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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 5-i soros, nyílt ülésén történtekről
Az ülésen a Képviselő-testület:
Úgy határozott, hogy együttműködési megállapodást köt az SH/8/1 kódjelű Egészségügy forrásainak
felhasználásával Népegészségügyi fókuszú alapellátásszervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ
támogatásával megvalósuló projekt Projekt Partnerével.
A Projekt Partnerrel a programok megvalósítási helyiségére
bérleti szerződést köt a Művelődés Háza kezelésében lévő
próbaterem helyiségére, havi 20 óra időtartamra, havi
bruttó 50.000.-Ft bérleti díjért. A termet hétfőtől péntekig
9.00 óra és 14.00 óra között használhatják havi
igénybevételi terv alapján. A bérleti szerződés határozott
időre jön létre, melynek kezdete 2014. január 2., a bérlet a
projekt megvalósulásával, a szerződésben foglaltaknak
megfelelően megszűnik.
A megszűnt Jászsági Többcélú Társulás pénzügyi
elszámolásáról és vagyonmegosztásáról szóló anyagokat
megtárgyalta, érdemi döntést további információk
birtokában hoz.
Felkérte Hajdú László polgármestert, hogy a határozat
1/ pontja szerinti beszámolót előzetesen tárgyalja meg
Jászberény Város Önkormányzata Polgármesterével, a volt

tagönkormányzatok polgármestereivel, és ezt követően
terjessze ismét a Képviselő-testület elé megtárgyalásra.
Továbbá felkérte a polgármestert, hogy a Jászsági Többcélú
Társulás volt tagönkormányzatai tulajdonközössége
(részbeni) megszüntetéséről szóló anyagot is egyeztesse
Jászberény Város Önkormányzata és a volt tagönkormányzatok polgármestereivel, majd ezt követően a tárgyalások
eredményeiről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Elfogadta a tárgy évi költségvetésben a sportcélú
ingatlan infrastrukturális fejlesztésre vállalt 2.209 e. Ft saját
erő összegének visszahelyezését a fejlesztési tartalékba,
mert eddig nem kapott értesítést az eredményről.
Később, ha a pályázat nyer a Képviselő-testület vállalt
kötelezettségének eleget téve a 2.209.076 Ft saját erő
összegét biztosítja.
Elfogadta az önkormányzat 2013. évi bérmaradványának átcsoportosítását az alábbi költségvetési
szerveknél:

Jászkiséri Polgármesteri Hivatal személyi
juttatásának 2.096 e. Ft és szociális hozzájárulási adó 566 e.
Ft előirányzat csökkenése mellett a dologi kiadás (szakmai
és egyéb anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szolgáltatás)
2.662 e. Ft növelését,
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A Művelődés Háza és Könyvtár személyi juttatásának
189 e. Ft és szociális hozzájárulási adó 51 e. Ft előirányzat
csökkenése mellett a hangtechnikai kis értékű tárgyi eszköz
dologi kiadás 240 e. Ft növelését,

Alapszolgáltatási Központ személyi juttatásának 193 e.
Ft személyi juttatás és szociális hozzájárulási adó 52 e. Ft
előirányzat csökkenése mellett a dologi kiadás kis értékű
tárgyi eszköz 25 e. Ft és a beruházás számítógép vásárlás
220 e. Ft növelését.
Határozatot hozott a városüzemeltetési feladatok
ellátásának korszerűsítéséhez szükséges MTZ traktor 7,7 m
Ft összegben való megvásárlásáról és felhatalmazta Hajdú
László polgármestert az adás-vétellel kapcsolatos feladatok
végrehajtására.
Ezzel egy időben 7 700 000 Ft összegű célhitel felvételét
határozta el a traktor megvásárláshoz, valamint
kötelezettséget vállalt arra, hogy a hitel teljes futamideje
alatt a hitelt, kamatát és járulékos költségeit a
költségvetéseibe beépíti.
Közszolgáltatási szerződést kötött a Képviselőtestületnek a települési szilárd és folyékony hulladékkal, az
állati hulladék kezelésével és a települési köztisztasággal, a

2014. január

zöldterület és parkfenntartással összefüggő feladatok
végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendeletben
foglaltaknak megfelelően a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt.-vel a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvizek begyűjtésére és átadásáról.
-juhi-

Ez úton hívjuk fel olvasóink figyelmét,
hogy a
Képviselő-testület következő soros,
nyílt ülését

2014. február -án 14 órakor
tartja
a Városháza házasságkötő termében,
melyre
sok szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

