvalósításában. Az elsők 
között volt, aki kipróbálta tanóra keretében a kompetencia 
alapú oktatást a matematika tanításában, csakúgy, mint a 
kooperatív technikák alkalmazását is. 
Az elsők között használt interaktív-táblát és tanulói laptopot 
tanóráin.  Az iskolás diákok szeretik, tisztelik tanítójukat, 
mert hivatását önzetlen odaadással, szeretettel végzi. Több, 
jelenleg középiskolás tanítványaival tartja a mai napig is a 
kapcsolatot.
2011. Év Kultúra Díja Balogh György művelődés ház 
igazgató részére került átadásra, aki – elmondhatjuk – , hogy 
szívvel-lélekkel munkájának él.  A kultúra és a művészetek 
iránti szeretete már gyermekkorában is megmutatkozott, 
amikor 12 évesen saját zenekart alapított, így került a 
Színművészeti Főiskolán működő egyetemi csoportba, ahol 
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Munkában a zsűri

Fotó: Torma Márta



több országos színjátszó fesztivált nyertek. A Szent István 
Egyetem Jászberényi Karán megszerzi a művelődés-
szervezői képesítést, majd az ELTE kihelyezett tagozatán 
kulturális szakmenedzseri oklevelet szerez. 1989 évtől a 
jászkiséri Művelődés Házában kezd el dolgozni, ahol a 
kultúra és művészetek terén szerzett tapasztalatait jól tudta 
hasznosítani, majd 1998 évben kinevezik A Művelődés Háza 
és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény igazgatójának. 
Győri Jánossal és feleségével, Jucika nénivel életre keltik az 
„Apáról-Fiúra” népi gyermekjátékok közösségi bemutatója 
rendezvényt, mely minden év decemberében megtartásra 
kerül. Mára már hagyománnyá vált a megyei, valamint 
országos szinten is elismert rendezvény.  Jászkisér és a 
jászság életében jelentős szerepet tölt be a nemzetközi 
kapcsolatok kialakításában, így a Svájci Niederlenz-cel a 
testvér-települési kapcsolat létrehozásában, ennek révén 
alapító tagja a Jászkiséri Külkapcsolatok Baráti 
Egyesületének. Részt vett a Jászkun kapitányok nyomában 
projektben, melynek eredménye, hogy a Tájház épülete 
felújításra került. Munkásságát 2008 évben a Megyei 
Közművelődési Díjjal, 2010 évben a Déryné Díjjal ismerték 
el. 
Jászkisér Városért Díj a Jászkiséri Polgárőr Egyesület 
részére kerül átadásra, melynek tagjai nagymértékben 
hozzájárulnak a közbiztonság erősítéséhez. Az Egyesületet 
2006 évben 17 magánszemély alapította, majd 2009 évben 
átalakult, az akkori elnök, Kiss János vezetésével. 
Az Egyesület taglétszáma jelenleg 34 fő. Az Egyesületben 
működik lovas-tagozat, 7 fő részvételével. Az Egyesület 
2011 év közepétől szoros munkakapcsolatot ápol a Police 
Security Biztonságtechnikai Kft- vel, mely a Kft. által 
telepített riasztók felügyeletét, az ehhez kapcsolódó kivonuló 
szolgálat teljesítését látja el, de munkájuk révén a területileg 
illetékes helyi rendőrséggel is kiemelkedő az 
együttműködésük. A településen lakók már tudják, ha bajba 
jutnak, veszélybe kerülnek, a nap 24 órájában hívhatják a 
Polgárőrség ügyeleti telefonszámát, és perceken belül 
érkezik a segítség. 
Jászkisér Város Díszpolgára
Jászkisér Város Önkormányzata a Jászkisér Város 
Díszpolgára kitüntetést olyan, a helyi közösség érdekében 
kiemelkedő érdemeket szerzett személy részére 
adományozza, aki kiemelkedő munkájával, életművével 
mind települési, mind országos viszonylatban olyan 
elismerést szerzett, mely hozzájárul Jászkisér jó hírnevének 
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartás miatt 
köztiszteletben áll.
2012 évben Szabóné Dr. Katona Róza háziorvos részére 
került átadásra a kitüntetés, akit méltán nevezhetünk 
Jászkisér Város Díszpolgárának. Díszpolgárunk 52 éve áll 
az egészségügy, a beteg emberek gyógyításának 
szolgálatában. Kezdetben, bölcsődében, majd a 
szülőotthonban dolgozott, később Hajdúszoboszlón, mint 
asszisztensnő látta el munkáját, és az ottani körzeti orvos 
beszélte rá, hogy jelentkezzen a Debreceni Orvostudományi 
Egyetemre, ahová 1965-ben egyedül ő nyert sikeres felvételt 
Hajdúszoboszlóról. 1971. október elsején orvosi diplomával 
a kezében kezdte meg hivatását Jászkiséren, majd 1972. 
január elsejétől önálló körzetben kezdte meg a betegek 
gyógyítását. Nem volt könnyű helyzetben a doktornő, amikor 

