A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

I. helyezett:
Tóth Emma
Attila úti óvoda
Teknős csoport

XIV. évfolyam 7.szám

II. helyezett:
Mészáros Bence
Kossuth téri óvoda
Mini-manó csoport

A június 26-i testületi ülésen adta át Hajdú László
polgármester a rajzverseny győzteseinek az ajándékcsomagokat, melyek könyvet, kifestőt, színezőceruzákat,
radírt, hegyezőt tartalmaztak.

-juhi-

-juhi-

III. helyezett:
Markó Endre
Bocskai úti óvoda
Sülyi csoport
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Jászkisér Város Önkormányzata képviselő-testülete 2014. június 26-i soros, nyílt ülésén történtekről
Az ülésen a Képviselő-testület:
Meghallgatta Hajdú László polgármester beszámolóját
a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a képviselőtestület megbízása alapján végzett feladatokról, a folyamatban
lévő önkormányzati beruházások helyzetéről.
Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a Képviselőtestületi Bizottságok munkájáról, kezdeményezéseikről, elért
eredményekről szóló tájékoztatót.
- Szintén egyhangúlag fogadta el az önkormányzati intézményépületek karbantartásáról, üzemeltetéséről, kiemelten az
általános iskola épületének fenntartási költségeiről, a KIK-el
kötött szerződés felülvizsgálatáról szóló beszámolót.
A JÁTI beszámolója részletes bontásban tartalmazza az ez
éveben eddig elvégzett karbantartási, felújítási munkákat,
valamint részletes ütemtervet az évi végégig végzendő
feladatokról.
Meghallgatta a Városi Bölcsőde beszámolóját az
intézmény működéséről, a kihasználtságról, a fejlesztési
igényekről. A beszámolót egyhangúlag fogadta el a testület.
A részletes beszámoló tartalmazta:

a bölcsőde működtetésével kapcsolatos általános
információkat,
 a bölcsődei nevelés-gondozás célját,
 a bölcsődei felvétel rendjét és menetét,
 a bölcsődei gondozó-nevelő munka főbb helyzeteit,
 az ünnepekre való hangolódást a bölcsődében,
 a bölcsődei létszám alakulását 2013-2014-ben,
 a személyi feltételeket, továbbképzéseket, a tárgyi feltételek
módosulásait,
 a bölcsődében folyó gyermekvédelmet,
 az élelmezést, a kapcsolattartást más intézményekkel
valamint
 az elkövetkezendő időszakra meghatározott célokat és
feladatokat.
Egyhangú határozatot hozott a Bölcsőde vezetői
pályázat kiírásáról, melyre a törvényi kötelezettség miatt van
szükség.
Egyhangúlag elfogadta a Jászkiséri Városi Óvoda
vezetőjének ideiglenes megbízására és intézményvezető
(magasabb vezetői) pályázat kiírásáról szóló előterjesztést.
A 2014. január 1-jei rendező mérleget követő
maradvány kimutatásáról szóló előterjesztést szintén
egyhangúlag elfogadta.
A 20/2014. (IV.30.) kormányrendelet értelmében 2014. május
01-jétől módosította az államháztartás számvitelének 2014. évi
megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló NGM
rendeletet, mely módosítás a maradvány elszámolását érinti
ezért módosítani kellett a rendeletet, hogy megfeleljen a
törvényi előírásoknak.
Tárgyalta és elfogadta a költségvetési előirányzat
átcsoportosítás hosszabb időtartamú közmunka program
költségvetési előirányzat módosításáról szóló előterjesztést,
melynek értelmében:
Jászkisér Város Önkormányzata hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás támogatására szerződést kötött a Jászberényi
Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével 39 fő
foglalkoztatására.
A program 2014. június 1-től szeptember 30-ig 85%-os bér
támogatást nyújt. A bérköltség 15%-os saját erővel történő
kiegészítése szükséges, mely a 2014. évi eredeti