Hajdú László polgármester, 2013. december 5-i közmeghallgatáson elhangzott beszéde
Jó estét kívánok minden megjelentnek!
Őszinte tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a
mai estén, Jászkisér Város Önkormányzata Képviselőtestülete közmeghallgatásán.
Külön tisztelettel köszöntöm
- Pócs János országgyűlési képviselő urat, Jászapáti város
polgármesterét,
- Vári-Nagy Juditot, Jászapáti Járási Hivatal hivatalvezetőjét,
- Hamar Gábor Jászapáti Rendőrőrs parancsnokát,
valamint köszönöm, hogy megtisztelnek bennünket
jelenlétükkel.
Külön köszönöm mindazoknak a helyi vállalkozóknak,
gazdasági társaságok vezetőinek, akik idelátogattak a mai
estén.
Köszönöm az egész éves munkájukat, támogatásaikat, hogy
hozzájárulnak Jászkisér fejlődéséhez, hogy munkahelyet és
megélhetést biztosítanak nagyon sok jászkiséri ember
számára, hogy segítségükkel színesítik a település
rendezvényeit.
Köszönöm, a jelenlévőknek, hogy idejükből az
elkövetkezendő pár órát a 2013. év településünkön történt
eseményeinek meghallgatására és a településünkért történő
közös gondolkodásra szánják.
Köszöntöm a Képviselő-testület megjelent tagjait,
valamint Szabó Szidónia jegyzőnőt, és Mudris Andrásné dr.
Mihályi Ildikó aljegyző asszonyt. Természetesen
mindannyiójukhoz lehet majd kérdéssel fordulni.
Mint tudjuk, a közigazgatás átszervezése 2013. január 01jétől megtörtént, így ez évben itt most a közmeghallgatáson
új jegyzőt és aljegyzőt mutathattam be.
Sok változás történt, nemcsak a törvényekben,
jogszabályokban, hanem az önkormányzat intézményeinél, a
személyi állományban is.

