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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

akkor is segítettek, amikor bizonyos emberek – önös
érdekeiket elõtérbe helyezve -, meg szerették volna
Jászkisér Város Önkormányzata nevében akadályozni, vagy hátráltatni szerették volna ezt a
ezúton fejezem ki köszönetemet mindazoknak a beruházást.
lakosoknak akik felelõsséget éreztek és éreznek
Hatalmas tehertõl szabadult meg városunk.
településük iránt, ezért az elmúlt 8 év során Természetesen ez még nem jelenti azt, hogy ezen
lelkiismeretesen teljesítették közmûfejlesztési beruházást teljes egészében el lehet felejteni, hiszen
befizetési kötelezettségüket.
vannak emberek, akik helyett az önkormányzat helyt
Ezen tisztességes lakosokat és mindazokkat, állt, így tõlük még a tartozásuk mindenképpen
akik a központi szennyvízberuházás megvalósulása behajtásra kerül!
és anyagi hátterének biztosítására hosszú éveken
Nem engedhetjük meg, hogy a tisztességes,
keresztül dolgoztak elismerés és köszönet illeti.
józan gondolkodású emberek hátrányt szenvedjenek!
Az õ munkájuknak köszönhetõen ez év októberében Természetesen ez a folyamat még nagyon sok munkát
kifizette önkormányzatunk a közel 716 millió forint igényel.
viziközmû hitelt.
Továbbra is megfontolt, hosszú távú
Az, hogy ez a hatalmas összegû teher kezelhetõ gondolkodást tükrözõ takarékos gazdálkodást
legyen szakszerû, takarékos, megfontolt gazdálko- folytatunk, hogy az itt élõ emberek igényeinek és az
dásra volt szükség, hosszú éveken keresztül.
Állam által meghatározott kötelezõ feladatok
Az, hogy e hatalmas hitel most kifizetésre ellátásának minél jobban eleget tudjuk tenni.
került, ékes bizonyítéka annak, hogy egy település Ehhez kérem továbbra is az Önök megértését,
lakosainak összefogása komoly értéket tud felelõsségteljes gondolkodását és segítségét.
elõteremteni.
Tisztelettel:
Köszönet a lakosoknak, az önkormányzat
Hajdú László
dolgozóinak, a Viziközmû Társulatban munkát
polgármester
vállalóknak, és mindazoknak, akik megértették ennek
a beruházásnak a jelentõségét és felelõsségét. Akik

Tisztelt Jászkisériek!

Meghívó
A Jászkiséri Pedagógus
Nõi Kar
szeretettel meghívja

Önöket

2012. december 22-én
16 órai
kezdettel

a Mûvelõdés Házában
tartandó

karácsonyi hangversenyére.

Tisztelt Jászkisériek!
Jászkisér Város Önkormányzata
Képviselõ-testülete

2012. december 6-án (csütörtökön)
18 órai kezdettel
közmeghallgatást tart
A Mûvelõdés Házában
(5137 Jászkisér, Kossuth tér 10.)
Napirend: Átfogó tájékoztató az
Önkormányzat 2012. évi mûködésérõl.
Elõadó: Hajdú László polgármester
Meghívott vendég: PÓCS JÁNOS
Országgyûlési Képviselõ Úr.