költségvetésben e feladatokra elkülönített dologi kiadásokból
kerül átcsoportosításra, a személyi juttatásra 1.835 e. Ft és a
járulékra 248 e. Ft.
Megszavazta a kőtörőgép bérléséről szóló előterjesztést.
A kőtörőgép az Önkormányzat külső telephelyén felhalmozott
és a belvízelvezető csatornaépítés következtében keletkezett
beton és kő anyagok aprítását végzi. Az így keletkezett aprított
törmeléket útalapok létrehozására illetve a szinte járhatatlan
utcák borítására használják fel.
Egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló előterjesztést, melyre a az előző két
határozat miatt volt szükség.
A költségvetési rendelet főösszege 1.034.918 e. Ft volt, mely
1.251.623 e. Ft-ra módosul.
Egyhangúlag megszavazta az ipari tevékenység
folytatására alkalmas ingatlan munkahely teremtő beruházás
céljára történő értékesítéséről szóló előterjesztést, melynek
értemében Bolyós Csabának munkahelyteremtő termelő egység
megvalósítására irányuló beruházásához 1Ft / m2 áron értékesíti
az Önkormányzat tulajdonában lévő, a 2137 / 7 hrsz. - ú, 1, 0647
ha alapterületű, a Szabó és Társa Kft-től megvásárolt ingatlant.
A Képviselő-testület Bolyós Csabának munkahelyteremtő
termelő egység megvalósítására irányuló beruházásához 1Ft /
2
m áron értékesíti fent nevezett ingatlant a következő
feltételekkel:
Bolyós Csaba tulajdonjogának bejegyzésétől számított 24
hónapon belül ipari tevékenység végzésére alkalmas csarnok
felépítését hajtja végre az ingatlanon, melynek eredményeként
min. 20 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség. Vevő vállalja,
hogy jelen okirat alapján a foglalkoztatási kötelezettségét az
aláírástól számított 3 évig fenntartja. A vételár meghatározása
ezen kötelezettségvállalás figyelembevételével történt, a város
közérdekeire tekintettel. Amennyiben a beruházás szerződésben
foglalt ütemezés és a kikötött feltételek szerint nem valósul meg,
- különös tekintettel a munkahelyteremtésre és fenntartásra - a
Képviselő-testület él a Ptk. szerinti visszavásárlási jog
érvényesítésével. A visszavásárlási ár azonos, jelen szerződésben megjelölt vételárral. A fentiek alapján történő ingatlanértékesítés önkormányzatunk számára előnyös, mind a foglalkoztatási helyzet javítása (és az ezzel összefüggő szociális
juttatások várható csökkenése) mind pedig a helyi iparűzési
adóbevétel növekedése miatt is.
Elfogadta Jászkisér Város Önkormányzata és Jászapáti
és Vidéke Áfész között kötendő haszonkölcsön szerződést.
Jászkisér Város Önkormányzata az ÁFÉSZ tulajdonában lévő
25 és 26/2 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület (hivatal bejáratával
szemben lévő, nem szilárd burkolattal fedett terület) a
településközpont elsősorban arculat formálása okán
tárgyalásokat folytatott a tulajdonossal. A tulajdonos nem
kívánja eladni (nem is használja) a fent nevezett ingatlant,
azonban használatba adási szándéka megvan arra tekintettel,
hogy a használatba vevő rendben-tartsa, karbantartsa, vonzóbbá
tegye a települési környezetet, igyekezve megőrizni, illetve
továbbfejleszteni a települési értékeket. A terület egy része
azzal, hogy a használatba vevő által por-és sármentes területté
kerül átalakításra egyszerre szolgálja a leendő szerződő felek
közös/együttes érdekeit. A területen végrehajtott beruházás első
ízben 10 évre szóló használati jogot keletkeztet (elsősorban
(folytatás az 5. oldalon)
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
2014. június 13.
Jászkisér Város Önkormányzata sikert ért el az ÉAOP-4.1.2/A-12-2012-0004
számú „Háziorvosi és védőnői szolgálat felújítása és akadálymentesítése
Jászkiséren” című pályázaton, aminek köszönhetően 60.000.000 Ft
támogatási összeget nyert.
A projektben a jelenleg kihasználatlan, korábban tüdőgondozóként üzemelő szárny kerül
felújításra, ahová a védőnői szolgálat kerül. Szintén itt kap helyet, valamennyi orvosi
rendelőre vonatkozóan a fektető és elkülönítő szoba. A háziorvosi rendelők is megújulnak, a
még korszerűbb, minőségi alapellátás nyújtásának érdekében. A fűtéskorszerűsítés és az
eszközbeszerzés hozzájárul a praxisok hosszú távú fenntarthatóságához, az
akadálymentesítéssel pedig mindenki számára egyaránt elérhetővé vállnak a szolgáltatások.
Legfőbb cél az eredményesség, hatékonyság és a minőség javítása az alapellátásban, különös
tekintettel a megelőzésre. Ezáltal lehetővé válik a krónikus betegségek és szövődményeinek
kialakulásának csökkentése. Hosszú távú egészségügyi szolgáltatások biztosíthatóak a
jövőben az újonnan beszerzett eszközökkel, az egészség megőrzését szolgáló, megfelelő
egészségügyi szolgáltatást ellátó, energia hatékony épületrész átalakítása is ezt a célt
szolgálja.
Az előírásoknak megfelelően tároló, mosóhelyiségek és hulladéktároló helyiségek kerülnek
kialakításra. A meglévő északi szárnyban két orvosi rendelő az asszisztensi szobával
megmarad, a harmadik orvosi rendelő a korábbi védőnői szolgáltatás helyén kerül
kialakításra, asszisztensi szobával és külön váróteremmel. Továbbá itt kap helyet az
akadálymentesített mellékhelyiség, a dolgozók öltözői, közös helyiségek, illetve szélesebb
közlekedő folyosó, amely a zsúfoltságot hivatott csökkenteni.
A munkálatok során a tető felújítása mellett, a fűtési és villamos rendszer korszerűsítésére
kerül sor, amely a jelenleg is használatos hévízfűtést javítja és elősegíti az energia hatékony,
modern környezet fenntarthatóságát.
A belső terekben csúszásmentes, vezetősávos burkolat és küszöbmentesítés kerül
kialakításra, ezen felül infokommunikációs jelek kerülnek elhelyezésre, amelyek mind az
akadálymentesítést segítik elő.
A kivitelezés 2014. június 13-tól 2014. november 30-ig valósul meg.
A pályázat lezárásának határideje 2015. január 17.
Jászkisér Város Önkormányzata
Cím: 5137 Jászkisér, Fő út 7.
E-mail: jaszkiser@vnet.hu
Honlap: www. jaszkiser.hu
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2014. július19.
07:30 - 09:00
08:00 - 12:00
09:30

