Jászkiséri Tudósító
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

XII.évfolyam 7.szám

Sportnap 2012. július 21. (szombat)
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“Kisér kupa" férfi kispályás labdarúgó torna
(Jelentkezni a Center büfében lehet)
"Kisér Kupa" Lábtenisz verseny
Utánpótlás csapatok mérkõzése.
Jászkisér- Jászapáti Öregfiúk labdarúgó mérkõzés
Felnõtt csapatok labdarúgó tornája
(Jászkisér-Jászárokszállás- Jászladány) 3x45 per
A mérkõzések között és szünetében 11-es rúgó verseny
A versenyeken és tombolán értékes díjak !
Fõdíj : Kerékpár
Belépõ: 3db tombola jegy vásárlása ( 100 Ft/db )
Büfé : Hideg italok - Babgulyás

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a Sportegyesület vezetõi és sportolói!
Tisztelt Jászkiséri Lakosok !
Lassan lezárul a településünk legnagyobb beruházásának gazdasági része is. A központi szennyvízhálózat
kiépítése már 2006 évben megtörtént, azóta mindannyiunk megelégedésére használjuk.
Ahhoz, hogy ez a több mint 1,6 milliárd Ft összegû beruházás pénzügyileg is lezáruljon, még 2003 évben az
önkormányzat és a tisztességes, elõre és felelõsséggel gondolkodó lakosok vállalták az Állami finanszírozáson túli
forrás biztosítását is.
A teljesen elzárkózó és megfontolatlanul gondolkodók helyett az önkormányzat helytállt. De ez természetesen nem
jelenti azt, hogy az õ kötelezettségük a feledés homályába merült volna.
Az önkormányzat a törvény által biztosított jog alapján ezen tartozásokat behajtja.
A Víziközmû Társulat / Önkormányzat a beruházáshoz szükséges forrást víziközmû társulati hitelbõl biztosította,
melynek fedezetét az OTP LTP szerzõdések adták. Elérkeztünk ahhoz a szakaszhoz, amikor ezt a hitelt vissza kell
fizetni, így az engedményezett összegek folyamatosan érkeznek az önkormányzat elkülönített számlájára.
Az LTP befizetést vállalók közül sokaknak lejárt a szerzõdése (a teljes összeg befizetése megtörtént) köszönet érte.
Vannak, akiknek még befizetési kötelezettsége van, így a szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás
folyamatosan érkezik az önkormányzat elkülönített számlájára az OTP Lakástakarék Pénztártól.
Az elszámolásról mindenkit írásban értesítünk. Mellékeljük a közmûfejlesztési hozzájárulás igénylõ lapot,
melyet Jászkisér Város Polgármesteri Hivatalához legkésõbb 2012. július 18. napjáig kell leadni.
Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akik az OTP LTP szerzõdésükben vállalt befizetési kötelezettségüket - 96
hónap x 1.563 Ft (összesen 150.048 Ft), - még nem teljesítették, hogy lehetõségük van 2012. augusztus 30.
napjáig befizetni a hiányzó összeget!
Ezen idõpont után LTP szerzõdésre fizetni nem lehet!
A hiányzó kötelezettséget már az önkormányzat víziközmû elkülönített számlájára kell befizetni, de 30%kal növelt összeggel. (Az elmaradt állami támogatás miatt.)
Kérjük a Tisztelt érintett lakosokat, hogy éljenek a 2012. augusztus 30. napjáig adott határidõ lehetõségével,
mivel a Társulat/Önkormányzat javára tett nyilatkozatuk alapján, az engedményezés következtében nem fedezett
összeget az irányadó törvényi rendelkezések alapján az önkormányzat közadók módjára behajtja.
Hajdú László
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
2012. június 28-i soros, nyílt ülésén az alábbiakat tárgyalta:
Elfogadta a Jászsági Többcélú Társulás 2011. évi munkájáról
készült beszámolót, melynek részleteit Hajdú László a Jászsági
