Jászkiséri Tudósító
A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

Honosítás Jászkiséren

Az országgyûlés 2011. január 2-tól tette lehetõvé,
hogy a határon túli magyarok egyszerûsített
honosítási eljárással a magyar állampolgárságot is

XIII.évfolyam 1.szám

megszerezhessék. Az egyszerûsített honosítási
eljárás lényege az, hogy nem kell Magyarországon
letelepedni a magyar állampolgárság megszerzéséhez, nem kell állampolgársági vizsgát tenni és
nem kell a magyarországi lakhatást és megélhetést
igazolniuk a határon túli magyaroknak.
Településünkön az elmúlt években három
alkalommal került sor az egyszerûsített állampolgársági eskü tételére, ahol 5 fõ tette le esküjét.
Szûk körben 2012. december 22-én Horváth Zelma
Elena tette le ünnepélyes állampolgársági esküjét
Hajdú László polgármester elõtt, aki ezek után
átadta nekik a Magyar Köztársaság Elnöke által
aláírt honosítási okiratot.
A hagyomány és az anyanyelv után immár végre a
jog eszközei is összeköti õt velünk.
Õszintén gratulálunk, további szép és tartalmas
életet kívánunk neki.
TM

Ebtulajdonosok figyelem!
2013. január elsején lépett életbe a rendelet, miszerint minden négy hónaposnál idõsebb
kutyát kötelezõ mikrochippel ellátni. A már megjelölt, de még nem regisztrált ebek adatait
pedig rögzíteni kell az állami adatbázisban.
Jászkiséren, Dr. Batki István állatorvos végzi a chipbeültetést
és regisztrációt.
A beültetés ára:
állatorvosnál:
háznál:

3.500 Ft
4.500 Ft

A chip egy rizsszem nagyságú üvegkapszulában van elhelyezve, sterilen csomagolva, hogy
hozzá se kelljen érni. Injekcióhoz hasonlóan juttatják a kutya nyakának bal oldalán a bõr alá. A
lapkához egy tizenöt karakteres számsor tartozik, amely alapján beazonosítható, hogy ki a
kutya gazdája (név, lakcím, telefonszám). Emellett tárolja a kutya alapvetõ adatait, mint
például fajtája, neme, színe, és ami fontos: mikor kapott legutóbb veszettség elleni oltást.
A törvényi rendelkezés szerint :
“2013 .januártól minden állatorvosnak ellenõriznie kell azt, hogy a hozzá bekerülõ kutyák
rendelkeznek-e transzponderrel /chippel/, amennyiben nem, ezt fel kell ajánlania az állat
tulajdonosának. Ha ehhez az állat gazdája nem járul hozzá, úgy az állatorvosnak ezt
jelentenie kell.
A hivatal felszólítja az állattartót, hogy tegyen eleget kötelezettségének, amennyiben ez nem
történik meg, úgy felelõsségre vonható, és akár 40 ezer forintig terjedõ bírsággal sújtható”.
-juhi-
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató a 20112. december 6-i közmeghallgatásról
A közmeghallgatáson Hajdú László polgármester, a
jelenlévõk köszöntése után megemlítette a 2012. évben
elismerést kapott embereket, szervezeteket, melyek a
következõk:
a Jászkisér Város Díszpolgára kitüntetést Szabóné Dr.
Katona Róza háziorvos kapta, valamint
Silye Sámuel részére a „Jászkisér Város
Díszpolgára” posztumusz címet adományozta a
Képviselõ-testület. A kitüntetés a 2012. október 23-i
ünnepségen adták át, Silye Sámuel testvérének, Silye
Eszternek.
a Jászkisér Városért Díj a Jászkiséri Polgárõr
Egyesület részére,
a „2011” Év Nevelõje Díj Szórádné Bozorádi Erzsébet
pedagógus részére,
a „2011” Év Kultúra Díj Balogh György részére,
a „2011” Év Szociális Díj Szüle András részére és
„2011” Év Sportolója Díj Pálfi György részére került
átadásra.
Megyei díjban az alábbi szervezetek részesültek 2012
évben:
- a MÁV Fkg. Kft. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Gazdasági Díjat vehette át,
- Jászkisér Város Önkormányzata az Ifjúságbarát
Önkormányzat címben részesült, valamint a
- Pendzsom Néptánc Egyesület a megyei Príma Primissima
díjat vehette át.
A továbbiakban elõször a 2012-es év eseményeirõl számolt
be, majd a 2013. évi tervekrõl beszélt.
„A költségvetésünket - 61 millió forint forráshiánnyal
terveztük. Mindennek ellenére, így év vége táján, talán még
elégedettek is lehetünk, hiszen teljesítettük a ránk rótt
kötelezettségeket, és idõarányosan a költségvetést is.
Likviditásunk megtartása miatt kihasználtuk a folyószámlahitel adta lehetõségeket, ami a legfontosabb: fenn tudtuk
tartani településünkön az oktatási, egészségügyi és szociális
ellátást, sõt a kötelezõ feladatokon túl, a magunk által
fontosnak tartott, vállalt feladatokat is elláttuk.
Nem zártunk be intézményeket, ellenben bizonyos
átszervezéseket végrehajtottunk a takarékosság jegyében:
Ilyen volt a Könyvtár beolvasztása a Mûvelõdés Házába
2012. január 1. napjától, valamint a családsegítõ és
gyermekjóléti szolgálat által végzett feladatok átadása a
Jászsági Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
mûködtetésébe, a Jászsági Többcélú Társulás fenntartásába.
Az intézményekben szoros és odafigyelõ gazdálkodást
folytattunk. A kötelezõ és vállalt feladatokat egyaránt el
tudtuk látni, az önkormányzat fizetõképessége mindenkor
megvolt, sõt 2012 októberében az évek óta hatalmas terhet
okozó 716 milliós szennyvízhitel tõketartozásunkat is
kifizettük.
Nagyon röviden az elmondottakról, a számok tükrében:
Önkormányzatunk az eredeti költségvetését 1 milliárd 805
millió Ft-ban hagyta jóvá, 61.milliós Ft forráshiánnyal. Majd
a félév során ezt módosítottuk 1.975 millió Ft-ra és 64 milliós
Ft forráshiányra. Az eredeti költségvetés év közben,