Ezúton is köszönetemet fejezem ki azoknak vezetőknek, akik
évtizedeken keresztül szolgálták a települést, és megérdemelt
nyugdíjas éveiket töltik: Miskolczi Józsefné volt pénzügyi
osztályvezető, Tajti Lászlóné Borika, volt bölcsődevezető.
Újból, nagyon gyorsan, eltelt egy év, sűrű eseményekkel.
Nem sok idő van az óévből hátra, ilyenkor, mint megszokott,
év végi számadást végzünk. Nem kis feladat, amikor a
mögöttünk hagyott egész évről kell – lehetőleg röviden –,
beszámolót adni, Önöknek meghallgatniuk és kiegészíteniük
az elhangzottakat.
Most igyekeztem kicsit rövidebbre fogni, hiszen a meghívott
vendégünk, Pócs János képviselő úr is tájékoztatja Önöket az
országos döntésekről, várható változásokról.
Tisztelt Jelenlévők!
Úgy gondolom, hogy hagyományainkhoz híven, az ez évben
elismerést kapott embereknek, szervezeteknek a nevét, itt a
közmeghallatáson is meg kell említeni. A település lakossága
előtt is el kell ismerni példamutató munkájukat.
2013. évben
- a Jászkisér Város Díszpolgára kitüntetés Dr. Nemes
András részére került átadásra,
- a Jászkisér Városért Díj a Kisér Kertbarátkör részére,
- a „2012” Év Nevelője Díj Gócza Lászlóné pedagógus
részére,
- a „2012” Év Kultúra Díj Lukácsiné Gubicz Beáta és
Lukácsi György részére került átadásra
- a „2012” Év Szociális Díj Menyhárt Ferencné részére és
- a „2012” Év Sportolója Díj Somodi Vince részére került
átadásra.
A kitüntetetteknek ezúton is szívből gratulálok, a családi
életükben boldogságot kívánok, kívánom, hogy még sokáig
öregbítsék településünk hírnevét.
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Megyei elismerésben az alábbi személyek, szervezetek
részesültek 2013 évben:
- Jászkisér Város Önkormányzata az Idősbarát
Önkormányzat címben részesült,
- A Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény Tájház a JászNagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke címben,
- a 2013. évi Pedagógiai Díj Kiss Lajos iskolaigazgató úr
részére került átadásra,
- a JNSZ Megyei Közművelődési Díjat a Jászkisériek
Baráti Egyesülete nyerte el.
Szívből gratulálok a díjazottaknak, és további jó munkát!
Tisztelt Jelenlévők!
A továbbiakban először a 2012-s év eseményeiről számolok,
be, majd a 2014-es év elképzeléseiről, változásairól, ezek
után pedig Pócs János képviselő úré lesz a szó, majd várjuk
kérdéseiket, jobbító szándékú hozzászólásaikat.
Ez év elején megpróbáltuk tervezni a ránk váró feladatok
tömegét, az egyre szűkölő pénzügyi lehetőségeinket
latolgattuk.
A költségvetésünket forráshiánnyal nem tervezhettük.
Természetesen likviditási gondokkal nem küzdöttünk, mert
ez a folyószámla hitel kihasználásával megoldásra került.
Mindennek ellenére, így év vége táján, talán még elégedettek
is lehetünk, hiszen teljesítettük a ránk rótt kötelezettségeket,
és időarányosan a költségvetést is.
A nehéz anyagi körülményeket megfontolt, precíz, takarékos
gazdálkodással igyekeztük enyhíteni.
Ami a legfontosabb: fenn tudtuk tartani településünkön az
oktatási, egészségügyi és szociális ellátást, sőt a kötelező
feladatokon túl, a magunk által fontosnak tartott, vállalt
feladatokat is elláttuk.
Nálunk hál' Istennek nem zártunk be intézményeket,
természetesen bizonyos átszervezéseket végrehajtottunk a
takarékosság jegyében.
A Magyar Állam részéről 2012 év végén az önkormányzatok
felé adósságrendezés történt, ebből mi összességében közel
10 millió forintot kaptunk, ami az elmúlt év végén lévő
fejlesztési hitelnek a 40%-át jelentette.
Mi nem adósítottuk el az elmúlt 15 év alatt a településünket,
mindig felelősséggel, odafigyelve gazdálkodtunk, és bárki
bármit is gondol, én úgy érzem, hogy büszkének kell lenni
arra, hogy mi úgy bántunk a köz pénzével, ahogyan azt a
szüleink tanították: felelősséggel, takarékosan,
megfontoltan.
Mi az intézményekben szoros és odafigyelő gazdálkodást
folytattunk.
De azt is el kell mondani, hogy az állami adósságrendezés
sajnos azt az érzés kelti az emberben, hogy megint a
tisztességes és becsületes ember húzza a rövidebbet. Jó dolog
tisztességesen élni, de nem kifizetődő!
A kötelező és vállalt feladatokat egyaránt el tudtuk látni, az
önkormányzat fizetőképessége mindenkor megvolt.
Nagyon röviden az elmondottakról, a számok tükrében
Önkormányzatunk az eredeti költségvetését 744.791 ezer Ftban hagyta jóvá, a működési költségvetési hiány 15 millió Ftban lett meghatározva.
Majd a félév során a költségvetésünket módosítottuk 913.754
ezer Ft-ra.
Az elmúlt évhez képest, ami közel 2 milliárdos költségvetés
volt, el kell, hogy mondjuk, hogy azért csökkent ennyire,
mivel a szennyvízhitelt visszafizettük, valamint 2013. január
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01-jétől az Általános Iskola személyi állománya és a
közvetlenül oktatást érintő dologi kiadások átkerültek a
Magyar Államhoz.
Csak az iskolaépület és uszoda üzemeletetése maradt az
önkormányzatnál, ami kb. éves szinten 57 millió forintot
jelent.
Sajnos ezt a forrást teljes erőből saját magunknak kell
teljesíteni.
Az eredeti költségvetés év közben, természetszerűen a
pénzforgalmi és egyéb gazdasági hatásokra, folyamatosan
módosult.
A módosulást okozó tényezők, mint azt már megszoktuk, a