Többcélú Társulás elnöke, városunk polgármestere ismertetett.
A Társulás az elmúlt év folyamán is eredményesen és
gazdaságosan mûködött közel 1,3 milliárdos költségvetéssel. A
következõ feladatokat látta el: Jászsági Közoktatási Intézmény,
ellátási területe a társult települések. Jászsági Támogató
Szolgálat (közösségi pszichiátriai ellátás), Jászsági Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat (családok segítése, fogyatékkal élõk
nappali ellátása, jelzõrendszer mûködtetése, házi
segítségnyújtás). Eredményes pályázatokkal dolgozik a
Kistérségi Fejlesztési Tanács, pl. közösségi közlekedés
fejlesztése, közmûvelõdési szakreferens mûködtetése. A belsõ
ellenõrzést a társulás látja el a 17 társult településen.
Eredményesen mûködik az egészségügyi kistérségi orvosi
ügyelete. Legnagyobb intézménye a Jászsági Közoktatási
Intézmény, ahol a dolgozók létszáma az általános iskolai
oktatásban 241 fõ, az óvodai nevelésben 78 fõ és a központi
irányítást 8 fõ végzi.
Beszámolt a Jászközmû Kft., valamint a Regio-Kom
Kft. vezetõje. Mindkét rendszer eredményesen mûködik. Sok
bizonytalanság tapasztalható pl. árképzés, tulajdon stb.
vonatkozásában, ugyanis az állam több mindent fennhatósága
alá von és nem tudni, hogyan alakulnak az árak. (Hasonlóan
elkerül a településekrõl az ivóvíz szolgáltatás joga, de megmarad
a tulajdon.) Jelenleg Jászkiséren 1630 lakossági és 70 közületi
rákötés van. 2010. év végén a tartozás igen jelentõs: 8.889.438,Ft, melynek behajtása folyamatosan történik. A hulladék
lerakást Jászkisér Város a következõ mértékben vette igénybe
2011. év folyamán: lakossági hulladék 1340 t, lomhulladék 15 t,
egyéb hulladék 10,8 t, szelektív papír 9,4 t, szelektív pet-palack 8
t, szelektív fém 0,7 t, szelektív üveg hulladék 8,4 t. Legfõbb
probléma ma is a mérhetetlen felelõtlenség. Mindig újra
képzõdnek a szeméttelepek! A tettenérést súlyos büntetés követi,
mindannyiunk egészségét teszi kockára az elkövetõ, az illegális
telepek felszámolása közös pénzünkbõl történik. Pályázattal
megindul a régi telepek rekultivációja. Jelzõ kutakkal a telepek
alatt víz szennyezettségét folyamatosan figyelik, föld borítást
kapnak és befüvesítik a felületet. A beszámolókat a testület
elfogadta.
Megismerte a Mûvelõdés Háza, Könyvtár és a Csete
Balázs Helytörténeti Gyûjtemény beszámolóját 2011. év
második és 2012. év elsõ félévérõl. Gazdálkodási tevékenység
jó. Feladatai ellátása mellett több mint 1 millió Ft-ot takarított
meg. Eredményes pályázatokkal több min fél millió Ft-ot nyert
technikai eszközök gyarapítására. A nagy települési
rendezvények szervezésén, rendezésén, kivitelezésén túl
számtalan civil szervezet mûködik a házban. Tanfolyamok
színhelye: jelenleg 6 csoport kb. 150 fõvel. A beszámolási
idõszakában 14 kiállításnak adott otthont. Iskolai, óvoda,
önkormányzati rendezvények helyszíne. Bevételt jelent a
bérbeadás pl. árusítás az elõtérben.
A könyvtár hasonlóan végzi a kulturális tevékenységét. A
beszámolás idõszakában közel ezer felnõtt és félezer iskolás
korú beiratkozott olvasója van. 16 nagyobb rendezvény és
számtalan alkalmi program színesíti munkáját, pl. játszóházi
foglalkozások, vetélkedõk, kiállítások. 2012. évben mintegy 2 és
félezer könyvet kölcsönöztek az olvasók, helyben használt
kézikönyvek száma 705 és 423 fõ folyóiratot olvasni tért be a
házba.
Megismerte és elismerõen szólt az alapítványok
munkájáról. A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány közhasznú

