A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

Elfogadták Jászkisér
településközpont
fejlesztésének
koncepcióját

Jászkisér Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 12-i
soron kívüli ülésén tárgyalta meg és fogadta el Jászkisér településközpont
fejlesztésének koncepcióját.
Az ülésen az S-Tér Kft. által készített koncepciót, látványterveket
mutatták be a testületi és bizottsági tagoknak. Elvárása volt, hogy a tervek
illeszkedjenek a településközpont patinás műemlék jellegű épületeihez,
ugyanakkor fiatalos lendületet kapjon új elemekkel, látványos
virágágyásokkal, utakkal.
Alkalmazkodtak a vidéki, jász építési stílushoz, mégis kisvárosias jelleget
adtak a fákkal, terekkel, játszótérrel, rendezvénytérrel, felújított
épületekkel gazdagított központnak.
Ennek része az első lépésként most megvalósuló játszótér is.
A tervek megtekinthetők a www.jaszkiser.hu weboldalon, valamint a
Polgármesteri Hivatalban.
Kérjük Önöket, hogy mondjanak véleményt a tervekről, illetve
ötleteiket, javaslataikat juttassák el a Polgármesteri Hivatalba.
-juhi-
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2014. március 12-i soron kívüli, nyílt ülésen
történtekről
Az ülésen a Képviselő-testület:
Egyhangúlag elfogadta a „Jászkisér város
Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteihez
kapcsolódó 2014. évi fejlesztési céljairól, az ügyletek várható
értékeiről a Kormány előzetes tájékoztatására“ vonatkozó
előterjesztést.
A tájékoztatás elmulasztása jogvesztő, tehát ennek
elmulasztása esetén adósságot keletkeztető ügylet az adott
témában tárgy évben nem köthető.
Megtekintette , meghallgatta, megtárgyalta és
jóváhagyta Jászkisér Központjának tanulmánytervét. A terv
egy koncepció, mely a következő 10-15 évben valósulhat
meg, viszont szükséges ahhoz, hogy a jövőbeni esetleges
pályázati kiírásokra konkrét elképzelésekkel tudjon reagálni.
A tervbe már be lett illesztve a már megnyert pályázat útján
épülő játszótér is. A terveket Önök is megtekinthetik a
Polgármesteri Hivatalban, illetve honlapunkon a
www.jaszkiser.hu oldalon, ahol véleményüket is kifejthetik
az elképzeléssel kapcsolatban.
Elfogadta a Megyei Parlagfű-mentesítési alaphoz
történő csatlakozást, mely pályázaton elnyerhető összeg 250
000.- Ft, az önerő 13 160.- Ft, mely összeget a
településüzemeltetési szakfeladatokra szánt összegből
biztosítja.

A 2014. március 27-i soros, nyílt ülésen
történtekről
Az ülésen a Képviselő-testület:
Meghallgatta Hajdú László polgármester beszámolóját a két ülés között történt fontosabb eseméyekről, a
képviselő-testület megbízása alapján végzett feladatokról, a
folyamatban lévő önkormányzati beruházások helyzetéről.
A Városi Óvoda munkájáról, az új állami és
önkormányzati finanszírozás tapasztalatai alapján készült
beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.
Megtárgyalta a 2014. évre várható startmunka
programokról szóló tájékoztatót és tudomásul vette, hogy a
2014. évre várható startmunka programokról szóló határozat
2. pontjában foglalt mezőgazdasági startmunka a jóváhagyott
hatósági szerződés (2014. 03. 01-től várható 2015. 01. 31-ig,
15 fő, 20%-os dologi költség) és a téli és egyéb értékteremtő
közfoglalkoztatás egyeztetett pályázati anyaga (2014. 05. 01.
– 2014. 09. 30. időszaka, 40 fő, 20%-os dologi költség)
szerint az eredetileg tervezetthez képest módosult.
A Regio-Kom Társulás munkájáról, tevékenységéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadta.
Meghallgatta a falugazdász beszámolóját Jászkisér
mezőgazdasági helyzetéről, a helyi gazdálkodók helyzetéről
és lehetőségeiről.
A részletes beszámoló teljes mértékben feltérképezi a
jászkiséri mezőgazdaságban érdekelt vállalkozások,
őstermelők helyzetét, a kapott támogatások összegét
valamint a jövőben várható változásokat.
A testület egyhangúlag elfogadta a beszámolót.