normatív támogatás változása, pályázati források
megszerzése, egyes szociális támogatások kiegészítő
forrásai. Összességében elmondható, hogy mind a bevételek,
mind a kiadások a 3/4-éves beszámoló alapján,
időarányosnak mondható.
Az év során megkötött folyószámla hitelszerződés alapján, a
hitelből minimálisan használtunk, jelen pillanatban
folyószámla-hitel igénybevételünk nincs.
Kihasználtuk a pályázati lehetőségeket, elsősorban a 100%os támogatási intenzitású pályázatokat célozzuk meg, hogy
minél kevesebb önerőt kelljen biztosítani. Két nagy fejlesztés
van folyamatban,:
1.
A Csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása
2.
Az ivóvízminőség-javító pályázatban való részvétel
Az idei évben megnyertük, de jövő évre húzódik át a
kivitelezés az Egészségház felújítására, 78 millió forint
összegű beruházás, ebből a támogatás mértéke 60 millió
forint, a játszótér kialakítására 10 millió forintban
részesültünk.
Az önkormányzat vagyonával a jó gazda módjára,
takarékosan, megfontoltan bántunk. Ennek köszönhetően
elmondhatjuk, hogy ezt az évet is sikerül nagyobb gond
nélkül zárni.
Itt mondok köszönetet az önkormányzathoz tartozó minden
egyes dolgozójának és vezetőjének, a felelősségteljes és
lelkiismeretes munkájáért.
Röviden kívánok szólni egyes intézmények működéséről,
illetve az intézményeket érintő változásokról.
Bölcsőde
Fenntartásával a szociális törvényből eredően a gyermekek
napközbeni ellátásáról gondoskodunk.
Kiemelten igyekszünk a dolgozó szülők gyermekeinek
napközbeni felügyeletét ellátni, de a törvényalkotó által
elvárt feltételnek is megfelelünk, miszerint a szociális vagy
egyéb ok miatt a gyermek egészséges fejlődése érdekében
szükséges a bölcsődei gondozás.
Mint említettem, a bölcsődevezető személyében az év
közben változás történt, Soósné Nagy Andreát bízta meg a
Képviselő-testület a bölcsőde vezetésével.
Itt általánosságban teszek említést minden intézményünk
állapotáról, és figyelmébe ajánlom mindenkinek, hogy
minden intézményünk maximálisan biztosítja az ott
szükséges szolgáltatás színvonalát, érdemes végig járni és
megtekinteni intézményeinket, mind felújításra került, kívülbelül, az állagmegőrzés nagyon jónak mondható. Dicséri ez
az ott dolgozókat, hogy vigyáznak a létrehozott értékekre, és
természetesen a karbantartó intézményünket is.
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Óvoda
Az oktatás átszervezéséből adódóan az óvodai társulás 2013.
július 01-jével megszűnt, így már csak a jászkiséri óvodát
működtetjük.
Az óvodás korú gyermekek számában nem érződött
demográfiai hullám, jelenleg a 223 gyermek jár óvodába.
Sajnos az összetételből bizonyos következtetéseket le lehet
vonni, hiszen ebből a gyermeklétszámból 150 gyermek
hátrányos helyzetű, és 102 gyermek halmozottan hátrányos
helyzetű.
Az óvoda nevelési programja nagyon jó lehetőséget biztosít a
gyermekek minél szélesebb körű egyéni és mikrocsoport
fejlesztésére.
A gyermekek a nagy volumenű infrastrukturális fejlesztésnek
köszönhetően szép és nyugodt környezetben tevékenykedhetnek, ahol játékos körülmények között sajátíthatják el a
koruknak, képességeiknek megfelelő tudást.
Alapszolgáltatási Központ, Családsegítő- és
Gyermekjóléti Szolgálat
A családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás a Többcélú
Társulás fenntartásában működött 2013. június 30. A
Többcélú Társulás megszűnésével a fenntartó változott, így a
továbbiakban az újonnan alakult Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás keretein belül történik a feladat ellátása.
Úgy gondolom, hogy a szolgálatatást igénybe vevők ezt nem
érezték meg, hiszen mind a dolgozók, mind a feltételek
változatlanok maradtak.
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
étkezést biztosítunk azok részére, akik szociális helyzetük,
koruk, egészségügyi állapotuk, fogyatékosságuk miatt erre
rászorulnak.
Az étkeztetés elvitellel, kiszállítással, ill. az intézményben
történő elfogyasztással történik.
A családsegítés kezdete óta lényeges változás következett be
az ügyfélkörben.
Korábban jellemző volt a hátrányos élethelyzet jobbításának
szándéka, mára azonban vannak társadalmi csoportok, akik
beletörődtek rossz helyzetükbe, és céljuk csak a napi
megélhetés biztosítása lett.
Ennek érdekében néha sok gyermeket vállalnak, és
igyekeznek kihasználni a segély – lehetőségeket. Hiányzik a
komoly munkavállalási szándék, és az olyan kötelességtudat,
hogy gyermekeik iskoláztatása révén, legalább gyermekeik
kerüljenek ki e rossz helyzetből.
Sajnos ugyanez a szemlélet tapasztalható, amikor a
családgondozó által készített pénzfelhasználási terv alapján
használják fel az iskoláztatási támogatást, de ebben az
esetben sem a szülők, hanem a szociális szakember veszi át a
felelősség és a felelősen gondolkodó ember szerepét.
Sajnos ez az élet nagyon sok területén tapasztalható, hogy a
Magyar Állam leveszi a szülő és a család válláról a
felelősséget, és ezt bizonyos rétegek ki is használják.
Felelőtlenül hoznak világra gyermekeket, és inkább belőlük
élnek és nem értük.
Most ugyan már elmondható és pozitív változás, hogy egyes
törvények változásával a dolgozó emberek tudnak bizonyos
adókedvezményeket igénybe venni.