tevékenységet folytat a Teleház talaján a Munkaügyi Központ
segítségével csökkent munkaképességûeket foglalkoztat,
értéket állít elõ. Évrõl évre segíti az azt kiérdemlõ és rászoruló
tanulókat eszközökkel, pénzzel. A beszámoló a megalakulástól a
mai napig végig kíséri a szervezet életét, néhány a mûködést
segítõ kérelmet közvetít: legfontosabb, ami a létüket jelenti
általuk elvégezhetõ munkát kér. Munkát pl a nyomdagép
számára.
Az Önkéntes Tûzoltóság munkáját értékelte a
Képviselõ-testület és a következõk alapján elismerését fejezte
ki: Jászkisér, Jászapáti, Jászladány és Tiszasüly lakóit 22.000
lakost, 39.200 hektár határrészt, mintegy 8.500 lakó és
gazdasági ingatlant védelmez. 13 fõ kiképzett tûzoltó munkáját
17 fõ szintén felkészített önkéntes egészíti ki.
2011. évben 236 esetben vonultak ki riasztásra. Ebbõl 79 esetben
tûzhöz, 125 esetben mûszaki mentést végeztek és 32 esetben
téves riasztáshoz, ami végkép nem hiányzik. Felszereltségük
megfelelõ. A normatív támogatáson kívül jelentõs a települések
hozzájárulása és a pályázatokon elnyert pénz. Létük fontosságát
senki nem vonja kétségbe, de az állami normatív támogatás 7,6
millió Ft-tal csökkent, ami a fenntartókat terheli.
Bemutatta végzett munkáját a JÁTI. A
belvízvédekezéstõl a Start munkaprogram végrehajtásáig
mindenrõl részletesen szóltak pl. ivóvíz hálózat mûködtetése,
piac üzemeltetés, óvoda-iskola, bölcsõde karbantartási, felújítási
munkái. A Mûvelõdés Háza, konyha, tájház, sportöltözõ,
egészségház, Polgármesteri Hivatal és nem utolsósorban az
ivóvíz hálózat minden gondja-baja is náluk jelentkezik. Most is
képes beszámoló mutatta be pl. a közmunkásokkal
megvalósított munkákat. A napokban kezdõdik az utak
kátyúzása.
Az ivóvíz és a szennyvíz közmû a TRV Zrt. mûködési
körébe kerül. A tulajdonjog megmarad a fent nevezett céggel
bérleti szerzõdést köt az Önkormányzat. Tekintve, hogy a
szerzõdés tartalma sok lényeges dolgot kell tartalmazzon, erre a
Képviselõ-testület visszatér. A tárgyalások folytatására a
polgármester kapott felhatalmazást. A végleges átadás 2013.
január 1-tõl történik meg.
A Képviselõ-testület vissza nem térítendõ támogatásból
20.504 E Ft-ot kapott, ezzel a 2012. évi költségvetés általános
tartalék kiadási elõirányzatát megemelte.
A 2012. III. 9-én elfogadott önkormányzati
költségvetés fõösszegét 1.805.326 eFt-ról 1.940.176 eFt-ra
módosította.
Részletes kimutatás készült a kormányrendelet alapján
az Önkormányzat vagyonáról. A kimutatást a testület
megismerte és elfogadta.
Módosította a szociális igazgatásról és a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló rendeletét: Méltányosságból
annak a személynek állapítható meg közgyógyellátásra való
jogosultság, aki szociálisan rászorul és a havi gyógyszerköltsége
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át
eléri.
Jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal ügyrendjérõl szóló
elõterjesztést amely tartalmazza a feladatokat, a szervezet
bontását (pénzügyi, hatósági és szervezési osztály), a
képzettséget és a létszámokat.
Pályázatot nyújtott be közfoglalkoztatottak alkalmazására 2012. július 1. és 2012. november 30. közötti idõre. Ezzel is
elõsegítve a segélyen élõk foglalkoztatását, a munkavilágába
való visszatérést. 15 fõ 6 órás foglalkoztatásához 15 %-os
önrészt (739.195,- Ft) a 2012. évi költségvetésbõl biztosítja. Az

Jászkiséri Tudósító

2012. július

önkormányzat intézményeinek megnövekedett feladatellátását
segíti a közfoglalkoztatottak alkalmazásával.
Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER támogatás keretében
pályázatot nyújtott be belvíz védekezéshez szükséges eszköz
beszerzésére, mely támogatásban részesült. Az Egyesület olyan
eszközöket (nagy teljesítményû mobil szivattyúk,
áramfejlesztõk, tömlõk) szerez be a támogatásból, mellyel sem a
tûzoltóság, sem az önkormányzat nem rendelkezi. A teljes
bekerülési költség 4.984.401,- Ft, melynek 90 %-át biztosítja az
MVH. A Képviselõ-testület 1.000.000 Ft vissza nem térítendõ
támogatást biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalék
terhére az önrész biztosításához.
Támogatta a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány
kérelmét és a civil szervezetek keretének terhére 180.000 Ft
vissza nem térítendõ mûködési célú támogatás biztosít. Ebbõl az
aerobik csoport részére - a Jászkiséri Gyermekeiért
Alapítványon keresztül - 80.000,- Ft támogatást nyújt a 2012.
évi hagyományos aerobik táborukhoz.
A Jégcsibe Bt. 2012. július 1-tõl Jászkiséri Jégcsibe
Kft.-ként üzemel. A testület udomásul vette és a bérleti
jogviszonyt folyamatosnak tekinti.
Döntött a Képviselõ-testület a bûnmegelõzés és
felderítés céljából térfigyelõ kamerarendszer kiépítésérõl,
melynek kiépítését a rendõrség is támogatja és segíti a kamerák
elhelyezését. A kamerarendszer a 2011. évben a képviselõtestület tagjai által korábban felajánlott összeg terhére kerülnek
kiépítésre. A kamerarendszer kiépítéséhez az Országos
Rendõrkapitányság hozzájárulása szükséges. A kamerák zárt
rendszerben mûködnek és számítógép rögzíti a felvételeket,