természetszerûen a pénzforgalmi és egyéb gazdasági
hatásokra, folyamatosan módosult. A módosulást okozó
tényezõk, mint azt már megszoktuk, a normatív támogatás
változása, pályázati források megszerzése, egyes szociális
támogatások kiegészítõ forrásai. Összességében
elmondható, hogy mind a bevételek, mind a kiadások a 3/4éves beszámoló alapján, idõarányosnak mondhatók.
Az év során megkötött folyószámla hitelszerzõdés alapján, a
120 millió Ft-os hitelkeretbõl 35,6 millió Ft lett felhasználva.
Kihasználtuk a pályázati lehetõségeket, elsõsorban a 100%os támogatási intenzitású pályázatokat célozzuk meg, hogy
minél kevesebb önerõt kelljen biztosítani. Két nagy fejlesztés
van folyamatban:
1. A Csapadékvíz-elvezetõ rendszer felújítása
2. Az ivóvízminõség-javító pályázatban való részvétel.
Az önkormányzat vagyonával a jó gazda módjára,
takarékosan, megfontoltan bántunk. A világgazdasági válság
különbözõ külsõ körülményei negatív hatásai ellenére ezt az
évet is sikerül nagyobb gond nélkül zárni.
Itt mondok köszönetet az önkormányzathoz tartozó
intézmények minden egyes dolgozójának és vezetõjének, a
felelõsségteljes és lelkiismeretes munkájáért.
Röviden kívánok szólni egyes intézmények mûködésérõl,
illetve az intézményeket érintõ változásokról.
Itt általánosságban elmondható, hogy minden intézményünk
maximálisan biztosítja az ott szükséges szolgáltatás
színvonalát. Érdemes végig járni és megtekinteni
intézményeinket, mind felújításra került, kívül-belül, az
állagmegõrzés nagyon jónak mondható. Dicséri ez az ott
dolgozókat, hogy vigyáznak a létrehozott értékekre, és
természetesen a karbantartó intézményünket is.
A Bölcsõde fenntartásával a szociális törvénybõl eredõen a
gyermekek napközbeni ellátásáról gondoskodunk.
Kiemelten igyekszünk a dolgozó szülõk gyermekeinek
napközbeni felügyeletét ellátni, de a törvényalkotó által
elvárt feltételnek is megfelelünk, ha szociális vagy egyéb ok
miatt a gyermek egészséges fejlõdése érdekében szükséges a
bölcsõdei gondozás. Az év folyamán 26 fõre növeltük a
bölcsõdei férõhelyet.
Az óvoda 2007. július 01. napjától társulás formájában
mûködik a Pélyi Óvodával. Az óvodás korú gyermekek
számában nem érzõdött demográfiai hullám, jelenleg a 9
csoportba 224 gyermek jár. Sajnos az összetételbõl bizonyos
következtetéseket le lehet vonni, hiszen ebbõl a
gyermeklétszámból több mint 55%-a hátrányos helyzetû. Az
óvoda nevelési programja nagyon jó lehetõséget biztosít a
gyermekek minél szélesebb körû egyéni és mikrocsoport
fejlesztésére. A gyermekek a nagy volumenû infrastrukturális
fejlesztésnek köszönhetõen szép és nyugodt környezetben
tevékenykedhetnek, ahol játékos körülmények között
sajátíthatják el koruknak, képességeiknek megfelelõ tudást.
Az óvodánál jelenlegi tervek szerint a jövõ év közepéig
változás nem történik, utána meglátjuk, hogy Pély
Önkormányzata a továbbiakban társulásban akarja-e
mûködtetni az óvodát.
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Az Alapszolgáltatási Központ, Családsegítõ Szolgálat
Mint említettem, a családsegítõ szolgálat 2012. január 01.
napjától átkerült a Többcélú Társulás fenntartásába.
Továbbra is az önkormányzat fenntartásában marad a
szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, és a nappali
szociális ellátás. A szociális étkeztetés keretében legalább
napi egyszeri meleg étkeztetést biztosítunk azok részére, akik
szociális helyzetük, koruk, egészségügyi állapotuk,
fogyatékosságuk miatt erre rászorulnak. Az étkeztetés
elvitellel, kiszállítással, ill. az intézményben történõ
elfogyasztással történik
A családsegítés kezdete óta lényeges változás következett be
az ügyfélkörben. Korábban jellemzõ volt a hátrányos
élethelyzet jobbításának szándéka, mára azonban vannak
társadalmi csoportok, akik beletörõdtek rossz helyzetükbe, és
céljuk csak a napi megélhetés biztosítása lett.
Ennek érdekében néha sok gyermeket vállalnak, és
igyekeznek kihasználni a segély – lehetõségeket. Hiányzik a
komoly munkavállalási szándék, és az olyan kötelességtudat,
hogy gyermekeik iskoláztatása révén, legalább gyermekeik
kerüljenek ki e rossz helyzetbõl.
Sajnos ugyanez a szemlélet tapasztalható, amikor a
családgondozó által készített pénzfelhasználási terv alapján
használják fel az iskoláztatási támogatást, de ebben az
esetben sem a szülõk, hanem a szociális szakember veszi át a
felelõsség és a felelõsen gondolkodó ember szerepét. Sajnos
ez az élet nagyon sok területén tapasztalható, hogy a Magyar
Állam leveszi a szülõ és a család válláról a felelõsséget, és ezt
bizonyos rétegek ki is használják. Felelõtlenül hoznak
világra gyermekeket, és inkább belõlük élnek és nem értük.
A Mûvelõdés Háza és Csete Balázs Helytörténeti
Gyûjtemény (Tájház)
A Mûvelõdés Háza számos rendezvénynek adott helyet az
elmúlt évben. Az intézmény dolgozói a fõ szervezõi és
lebonyolítói a nemzeti ünnepek megemlékezéseinek,
valamint az évente megrendezésre kerülõ, helyi
rendezvényeknek. A civil szervezetek rendezvényeinek aktív
részesei.
A Tájháznál a jász porta épület felújításra került, így kulturált
körülmények között várja a látogatókat.
Egészségügy
3 háziorvos, 2 fogorvos, 3 védõnõ látja el a betegeket, illetve
a kismamákat. A fizioterápiát a jövõben is szeretnénk
mûködtetni, melyet a mai napig teljes mértékben saját erõbõl
finanszíroz az önkormányzat. Újból pályázatot nyújtottunk
be az Egészségház volt tüdõgondozó részének átalakítására,
felújítására. Az egészségügyi ellátásunk bõvítésére 2012.
szeptember hónaptól helyet biztosítunk Dr. Tõzsér Éva
ultrahangos szakorvos rendelésére is. Továbbra is mûködik
településünkön a Mentõállomás, mely nagyban befolyásolja
az itt lakók biztonságérzetét.
Szociális és gyermekvédelmi feladatok
Éves szinten a 2012-es évben a szociális ellátásokra több
mint 200 millió Ft került kifizetésre, és ez az összeg még
nagyon sok szociális jellegû kiadást nem tartalmaz, ilyen
például a családsegítõ szolgálat, nappali szociális ellátás, a
szociális étkeztetési díjak, és még sorolhatnám. Ezen
feladatellátásban változás fog történni, hiszen a járási hivatal
át fog venni bizonyos feladatokat. Itt említem meg, hogy a
Polgármesteri Hivatal létszámából 6 fõ kerül át a Jászapáti
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Járáshivatal állományába. A Jászapáti Járáshivatalnak lesz
kirendeltsége településünkön, így könnyítve a lakosok
ügyintézését. Elsõ sorban az alanyi jogú szociális ügyek
kerülnek át.
A 2012-es évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
48 fõ részesült, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
323 családból 686 gyermek, óvodáztatási támogatásban 17 fõ
részesült, a rendszeres szociális segélyben részesülõk száma
23 fõ, ápolási díjat 52 fõ, foglalkoztatást helyettesítõ
támogatást 173 fõ vesz igénybe, hogy csak a nagyobb
számokat említsem. Ezen juttatások egy részét a Magyar
Állam fedezi, de bizonyos támogatási formákhoz saját erõbõl
kell hozzájárulni. Gondolunk a fiatalokra is, hiszen a Bursa
Hungarica ösztöndíj rendszeren keresztül 21 fõ felsõfokú
intézménybe járó diák tanulmányait támogatjuk.
A település lakosságszáma csökken, összetétele öregedik,
elsõsorban a fiatalok elvándorlása miatt. Az idõsebb
korosztálynál nagyon sok az egyedül élõ. Szükségesnek
tartjuk az aktív, egészséges, dolgozni képes és akarók számát
növelni. Természetesen ehhez munkahelyre van szükség, és
tanult emberekre. Sokszor tapasztaljuk, nemcsak
Jászkiséren, a Jászságban is, hogy sajnos, amikor
munkaerõre van szükség, nincs olyan képzettségû
szakember, amilyenre szükség lenne, de van olyan is, tisztelet
a kivételnek, aki nem is akar elhelyezkedni. Igyekszünk
közérdekû munkát biztosítani azoknak az embereknek, akik
más munkalehetõséget jelenleg nem találnak.
Az idei évben közmunkaprogram keretében 130 fõt
foglalkoztattunk. Rengeteg munkát elvégeztek ezek az
emberek, még akkor is, ha nagyon sokszor csak a negatív
kritika hangzik el. Az idei évben 93 millió forintot tudtunk a
START közmunkaprogramban felhasználni. Ebben
természetesen benne van a közmunkások bére, de ugyanúgy
a dologi eszközök, felhasznált anyagok is.Szintén a hosszú
távú gondolkodást tükrözi, hogy a START közmunkaprogramban olyan tevékenységeket, és olyan eszközök
vásárlását hajtjuk végre, ami a késõbbiekben vagy bevétel
növekedést, vagy költségcsökkentést eredményezhet.
A teljesség igénye nélkül: vásároltunk egy 45 lóerõs
kistraktort nagy utánfutóval, egy padkahengert, betonkeverõket, egy térkõ gyártó gépet, állványzatot, lecseréltük az
Opel Vivaro gépjármûvet és nagyon sok apró eszközt, ami
elengedhetetlen a település üzemeltetési feladataihoz.
Jelenleg is nyújtottunk be 2013-as évre közmunkaprogramra
támogatási igényt, közel 130 millió forint értékben, amiben
130 fõt szeretnék foglalkoztatni. A START közmunkaprogramban a téli közfoglalkoztatás, a belvízelvezetõ
rendszer karbantartása, illegális hulladéklerakók felszámolás, közúthálózat karbantartása és mezõgazdasági projekt
szerepel. Rengeteg energiát fektetünk abba, hogy a szociális
segélyezetteket támogassuk, az aktív munka-erõpiacra
visszavezessük, és ha lassan is, de talán a szemléletet, a
gondolkodást megváltoztassuk.
Az önállóan gazdálkodó intézményekrõl az alábbiakban
kívánok szólni:
Csete Balázs Általános Iskola
Hasonlóan az óvodához, az utóbbi 4 évben jelentõs változás
történt, szerkezeti és infrastrukturális téren. 2007 júliusa óta
elmondhatjuk, hogy egy jól kiforrott, eredményesen mûködõ
oktatási intézmény került kiépítésre.
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A Pély községgel történt társulás után, mind Pélyen, mind
Jászkiséren az iskolaépületek felújításra kerültek pályázati
pénzbõl, ill. saját erõbõl. A XXI. századnak megfelelõ
technikai színvonalat tudunk biztosítani az itt tanulók és
dolgozók számára, amire teljes büszkék lehetünk.
Jól mûködik az iskolai tanuszoda, habár meg kell jegyezni,
hogy évekkel ezelõtt sokkal nagyobb igény mutatkozott a
tanmedence befedésére, mint a mostani használatra.
Az iskola maximálisan kihasználta a pályázati lehetõségeket, így mind a pedagógusok képzésére, mind a
gyermekek képességeinek fejlesztésére kiírt pályázatokat
megragadja. Saját bevételét több millió forinttal növelte a
„Jó Gyakorlat” c. projekt lehetõségeinek keretein belül. Az
elmúlt nyáron több táborozási lehetõséget is biztosítottak a
jászkiséri gyermekeknek, Balatontól-Abádszalókig.
Úgy gondolom, a település vezetése mindig is érezte és érzi,
hogy egy településen mit jelent egy jól mûködõ iskola, hogy
ez Jászkisér megtartó erejének egyik alapja. Mindig is
kiemelten kezeltük az oktatást! Hosszú évek kitartó
munkájának köszönhetõen, egy stabil óvodai és iskolai
ellátást tudunk biztosítani.
Bizonyára mindannyian hallottak a törvényi változásokról,
hogy 2013. január 01. napjától az oktatási feladatellátást a
Magyar Állam átveszi. Úgy gondolom, az, amit mi az elmúlt
10 évben a település oktatási szolgáltatásban felépítettünk,
egy olyan rendszer, ami kevés van, lehet, hogy még
országosan is. A Magyar Állam, csak jól jár a jászkiséri, ill. a
pélyi általános iskolával, ami kimondhatjuk, hogy
megnyugtató.
Az iskola marad, a szolgáltatás színvonala marad, a