„A Képviselõ-testület évente legalább egyszer
elõre meghirdetett közmeghallgatást tart,
amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselõi közérdekû kérdést és
javaslatot tehetnek.”
Hajdú László
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2012. október havi üléseirõl
A Képviselõ-testület 2012. október 15-i soron kívüli
testületi ülésén csatlakozott az Emberi Erõforrások
Minisztériuma által meghirdetett Bursa Hungariea
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez. A város
területén állandó lakhellyel rendelkezõ, hátrányos helyzetû
felsõoktatási hallgatók tanulmányait 2013. évben is összesen
300.000,- Ft-tal támogatja. A támogatást pályázat útján lehet
elnyerni, amit majd a Szociális Bizottság bírál el. A támogatás
mértéke havi 1500,- Ft. A csatlakozási nyilatkozat aláírásával
a testület Hajdú László polgármester bízta meg. A pályázatok
elbírálásának eredményét a Szociális Bizottság hozza
nyilvánosságra.
2012. október 25-én tartotta soros ülését a
Képviselõ-testület. A 2010-2014. évek közötti Gazdasági
Program felülvizsgálatát december havi ülésére napolta,
egyben felhívta a Képviselõ-testületi tagok figyelmét, hogy a
programmal kapcsolatos észrevételeiket november hónap
folyamán jelezzék.
Ellenõrizte a harmadik negyedévben hozott
határozatok végrehajtását. Megállapította, hogy az idõszak
alatt 5 ülésen 1 rendeletet alkottak és a bizottságok által
elõkészítve 36 határozatot hozott. A bizottsági munka
rendben zajlott, határozatképtelenség nem fordult elõ. A
határozatok végrehajtása megtörtént.
Elfogadta az önkormányzat 2013. évi belsõ
ellenõrzési tervét, egyben kéri a Jászsági Többcélú
Társulástól, hogy a tervben foglalt ellenõrzéseket hajtsa
végre. Jászkisér Város Önkormányzata ellenõrzési tervének
lényege a következõ: gazdálkodással összefüggõ jogkörök
szabályozottsága, kötelezettség vállalás, utalványozás,
ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának ellenõrzése.
Beszámolót hallgatott meg a jegyzõi hatáskörbe
tartozó adóigazgatási feladatokról. Elemzõ munkával
bemutatta 2011-2012. évi összevetésben az adónemek
szerinti bevételek alakulását (iparûzési adó, gépjármûadó,
termõföld bérbeadása, talajterhelés díja, késedelmi pótlék). A
bevétel 87,24 %-a 2012. évben az iparûzési adóból
származott. 2013. évre elõzetes tervezés biztonsággal nem
végezhetõ, mindaddig amíg az új jogszabályokat nem hozzák
nyilvánosságra. A beszámolót egyhangú szavazással
elfogadták.
Elfogadta a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, a
település önfenntartó képességét szolgáló támogatás
felhasználását ami 14 millió 355 ezer Ft volt. Ebbõl a keretbõl
hozták létre a közfoglalkoztatottakat alkalmazó térkõ
üzemet, melynek termelésébõl már sikerült felújítani a
mûvelõdési ház és a Fõ úti iskola közötti, mintegy 500 m2-es
parkolót.
Elfogadta Jászkisér és Pély által elnyert iskolaóvoda épületeinek felújítása projekt végelszámolása kapcsán
Pély Község Önkormányzata részére az általa felhalmozási
célra átadott pénzeszköz visszafizetését (273.478,- Ft) az
általános tartalék terhére. A projektek teljes elszámolása
megtörtént. A pénzügyi bonyolítás pontos, eredményes
végzéséért a Pénzügyi Csoport dolgozónak a polgármester
elismerését fejezte ki.
Hozzájárult a 0244/4 hrsz. haszonbérleti földterület
bérletének módosításához. A 10.5093 hektár területbõl az
AGROSZÖV bérletébõl 1 hektár területet visszatart.
Felhasználását a 2013-14. évre a mezõgazdasági startmunka

