A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

XIII.évfolyam 7.szám

Jászkisér, 2013. augusztus 16-17.
Helyszín: Csete Balázs Általános Iskola udvara, Petõfi út 1.
16-a péntek
20 óra

17-e szombat
9 óra
18 óra
19 óra
20 óra

A Fesztivált megnyitja Bolla János Jászkapitány
Gyermekcsoportok mûsora
A Pendzsom és a Ritmusirtók Együttes mûsora
Ungerground - a Cimbaliband mûsora
Harc a tûzzel a Jászjákóhalmi Hagyományörzõ Íjász Egyesület bemutatója
Táncház
A II. Jászsági Pálinkamustra versenyének kezdete
Államalapítási ünnepség a Jubileum téri kopjafánál
A II. Jászsági Pálinkamustra eredményhirdetése
A Fesztivált köszönti Pócs János Országgyûlési Képviselõ
Senior csoportok mûsora
Ifjúsági és felnõtt csoportok mûsora
Flaszter tánc – táncszínházi produkciók versenye
Igézet ne fogja…! A Jászsági Hagyományõrzõ Egylet mûsora
„Szûcs Béla vándordíj” átadása
Tûzijáték
Táncház
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata képviselõ-testülete 2013. június 27-i soros, nyílt ülésérõl
Az ülésen 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 a Jászkisér közrendjérõl,
közbizton-ságának helyzetérõl, a rendõrség helyi
személyi és tárgyi feltételeirõl szóló beszámolót, melybõl
kiderül, hogy Jászkisér város területén 4 fõ tapasztalt,
kinevezett körzeti megbízott és 2 fõ fiatal beosztott látja
el a körzeti megbízott feladatait.
A folyamatos rendõri és polgárõri jelenlétnek
köszönhetõen az elkövetett bûncselekmények száma
egyértelmûen csökkenõ tendenciát mutat az elõzõ és a
megelõzõ évekhez képest.
Egyhangúlag támogatta a Jászapáti Rendõrõrs új
õrsparancsnokának kinevezését, munkájához sok sikert,
erõt, egészséget kívánt. Az õrsparancsnoki beosztást,
2013. június 19-tõl, Hamar Gábor r. alezredes látja el.
Meghallgatta a Regio-Kom Kft. beszámolóját. A
beszámoló részletesen tartalmazza a Kft. 2012-évi
tevékenységeit, szolgáltatásait, elért eredményeit és
jövõbeli terveit. A beszámolót a testület egyhangúlag
elfogadta.
Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a
Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány éves mûködésérõl
szóló beszámolóját.
Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a JÁTI
beszámolóját az intézmény által ellátott feladatokról.
Szintén egyhangúlag fogadta el a Jászkiséri
Önkormányzati Tûzoltóság mûködésérõl szóló
beszámolóját, melybõl kiderül, hogy a tûzoltóságnak
sikerült túlélni a törvényi változások miatt bekövetkezõ
változásokat. Az ez évi mûködésük anyagilag biztosított,
stabil és eredményes. Jelenleg mind a négy
Önkormányzat támogatja anyagilag a tûzoltóságot,
melyek területén vonulásokat végeznek. A négy
Önkormányzat: Jászkisér, Jászapáti Jászladány és
Tiszasüly.
Megtárgyalta és elfogadta a Jászkiséri Városi
Óvoda dolgozói létszámának növelésérõl szóló
elõterjesztést. Mivel a 2013. szeptember 1-ével hatályba
lépõ törvényi változások meghatározzák és bõvítik a
nevelõ- és oktatómunkát segítõ alkalmazottak körét így
szükséges az óvoda létszámkeretének bõvítése, az eddigi
31 fõrõl, 35,5 fõre.
A JÁTI vezetõjének elõterjesztését megvitatta, és
engedélyezte a határozott idejû 2013. július 29-tõl 2014.
április 28-ig egy álláshelyen történõ kettõs
foglalkoztatást.
Kérésének indoka:
A JÁTI egyik közalkalmazottja 2013. 07. 28-án kimeríti a