friss diplomával, az akkor még járhatatlan utakon kellett 
beteghez mennie, nem voltak helyi ismerősei, rokonai, mégis 
megszerette Jászkisért, az itt élő embereket, akik elfogadták, 
befogadták, megszerették és elismerték szakmai tudását. 
Jászkiséren, mint háziorvos, a KTSZ-ben és a 
Vízgazdálkodási Társulatnál, mint üzemorvos, és bölcsődei 
orvos is volt egy személyben, jelenleg iskolaorvosi 
feladatokat is ellát. 
1986-tól 1999-ig ügyvezető háziorvosként dolgozott, 1990-
től 1994-ig önkormányzati képviselői tisztséget is 
ellátott, melynek keretén belül a Szociális Bizottság elnöki 
teendőit végezte, 1996 évtől nyugdíjba vonult és betéti 
társaság formájában, vállalkozóként praktizál továbbra is. 
2007 évben az egészségügyi miniszter több évtizeden át 
végzett kimagasló szakmai munkája elismeréseként, a 
„Batthyány-Strattman László Díjat” adományozta számára.
Gratulálunk a díjazottaknak, további munkájukhoz sok sikert 
kívánunk! 

A díjak átadása után az est sztárvendége Tóth Vera műsorát 
láthattuk-hallhattuk. Fergeteges hangulatot teremtett régi és 
új dalainak előadásával. Majd az Origo együttes hajnalig 
húzta a talp alá valót a kiséri közönségnek. Éjfélkor a Varga 
Pirotechnika jóvoltából tűzijáték fokozta a hangulatot, 
változatos szín és forma világot rajzolva az égre. 

Reméljük és bízunk benne, hogy mindenki megtalálta a 
kedvére való szórakozást a rendezvény programjaiban. 
Köszönjük a szervezőknek és segítőiknek a rendezvény 
lebonyolításában végzett tevékenységüket.
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Hősök napja és Trianoni megemlékezés
Magyarországon 1924-ben született törvény arról, hogy 
május utolsó vasárnapján azok előtt tisztelgünk, akik a 
legnagyobb áldozatot hozták meg hazájukért. Jászkisér Város 
Önkormányzata a KISÉRI NAPOK rendezvény keretében 
2011. június elsején 17 órai kezdettel tartotta 
megemlékezését. 
Az ünnepség az I. világháborús emlékműnél kezdődött, ahol 
Ádám Kálmán képviselő köszöntötte a megjelent ünneplő 
közösséget. Beszédében emlékezett történelmünk nagy 
eseményeire (Mohácsi csata, török uralom, Rákóczi 
szabadságharc, 1848-as szabadságharc és forradalom, I. és II. 
világháború) és az ott elvesztett ismert és ismeretlen hősökre, 
akik hazánkat, Magyarországot szolgálták, védték és életüket 
áldozták a nemes eszmékért. A magyar nép, nemzet 
fennmaradása köszönhető e sok, egyszerű dolgos embernek, 
akik tették a dolgukat, a nehéz időkben is művelték földjeiket, 
gondozták jószágaikat és a haza szolgálatában álltak. A mi 
nemes feladatunk az, hogy e hősökre emlékezzünk és 
átadjuk, megismertessük utódainkkal tetteiket. Hisz a halott 
katonának nincs nemzetisége vagy politikai hovatartozása; 
csak a hős emléke marad: az elvesztett apáé, fiúé, férjé, 
baráté, bajtársé. Meister Éva színművésznő Székely János 
Vesztesek c. versét szavalta el, majd a Búzavirág Népdalkör 
előadását hallgathattuk meg. Ez után az emlékezés koszorúit 
helyezték el ez emlékműnél. A megemlékezés a II. 
világháborús emlékműnél folytatódott. Ádám Kálmán 
képviselő röviden emlékezett vissza a háborús eseményekre, 