pedagógusok maradnak, sõt Péllyel egybe maradunk, csak a
Jászapáti Járási Tankerülethez fog tartozni az iskola. Az
átadás részletei még váratnak magukra.
Az iskola üzemeltetésének átadása természetesen az
önkormányzat bizonyos feladatai ellátására is hatással van.
Többek között – amennyiben – az üzemeletetõ az Állam
lesz, karbantartási és egyéb (termálvíz szolgáltatás)
feladatok elvégzése a JÁTI további mûködését is
befolyásolja, mint ahogyan a köztudott változás, hogy a
JÁTI üzemeltetetésébõl az ivóvíz-szolgáltatás kikerül és
2013. január 01. napjától mind ezt, mind a
szennyvízszolgáltatást a Tisza-menti Regionális Vízmûvek
végzi. A tárgyalások során sikerült megállapodni, így
jelenleg az ivóvíz- és szennyvíz üzemeltetésénél dolgozó
emberek átkerülnek a TRV-hez foglalkoztatást tekintve.
Tehát, ami lényeges, és számomra nagyon fontos, hogy a
szükséges változtatások, átalakítások miatt lehetõleg senki
ne kerüljön utcára.
A JÁTI 2012. évben végzett munkája
Az önkormányzati feladatok között a szociális, oktatási,
egészségügyi és egyéb kötelezõ és vállalt feladaton túl,
igen sokoldalú, összetett, széleskörû munkát kell ellátni
az itt dolgozóknak.
Az intézmény feladata létesítményeink üzemeltetése,
karbantartása, a hévízfûtés, a tanuszoda, a szervezett
szemétszállítás elvégzése, illetve ez évben, mint említettem,
az ivóvízhálózat üzemeltetése. Ezen intézmény feladatai
közé tartozik minden olyan munka, problémamegoldás, ami
egy település üzemeltetésével kapcsolatos. A közterületek,
utak, árkok tisztán tartása, a hó eltakarítástól, az illegális
szemétlerakók felszámolásától kezdve minden, amit el lehet
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képzelni. Ezen feladatok elvégzésénél a közmunkások
szervezése, igénybevétele is.
A 2012. évi feladatai közül néhány kiemelt:
- Kora tavasztól a belvízvédekezésbõl és hó eltakarításból adódtak feladatok, nagyobb gond nélkül sikerült
megoldani, mint minden feladatnál, itt is nagy szerepet
játszott a közfoglalkoztatottak foglalkoztatása.
- Az újonnan vásárolt eszközök nagy segítséget
jelentenek útjaink javításában is, több mint 200 m3
követ dolgoztunk be, illetve közel 500 m2-t
2
aszfaltoztunk és több mint 100 m -t betonnal
javítottunk. Az útpadkák is javításra kerültek, itt az új
padkahenger jó szolgálatot tett.
Több mint 400 fm járda került megépítésre a
településen, elsõsorban azokon a helyeken, ahol vagy
nem lakik senki, vagy idõs emberek laknak, de a jól
bevált lakossági összefogás is eredményes volt.
- Sok pihenõpad, asztal került elhelyezésre a
közterületeken, parkokban és az iskola és egyéb
intézményeknél. Ezen utcabútorok gyártásánál
alkalmaztuk az újonnan vásárolt csõhajlító gépet is.
- Az intézményeink – mint már említettem – nagyon jó
állapotban vannak, a komfortérzet növelése érdekében
is sok feladatot elvégzett a JÁTI, fedett kerékpártárolók
építésétõl, az 1-es óvoda udvarának bõvítéséig, de
például nagy költséget és komoly munkát igényelt a
Bocskai úti óvoda melléképületének teljes statikai
megerõsítése is. Mint már említettem a Tájháznál a
parasztház szinte teljes felújításra került.
- Az iskolaépületek is mind felújításra kerültek, a
Napközi oktatói részének átalakítása (hátsó ajtó
kialakítás) és az udvar rendezése is komoly munkát
igényelt.
- Szinte minden intézménynél lehetne sorolni a látszatos
és nem látszatos munkák elvégzését.
- A Fõ úti Iskola és Mûvelõdési Ház melletti parkoló új
csapadékvíz elvezetést kapott, új térburkolattal lett
ellátva, de ugyanígy a Ladányi úti telephelyen a
térkõgyártáshoz közel 300 m2 betonfelület került
kialakításra. Ennek köszönhetõen közel 1000 m2
térkövet gyártottunk le közfoglalkoztatás keretében.
- Szintén a startmunka projekt keretében a volt Presszó
épülete is felújításra került, hosszú távú terv itt egy
szolgáltató ház, ill. a belsõ udvaron egy játszótér
kialakítása.
Mindezeken túl a termálvíz, ivóvíz, szemétszállítás szintén
a feladatuk, de ide kell sorolni a szociális tûzifa kivágását is.
Az elmúlt hetekben fásítást is végeztünk, közel 90 db diófát,
150 db szilvafát ültettünk el a településen. Az
önkormányzati feladatokon túl bõvültek az igazgatási
feladatok is. Az elintézendõ ügyek száma egyre inkább nõ,
rengeteg a szociális gond és probléma. Az intézményi és
közterületi karbantartási feladatokon belül, nem kis gondot
jelent az elhullott állatok tetemének összeszedése és
elszállítása, a kóbor ebek elszállítása, melynek száma
meghaladja a 150 darabot. Az elmúlt évhez képest ez a szám
csökkent, de a lakosok felelõssége még mindig nem
érzõdik.
Ha a felelõsségrõl beszélünk, sajnos egyre jobban a
szegénységre hivatkozva, igyekeznek az emberek kibújni a
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kötelezettségük alól. Például: még mindig sokan nem
fizették be a szennyvízhálózat érdekeltségi hozzájárulását,
attól függetlenül, hogy kifizettük a hitelt, ezt természetesen
behajtásra kerül a nem fizetõktõl. Sokan nem fizetik a
szennyvízdíjat, habár használják a rendszert, a szemétdíjat,
mondván nincs szemetük, de a településünk környéke tele
van illegális szemétlerakókkal, vannak, akik az ivóvízszolgáltatásért sem akarnak fizetni, és sorolhatjuk. Még
mindig messze van az emberek gondolkodásától, hogy elsõ
a kötelesség és utána a jog.
Itt kívánom megköszönni azoknak a tisztességes jászkiséri
lakosoknak, akik azért még tartják ezt a szemléletet, hogy
bizalmukkal, türelmükkel segítik munkánkat, valamint a
Képviselõ-testületnek, a hivatal és minden intézmény
dolgozójának a hozzáállását és kitartó munkáját.
Köszönöm, mert hiszem, és tudom, hogy jól dolgozni csak
összefogással és bizalommal lehet, hogy egy települést az itt
lakók tudják fejleszteni, építeni, vagy lelakni.
Amirõl még röviden kívánok szólni, az önkormányzat
kötelezõ feladatain túl, a vállalt feladatai.
Az idén is, erõnkhöz mérten igyekeztünk támogatni a civil
szervezeteket, különbözõ rendezvényeket.
Ugyanígy az Önkéntes tûzoltó egyesületet, mely január 01.
napjától önkormányzati Tûzoltóság, mint ahogyan a
sportegyesületet is. Komoly támogatást biztosítottunk a
Polgárõrség számára.
Sokan nem tudják, hogy a közbiztonság biztosítása nem az
önkormányzat feladata, de mivel az itt lakók érdeke, ezért
igyekszünk, mindent megtenni a közbiztonság javítása
érdekében. A rendõröknek – szükség esetén – szolgálati
lakást biztosítunk. A Képviselõ-testület fontosnak tartja a
polgárõrség támogatását, ill. a közbiztonság fokozása
érdekében térfigyelõ kamerarendszer kerül, került
kiépítésre. A pénzbeli támogatáson túl komoly támogatást
jelent gondolom az is, amikor egy-egy civil szervezetnek a
mûködési körülményeit tesszük jobbá. Pl.: ingyenes
helyiséget biztosítjuk a Pendzsom Néptánc Egyesületnek a
MOZI pincéjében, a Galambász Egyesületnek a Hõsök téri
épületben, a Polgárõrök számára a volt tûzoltó laktanya egy
részét. A tûzoltóság részére, örömmel mondhatjuk, hogy ma
már nem kell bérelni az épületet, mivel a Magyar Államtól
sikerült átvenni ezt a területet. Minden civil szervezet
ingyen, kulturált körülmények között használhatja a
mûvelõdési házat.
Ha azt akarjuk, hogy Jászkisér egy jól élhetõ, szép és
nyugodt életkörülményeket biztosító kisváros legyen, e célt
mindannyiunknak együtt kell akarni és együtt kell érte
tennünk.
Az idei évrõl elmondható, hogy önkormányzatunk
takarékosan, nagy odafigyeléssel gazdálkodott. Pályázati és
állami pénzek hozzájutásával olyan feladatokat is sikerült
megvalósítani, amit egyébként, saját erõbõl nem tudtunk
volna megoldani.
Pár szóban a jövõ évi, 2013. évi koncepcióról
Azt tudjuk, hogy komoly közigazgatási átalakítás elõtt
állunk. A gazdasági helyzet nehéz, de mégis úgy gondolom,
bízunk a jövõben, bízunk abban, hogy a kemény,
megfeszített munkának eredménye lesz.
Igyekszünk rövid- és hosszú távú terveket egyaránt
készíteni.
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Igyekszünk az önkormányzat intézményei dolgozóinak
egyre nagyobb szaktudással rendelkezõ munkatársakat
képezni. Ennek köszönhetõen, büszkén mondhatjuk, hogy a
járási rendszer kialakításához is komoly szaktudású
embereket tudunk biztosítani, így kerülhetett ki
településünkrõl a Jászapáti Járási hivatal vezetõje, így
tudunk hat fõt átadni, és ha minden jól megy, a Tankerületi
Igazgatósághoz is tudunk megfelelõ szakképzettségû
embereket biztosítani.
A 2013. évi START közmunkaprogram, mint említettem,
elég összetett, közel 130 millió Ft értékû, ennek
lebonyolítása is külön szakembert és komoly szakértelmet
igényel.
A 2013-as év tervezett beruházásai
Mint már említettem az
ivóvízminõség-javító program II. ütemének
részesei vagyunk. Itt a beruházási érték közel 517 millió
Ft. A kivitelezés a tervek szerint legkorábban 2013
augusztusában indulhat.
belterületi belvízvédelmi csapadékvíz-elvezetés
a Vásárhelyi Terv által érintett településeken, megyei
szinten 6 településsel létesítettünk társulást. Ebben a
projektben 3 öblözet kerülhet felújításra, több mint nettó
610 millió Ft értékben. Itt az elsõ kapavágás jövõ
áprilisban indul.
a folyamatban lévõ pályázatokból több minden
áthúzódik a 2013-as évre. Itt említem meg az
egészségház bõvítésének, felújításának pályázatát, ami
közel 78 millió Ft értékû. Bízunk a pozitív elbírálásban
és természetesen a pályázati lehetõségek legnagyobb
mértékû kihasználására törekszünk.
Kiemelten fontos az utak állapotának javítása, a
földutak útalappal történõ ellátása, járdák építése.
Pályázati forrásból valósul meg három út: a Kinizsi,
Nyúl, Tompa Mihály utak útalappal történõ ellátásának
kivitelezési munkálatai a 2013-as évben. Bízom benne,
hogy továbbra is nagymértékû térkövezést, útjavítást
fogunk tudni végezni a közfoglalkoztatási programok
keretében.
Elsõdleges cél az intézmények további megfelelõ
szakmai szintû, gazdaságilag racionális mûködtetése, a
kötelezõ feladatok ellátása, ingatlanjaink állagmegóvása, és a lehetõségekhez képest, fejlesztése. A
foglalkoztatási gondok enyhítése, közmunkaprogramok
szervezése /START közmunkaprogram/.
A gazdasági körülményeket figyelembe véve az
önkormányzat a 2013. évre vonatkozóan továbbra is
megfontolt, takarékos gazdálkodás kell, hogy
folytasson.
Összpontosítanunk kell a kötelezõ feladatok
ellátására, meg kell tartanunk az önkormányzat
fizetõképességét. A külsõ körülmények azt mutatják,
mindenféle tekintetben önfenntartó, önellátó
önkormányzatot, rugalmas gazdálkodásra képes
intézményeket kell kialakítani. Az eddig felvállalt
kötelezettségeinken túl, nagyobb mértékû projektben
igazán nem szabad gondolkodnunk, csak 100%-os
pályázati támogatással.
Itt kell megemlíteni és tervezni, a pályázatokhoz is
szükséges településrendezési terv elkészítését, ill. azon
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dokumentációk elkészíttetését, amelyek a pályázatokhoz
szükségesek. Sajnos ezek is milliós tételekre rúgnak.
Természetesen minden lehetõséget megragadunk a saját
bevételeink növeléséért, az intézményeink hatékony,
gazdaságos mûködtetésére. Terveink vannak, melyek
megvalósíthatók, de a körülményekhez mindig igazodnunk
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kell. Ehhez kérjük az Önök megértését, türelmét és segítõ
szándékát.”
Hajdú László
polgármester