Módosította a Jászkiséri Városi Óvoda Alapító
okiratát, melyre a törvényi előírásoknak való megfelelés
miatt volt szükség.
Egyhangúlag megszavazta a KISÉR-SZOLG
Városüzemeltetési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság létrehozására vonatkozó előterjesztést.
A Nonprofit Kft. létrehozására a hulladék gazdálkodási
törvény változása miatt volt szükség. Legkésőbb 2014. július
1-ig kell létrehozni a Kft.-t, mert ez időpont után
költségvetési szerv (jelenleg a JÁTI) nem láthat el
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot.
A testület a létrejövő KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének, Kovács Károlyt az alapítástól számított 1
évre bízta meg. A Felügyelő Bizottságba szintén 1 évre
Sebestyén Ferencet, Balog Lászlót és Hajdú Lászlót
választotta. A Kft. könyvvizsgálójának 1 évre a Liceum
Audit 2008 társaságot bízta meg.
A Kft. kizárólagos tulajdonosa Jászkisér Város
Önkormányzata.
Támogatta Jászkisér Város Önkormányzata és az
Egyesített Szociális Intézmény között kötendő Haszonkölcsön szerződés megkötésére vonatkozó előterjesztést.
Egy tartózkodással elfogadta a Magyar Labdarúgó
Szövetség országos pályaépítési programjának keretén belül
műfüves futballpálya építésére szóló pályázat benyújtását.
Szintén egy tartózkodással fogadta el, a műfüves
futballpálya pályázathoz benyújtandó szakvélemény
költségének biztosítására vonatkozó előterjesztést.
Módosította a szociális igazgatásról és a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 6/2012.(III.30.)
önkormányzati rendeletet.
Egyhangúlag elfogadta Holló Zoltán (5 havi), Ádám
Kálmán (február havi) képviselők, valamint Lukácsi György
társadalmi alpolgármester (9 havi) tiszteletdíjáról való
lemondását, melyet az önkormányzati rendezvények sikeres
megrendezése érdekében tettek
Elfogadta a „Jászság Egészségéért” Alapítvány
Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést.
Egyhangúlag támogatta a Csete Balázs Honismereti
Egyesület Jászsági Civil Vándordíjra való jelölését.
-juhi-

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

2014. április 25-én 14 órakor
tartja
a Városháza házasságkötő termében,
melyre
sok szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
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Teljesen megújul a Bartók Béla út!
2014. január 23-án Hajdú László polgármester
levélben fordult Varga Mihály Nemzetgazdasági
Miniszterhez, melyben személyes támogatását
kérte a Bartók Béla út teljes felújításához.
A kérelem pozitív elbírálásban részesült, így 50
millió forint, vissza nem térintendő támogatásban részesült településünk. A Bartók Béla út
teljes felújítását aszfaltozását és
szélesítést
valósíthatjuk meg ebből az összegből, mely nem

csak az aszfaltozott utak hosszát növeli
településünkön, hanem elkerülő útként is
funkcionál a mezőgazdasági gépek számára.
A felújítandó út hossza 1022 fm, szélessége 4
méter.
Az alábbiakban részletet közlünk a
Miniszterelnökség leveléből, melyben az elnyert
támogatásról értesítették a polgármestert.

Tisztelt Polgármester úr!
A ME-JHSZ/J/1039/1/2014 iktatószámmal regisztrált támogatási igényükkel kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást adom.
A Kormányzat számára nagyon fontos az önkormányzatok kiegyensúlyozott működését valamint
kötelező feladataik ellátását szolgáló feltételek biztosítása, a racionális gazdálkodás követelményének
érvényesítése mellett.
A fentiekre tekintettel 2014. március 10. napjám A ME-JHSZ/J/1039/2/2014. iktatási számon a következő
döntést hoztam:
Magyarország 2014. központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet XI.
Miniszterlenökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1 Célirányzatok alcím, 25.
Önkormányzatok átmeneti támogatása jogcímcsoport terhére
50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint
vissza nem térítendő költségvetési támogatásban részesül
Jászkisér Város Önkormányzata (5137 Jászkisér, Fő út 7.).
Gratulálok az elnyert támogatáshoz!
Budapest, 2014. március 10
Tisztelettel:
Lázár János
államtitkár

Ez úton köszönjük a Minisztérium és a Miniszter Úr támogatását!

A csapadékvíz elvezetéséhez
kapcsolódó beruházás ütemterve:
Április 1-től az alábbi utcákban kezdődnek meg a
csapadékvíz elvezetését megújító beruházás munkálatai:
Apáti út, Hevesi út, Pipa utca, Nagykör út mindkét
oldala, Fő út, Ördög utca, Borostyán utca, Rózsa utca,
Kittenberger utca, Vágóhíd út, Deák Ferenc utca,
Bokányi Dezső utca, Velence utca, Szabadság út, Petőfi
út, Rákóczi út, Pázmány Péter utca.
Az ott lakók a munkálatok megkezdése előtt értesítést
kapnak, mely tartalmazza a közvetlen munkavezető
elérhetőségét is.
Bárminemű problémájuk, kérdésük van a beruházásból
kifolyólag, a polgármesteri hivatalban Benedek
Józsefhez, illetve a kivitelezőhöz Kalmár Istvánhoz
(Kossuth lajos út, Szegfű utca sarok) fordulhatnak.
Kérjük a lakosok megértését és türelmét!
Hajdú László
polgármester

-juhi-

Megkezdődik a sportpálya felújítása
Az MLSZ pályázati forrásból elnyert
támogatásnak köszönhetően, megkezdődik a
sportpálya felújítása.
A felújítás során a talaj lazítása, teljes
talajtakaró cseréje történik meg, így jobb
minőségű pályán lehet sportolni és felkészülni a jövőben.