RAJZPÁLYÁZAT
Téma: „XX. Pendzsom Folkfesztivál”
Az elõzõ fesztiválokhoz kapcsolódóan élmények,
érzések, hangulatok, népviseletek, mozgások képi,
térbeli, megjelenítését várjuk a gyerekektõl.
Megjeleníthetõ a jubileumi fesztivál elképzelt
eseménysora is.
A fent megnevezett pályázaton Jászkisér minden lakosa
részt vehet.
Kategóriák:
1.
Óvoda 3-6 év között
2.
Iskola 7-14 év között
3.
15-18 év között
4.
18 -99 év között

Pályázat formai kritériumai:
A pályázatra készített munkákat A/4 vagy A/3-as méretben
(rajz, festmény), szobor, térplasztika stb., szabadon
választott technikával kérjük elkészíteni.Az alkotásokra
írjátok rá a neveteket, címeteket, életkorotokat.
Pályamûvek leadási határideje: 2012. augusztus 06.
Pályamûvek leadási helyszíne: Csete Balázs Általános
Iskola titkársága.
A legjobb alkotásokat a néptánc fesztivál alatt kiállítjuk.
Értékes ajándékok várnak rátok!

Alkotónapot tartunk a Csete Balázs Általános
Iskolában 2012. július 31-én (kedd).
Segítséget nyújtunk a pályamûvek elkészítéséhez.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Lukácsi György néptánctanár és Tóth László rajztanár
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melyek bizonyítékként felhasználhatóak. A rendszer
tulajdonosa az önkormányzat, vállalja a kamerarendszer
kiépítését és üzemeltetését, a rendõrség és polgárõrség végzi a
figyelést, a rendszer felügyeletét.
A Guang Hui Hungary Kft. (Kínai bolt) kérelmére a
bérleménye állapotára tekintettel a havi bérleti díjat 115.000 Ft +
áfa összegrõl 100.000 Ft + áfa összegre mérsékelte.
Rendeletet alkotott, a 2001-ben hozott és 2005. évben
módosított közszolgálati szabályzatot hatályon kívül helyezte.
Az önkormányzati rendelet tartalmazza a köztisztviselõk
szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásait, valamint a
szociális és kegyeleti támogatásokat.
A város önkormányzata 2011. decemberében a
hátrányos helyzetû önkormányzatok részére megítélt
támogatásban részesült. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó és a
település önfenntartó képességét segítõ eszközök beszerzésére
bruttó 4.838.700 Ft felhasználását engedélyezi. Közbeszerzési
eljárás során betonelem gyártáshoz alkalmas kényszer
betonkeverõ gép, raklapemelõ kocsi és betonelem gyártó gép,
különbözõ sablonokkal kerülnek beszerzésre, üzemeltetõ a
JÁTI.
Papp János