majd Meister Éva Wass Albert visszaemlékezéseiből idézet, 
ezután a koszorúzás következett. 
Az ünnepi műsor a Trianoni emlékműnél folytatódott tovább, 
ahol Gócza Fanni köszöntötte a megjelenteket, majd a 
Himnuszt énekeltük közösen. „A „Trianon” szó a magyar 
ember szívébe éles késként hatol. Olyan méltánytalanság és 
igazságtalanság, megaláztatás, melyet a Trianoni 
Békediktátum kényszerített Magyarországra, melyet soha 
nem lehet és nem szabad elfeledni. Ma, a XXI. század elején 
az Európai Unió tagjaként, de a globalizációt szenvedő 
nemzetként sokkal nagyobb kötelességünk ezen 
igazságtalanságot a fiatalsággal megismertetni, mint valaha.  
Nekünk az a feladatunk, hogy soha ne felejtsünk! Mert akik 
nem emlékeznek a hősökre, a múltra, azok nem tesznek mást, 
mint a feledés koporsóját ácsolják. Azok kiszolgáltatottak 
lesznek, és elvesznek a történelem süllyesztőjében.„ – 
hallhattuk a Hajdú László polgármester úr ünnepi 
köszöntőjében. Majd Borbás Ferenc regnáló jászkapitány 
mondta el gondolatait a megemlékezés kapcsán. Ezután 
Meister Éva Emlék harangok c. verses, énekes műsorát 
hallhattuk, láthattuk. Az ünnepség végén a megemlékezés 
koszorúit helyezték el. A rendezvény ideje alatt a Csete 
Balázs Általános Iskola pélyi tagintézményének fúvós 
zenekara közreműködött és a jászkiséri Búzavirág Népdalkör 
színesítette a műsort. 

TM

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2012.(IV. 27.) önkormányzati rendelete a vásárokról és piacokról

Jászkisér Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében nyert felhatalmazás 
alapján figyelemmel a a vásárokról és piacokról szóló 
55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben, valamint a vásári, piaci 
és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 
59/1999. (XI.26.) EüM rendeletben foglalt kötelezettségekre, 
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 13/2009.(VIII.31.) rendeletének 1. melléklete 4) 
bekezdés ah) pontjában meghatározott jogkörében eljáró 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,  előzetes 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed az Önkormányzat 
által fenntartott piacra és az Önkormányzat által rendezett 
alkalmi (ünnepi) vásárokra 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben 
meghatározott piacon, vásáron vagy ünnepi vásáron 
kereskedelmi tevékenységet folytatókra.

A piac fenntartása, az ünnepi vásár rendezése
2. § (1) Az Önkormányzat a lakosság jobb ellátása érdekében 
piacot tart fenn, és alkalmi ünnepi  vásárokat rendez.
(2) Az Önkormányzat által fenntartott piac helye: Jászkisér, 

Vágóhíd út, helyrajzi szám: 888/7.
(3) A piac üzemeltetője: Jászkiséri Településüzemeltetési 
Intézmény (5137 Jászkisér, Fő út 7.)
(4) Az ünnepi vásár helyét a polgármester alkalmanként 
határozza meg.

3. §  (1) A piac nyitva tartása: szerdai, pénteki, vasárnapi 
napokon: 05.00 órától 12.00 óráig
(2) Az ünnepi vásár az üzemeltető által meghatározott ideig 
tart.
(3) Az e rendeletben megállapított helypénzek, ill. díjak, 
tartalmazzák a mindenkor hatályos  általános forgalmi 
adót.

A helyhasználat szabályai a piacon
4. § (1) A piacon a helyhasználat napi jellegű vagy tartós 
lehet. A tartós helyhasználat egy hónaptól egy évig terjedő 
időre vonatkozhat.
(2) A napi helyhasználat jogának megszerzése a napi 
helypénz megfizetésével történik. A napi helypénz 
megfizetését helyjegy igazolja, amelyet a napi 
helyhasználónak a piac zárásáig meg  kell őriznie.
(3) A tartós helyhasználat jogának megszerzése a napi 
helypénz megfizetésével, valamint a helyhasználat feltételeit 
tartalmazó helybiztosítási szerződés megkötésével történik. 
(4) A helyhasználat joga másra át nem ruházható.
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(5) A piacon kereskedelmi tevékenység csak a helybiztosítási 
szerződés birtokában a havi, vagy  az éves helypénz 
megfize-tésével, illetve a napi helypénz megfizetésével – a 
kijelölt helyen – folytathatóak.
(6)Napi helyhasználatú terület a piacnak minden olyan része, 
amelynek használatára nem kötöttek tartós helybiztosítási 
szerződést.

