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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

A június 7. pénteki programokból:
- Gyermeknapi játék és sportvetélkedõk.
- „Kisér Kupa” - Gyermek Labdarúgó Torna
- Motoros, autós felvonulás
- Autós ügyességi bemutató
„Gyermeknapi zsibongó”
-játszóház és kézmûves foglalkozás, játékos vetélkedõ,
activity játék, rajzverseny, kvízjáték,
Ki mit tud a szelektív hulladékgyûjtésrõl? rajzos játékos vetélkedõ, ping-pong, csocsózás,
trambulin.

- Folyamatos palacsintasütés a játékokban
résztvevõ gyerekeknek
- Sétakocsikáztatás
- Ügyességi verseny a jászkiséri tûzoltók
rendezésében
- Pélyi Fúvószenekar mûsora
- Jászkiséri Cigány Önkormányzat mûsora –
Vadrózsa tánccsoport
- „Mesevilág” - mesehõsök életre keltése (Pinocchio,
Pocahontas, Miki egér, Donald kacsa, stb.) és lufihajtogatás

Hõsök napi megemlékezés A Mûvelõdés
Házában, majd a világháborús emlékmûvek
koszorúzása
Megemlékezés, koszorúzás a Trianon
emlékmûnél

Telstar Guitar Band koncertje

Dred & Doris

zenekar koncertje

A június 8. szombati programokból:
- “Center Kupa” Férfi kispályás labdarúgó torna
- „Öreg fiúk” labdarúgó mérkõzés
Hortobágy Magyar Válogatott- Jászkiséri Öregfiúk

A Szent István parkban:
- Fõzõ- sütõ verseny - Jelentkezés A Mûvelõdés
Házában, vagy a helyszínen. Részvételi díj nincs.
A versenyzõk az általuk hozott anyagból készíthetik el a
finom ételeket.

- Íjászat a Jazyges Íjászegyesület tagjaival
-A Jászkiséri Lovas Egyesület bemutatója
(kocsikáztatással egybekötve)

- Búzavirág Népdalkör mûsora - Jászkisér
- Csete Balázs Általános Iskola suligála bemutatója
- Pendzsom Néptánc Egyesület – Jászkisér
-Sajtkukacok
-Hajnaltûz, Boróka, Pendzsom, Ritmusirtók
- „Mesevilág” bohóc show: - zenés interaktív
lufihajtogató bohóc show, mesehõsök életre keltése
(Pinocchio, Pocahontas, Miki egér, Donald kacsa, stb.)
- Aerobik tánccsoport bemutatója – Cs. B. Ált. Iskola
- Antal Gáborné – Zenei csemege
( musical és filmzenék )
- Végzõs diákok mûsora - Cs. B. Ált. Iskola
- Hajdú László polgármester köszöntõje
- Jászkisér díjak átadása + autós ügyességi verseny
díjak
- Hastánc bemutató – Szolnok

Sztárvendég:

Hevesi Tamás mûsora

Origó zenekar
Tûzijáték- Varga Pirotechnika

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk tisztelt felhasználóinkat, hogy 2013. január 1-tõl kezdõdõen
Jászkisér település ivóvíz- és csatorna szolgáltatását a

Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. látja el.
(Szolnok, Kossuth L. u 5)
Ügyintézés helye: Jászkisér, Fõ út 7. Polgármesteri Hivatal udvarában
Ügyfélfogadás: hétfõ-csütörtök 8.00-15.00
péntek:
8.00-12.00
Elérhetõségek: 06-57/450-058, 06-70/450-8670
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata képviselõ-testülete
2013. áprilisi üléseirõl
A 2013. április 10-i soron kívüli, nyílt ülésén a képviselõtestület:
Egyhangúlag támogatta a Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás létrehozásra vonatkozó javaslatot és a
Társuláshoz való csatlakozást.
A korábbi Jászsági Többcélú Társulás által ellátott
családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást, a hatékony,
célszerûbb ellátás érdekében a - társult önkormányzatok
döntése alapján - Jászladány Nagyközség Önkormányzata
vállalja fel, egy új Társulás létrehozásával.
Hozzájárult a Csete Balázs Általános Iskola
vagyonának beolvasztásához, mely vagyon az Önkormányzat tulajdonába kerül.
Azért volt szükséges a vagyonátadásra, mert törvényi
rendelkezések miatt az Általános Iskola - mint jogi személy 2012. december 31-el megszûnt. A beolvasztott
vagyontárgyakat az Önkormányzat 2013. január 1-én
ingyenes használatba adta a KIK részére.
Egyhangúlag elfogadta a Klebersberg Intézményfenntartó Központ és Jászkisér Város Önkormányzata közötti
használati szerzõdést, mely az ingyenesen használatba adott
vagyontárgyak meghatározásáról szól.
Egyhangúlag elfogadta az ivóvíz szolgáltatással
kapcsolatos vagyon Jászkiséri Településüzemeltetési
Intézmény részérõl történõ átadását Jászkisér Város
Önkormányzata részére.
A 2013. április 25-i soros, nyílt ülésen, a képviselõtestület:
A Képviselõ-testület meghallgatta és egyhangúlag
elfogadta Hajdú László polgármester tájékoztatóját a két ülés
között történt fontosabb eseményekrõl, a képviselõ-testület
megbízása alapján végzett feladatokról.
Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a 2012. évi
költségvetés teljesítésérõl, végrehajtásáról szóló
tájékoztatót.
Megtárgyalta és elfogadta Illyésné Nagy Terézia
belsõ ellenõr beszámolóját a 2012. évi belsõ ellenõrzésekrõl
Tájékoztatást kapott 2013. év I. negyedévi
képviselõ-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról illetve hatályon kívül
helyezésérõl.
A tájékoztatóból kiderül, hogy a Képviselõ-testület az I.
negyedévben 10 ülést tartott, 74 határozatot hozott és 7
rendeletet alkotott. Mind a Képviselõ-testületi, mind a
bizottsági ülések mindig határozatképesek voltak. A
tájékoztatót a testület egyhangúlag elfogadta.
Átfogó értékelést hallgatott meg Jászkisér Város
Önkormányzatának 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Az értékelésbõl kiderül, hogy munkahely hiányában nincs
esély a felemelkedésre, különös tekintettel azon fiatal
felnõttekre, akik az általános iskolai tanulmányaikat sem
fejezik be, ezzel növelve az alul-iskolázottak létszámát.
Ezáltal a munkaerõpiacom való elhelyezkedésük korlátozott.
A további generáció ugyan ezen példát követve tovább növeli
a munkanélküliségi mutatók számát. Ez folyamatos