2014. január

A Művelődés Háza, Könyvtár és
Csete Balázs
Helytörténeti Gyűjtemény
A Művelődés Háza számos rendezvénynek adott helyt ez
évben is.
Az intézmény dolgozói a fő szervezői és lebonyolítói a
nemzeti ünnepek megemlékezéseinek, valamint az évente
megrendezésre kerülő, helyi rendezvényeknek.
A civil szervezetek rendezvényeinek aktív részesei.
Manapság pedig különböző képzéseknek ad helyet.
A Tájháznál a jász porta épület felújításra került, így kulturált
körülmények között várja a látogatókat.
Egészségügy
3 háziorvos, 2 fogorvos, 3 védőnő státusszal 2 védőnő látja el
a betegeket, illetve a kismamákat.
A fizioterápiát a jövőben is szeretnénk működtetni, melyet a
mai napig teljes mértékben saját erőből finanszíroz az
önkormányzat.
Mint említettem, pozitív elbírálásban részesült az
egészségház volt tüdőgondozó részének átalakítására
benyújtott pályázatunk.
60 millió forint támogatást kapunk, melyhez 18 millió forint
önerőt vállaltunk, de bízom benne, hogy ezen önerő 55 %-át
az Európai Unio önerő kiegészítős alapból meg fogjuk kapni,
melyre szintén pályázatot nyújtottunk be.
Az Egészségház megújul, mint a védőnők, mind az orvosok
kulturáltabb körülmények között láthatják el betegeket. A
beruházás 2014. október végére kell, hogy elkészüljön.
Továbbra is működik településünkön a Mentőállomás, mely
nagyban befolyásolja az itt lakók biztonságérzetét.
Szociális és gyermekvédelmi feladatok
Az egyik legnehezebb és talán legtöbb feladatot adó
szakfeladat. Éves szinten a 2013-as évben a szociális
ellátásokra közel 200 millió Ft került kifizetésre, és ez az
összeg még nagyon sok szociális jellegű kiadást nem
tartalmaz, ilyen például a családsegítő szolgálat, nappali
szociális ellátás, a szociális étkeztetési díjak, és még
sorolhatnám.
Ezen feladatellátásban változás történt, hiszen a járási hivatal
vett át bizonyos feladatokat.
A Polgármesteri Hivatal létszámából 6 fő került a Jászapáti
Járáshivatal állományába, helyileg a Jászapáti
Járáshivatalnak itteni kirendeltsége van, így könnyítve a
lakosok ügyintézését. Első sorban az alanyi jogú szociális
ügyek kerültek át.
A 2013-as évben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
48 fő részesült, átmeneti szociális segélyben 103 fő,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 320 családból
685 gyermek, óvodáztatási támogatásban 9 fő részesült, a
rendszeres szociális segélyben részesülők száma 22 fő,
ápolási díjat 4 fő, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
165 fő, normatív lakásfenntartási támogatásban 500
háztartás vesz igénybe, hogy csak a nagyobb számokat
említsem.
Ezen juttatások egy részét a Magyar Állam fedezi, de
bizonyos támogatási formákhoz saját erőből kell
hozzájárulni.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szociálisan
rászoruló, hátrányos helyzetű embereknek segítséget
nyújtsunk.
Gondolunk a fiatalokra is, hiszen a Bursa Hungarica ösztöndíj
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rendszeren keresztül 20 fő felsőfokú intézménybe járó diák
tanulmányait támogatjuk, éves szinten 300 ezer forinttal.
A település lakosságszáma csökken, összetétele öregedik,
elsősorban a fiatalok elvándorlása miatt. Az idősebb
korosztálynál nagyon sok az egyedül élő. Fontosnak 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 amikor munkaerőre van
szükség, nincs olyan képzettségű szakember, amilyen
kellene, de van olyan is, tisztelet a kivételnek, aki nem is akar
elhelyezkedni.
Igyekszünk közérdekű munkát biztosítani azoknak az
embereknek, akik más munkalehetőséget jelenleg nem
találnak.
Az idei évben közmunkaprogram keretében év közben 150
főt foglalkoztattunk. Ez többféle projektet jelentett, a
térkőgyártástól a téli közmunka, mezőgazdasági projekt
indítás, illegális hulladékfelszámolás, az út felújítást is
beleértve. Rengeteg munkát elvégeztek ezek az emberek,
még akkor is, ha nagyon sokszor csak a negatív kritika
hangzik el. Az idei évben 130 millió forintot tudtunk a
START közmunkaprogramban felhasználni. Ebben
természetesen benne van a közmunkások bére, de ugyanúgy
a dologi eszközök, felhasznált anyagok is.
Ezek a számok nem tartalmazzák a 2013. november 01-jétől,
illetve december 01-jétől foglalkoztatásban és oktatásban
részt vevők számát.
December hónapban az oktatásban résztvevők és munkát
végzők száma összesen eléri a 350 főt.
El lehet képzelni, hogy ez milyen mennyiségű feladatot,
papírunkát, szervezést és egyéb nehézségeket je lent. Itt is
kérem mindenki türelmét, segítségét és megértését.
A közmunkáról érdemes, és el kell mondani, hogy ez nagyon
sok pozitív hatással is bír, még ha jellemzően csak a negatív