-juhi-

A közmunkások is érdemelnek dícséretet!
Több telefont kaptam a közelmúltban, azzal kapcsolatban,
hogy van egy fiatalember, aki a Jászkisér-Jászapáti közti
árkot takarítja és milyen jól végzi a munkáját.
Jól esett, hogy a közfoglalkoztatottak munkáját most
pozitívan értékelték. Köszönet a véleménynyilvánításért és
ez úton tesszük közzé a fiatalember nevét, akit Ficzek
Csabának hívnak.
Reméljük, hogy példamutató munkájának köszönhetően
hamarosan több közfoglalkoztatott is hasonló elismerésben
részesül.
Hajdú László
Polgármester
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Épülnek a hulladékudvarok, jövőre kezdődhet a házhoz menő szelektív gyűjtés
A kivitelezői szerződés aláírását követően februártól ténylegesen is megindulhatott a
munka a „Jászberényi és Dél-Hevesi kistérsége szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerének fejlesztése” elnevezésű projekt keretében. A közbeszerzésen nyertes DG
Konzorcium – vezetője a Duna Aszfalt Kft., tagja a GEOHIDROTERV Kft. – a fejlesztés
részeként négy hulladékudvar építését kezdte meg, amelyek építése a tervek szerint
még az idén be is fejeződik.
A hulladékgazdálkodási fejlesztés – egy nemrégiben aláírt szerződésmódosítás következtében – 2015 májusában ér
véget. Ez idő alatt a 4 hulladékudvar építése mellett (Jászberény, Jászladány, Jászárokszállás és Heves) megtörténik
a Jásztelek határában működő hulladéklerakó telep fejlesztése, bevezetik a térségben a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést és – komposztládák osztása révén – kiterjesztik a házi komposztálást is. Az
újfajta szelektív hulladékgyűjtési módok (házhoz menő szelektív zöld- és csomagolási hulladékgyűjtés) sikere
nagyban függ a lakossági fogadtatástól, és az érintett háztartásoknak a programban való részvételétől. Ezért a
projektnek része a széles körű ismeretterjesztés, a környezettudatos életmód elterjesztése és a
szemléletformálás.
Az Európai Unió által a Környezet- és Energia Operatív program keretében támogatott projekt kedvezményezettje a
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás, amelyet – mintegy 125 ezer lakost képviselve – 33 település
alkot Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyéből. Nem előzmények nélküli a fejlesztés a térségben, hiszen az
érintett önkormányzatok már 1998 januárjában döntöttek, 2000 júniusában pedig szerződést is kötöttek egy
regionális szilárdhulladék-lerakó építésére. A hulladéklerakó telephely működtetésére, üzemeltetésére a 33
önkormányzat megalapította a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Kft.-t. A lerakó a társult települések
tulajdonában áll, lélekszám-arányos tulajdoni hányadot birtokolva.
A Társulás egyébként bő egy évtizeddel ezelőtt, már 2003-ben elkezdte a szelektív hulladékgyűjtés
rendszerét kiépíteni. Pályázati támogatás és önerő révén sikerült két olyan beruházást megvalósítani, amelyek
lehetővé tették a szelektív hulladékgyűjtési rendszer alapjainak kiépítését, így összesen 168 db szelektív
hulladékgyűjtő sziget kihelyezését települések közterületeire. Szerencsés fordulat a projekt történetében, hogy egy
időközben megnyíló lehetőség kihasználásával a Társulásnak 2013-ban sikerült elérnie, hogy a korábbi 85%-os
támogatási arány 95 százalékra nőjön a mintegy kétmilliárd forintos összköltségből.
A hulladékudvarok most megkezdődött építésével párhuzamosan még folynak egyes közbeszerzési eljárások,
többek között a szelektív gyűjtéshez szükséges eszközökre kiírt pályázat, amelynek eredményhirdetése
március végéig várható. A környezetvédelmi fejlesztés révén javulhat a felszíni és a felszín alatti vizek valamint a
talaj állapota, és megőrizhetőek a térség környezeti erőforrásai.
A hulladékgazdálkodási programban érintett települések:
Alattyán, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza, Jászdózsa,
Jászfelsőszentgyörgy, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor,
Átány, Boconád, Erdőtelek, Erk, Heves, Hevesvezekény, Kömlő, Pély, Tarnabod, Tarnaörs, Tarnaszentmiklós,
Tarnazsadány, Tenk, Tiszanána, Visznek, Zaránk.

További információ: Hegyi István, tel.: +36 20 434-9374
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
E-mail: tarulas@regiokom.hu
Honlap: www.regiokom.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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