jövedelemhiány kialakulásához, elhanyagoltsághoz, gondozatlansághoz vezet.
Az értékelés és az intézmények által készített összefoglaló
tájékoztatók olyan szintû információkat biztosítanak, melyek
alapján a Képviselõ-testület átláthatja a településen élõ
családok és gyermekek helyzetét.
Elnapolta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
mûködésének tapasztalatairól szóló beszámolót, mivel az
érintettek közül senki nem volt jelen, hogy a felmerülõ
kérdésekre válaszoljon.
Meghallgatta a térfigyelõ kamerák mûködésérõl
szóló beszámolót, alkalmazásuk pozitív és negatív
tapasztalatait.
A testület az alábbi közterületeket jelölte ki a zárt láncú
térfigyelõ kamerák elhelyezésére:
1.
Mezõ utca
2.
Kittenberger utca
3.
Deák Ferenc utca
4.
Akácfa utca
5.
Vágóhíd utca
6.
Kossuth Lajos út
7.
Hõsök tere
8.
Kossuth tér
9.
Damjanich utca
10.
Fõ út (2 db)
11.
Szabadság utca
Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a Jászsági
Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás beszámolóját
a program állásáról.
Az idõközben lejárt elvi vízjogi engedélyek miatt új
engedélykérelmek készültek és lettek benyújtva 2012
decemberében, amelyekre a korábban hiányzó ÁNTSZ
szakhatósági állásfoglalások is megérkeztek így 6 település
(Alattyán, Jánoshida, Jászboldogháza, Jászkisér, Jászladány,
Pusztamonostor) esetében az elvi vízvízjogi engedélyek
rendelkezésre állnak.
Elkészült az üzemeltetõ TRV Zrt. képviselõi bevonásával a
projekt mûszaki tartalom módosítás javaslata, amelyet a
Társulás április 17-i ülésén hagyott jóvá és nyújtotta be a
KSZ felé.
A projekt befejezési határideje 2014. július 30.
Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a Tiszavölgyi Közmûfejlesztõ Beruházási Társulás beszámolóját a
bel- és csapadékvíz program állásáról.
Mivel a Közremûködõ Szervezet és a Közbeszerzési
Felügyeleti Fõosztály Minõség ellenõrzési tanúsítványának
beszerzése meghaladta a rendelkezésre álló idõt, így a
Társulás méltányossági kérelem benyújtását kérte a
kivitelezéshez kapcsolódó idõpontok módosításáról.
A szerzõdésmódosítás alapján a projekt megvalósítás
kezdésének módosított idõpontja 2013. július 1, befejezési
idõpontja 2014. október 13.
A Képviselõ-testület az alábbi elõterjesztéseket tárgyalta:
Megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta, Jászkisér
város településfejlesztés koncepciójának az integrált
településfejlesztési stratégiának és a településrendezési
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eszközeinek készítésével, módosításával összefüggõ
partnerségi egyeztetés szabályaira vonatkozó elõterjesztést.
Elnapolta a Jászkisér Város 2014. évi költségvetési
koncepciójára való elõterjesztést.
Mivel az Önkormányzati koncepció alapját képezõ, az
Országgyûlés által jóváhagyott nemzeti koncepció irányelvei
a mai napig nem jelentek meg, így az év folyamán megjelenõ
törvényi módosításoknak megfelelõen fogják kialakítani .
Megtárgyalta és elfogadta a Jászkisér-Pély
Intézményfenntartó Társulás megszüntetésérõl szóló
elõterjesztést.
A társult tagok célja az volt, hogy a helyi önkormányzatok
számára kötelezõen ellátandó közoktatási, közszolgáltatási
alapfeladataikat (az óvodai nevelést- és az alapfokú nevelésioktatási feladatokat) közösen magasabb színvonalon lássák
el.
Mivel a törvényi változások miatt az iskolák tekintetében
Jászkiséren a fenntartás az Önkormányzat feladata, Pélyen a
KIK feladata, a társult tagok úgy döntöttek, hogy óvodáik
nevelési feladatai a jövõben kerüljenek vissza a
tagönkormányzatokhoz.
Az alábbi egyhangú határozatot hozta, a
Polgármesteri Hivatalban kettõs foglalkoztatás engedélyezésérõl:
2013. május 14-tõl 2013. július 9-ig a Hatósági Osztály
hatósági ügyintézõi álláshelyen az - a fizetés nélküli
szabadságát töltõ - ügyintézõ szabadságára engedélyezi a
kettõs foglalkoztatást, melyhez a szükséges többletforrást a
2013. évi költségvetési rendelet „Polgármesteri Hivatal
személyi juttatásai“ megjelölésû pénzügyi elõirányzat
terhére biztosítja.
Egyhangúlag elfogadta az „Önkormányzati
feladatellátását sportcélú ingatlan infrastrukturális
fejlesztésére, felújítására“ vonatkozó pályázat benyújtásáról
szóló elõterjesztést.
?
A pályázati projekt tartalmazza:
?
az öltözõ épület bõvítését egy öltözõvel és a hozzátartozó
szociális blokkal - az épület lapos tetejének szigetelését
?
az épület villamos hálózati rendszerének bõvítését és
felújítását, hálózat kapacitásának bõvítését
?
sporteszközök beszerzését
?
2 db pálya (tollaslabda és gyermek futball edzõpálya)
kialakítását (eszközökkel)
?
a tervezés, közbeszerzés és mûszaki ellenõrzés kiadásait.
A beruházás összköltsége 22.090.756.- Ft, a rendelet alapján
igényelhetõ támogatás mértéke 90% bruttó, így az önerõ
bruttó 2.209.076.- Ft (10%).
Határozatot hozott Jászkisér Város Önkormányzatának 2013. évi sporttevékenységével kapcsolatos
feladatairól és kötelezettségeirõl, valamint a helyi
sporttevékenységek finanszírozásáról.
Meghatározta a 2013/2014. nevelési évre történõ
óvodai beíratások idõpontját, melyet 2013. május 17-22-ére
tûzött ki.
- Egyhangúlag elfogadta a támogató szolgáltatás, közösségipszichiátriai ellátás igénybevételérõl szóló elõterjesztést,
melynek értelmében a fenti szolgáltatást 2013. július 1.
napjától Jászberény Városi Önkormányzata látja el,
megállapodási szerzõdés keretein belül.
Egyhangúlag támogatta Jászkisér Város, a Kisvárosi
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Önkormányzatok Országos Érdekszövetségéhez történõ
csatlakozását.
A Jász Lovas Bandérium huszáröltözékének
megújításához kért egyszeri támogatására, a település
lakosság számának megfelelõen a kért 20-25 Ft/fõ
hozzájárulását 10 Ft/fõ összegben engedélyezte, egy fõ
tartózkodással.
A Jászkiséri Vakok és Gyengénlátók Klubja, mely
közösen mûködik a jászapáti klubbal, 20.000,- Ft támogatási
kérelemmel fordult a Képviselõ-testülethez. A kért
támogatást a Testület egyhangúlag megszavazta, melyet a
költségvetés általános tartalékából tud biztosítani.
A Jászsági Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
Jászkiséri telephelye számára 40.000.- Ft támogatást
szavazott meg, „Gyermeknapi zsibongó“ c. rendezvény
lebonyolítására, mely összeggel a Mûvelõdés Háza
költségvetését emelte meg. A program a Kiséri Napok
rendezvény keretén belül kerül megtartásra és elszámolásra.
Egyhangúlag elfogadta Madarász Sándor képviselõ
3 havi tiszteletdíjáról való lemondását Civil szervezetek
javára. Az összegbõl a képviselõ 60.000,- Ft-ot a Jászkiséri
Polgárõr Egyesület részére, 125.547,- Ft-ot a Rubin Életmódtanácsadó és Természetgyógyászati Közhasznú Egyesület
részére ajánlja fel.
Szintén egyhangúlag elfogadta és támogatta Holló
Zoltán képviselõ április havi tiszteletdíjáról való lemondását
(61.849,- Ft) a Jászkiséri Ifjúsági Egyesület javára, valamint
május, június és július havi (3 hó, 185.547,- Ft)
tiszteletdíjáról való lemondását a Pendzsom Néptánc
Egyesület javára.
Jóváhagyta a Jászkiséri Településüzemeltetési
Intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosítását, melyre a jogszabályi változások és a
költségvetésben meghatározott létszámkeret változásai miatt
volt szükség.
Elnapolta a Jászkisér, Kossuth tér 2. szám alatti
ingatlan (a volt Hunori épülete) lebontásáról szóló
elõterjesztést.
Meghatározta az Önkormányzat térkövezési igényét
és a térkövezés sorrendjét, mely a tervek szerint a következõ
képen alakul:
1. - Farkas László Jászkisér, Bem út 3. (mezõgazdasági
öreg gépek bemutató terem környezetének burkolásához
anyag biztosítása)
-Forgalomlassító borda készítése, Petõfi út 2 db, Fõ út
2 db
-Gyógyszertár Kossuth tér felõli oldalán mozgássérült parkoló kialakítása
2. - Járdakészítés - Napközitõl az Iparcikk üzlet sarkáig
-Járdakészítés - Fõ út 10. (fogorvosi rendelõ) és Oázis
ABC közötti szakasz összekötése
3. - Járdakészítés – A Mûvelõdés Háza elõtti járda Petõfi
úttól a Katolikus Plébániáig
-Szent István tiszteletére állított kopjafa környékének
térkövezése
4. - Járdakészítés – temetõ fõbejárati járda
- Postaparkoló térkõ burkolat készítése – Magyar
Posta Zrt. megkeresése
-juhi-
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Startmunka
Az illegális hulladéklerakók felszámolása projektben
elsõként a Szellõhátig kivezetõ útszakaszt takarították meg
a felhalmozott szeméttõl, majd a Pélyi úti szakaszt, a Szõlõ
utat, illetve a dohánybeváltó területét.