kritika fogalmazódik meg.
Kézzel fogható és látható eredményeket fel tudunk mutatni,
pl. a Városházát is közcélú dolgozókkal újíttattuk fel, a
térkőgyártás a járdától az utak javíttatásáig nagyon sok
látható. Az is eredmény, hogy a gyermekek azt látják, hogy a
szülő elmegy dolgozni, legalább valamit tesz azért, amit kap,
az a pénz, ami ebben a közmunka programban van, itt marad
a településen, mert nagymértékben ezek az emberek itt költik
el a bérüket is. Reménykedünk benne, hogy a szemlélet is
változni fog, pl. a mezőgazdasági projekt által megtanulják a
vidéki gondolkodást, megismerik a vidék lehetőségeit is. De
tudjuk, hogy ez egy hosszú és keserves feladat.
Az önállóan gazdálkodó intézmények közül a Jászkiséri
településüzemeltetési Intézmény maradt, mivel 2013. január
01-jétől az Általános Iskola pedagógusai átkerültek a KLIKhez. Az iskolaépületek és az uszoda üzemeletetése pedig az
önkormányzatnál, ezen belül a JÁTI-nál maradt.
Az Óvoda részben önálló intézmény lett, mivel a Pélyi
társulás 2013. június 30. napjával megszűnt.
A JÁTI üzemelteti mint mondtam az iskolát és az uszodát is.
Meg kell jegyezni, hogy sokkal nagyobb igény volt ezelőtt a
tanmedence befedésére, mint mostani használatra.
Azért illik szólni az iskoláról, hiszen elmondható, és
remélhető, hogy a Magyar Államhoz történő átkerüléssel járó
problémákat, gondokat sem a gyermekek, sem a szülők, sem
a pedagógusok nem érték meg nagy gondként.
Az itt tanító pedagógusok munkáját úgy gondolom, most is
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pozitívan kell értékelni, és köszöntet kell mondani
munkájukért, és azért is, hogy a kapcsolat az
önkormányzattal továbbra is segítőkész és együttműködő.
A JÁTI – tól elkerült – mint tudjuk – az ivóvíz-szolgáltatás a
TRV Zrt-hez. Elmondhatjuk, hogy az átalakítások és
feladatelkerülések miatt nem kellett létszámleépítést
végrehajtani. Az új működtetőknél sikerült a dolgozókat
elhelyezni.
A JÁTI feladatai ettől függetlenül bőségesek és sokoldalúak
maradtak, hiszen az intézmény feladata az önkormányzat
létesítményeinek üzemeltetése, karbantartása, hévízfűtés,
tanuszoda, a szervezett szemétszállítás elvégzése, itt bővült
Péllyel és Tarnaszentmiklóssal.
Ez az intézményünk minden olyan problémamegoldással
foglalkozik, ami egy település üzemeltetésével kapcsolatos.
Közterületek, utak, árkok tisztán tartása, hóeltakarítás,
illegális hulladéklerakók felszámolása, az állati hulla
eltakarításáig, mindennel.
De egyik, talán legnagyobb feladatot a közmunkások
szervezése, feladattal történő ellátása jelenti.
Néhány kiemelkedő feladatot említek csak:
kora tavasztól a belvízvédekezést, hóeltakarítást
nagyobb gond nélkül sikerült megoldani, természetesen
itt is a közmunkások bevonásával
2.
több mint 1000 m -t aszfaltoztunk, útpadkát
készítettünk az újonnan készített utak mellett, több mint
1100 m2 járda került megépítésre, illetve járdaemelésre a
településen, elsősorban az idős emberek és
mozgáskorlátozott emberek miatt, 1.300 m2 térkövet
gyártottunk le, és ebből raktuk le többek között a
Napközitől a Szabadság útig a járdát is. Összesen 720 m2
térkő került lerakásra, de szerencsére még jól működik a
lakkossági összefogás is.
Elkészítésre került a Kinizsi, a Nyúl, a Tompa
Mihály, Szél utak útalappal történő ellátása, valamint a
Szabadság út, a Viola út és a Kittenberger út első
szakasza itatott aszfaltos borítást kapott.
Nagyon sok pihenőpad, asztal, hulladékgyűjtő került
elhelyezésre a közterületeken. Ezen utcabútorokat is
közmunkások gyártják.
Az intézményeink – büszkén mondhatjuk – jó
állapotban vannak, természetesen a használók is
vigyáznak rá, és az esetleges felmerülő javításokat a
JÁTI igyekszik minél gyorsabban elvégezni.
Szinte minden intézménynél lehetne sorolni a
látszatos és nem látszatos munkák elvégzését.
Nagyon sokoldalú munkát végez a JÁTI, a közfeladatokon
túl, a lakosoknak, magánebereknek is segítettünk, például
terület-helyreállításban, épületbontásban. Közel 300 mázsa
tűzifát termeltünk ki, mely szociális segélyként került
kiosztásra. Lebontásra került a volt Hunori épület, tervezés
alatt van a központ kialakítása. Itt tájékoztatom Önöket, hogy
a játszóteres LEADER pályázatunk pozitív elbírálásba
részesült, így a jövő évben ez is megépítésre kerülhet.
Hosszan lehetne sorolni az elvégzett munkát.
Az önkormányzati feladatokon túl annak ellenére, hogy a
járási hivatalok megalakultak, az itt maradó létszámra eső
munka bőséges.
Rengeteg a szociális gond és probléma. Sokan a
szegénységre hivatkozva igyekeznek kibújni a kötelezettségük alól. Szerencsére most már eljutottunk oda, hogy szinte