Semmelweis napi megemlékezés
2012. június 29-én 17 órai kezdettel került megtartásra a
Semmelweis nap, a Polgármesteri Hivatal házasságkötõ
termében. A Semmelweis nap a magyar egészségügy egyik
legnagyobb ünnepe. Semmelweis Ignác 1918. július 1-jén
született Budán, aki elsõként ismerte fel a gyermekágyi láz
okát és a védekezés módját.
Ezen a napon Hajdú László polgármester köszöntötte az
egészségügyi és szociális téren dolgozókat, így az
Egészségház háziorvosait, dolgozóit, a fogszakorvosokat,
asszisztenseket, a védõnõket, a fizioterápia egészségügyi
munkatársát, a Mentõállomás ápolóit, dolgozóit, a
Gyógyszertár vezetõjét, dolgozóit, az Alapszolgáltatási
Központ, valamint a Bölcsõde munkatársait.
Ez évben is voltak jubilálóak, akik munkájuk elismeréseként,
köszöneteként könyvjutalomban és díszoklevélben
részesültek.
2012. évben:
Pap Sándor 10. évét tölti az egészségügy területén
Farkasné Nagy Márta 15. évét tölti szociális
területen
Halász Ferencné szintén 15. évét tölti szociális
területen
Kovács Sándor és Szûcs Attila 20. évét tölti
az egészségügy területén
Gyõri Jánosné 25. évét az egészségügy területén
Dr. Móré Éva fogszakorvos 25. évét az egészségügy
területén
Dr. Baka Ibolya fogszakorvos Jászkisér településen
a 30. évét tölti az egészségügy területén
Juhász Józsefné 35. évét az egészségügy területén
Gubiczné Dr. Csejtei Erzsébet gyógyszerész
40. évét tölti az egészségügy területén.
A jutalmak átadása után Szakálné Torma Eszter szavalatát
hallgathatták meg.
Ezek
után
kötetlen
Fotó:
Torma
Mártabeszélgetés keretében a szakmabeliek
oszthatták meg gondolataikat egymással.
Gratulálunk a kitüntetetteknek, további munkájukhoz sok
sikert, erõt, egészséget kívánunk!
TM
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Pendzsom Folk Fesztivál
XX. Nemzetközi Gyermeknéptánc-fesztivál
Jászkisér, 2012. augusztus 17-18.
Helyszín: Csete Balázs Általános Iskola udvara, Petõfi út 1.

17-e péntek
Szalmafonás a Tájházban
2000 A Fesztivált megnyitja Bolla János
Jászkapitány
20 éves a Pendzsom Folk Fesztivál rajzverseny eredményhirdetése
Gyermekcsoportok mûsora
Népi Dzsadzsa Klub bemutatója
„A jászsági bíró udvarába...” –
Jászsági Hagyományõrzõk mûsora
Flaszter tánc – táncszínházi
produkciók versenye
Kutyakölykök Táncegyüttes – a
Csillag Születik döntõseinek mûsora
Táncház
18-a szombat
900
I. Jászsági Pálinkamustra versenyének
kezdete
1730 Államalapítási ünnepség
a Jubileum téri kopjafánál
1900 Az I. Jászsági Pálinkamustra
eredményhirdetése
2000 A Fesztivált köszönti Pócs János
országgyûlési képviselõ

Ifjúsági és felnõtt csoportok mûsora
Almássy Gonoszok Együttes mûsora
„ Szûcs Béla vándordíj” átadása
Tûzijáték
Táncház
A fesztivál résztvevõi:
Gyermekcsoportok:
Jászberény, Jászapáti, Jászszentandrás,
Jászjákóhalma, Kisújszállás, Jászkisér
Ifjúsági és felnõtt csoportok:
Jászberény, Jászapáti, Rákóczifalva,
Kisújszállás, Szolnok, Budapest,
Zalaegerszeg, Gyöngyös, Pásztó, Eger,
Jászkisér,
Határon túli csoport:
a vajdasági Bácskossuthfalvi
Néptáncegyüttes
Senior csoportok:
Jászberényi Hagyományõrzõ Együttes,
Népi Dzsadzsa Klub Gyöngyös,
Ritmusirtók Együttes Jászkisér
Az I. Jászsági Pálinkamustrán induló versenyzõk:
Jászkapitányok, Jász Polgármesterek,
Bérfõzõ Mesterek

Lakossági tájékoztató
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a 234/2011.
(XI.10.) Kormányrendelet 44. § alapján Településünkön ellenõrzi a riasztó eszközök meglétét,
állapotát, karbantartottságát és mûködõképességét.
Az ellenõrzés során hangos próbára kerül sor, melynek idõpontja :2012. július 18.-án 9.00 óra
A lakossági riasztó eszközön (szirénán)meghatározott morgató próba jelzés kerül az ellenõrzés során
kiadásra.
A próba során alkalmazott jelalak elsõ részében 6 másodperces idõtartamban 400 Hz-ig felfutó jelzés
kerül leadásra, majd a jel lefutása következik be.
A lakosságnak jel hallatán teendõje nincs, megértõ türelmüket köszönjük.
Tájékoztatónkat a riadalom, pánik elkerülése céljából adtuk ki.
Hajdú László
polgármester
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