A Belvizes startmunka projektben az elmúlt hetekben a
Somogyi Béla, a Kiskör és Kossuth L. utcákban földmedrû
árkokból iszap kimerése, rézsû kialakítása, meglévõ
átereszek javítása, útpadka javítása történt meg. Folytatódik
az árkokból a gazkaszálás, a levágott gaz elszállítása.
Mindezen munkákat a hulladékok összeszedése,
eltakarítása elõzi meg, mert sajnos a lakosok egy része még
mindig nem a szervezett szemétszállítás szolgáltatást
választja.

A mezõgazdasági startmunkában az elmúlt héten paprika,
paradicsom, karalábé és zeller palántákat ültettek el az
újonnan felállított fóliasátorba, illetve egynyári virágpalánták is kiültetésre kerültek a parkokba, közterekre,
emlékmûvek köré. Folytatódik az épület kialakítása és
május végén megérkezik az állatállomány is.
A téli startmunkában befejezésre került a napközi konyha
külsõ homlokzat felújítása, az ablakok festése következik.
Megkezdték a Polgármesteri Hivatal külsõ homlokzatának
felújítását is.

Ezen kívül folyamatos a település központjában, parkokban
a fûnyírás, valamint a hulladékok eltakarítása is.
TM

Küry Klára sírjának koszorúzása
Küry Klára operett primadonna halálának
évfordulója alkalmából Jászkisér Város
Önkormányzata és a Csete Balázs Honismereti
Egyesület Kóródi Anikó operaénekessel közösen a
megemlékezés virágait helyezték el síremlékénél.
A síremléket Kóródi Anikó operaénekes kutatta fel
és kezdeményezte annak felújítását.
A felújítás költségének elõteremtésére elõadást és
gyûjtést szervezett, melyben a Csete Balázs
Honismereti Egyesület is segítette.
A sír felújítását Gyulay Gábor helyi mester
készítette el és 2010. április 27-én halálának 75.
évfordulóján, került sor az ünnepélyes
megemlékezésre Budapesten a Farkasréti temetõ
7/4-1-37 síremlékénél.
A sírt rendbe tettük, környékét felkapáltuk, majd
Kóródi Anikó Küry Klára kedvenc virágából, a
gyöngyvirágból kötött csokrot helyezett a
síremlékhez. Hajdú László polgármester és
Lukácsi György alpolgármester helyezte el az
önkormányzat koszorúját. Ezt követõen pedig
Benedek József és Torma Márta a Csete Balázs
Honismereti Egyesület nevében emlékezett.
TM
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