Megkezdték mûködésüket a Járási hivatalok
2013. január 1-jével megkezdték mûködésüket a magyar
közigazgatás egykor szerves egységét képezõ járások és
járási hivatalok, amelyek egykor elválaszthatatlan részei
voltak a magyar közigazgatásnak. A több száz éves múltra
visszatekintõ járási rendszert 1983-ban szüntették meg, de
új szervezeti rendben és új céllal alakulnak meg ismét a
járások a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként.
A járási hivatalok feladata a megyei szintnél alacsonyabb
szinten intézendõ államigazgatási feladatok ellátása,
amelyeknek nagy részét eddig a jegyzõk látták el.
A járási törzshivatalhoz kerülõ hatósági feladatok:
1.) Okmányirodai feladatok teljes köre ((lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, gépjármû-nyilvántartás stb.)
2.) Szociális igazgatási feladatok:
- idõskorúak járadéka megállapítása, felülvizsgálata,
folyósítása
- ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata,
folyósítása
- alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra
való jogosultság megállapítása
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
megállapítása, errõl hatósági bizonyítvány
kiállítása
- hadigondozotti ügyekben az elsõ fokú hatósági
jogkör gyakorlása
3.) Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok:
- temetõ fenntartásával és üzemeltetésével
összefüggõ feladatok ellátásának ellenõrzése
- temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos
engedélyezés
4.) Menekültekkel kapcsolatos feladatok
- a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a
befogadás anyagi feltételeinek további igénybevételérõl, valamint a külön jogszabályban
meghatározott ellátásokról és támogatásokról való
döntés
- a befogadás anyagi feltételei, valamint a külön
jogszabályban meghatározott ellátások és támogatások korlátozásáról, megvonásáról illetve megtagadásáról való döntés
5.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásával kapcsolatos feladatok közül:
- a személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetése a
járás illetékességi területén lakcímmel rendelkezõ
polgárok tekintetében
6.) Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
- részarány-földtulajdonosok közgyûlésének összehívása,
- részarány-földtulajdonosok értesítése a földkiadó
bizottság megszûnésérõl készített határozatról