táppénze idejét. Munkába nem állhat.
Egészségkárosodása több mint 85%-os. Amíg meg nem
szûnik a munkaviszonya, rokkant ellátást nem állapítanak
meg részére. A munkaviszonyát felmentéssel,
egészségügyi alkalmatlanság címén kell megszüntetni.
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény szabályai szerint a dolgozónak az
eltöltött munkaviszonya alapján 8 hónap felmentési idõ,
és a felmentési idõ utolsó napján 8 hónap végkielégítés
jár.
Megtárgyalta és elfogadta a Start munkaprogram
költségvetését.
2013. évben a START közmunka pályázat keretében két
támogatási szerzõdést kötöttek a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával.
A szerzõdésekhez kapcsolódóan 55 fõt – téli és
mezõgazdasági projekt keretében, 70 fõt a belvíz, a közút
és az illegális hulladék felszámolási projekt keretében
tudnak foglalkoztatni.
A támogatás mértéke kiterjed a bér, járulék, beruházási és
dologi kiadásokra. A tényleges dologi kiadásokat csak
részben fedezi a támogatás, melyhez már az eredeti
költségvetésben biztosítottak saját erõt. Mivel a
támogatási szerzõdések a második negyedévben kerültek
aláírásra, így szükség volt a Képviselõ-testület és a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, hozzájárulásához, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetés
kiadási és bevételi elõirányzatait 111.416.597 forinttal
megemelje.
Engedélyezte az Önkormányzat részére a
folyószámlahitel megújítását.
Az Önkormányzat folyószámla, illetve mûködési hitel
szerzõdése 2013. június 30-án lejárt. A hitelszerzõdés
újabb megkötéséhez a Képviselõ-testület határozata
szükséges. A hitelt 2013. szeptember 30-ig lehet igénybe
venni, indokolt esetben legkésõbb 2013. december 20-a a
végsõ lejárat, a gazdálkodási szabályok változása miatt.
A 2013 évre vállalt kötelezettségek teljesítéséhez,
valamint a közszolgálati és államigazgatási feladatok
biztonságos és folyamatos ellátásához szükség lehet a
hitel igénybevételére, melynek összege: 45 millió forint.
A folyószámlahitelhez kapcsolódóan lehetõség van 18
millió forint bérhitel igénybevételére, mely „likviditási”
tartalék lehetõséget biztosít.
Elfogadta a Református Egyházközség támogatási
kérelmét. A Református Egyházközség pályázati
forrásból felújította a református templomot. A pályázat
záró elszámolásakor derült ki, hogy a felújítási munka
kivitelezésének közbeszerzési eljárásának ügyvédi
költségét 385 000 forintot a pályázat keretében nem
számolhatják el, mert a pályázati költségvetésben a
pályázat benyújtásakor nem tervezték be. A Református
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Egyházközség saját forrásából nem tudta ezt az összeget
kifizetni, ezért egyéb forrásból fedezte, melyet rövid idõn
belül vissza kell fizetnie, amire továbbra sincs anyagi
fedezete.
Határozatot hozott a Jászkisér-Pély Intézményfenntartó Társulást megszüntetése miatti vagyonátadásról, mely szerint: Jászkisér Önkormányzata a Pélyi
Óvoda használatában lévõ vagyont, és a mûködtetés
pénzügyi eszközeit Vagyonátadási megállapodás
keretében átadja Pély Önkormányzatának.
Jóváhagyta a Jászsági Többcélú Társulás vagyonfelosztási szerzõdését. A JTT Tanácsa 2013. június 30-ai
hatállyal, az általa beszerzett, intézmények által
feladatellátás során használt célvagyont az
intézményeket mûködtetõ, fenntartó önkormányzatok
tulajdonába adja. Az osztatlan, közös vagyoni körbe
tartozó tárgyi eszközök lakosságarányos számításához,
meghatározásához, értékbecslõ bevonását tartotta
szükségesnek, mely szerint az osztatlan közös vagyon
értékét 19MFt-ban állapította meg.
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Elfogadta az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló elõterjesztést.
Felülvizsgálta a Jászsági Ivóvízminõség-javító
Önkormányzati Társulási megállapodást, melyre a
jogszabályi rendelkezések betartása miatt volt szükség.
Támogatta az Alsó - Jászsági Gazdaságfejlesztési
Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló megállapodás módosítását és felhatalmazta a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Véleményezte a Csete Balázs Általános Iskola
intézményvezetõi pályázatát és határozatban javasolta a
KLIK felé, a jelenlegi igazgató Kiss Lajos kinevezését.
Egyhangúlag elfogadta Jászkisér Város
Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlõségi Programját.
Elfogadta az Európai mobilitási Hét-hez történõ
csatlakozásról szóló elõterjesztést. A Mobilitás hét 2013.
szeptember 16-22-ig tart és a vasárnapi autómentes nap
rendezvényhez csatlakozunk, amely a legismertebb,
évrõl-évre visszatérõ rendezvény.
-juhi-

Semmelweis napi megemlékezés
2013. július 2-án 17 órai kezdettel került megtartásra a
magyar egészségügy egyik legnagyobb ünnepe, a
Semmelweis nap, a Polgármesteri Hivatal házasságkötõ termében.