Lovas felvonulás
Főzőverseny (nevezési díj: 2000 Ft)
Köszöntőt mond:
Hajdú László polgármester
Pócs János országgyűlési képviselő
Nemes József a Jászkiséri Lovas Egyesület tagja

10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 12:30
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00
17:00
20:00

Csikós bemutató és kendőtépés
Lovas szőnyeghúzás gyerekeknek "ki marad talpon”
Pusztai Róka Nomád Hagyományőrző Egyesület bemutatója
A főzőverseny eredményhirdetése
Lovas harcművészeti bemutatók, Kelemen Zsolt közreműködésével
Buck Viktor lovasbemutatója
Kimákné Nagy Ilona voltizs bemutatója
Dani István Nóniusz tenyészetének bemutatkozása
Buck Viktor lovasbemutatója
Tombolahúzás, melynek fődíja egy csikó
Lovas ügyességi verseny
A Zagyva Banda magyar népzenei együttes
(a Fölszállott a Páva neves résztvevője) muzsikál
melyre a belépő 1000 Ft/fő

A napközbeni programok ingyenesek!
A lóval érkezőknek(nyeregben érkezőknek 1 fő részére, fogattal érkezőknek max. 4 fő részére)
egész napos étkezést biztosítunk és a bálon való részvétel ingyenes.
A rendezvény ideje alatt történt esetleges balesetekért és anyagi károkért
a rendezőség felelősséget nem vállal!

A rendezők a változtatás jogát fenntartják!