7.) Hegyközségi szervezettel kapcsolatos feladatok
közül:
- Új hegyközség alakítása céljából az érdekeltek
bejelentkezésének fogadása,
- bejelentkezettek jegyzékének összeállítása,
közzététele
- érdekeltek bejelentésének fogadása az elõkészítõ
bizottság megválasztásáról
8.) Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos
feladatok közül:
- állatotthon létesítésének engedélyezése
- állatpanzió és állatmenhely létesítésének
engedélyezése és a szolgáltatás felügyelete az
állatotthon létesítése és üzemeltetése tekintetében
9.) Honvédelemmel kapcsolatos feladatok közül:
- az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel
rendelkezõ kiképzett tartalékosok, potenciális
hadkötelesek lakcím- és anyakönyvi adatainak
pontosításában történõ közremûködés
- az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel
rendelkezõ hadkötelesek adatainak pontosításában
történõ közremûködés
10.) Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
Távhõ:
- szolgáltatói hõközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az
engedélyes kérésére a használati jog megállapítása
és a fizetendõ kártalanítás mértékének megállapítása
- a felhasználási helyre történõ bejutás határozatban
történõ elrendelése
Villamosenergia:
- fogyasztásmérõ leolvasásának, ellenõrzésének
vagy cseréjének, az ellátásból történõ kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenõrzésének tûrésére, és együttmûködésre vonatkozó
kötelezettség megállapítása
- mérõhelyre való bejutás engedélyezése
Földgáz:
- a fogyasztásmérõ berendezés leolvasásának,
ellenõrzésének, cseréjének, a földgázelosztási
szolgáltatásból történõ felfüggesztéshez szükséges
intézkedéseknek, vagy a felhasználói berendezés
ellenõrzésének a tûrésére és együttmûködésre
vonatkozó kötelezettség megállapítása
- mérõhelyre való bejutás engedélyezése
11.) Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok
közül:
- állandó menazséria mûködésének engedélyezése
12.) Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
- az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan
bekötésére, amennyiben az ingatlan víziközmû-
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rendszerbe történõ beköttetését a víziközmûrendszer üzembe helyezésétõl számított egy éven
belül nem teljesíti
- az ingatlanok víziközmû használatba történõ
bekötésének elrendelése
- a fogyasztó kötelezése a szolgáltató hozzájárulása
nélkül végzett bekötés, építmény, berendezés,
felszerelés elbontására, leszerelésére, átalakítására
- vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom
alapítása
- a fogyasztó teljesítésre történõ kötelezése, ha a
szolgáltató felhívására határidõn belül nem tesz
eleget a hibák kijavításának, illetve az elõírásoktól
eltérõ vízközmû-használat megszüntetésének,
- egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötõvezeték
létesítésének engedélyezése
- a közterületen kialakítandó vízmérõhely helyének
megállapítása
- a tulajdonos kötelezése a létesítmények megfelelõ
átalakítására vagy megszüntetésére
- a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve
a nádas égetésének az engedélyezése
13.) Kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok
közül:
- régészeti emlék vagy lelet felfedezõje bejelentésének fogadása és az illetékes múzeum értesítése
14.) Oktatással kapcsolatos feladatok közül:
- a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a
törvény vagy kormányrendelet által meghatározott
feladat- és hatáskörök ellátása
- a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történõ
folytatásának bejelentése fogadása
- az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a
vizsgaszervezõ iskolák közötti elosztásában történõ
közremûködés
- az érettségi vizsga központi írásbeli feladatlapjainak
átadása a vizsgabizottságot mûködtetõ közoktatási
intézmény megbízottjának
15.) Növényvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok
közül:
- a méregjelzésû vagy tûz- és robbanásveszélyes
növényvédõ szer elvesztésére, elcserélésére,
eltulajdonítására, növényvédõ szernek élelmiszerbe,
takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy
vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés továbbítása a növény- és talajvédelmi szolgálat részére
16.) Ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok közül:
- az üzletszerû társasházkezelõi és ingatlankezelõi
tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozásfelügyeleti hatóság
17.) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok
közül:
- a járdák, gyalogutak és azok mûtárgyai építésének,
korszerûsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési
célú igénybevételével kapcsolatos eljárás lefolytatása
18.) Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
- levegõtisztaság-védelmi hatósági ügyekben az elsõ
fokú hatósági eljárások lefolytatása
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Járási gyámhivatalhoz kerülõ hatósági feladatok:
1.) A városi gyámhivatalok hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok teljes köre
2.) A jegyzõ hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok
közül:
az ügygondnok, eseti gondnok kirendelése,
felmentése, munkadíjának megállapítása
a teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozat felvétele (a
települési önkormányzat anyakönyvvezetõi
továbbra is felvehetik a teljes hatályú apai elismerõ
nyilatkozatot)
a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése
a szülõ azon nyilatkozatának felvétele, melyben
hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi
örökbefogadásához
védelembe vételrõl és megszüntetésrõl való döntés
családi pótlék természetbeni formában történõ
nyújtásáról való döntés és a felülvizsgálat
iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezése, a szüneteltetés felülvizsgálata
A Jászapáti Járási Hivatal székhelye Jászapáti, illetékességi
területe Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti,
Jászdózsa, Jászivány, Jászkisér, Jászladány Jászszentandrás
települések.
A járási hivatal vezetõje Vári-Nagy Judit. Kirendeltségei
Jászkiséren és Jászladányon vannak.
Ügyfélfogadás:
H: 8.00 – 18.00,
K: nincs ügyfélfogadás
Sz: 8.00 – 16.00
Cs: 13.00 – 16.00
P: 8.00 – 12.00
Okmányirodai ügyfélfogadás:
H: 8.00 -12.00
K: nincs ügyfélfogadás
Sz: 8.00 – 12.00
Cs: 8.00-12.00; 13.00 – 17.00
P: 8.00 – 12.00
TM