(7) A hely használója a számára kizárólag kijelölt helyet e 
rendeletnek, illetve – tartós helyhasználat esetén – a 
helybizto-sítási szerződés rendelkezéseinek megfelelően, 
 rendeltetés-szerűen köteles használni.
(8) A hely használója az árusítóhelyen és annak közvetlen 
környékén köteles minden szemetet és hulladékot – az 
árusítás ideje alatt is – folyamatosan összetakarítani.
(9) A piac zárásakor a hely használója köteles az általa 
folytatott tevékenység során keletkezett szemét eltakarítá-
sáról gondos-kodni.

A helyfoglalás sorrendje, a piacon fizetendő helypénz
5. § A piac napi használatú területén és az ünnepi vásáron a 
helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
6. § (1) A helypénz összegét a helyhasználó által igénybe vett 
hely alapterületének nagysága alapján kell megállapítani. A 
hely alapterületének nagyságát négyzetméterben kell 
meghatározni. Minden megkezdett négyzetméter egésznek 
számít.
(2)  A napi helypénz összege:
 a) fedett piaci asztalról történő árusítás esetén: 
           150 Ft/fm
 b) minden az a) pontban és a 7.§ (2) bekezdésében 

2nem szabályozott esetben:         150 Ft/m
2(3) A havi helybiztosítás összege 600 Ft/m /hó,

2
(4) Az éves helybiztosítás összege 6.000 Ft/m /év,
(5) A (2)-(4) bekezdésekben meghatározott helypénz 
mértékét a Képviselő-testület évente, minden év március 31. 
napjáig felülvizsgálja.

Az ünnepi vásáron fizetendő helypénz
7. § (1) A helypénz összegét a helyhasználó által igénybe vett 
hely alapterületének nagysága alapján  kell megállapí-tani. 
A hely alapterületének nagyságát négyzetméterben kell 
meghatározni.  Minden megkezdett négyzetméter egésznek 
számít.

2
(2) Az ünnepi vásáron fizetendő helypénz összege: 200 Ft/m
(3) A (2) bekezdésben meghatározott helypénz mértékét a 
Képviselő-testület évente, minden év március 31. napjáig 
felülvizsgálja.

A helyhasználattal járó kötelezettségek
8. § (1) A hely napi használata esetén a napi helypénzt a piac 
üzemeltetője által megbízott helypénzszedő felhívására 
azonnal meg kell fizetni.

(2) Ugyanaz a hely egy nap többször is kiadható, ha azt az 
előző használó kiürítette. Ebben az esetben az új használó is a 
teljes napi helypénzt köteles megfizetni. A helyjegy másra 
nem ruházható át.
(3) A hely napi használatának joga a piac illetve az ünnepi 
vásár nyitásától zárásáig tart. Ezen idő alatt a hely használója 
a helyjegyét köteles állandóan magánál tartani és a 
helypénzszedő felszólítására felmutatni. A helyjegy hiánya 
esetén a helyhasználó köteles a napi helypénzt újra 
megfizetni.

A piac és az ünnepi vásár rendje
9. § (1) Az árusítóhelyet használaton kívüli göngyöleggel és a 
piaci tevékenységet nem szolgáló  e s z k ö z ö k k e l  
elfoglalni tilos.
(2)A piac és az ünnepi vásár zárásakor a hely használója 
köteles kiüríteni és elhagyni az elfoglalt helyet.
(3)A piac és az ünnepi vásár területén elhelyezett áru 
megőrzése, kezelése és tárolása a hely használójának fela-
data. Az áru megromlásáért, értéke csökkenéséért vagy 
elvesztéséért a piac fenntartóját illetve és az ünnepi vásár 
rendezőjét nem terheli felelősség, kivéve, ha feladatkörében 
jogellenesen járt el.
(4) Romlott, romlásnak indult, vagy egyéb ok miatt bűzt 
terjesztő árut, anyagot a piac és az  ü n n e p i  v á s á r  
területére bevinni vagy ott tárolni tilos.
(5) A piac és az ünnepi vásár területére kutyát bevinni – még 
pórázon és szájkosárral is – tilos, kivéve a vakvezető kutyát, 
valamint az őrző-védő szolgálatok és a fegyveres testületek 
 szolgálatban lévő kutyáit.
(6) Tilos a piacforgalomból  kizárt árut a piac és az ünnepi 
vásár területére kereskedelmi céllal bevinni.
(7) Tilos a közönséget a vásárlásban és a közlekedésben 
bármilyen módon akadályozni.

Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba.
1.E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti 
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
vásárokról és piacokról szóló 16/1995 (IX.21.) sz. rendelete 
és az azt módosító 20/2008.(XII.15) rendelet.

Kelt:  
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. 
április 26-án tartott ülésén.

  Hajdú László                                            dr. Gócza Tamás
  polgármester                                                    jegyző