További Információ:
Bordáné Boros Krisztina (20/567-86-62), Borda István (20/434-78-06),
Czékmán Zsolt (20/314-07-30), Vajas György (20/222-92-56)
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parkolási szolgáltatások ellátásához és gyakorlásához) Jászkisér
Város Önkormányzata részére.
A Jászkisér, Rigó utca 27. sz. alatti önkormányzati
bérlakás hasznosításáról az alábbi döntést hozta:
Az ingatlant eladásra kijelöli, és 1 millió Ft vételárért eladásra
meghirdeti.
Az ingatlan adásvételére azzal a vevővel köt szerződést, aki a
vételárat egy összegben
megfizeti, vagy
hitelképességét igazolni tudja, és a pénzintézet a vételár erejéig
hitelt
nyújt részére, s ezt igazolni tudja.
A zártkert, kert művelési ágú területek értékesítésére
tett előterjesztést egyhangúlag elfogadta.
Budai Lajos Jászapáti, Damjanich út 48. szám alatti lakos
családi gazdálkodó a – földforgalmi törvény szerint helyben
lakónak minősülő- kérelemmel fordult a Jászkisér Város
Önkormányzatának Képviselő-testületéhez 16 db zártkerti, kert
művelési ágú ingatlan megvásárlására.
A zártkerti ingatlanok többsége amely az Önkormányzat
tulajdonában van műveletlenek és parlagfüvesek.
A területek nagysága összesen:
17 169 m2
Összes aranykorona érték:
56,93 AK
Becsült értéke:
453.000.-Ft
A zártkerti ingatlanok aranykorona értéke alacsonyabb mint a
külterületi szántók értéke, mivel a méretük miatt géppel nem
művelhetők.
A Vevő a vételárat egy összegben, a szerződés aláírásakor
köteles megfizetni.
Sopronyi László 5054 Jászalsószentgyörgy, Építő út
10. szám alatti lakos Jászkisér belterület 2119/9 hrsz.-ú
ingatlanának megvásárlásáról való kérelmét megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta:
Jászkisér Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20 000.- Ftért,megvásárolja, Sopronyi László, 5054. Jászalsószentgyörgy,
Építő út 10. szám alatti lakos tulajdonát képező, Jászkisér,
belterület, 2119/9 helyrajzi számú, kivett gazdasági épület,

Értesítjük a tisztelt Lakosságot,
hogy az ÉAOP-5.1.2/D3-09-2f-2010-0001 azonosító
számú "Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez kapcsolódó
bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun-Szolnok
Megyében I. ütem" megnevezésű beruházás keretében a
kivitelezők 2014 július hónapban az alábbiakban felsorolt
utcákban kívánnak munkát végezni:
Nagykör út, Borostyán, Bem, Ady Endre, Széchenyi,
József, Hősök tere, Kossuth tér, Fő, Liliom, Viola, Petőfi,
Rákóczi, Kossuth Lajos.

Tisztelt jászkiséri lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy az ORVOSI RENDELŐ
felújítása miatt

2014. június 30-tól a rendelések az
alábbi helyeken folynak:
- Dr. Katona Róza és Dr. Mike Miklós:
Kossuth téri iskola földszint
- Dr. Kolláth Bálint:
Petőfi úti iskola orvosi rendelője
- Védőnői szolgálat:
Napközi épülete (Petőfi út 2.)
A Fizioterápia ez idő alatt szünetel!
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udvar művelési ágú, 570 m2 területű ingatlant a költségvetési
tartalék terhére.
Megtárgyalta és 4 igen, 2 tartózkodás, 1 ellenszavazattal elfogadta a Külkapcsolatok Baráti Egyesületének, az
egyesület által szervezett Jászkisér-Niederlenz 20. jubileumi
ünnepségre történő kiutazásra és annak önkormányzati
támogatására vonatkozó kérelmét.
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet bevételi többlete terhére, 200 000.-Ft,
támogatást biztosít az egyesületnek.
Módosította immár másodszor a Jászkisér Város
Önkormányzata és a Tiszamenti regionális Vízművek
Zártkörűen működő Részvénytársaság között létrejött
megbízási szerződést.
A TRV a megbízási szerződés II. számú módosítását kérte,
mivel az alapszerződés 1.számú módosításában szereplő
határidő 2014.06.30. napja. A megbízási szerződés további
módosítása azért vált szükségessé, mert a vagyonértékelés
befejezése 2014.12.31.-re várható.
-juhi-