programjaihoz kívánja hasznosítani. Mintegy 40
közmunkaprogramban résztvevõ személy (család) kaphat
200-250 m2 földterületet, amit szakember segítõ
irányításával önellátásra tudnak hasznosítani, munkaidõn
kívül. A testület tagjait kéri Hajdú László polgármester, hogy
ötleteikkel is segítsék megvalósítását.
Döntött elõirányzatok módosításáról, amiket
törvényi változások indokolnak. A módosítás a következõkre
terjed ki: személyi kiadások csökkentése, járulékaik
csökkentése, dologi kiadások csökkenése, önkormányzati
intézmények finanszírozásának növekedése. A fenti tételek a
Hivatal költségvetésében összességében növekedtek.
Hozzájárult a Polgármesteri Hivatal elavult
nyílászáróinak cseréjéhez és a karbantartási munkákhoz
szükséges forrásokat is biztosítja. A fenti munkákhoz 4.970
ezer Ft-ot a JÁTI bevételi elõirányzatának emelésével
biztosít. Fedezetét az önkormányzat 2012. évi kiadási
elõirányzatának módosításával biztosítja.
Döntött önkormányzati folyószámlahitel kiváltására
adósságmegújító hitel felvételérõl 40 millió Ft összegben.
Egyben kérelmezi a fenti elhatározáshoz a Kormányzati
hozzájárulást. Vállalja, hogy a hitelt és járulékait a futamidõ
éveiben költségvetésébe tervezve fizeti. A hitel fedezeteként
önkormányzati ingatlanokat ajánl fel.
Hozzájárult folyószámla és bérhitel igénybevételéhez. A 2013. évi bevételek és kiadások és finanszírozási
normák miatt 2013. évben is szükség lehet folyószámlahitel
igénybevételére. Az összeget 20 millió Ft-ban jelölte meg. A
bérhitel igénybevételére a likviditási tartalék lehetõséget
biztosít.
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete
a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 5/2013. (III.01.) BM
rendelete szerinti önkormányzati felzárkóztatási pályázat
keretében megvalósuló Jászkisér Kinizsi, Nyúl és Tompa
Mihály utcák útalap készítésére beérkezett ajánlatokat
elbírálta és a munkák elvégzésére (kivitelezés és anyag) a
Szalay Bau Kft.-vel köt szerzõdést. A szerzõdés ellenértéke
10.463.695,- Ft, amely az önkormányzat 2012. évi
költségvetésében rendelkezésre áll.
Elbírálta a 0174/24 hrsz. legelõ mûvelési ágú
ingatlan haszonbérletére beérkezett ajánlatokat. Az
önkormányzat Képviselõ-testülete Borda István Jászkisér,
Orgona u. 2 sz. alatti lakos ajánlatát fogadta el (120.000,Ft/év). Megbízta a polgármestert a szerzõdés 5 év idõtartamra
való aláírásával.
Elfogadta Madarász Sándor képviselõ 3 havi
tiszteletdíjáról való lemondását civil szervezetek javára,
melybõl a Jászkiséri Polgárõr Egyesület 60.000.- Ft-ot, a
Rubin Életmód-tanácsadó és Természetgyógyász Közhasznú
Egyesület 125.547.- Ft-ot kap meg.
Elfogadta a Jászsági Ivóvízminõség-javító
Önkormányzati Társulás alapító okiratának változását. A
változás okai személyi, törvényi és formai természetûek.
A hulladéklerakó jászkiséri telepének rekultivációja
befejezõdött. Nyomatékkal kérik, újabb háztartási és más
hulladék ne kerüljön a területre. Tekintve, hogy a hulladék
szállítási szolgáltatás igénybevétele törvényi elõírás szerint
mindenki számára kötelezõ, azt a telek elé kihelyezett
gyûjtõedényekbõl elszállítják.
Papp János
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AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ

2012. augusztus 1-jén hatályba lépett az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról
szóló 2012. évi CXXVI. törvény.
A REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETTEK KÖRE
Regisztrációra kötelezett minden természetes és jogi személy, aki a törvény alapján agrárkamarai tagságra
kötelezetté válik, azaz agrárgazdasági tevékenységet folytat (Az agrárgazdasági tevékenységek részletes
listáját a törvény mellékletei tartalmazzák, illetve ide kattintva is elérheti: )
Fontos tudni, hogy ha valaki egyszerre több önálló vállalkozása révén is kötelezett a kamarai tagságra (mert pl.
õstermelõ és gazdálkodó szervezet tulajdonosa egyben), akkor minden érintett vállalkozását külön kell
regisztrálnia.
A bejelentkezés alól mentesülnek azok, akik tagjai:
a Magyar Állatorvosi Kamarának,
vagy a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamarának,
vagy a Magyar Vadászkamarának vagy más vadászati szakmai szervezetnek,
vagy valamelyik hegyközségnek,
de csak akkor, ha az e tagságukkal összefüggõ tevékenységen kívül más agrárgazdasági tevékenységet nem
folytatnak.
Fontos, hogy az ebbe a körbe tartozóknak a regisztrációs felületen errõl külön nyilatkozniuk kell!
A tagnyilvántartás összeállítása és az agrárkamarai választások sikeres megszervezése érdekében a törvény
elõírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek kötelesek:
1. bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, és
2. 5.000,- Ft összegû kamarai hozzájárulást fizetni.
A leendõ kamarai tagok tehát legkésõbb 2012. november 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján
(www.agrarkamara.hu) található online regisztrációs felületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba,
valamint befizetni a kamarai hozzájárulást az ott közzétett számlaszámra.
Amennyiben problémája vagy kérdése merül fel a regisztrációval kapcsolatban, segítséget kérhet
06-80/911-078 zöld számon hétfõtõl-péntekig 9.00-14.00 óra között.
továbbá a kamarai tanácsadóktól (elérhetõségi lista: umvp.agrarkamara.hu), illetve írhat a
regisztracio@agrarkamara.hu email címre.
Az Európai Pályázati Képzési Hálózat
Jászkisér ÖNKORMÁNYZATÁNAK közremûködésével

2013. januári kezdéssel
95-98 %-ban* TÁMOGATOTT
nyelvi- illetve (alap)informtikai képzéseket szervez, Jászkisér területén
Jelentkezés és bõvebb felvilágosítás:

Torma Márta, telefon: 57/550130
A csoportlétszám korlátozott, beiratkozás jelentkezési sorrendben.
A képzéseken részt vehet:
a
minden 18. életévét betöltött felnõtt, aki befizeti az önrészt*
o aki nem tanuló, hallgató államilag támogatott képzésben (általános és középiskola,
felsõoktatási intézmény)
o aki ezen képzési programmal párhuzamosan nem vesz részt hazai vagy európai uniós
forrásból támogatott idegen nyelvi és informatikai képzésben
a
felsõ korhatár nincs!
* Az önrész mértéke a hátrányos helyzetû településeken élõk, valamint a 45 éven felülieket esetében a
képzési díj összegének minimum 2%-a, minden más esetben minimum 5%-a.
Képzés idõtartama: 90 tanóra, heti 2x2 tanórás intenzitással
Tananyag:Pályázati forrásból biztosított!
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Mindenki Karácsonya

A Jászkiséri Polgárõr Egyesület
tisztelettel meghívja a város lakosságát

2012. december 15-én
17 órától

2012. november 27-én
(kedd)

kerül megrendezésre

16 órakor

A Muvelodés Házában
és az
elotte lévo téren!

tartandó

KÖZBIZTONSÁGI NAP-ra

Mindenkit szeretettel várnak a
szervezok!

Helyszín:

A Mûvelõdés Háza

Felhívás karácsonyi dekoráció készítésére
Jászkisér Város Önkormányzata a Mindenki Karácsonya rendezvény alkalmából szeretné szebbé tenni
településünket.
Várják intézmények, civil szervezetetek jelentkezését, akik vállalják, hogy köztereinken lévõ fákat karácsonyi
díszbe öltöztetik. Mindenki saját ízlése és elképzelése szerint díszítheti fel a fákat, lehetõség szerint idõjárás
álló díszekkel. Elektromos égõsor elhelyezése esetén minden esetben kérjük a JÁTI-val vegyék fel a
kapcsolatot és egyeztessen az áramszolgáltatás biztosításáról. Minden egyes feldíszített fánál tábla jelzi majd
készítõje nevét.
Jelentkezni Balogh György mûvelõdési ház igazgatónál lehet személyesen vagy telefonon 57/450-208-as
számon.
Várjuk jelentkezésüket és jó idõtöltést és kellemes munkát kívánunk.

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

2012. december 8-án 9 órai kezdettel
a

XXIII. „Apáról-fiúra”
népi gyermekjátékok közösségi bemutatójára.
A rendezvény ideje alatt adventi vásárt tartunk, ahol jászkiséri kézmûvesek
munkáit vásárolhatják meg az érdeklõdõk.
Munkában a zsûri
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