6

Jászkiséri Tudósító

mindenkinek tudunk munkát biztosítani a közmunkaprogram
keretein belül, így akiknek az önkormányzat felé
tartozásavan, ebből az összegből azok is törleszteni tudnak.
Ez is pozitívuma a közmunkának.
Itt kívánom megköszönni minden jászkiséri lakosnak, akik
bizalmukkal, türelmükkel segítik munkánkat, valamint a
Képviselő-testületnek és a hivatal és minden intézmény
dolgozójának a hozzáállását és kitartó munkáját.
Az összefogás és a bizalom meghozza eredményét, és ne
feledjük, hogy egy települést, az ott lakók tudnak fejleszteni,
építeni, vagy lelakni.
Kérjük továbbiakban is a támogatásukat.
Amiről még röviden kívánok szólni, az önkormányzat
kötelező feladatain túl a vállalt feladatai.
Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk támogatni a civil
szervezeteket, különböző rendezvényeket.
Egyik legnagyobb ilyen tevékenység a tűzoltóság, mely
2012. január 01-jétől önkormányzati tűzoltóság,
működésükhöz az önkormányzat komoly támogatást
biztosít.
De ki kell emelni a Sportegyesület és Polgárőrség munkáját
és támogatását is.
A közbiztonság fontos számunkra, mindnyájunk érdeke,
ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy javítsuk.
A rendőröknek kettő szolgálati lakást biztosítunk,
térfigyelőkamera-rendszer került kiépítésre, és újból van
közterület-felügyelőnk 2013. december 01-től Molnár Tibor
személyében.
Igyekszünk a civil szervezetek működési körülményeit is
segíteni, például ingyenes helyiségeket biztosítunk
aPendzsom Néptánc Egyesületnek, a Galambász
Egyesületnek, a Polgárőröknek, tűzoltóságnak és minden
civil szervezet kulturált körülmények között tarthatja
összejöveteleit A Művelődés Házában.
Természetesen a lehetőségek változóak, de ha azt akarjuk,
hogy Jászkisér egy jól élhető szép és nyugodt
életkörülményeket biztosító kisváros legyen, e célt
mindannyiónknak együtt kell akarni, és együtt kell tennünk is
érte.
Összességében elmondható az idei évről is, hogy
önkormányzatunk hosszú távú gondolkodással, takarékosan,
nagy odafigyeléssel és felelősséggel gazdálkodott és végezte
munkáját.
Tisztelt Jelenlévők!
Igyekeztem röviden összefoglalni egy bonyolult, sokrétű
feladatokat hozott év munkáját, természetesen a teljesség
igénye nélkül.
Pár szóban a jövő évi, 2014 évi koncepcióról
A gazdasági helyzet nehéz, tapasztaljuk a hétköznapi
életünkben, de úgy gondolom, bíznunk kell a jövőben, abban,
hogy a kemény, megfeszített munkának eredménye lesz.
Igyekszünk rövid és hosszú távú terveket készíteni, a tervek
végrehajtásához szakmai hátteret biztosítani, de természetesen külső segítségeket is igénybe kell venni.
A 2014-es év tervezett beruházásai:
- ivóvízminőség-javító program II. ütemének kivitelezése,
beruházási érték kb. 520 millió forint. Ennek a kivitelezése ha
minden jól megy jövő év közepén indulhat és 2015
áprilisában kell befejeződnie. Itt is megemlítem, hogy sajnos
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a nagy beruházások borzasztó hosszú előkészítést
igényelnek. Ennek a projektnek az előkészítése, is hasonlóan
a csapadékvizeshez, 2009 évben indult.
- A belterületi belvízvédelmi csapadékvíz-elvezetés.
Ebben a projektben 3 öblözet kerül felújításra, a beruházási
érték több mint 800 millió forint.
Itt, ha minden igaz, akkor az első „kapavágás”, az időjárástól
függően tavasszal indulhat.
Az említett két beruházásnál is kérem a lakosok
türelmét és megértését, hiszen mindkettőnél a kivitelezés
kellemetlenségekkel jár.
- Jövő év márciusában indulhat az Egészségház
bővítésének, felújításának pályázata, amit 78 millió forint
beruházási értékkel bír.
Ebből az összegből 60 millió forint állami támogatást kaptunk.
- Kiemelten fontos az utak állapotának javítása, földutak
útalappal történő ellátása, a járdák építése a már jól bevált
módon. Bízom benne, hogy továbbra is nagymértékű
térkövezést, útjavítást
tudunk elvégzeni a közmunkaprogram keretében.
- Továbbra is fontos a foglalkoztatási gondok enyhítése, a
közmunkaprogram szervezése, bonyolítása.
Elsődleges cél az intézmények további megfelelő
szakmai szintű gazdaságilag racionális működtetése, a
kötelező feladatok ellátása, ingatlanjaink állagmegóvása, és a
lehetőségekhez képest, fejlesztése.
Összpontosítanunk kell a kötelező feladatok
ellátására, meg kell tartani az önkormányzat fizetőképességét.
El kell végeztetnünk a pályázatokhoz szükséges
tervezéseket, településrendezési tervet, és minden olyan
dokumentációt, melyek a fejlesztésekhez szükségesek.
A pályázati lehetőségek maximális kihasználása.
Természetesen minden lehetőséget megragadunk, és
továbbra is megfontolt, takarékos gazdálkodást folytatunk.
Terveinket meg tudjuk valósítani, ha kellően elszántak,
figyelmesek és kitartóak vagyunk.
Kérjük az Önök türelmét, segítségét és megértő szándékát.
Itt köszönöm meg mindannyiuknak, az ez évben nyújtott
segítségét, türelmét, és külön köszönöm Pócs János
képviselő úrnak segítő, előre mutató munkáját.
Tisztelt Jelenlévők!
Röviden, tömören igyekeztem összefoglalni az elmúlandó év
eseményeit, de tudjuk, nagyon sok változás történik
körülöttünk, ezért át is adom a szót Pócs János országgyűlési
képviselőnknek, polgármester úrnak, kérem tájékoztasson
bennünket az országos eseményekről, változásokról.
(Pócs János tájékoztatója hangzott el.)
Köszönöm a képviselő úr tájékoztatását. Optimista embernek
tartom magam és tudom, hogy az életben állandó a
változás,de mindig hiszem, hogy jó irányba, és azt is tudom,
hogy az Önök segítségével, megértésével, türelmével,
jobbító szándékukkal az előttünk álló feladatok és gondok
megoldhatóak.
Köszönöm az eddigi türelmüket is.
Átadom a szót önöknek, tegyék fel kérdéseiket, mondják el
jobbító szándékú véleményeiket.
Természetesen országgyűlési képviselő úr, őrsparancsnok úr
felé, illetve a Képviselő-testület és a jegyzőnő felé is
megtehetik.
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Köszönöm az aktív és türelmes részvétel, és hogy Pócs János
országgyűlési
képviselő úr megtisztelt bennünket
jelenlétével, közelgő névnapja alkalmából kívánok erőt,
egészséget.
Köszönöm önöknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel a
Képviselő-testületet.
Figyelmébe ajánlom a Tisztelt jelenlévőknek az év hátralévő
idejében megrendezésre kerülő rendezvényeket.

Tájékoztató Jászkisér Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájából
Sikerült 50 hátrányos helyzetű család gyermekeinek
segítséget nyújtanunk. Tanszer- egységcsomagot
biztosítottunk számukra az iskolakezdéshez, hogy így
segítsünk a szülőket, mivel így is elég csekélyek az anyagi
lehetőségeik.
Reméljük máskor is lesz lehetőségünk és továbbra is meg
tudjuk ezt tenni. Tervezzük a továbbiakban 20 hátrányos
helyzetű óvodás – és alsó tagozatos kisgyerek állatkerti
látogatását, melyez november 10-e körüli időpontra
tervezünk,
Hagyományőrző Mikulásnapi rendezvényt tartunk december
5-én a Művelődési Házban.
Itt mikuláscsomagot szeretnénk a fellépő csoportoknak adni
és kis ajándékkal kedveskedünk minden jelenlévőnek, aki
megtiszteli a rendezvényünket.
Munkánk során pályázatok ismertetésével, kérelmek és
dokumentumok kitöltésével is segítjük mindazon
személyeket, akik felkeresik a Roma Önkormányzat
irodájába.
Próbálunkk segíteni mindazon személyek, akiknek nincs
munkájuk és akiket a Jászkisér Város Önkormányzata sem
tudott alkalmazni, valamint semmilyen más jövedelem
forrásuk sincs, hogy a szociális juttatásokat megkapják.
Az önkéntes munkásokat már három éve koordináljuk
szintén önkéntesen.
Jászkisér Város Roma Önkormányzat irodájának nyitva
tartása: H-P: 8-13.30-ig
Jászkisér Város Roma Önkormányzat
elnöke és a képviselők