2013. január 22-én
17 órára
mindenkit szeretettel
várunk
a Mûvelõdés Házába
“A Magyar Kultúra Napja”
alkalmából tartandó
ünnepi mûsorra!
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Tájékoztató a 2013. január elsejét követõen
Állami fenntartásban,
a Polgármesteri Hivatalt érintõ változásokról de önkormányzati üzemeltetésben az iskola
A jászkiséri Polgármesteri Hivatal mûködését is nagyban
érintette a járási hivatal elindulása. A hivatal dolgozói közül
7 fõ került át a járási hivatalba dolgozni. A munkatársak
elkerülésével a hivatalban maradó feladatok megváltoztatták az ez idáig kialakult munkaköröket, feladatokat.
2013. január elsejétõl az önkormányzatnál maradó szociális
ellátások:
- foglalkoztatást helyettesítõ támogatás
- lakásfenntartási támogatás
- átmeneti segély
- rendszeres gyermekvédelmi támogatás
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- méltányossági ápolási díj
- védendõ fogyasztók
A kérelmek leadása, ügyek intézése a Polgármesteri Hivatal
fõépületében a földszint 13-as és 14-es irodájában történik.
A lakosság türelmét és megértését kérjük az átmeneti
idõszakkal járó esetleges kellemetlenségek miatt.
Polgármesteri Hivatal