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

2014. augusztus 28-án 14 órakor
tartja
a Városháza házasságkötő termében,
melyre
sok szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

Jászkiséri Hírpercek
a TRIÓ TV-ben
2014. július 1-től 2 hetente az Apáti Hirmondóval egy
blokkban, adásba kerülnek a Jászkiséren történt fontosabb
eseményekről készült összefoglalók.
Az adások kéthetente szerdán reggel 6-8 óra között kerülnek
bemutatásra.
Aznap este 19-2030 óra között és szombatonként 20-21 óra
között ismétlik az adást.
Reméljük, hogy ezen hírösszefoglalókat minél többen lnézi és
olyan információkhoz is jutnak, melyek nem kerülnek el
közvetlenül a lakossági tájékoztatókon keresztül a kiséri
polgárokhoz.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete júniusi soros testületi
ülésén döntött arról, hogy 2014. december 31-ig köt szerződést
a TRIÓ TV-vel.
Amennyiben sikeres lesz és a visszajelzések is igazolják, hogy
van érdeklődés a műsor iránt, akkor a szerződést meghoszszabítják.
Kérjük visszajelzéseiket - akár pozitív, akár negatív
juttasák el szerkesztőségünkbe!
-juhi-
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A mag yar egészségüg y napja (másik nevén
Semmelweis-nap) minden év július 1-jén megtartott
ünnepnap Magyarországon.
1818-ban ezen a napon Budán született Semmelweis Ignác
magyar orvos, az „anyák megmentője”, aki kiemelkedő
szerepet játszott a gyermekágyi láz okának felfedezésében.
Ezen a napon minden évben szakmai elismeréseket adnak
át az egészségügyben és ünnepi megemlékezéseket
tartanak az ország területén.
Városunkban július 2-án emlékeztek meg a jeles
eseményről a Városháza Házasságkötő termében, melyre
meghívták az egészségügyben és a szociális ellátás
területén dolgozókat.
Hajdú László polgármester köszöntő beszéde után
elismerés jeléül átadta az idei kitüntetéseket:
Cseh Tamásnak,
aki 10 éve áll az egészségügy szolgálatában,
Kovács Sándornak,
aki 10 éve áll az egészségügy szolgálatában,
Emődiné Szabari Juditnak,
aki 15 éve áll az egészségügy szolgálatában,

Donkóné Szabó Tündének,
aki 25 éve áll az egészségügy szolgálatában,
Dr. Kolláth Bálintnak,
aki 25 éve áll az egészségügy szolgálatában,
Gubiczné Dr. Csejtei Erzsébetnek,
aki 35 éve áll Jászkiséren az egészségügy szolgálatában,
valamint
Filó Sándornénak,
aki 45 éve áll az egészségügy szolgálatában.
Az ünepség Stuchlik Gergő
megható versével folytatódott, majd
kötetlen beszélgetés keretében,
vendégül látták a meghívottakat.

-juhi-

A Pünkösdi Vigadalmi Napok keretein belül adta át Hajdú
László polgármester és Szabó Szidónia jegyző az idei
Jászkisér Városért díjakat.
A díjazottak:
1. Csillik Ferencné Jászkisér Városért díj
2. Bartók János Jászkisér Városért díj
3. Ötvös Nagy Ferenc Jászkisér Városért díj
(augusztus 20-án veszi át, mert külföldön van)
4. Búzavirág Népdalkör Jászkisér Városért díj

Bartók János
a több évtizedes, kiemelkedő kulturális és hagyományőrző
tevékenységéért, Jászkisér Város szépítéséért és a
Honismereti közösség életében való aktív részvételéért,

Csillik Ferencné
a több évtizedes óvódapedagógusi munkájáért, a jászkiséri
óvodás korú gyermekek neveléséért, az óvoda szépítéséért,
az intézmény példás vezeté-séért, Jászkisérhez való
hűségéért,

Búzavirág Népdalkör
a magyar népdalkincs megőrzéséért, tolmácsolásáért,
a kórusmozgalomban elért szép sikerekért, a városi
rendezvényeken való színvonalas közreműködéséért.
A Képviselő-testület döntése alapján az idén nem
adományozták oda a Díszpolgári címet.
-juhifotók: Varga Fotó
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