Az Alapszolgáltatási Központ dolgozói,
Jászkisér minden lakosának nagyon boldog
új évet kívánnak.
Az intézmény tájékoztatja mindazon lakosokat, akik
koruk vagy egészségi állapotukra való tekintettel nem
képesek étkezésüket megoldani, hogy lehetőség van
kedvezményes ebéd igénylésére önálló elvitellel a
napközi konyhájáról.
Az ebéd ára:
510.- Forint/nap.

Érdeklődni és jelentkezni
a Jászkisér Kossuth L. u. 46 számon lehet.
Farkasné Nagy Márta
intézmény vezető
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Kívánok boldog névnapot a most és a közeljövőben
ünneplőknek, valamint áldott, békés, boldog, szeretetteljes
ünnepeket, és egészségben, békességben, sikerekben és
reményekben bővelkedő boldog új évet Jászkisér minden
lakójának!
Hajdú László
polgármester

Pályázati felhívás
a 2014. évi
Jászságért Díjra
„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma
ezúton közzéteszi az általa alapított

Jászságért Díj
huszonkettedik alkalommal történő kiírását.
E díjat az a személy nyerheti el életműve
elismeréseként, aki a Jászság
kulturális és oktatási életében kiemelkedő
alkotómunkát végzett.
A díj adómentes összege: 1.000.000 forint.
A díjazandó személyére részletes indoklással
javaslatot kér és vár a
kuratórium magánszemélyektől és jogi
személyektől egyaránt.
A javaslatok benyújtásának határideje:
2014. február 28.
A Jászságért Díj átadására
a 20. Jász Világtalálkozón,
Jászapátin kerül sor
2014. július 12-én.
A javaslatokat az alábbi címre kérjük
eljuttatni:
„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma
1537 Budapest 114 Pf. 367.
alapitvany@jaszokegyesulete.hu

Jászkiséri Tudósító
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2014. január

„Német nyelv az alapoktól„

„Angol nyelv az alapoktól„

nyelv képzési tanfolyam indul kezdők számára,

nyelv képzési tanfolyam indul kezdők számára,

2014. január 17-én

2014. február 6-án

a Teleházban
keddi és pénteki napokon,
30
00
16 -19 óra közötti időpontokban.

a Teleházban
keddi és pénteki napokon,
30
00
16 -19 óra közötti időpontokban.

A tanfolyam EU-s támogatottságú, 60 órás.
A jelentkezőknek mindössze a képzési díj 2%-át
kell megfizetni,
ami jászkisériek esetében 1200 Ft.

A tanfolyam EU-s támogatottságú, 60 órás.
A jelentkezőknek mindössze a képzési díj 2%-át
kell megfizetni,
ami jászkisériek esetében 1200 Ft.

Jelentkezni lehet:

Jelentkezni lehet:

Torma Mártánál
(Polgármesteri Hivatal, Jászkisér Fő út 7.)

Torma Mártánál
(Polgármesteri Hivatal, Jászkisér Fő út 7.)

Tel.: 06-30/44-22-925 és
Juhász Lászlónál a Teleházban

Tel.: 06-57/550-170

Tisztelt Jászkisériek!
A tanuszoda továbbra is várja a sportolni,
mozogni vágyó lakosokat.
Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
- 25 m x 11,5 m x 1,2 m-es 28-30 °C
medence használata
- 5 féle fittnes gép (14 db) használata
- Szauna
Nyitva tartás:
Uszoda
Szauna
hétfőtől péntekig
16-20-ig
17-19-ig
szombaton
14-19-ig
15-18-ig
Bérlet ára:
8+4 alkalomra szóló bérlet: 4000 Ft
4+2 alkalomra szóló bérlet: 2400 Ft
1 alkalomra szóló belépő:
600 Ft
Szauna belépő:
500 Ft/alkalaom/fő (minimum 4 fő 2000 Ft)

Tel.: 06-30/44-22-925 és
Juhász Lászlónál a Teleházban

Tel.: 06-57/550-170

„Digitális kézségek mindenkinek„
számítógépes tanfolyam indul,

2014. január 28-án
a Csete Balázs Általános Iskolában,
keddi és csütörtöki napokon,
00
15
16 -19 óra között.
A tanfolyam EU-s támogatottságú, 80 órás.
A jelentkezőknek mindössze a képzési díj 2%-át
kell megfizetni,
ami jászkisériek esetében 1600 Ft.
Jelentkezni lehet:

Torma Mártánál
(Polgármesteri Hivatal, Jászkisér Fő út 7.)

Tel.: 06-30/44-22-925
Juhász Lászlónál a Teleházban

Tel.: 06-57/550-170

Bérlet, illetve belépő nyitvatartási időben a
helyszínen váltható az úszómestereknél!

Munkában a zsűri

Jászkiséri Tudósító
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