Szauna szolgálja az
egészséges életmód fenntartását településünkön
Örömmel számolunk be róla, hogy a Csete Balázs
Általános Iskola petõfi úti épületében az eddig is
rendelkezésre álló tanuszoda és fittnessgépek mellett
ezután már szauna is rendelkezésre áll az egészséges
életmód kialakításához, fenntartásához.
Sokak elõtt ismert a szaunázás jótékony hatása, mely
napjainkban egyre népszerûbb. Fontos szerepet tölt be a
méregtelenítésben, segít átvészelni a megfázásos
idõszakot, erõsíti az immunrendszert. Emellett nagy
segítség lehet a fogyókúrázásban, alakformálásba és
bõrünk fitten tartásában egyaránt.
Mindez ösztönözte azokat a tenni akaró jászkisérieket,
akik anyagi segítségüket vagy munkájukat ajánlották fel
ahhoz, hogy a szauna kialakításra kerülhessen az uszoda
melletti, használaton kívüli helyiségbõl. A terveket tett
követte, így mára üzemképessé és használhatóvá vált
újabb büszkeségünk.
Ezúton köszönjük meg a segítséget Bodnár Péternek,
Kiss Ernõnek, Papp Andrásnak, Podmaniczky Bélának,
Gulyás Ferencnek, Szentpéteri Józsefnek és Simonyi
Tibornak.
Mivel az iskola üzemeltetése 2013. január 01-tõl az
önkormányzat hatásköre, így a használati díjról, nyitva
tartásról a késõbbiekben tájékoztatjuk az érdeklõdõket.
További információk a szauna használatáról:
http://www.szauna.org/