Ezen a napon Hajdú László polgármester köszöntötte
az egészségügyi és szociális ellátás területén
dolgozókat, így az Egészségház háziorvosait, dolgozóit,
a fogszakorvosokat, asszisztenseket, a védõnõket, a
fizioterápia egészségügyi munkatársát, a Mentõállomás ápolóit, dolgozóit, a Gyógyszertár vezetõjét,
dolgozóit, az Alapszolgál-tatási Központ, valamint a
Bölcsõde munkatársait. Köszöntõje után az idei évben
jubileumukat ünneplõk részére munkájuk elismeréseként, köszöneteként díszoklevelet, könyvjutalmat
valamint virágot adott át Hajdú László polgármester és
Szabó Szidónia jegyzõ.
2013. évben:
?
Glodicsné Szikszai Barbara

10 éve látja el munkáját szociális területen,

?
Küri Károlyné

15 éve dolgozik a bölcsõdei ellátásban,
?
Bomlászné Vajda Andrea

20 éve látja el munkáját a védõnõi szolgálat
területén,
?
Pinczi Zsolt mentõápoló
20 éve áll az egészségügy szolgálatában,
?
Korsós Ferenc
20 éve áll az egészségügy szolgálatában,
?
Baloghné dr. Baka Ibolya fogszakorvos
25 éve látja el munkáját Jászkiséren,
?
Vinczéné Gojsza Erika
30 éve látja el munkáját az egészségügy
területén és
?
Menyhárt Ferencné szakápoló,
40 éve dolgozik Jászkiséren,
az egészségügy területén.

Ezek után kötetlen beszélgetés keretében a szakmabeliek oszthatták meg gondolataikat egymással.
Gratulálunk a kitüntetetteknek,
további munkájukhoz sok sikert, erõt,
egészséget kívánunk!
TM
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Tájékoztató a startmunkában végzett feladatokról
2013. június 1-tõl elindult a közutak karbantartása
startmunka projekt, ahol 40 fõ közfoglalkoztatott
kezdte meg munkáját. A programban dolgozók a
település több pontján kezdték meg a járdák felújítását,
illetve újak készítését pl. Apáti út Nagykör út és Hevesi
út közötti szakasza, Akácfa utca, Ifjúság utca, Kossuth
L. utca. Jelenleg az Attila úton és a Vércse úton
dolgoznak. Emellett a Szabadság, Viola és Kittenberger
utcák padkázását is elvégezték.

A Belvizes startmunka projektben 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. 2013. június hónapban a Szél,
Rigó, Szabadság, Vércse, Perem, Kossuth Lajos,
Bocskai, Kinizsi, Tompa Mihály, Somogyi Béla, Apáti
utjainak földmedrû árkok lerakodott iszap kitermelése,
elszállítása, rézsû képzése, átereszek tisztítása,
vízfolyási akadályok eltávolítása történt meg.

A mezõgazdasági startmunkában május végén
megérkeztek a bárányok és júniusban pedig
tenyészállatunk, a merino kos is. Az állatok tartására az
épület elkészült, felújításra került. A dolgozók részére
kialakítottak egy raktárt, melegedõt és szociális
helyiséget. Az elvetett 1 ha területû takarmányozási
céllal vetett kukoricát folyamatosan kapálják. A fóliából
az elsõ terméseket leszedték, a bölcsõde gyerekei
nagyon örültek a friss, zsenge karalábéknak. Az állatok
takarmány szükségletének fedezésére a régi,
használaton kívüli sportpálya területét és a külsõ
telephely környékét lekaszálták, a réti szénát
bebálázták.

A téli startmunka befejezõdött 2013. június 30-al.
Ebben a programban a napközi konyha külsõ
homlokzatát és a Polgármesteri Hivatal külsõ
homlokzatának, hátsó fronti szakaszát újították meg.

Az illegális hulladéklerakók felszámolása projektben folyamatosan történik a településrõl kivezetõ utak
tisztítása, a hulladékok felszedése, és a parlagfû irtása is.
Ezen kívül folyamatos a település központjában,
parkokban a fûnyírás, valamint a hulladék eltakarítása
is.
TM
Munkában a zsûri
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