Az állami fenntartásba vétel elsõdleges célja, az
iskolarendszer igazságosabbá tétele. A nagyobb állami
szerepvállalás biztosítja az egyenlõ hozzáférés lehetõségét,
kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá teszi az iskolák világát,
és az egyes intézmények helyzetét. Az önkormányzatok és
az újonnan felállított Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KIK) között olyan tanügyigazgatási, gazdasági
megállapodás köttetik, aminek az iskolai munkához
közvetlenül nincs köze. A pedagógusokat érintõ egyetlen
érzékelhetõ változás, hogy január elseje után máshogyan,
máshonnan kapják fizetésüket, de a jogviszonyuk és az
illetményeik nem változnak.
Az iskolák 2013. január 1-jétõl a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ fennhatósága alatt mûködnek,
a központ végzi a szakmai irányítást. A január elsejével
életbe lépõ szabályozás értelmében a 3000 lélekszám alatti
települések önkormányzataitól a KIK a szakmai irányítás
mellett a mûködtetéssel járó feladatokat és ezek költségét is
átvállalja. Az ennél nagyobb lélekszámú településeknél
pedig az önkormányzat hatáskörében maradnak.
A Képviselõ-testület is nehéz döntéshelyzetbe kényszerült.
Az iskola szakmai irányítása mellett a mûködtetéssel járó
feladatokat és azok költségét is át akarta adni a KIK-nek,
azonban éves szinten 58 millió Ft-ot kellett volna az
önkormányzatnak hozzájárulás címen utalni, amit a jelen
ismert tények és a 2013-ra vonatkozó mutatók alapján a
testület szintén nem tudott felvállalni. Végül az iskola
mûködtetéssel járó feladatai és költségei maradtak az
önkormányzat fenntartásában illetve a Jászkiséri
Településüzemeltetési Intézmény feladatköre bõvült
ezekkel a feladatokkal. A várható üzemeltetési költség az
egyébként befizetendõ 58 millió Ft lesz, melyet az
önkormányzatnak kell kigazdálkodnia, mivel ezen
üzemeltetési költségre állami finanszírozás nincs.
A Csete Balázs Általános Iskolánál foglalkoztatott,
funkcionális feladatokat ellátó 10 közalkalmazotti (6 fõ
technikai, 4 fõ ügyviteli alkalmazott) álláshelyet és az azon
foglalkoztatott dolgozókat, a közalkalmazotti jogviszony és
járandóságok változatlanul hagyása mellett 2013. január 1tõl a Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény (JÁTI)
vette át, majd 3 fõ ügyviteli alkalmazott a járási
tankerülethez került át dolgozni. Továbbra is a jászkiséri
iskolához tartozik a pélyi tagintézmény és közösen
folytatják tovább szakmai mûködésüket.
Tehát a JÁTI látja el az üzemeltetéssel, mûködtetéssel járó
feladatokat (pl. medenceüzemeltetés, uszodabérlés,
tornatermek bérlése, takarítási feladatok, karbantartási
munkák stb.), szintén ugyanitt kell a gyermekek után járó
étkezési díjakat is befizetni.

Kiss Lajos
Iiskola igazgató

Munkában a zsûri
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