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Jászkisér Város Önkormányzata Képviselo-testületének 
2014. augusztus 28-i és szeptember 11-i soros, nyílt testületi ülésén történtekrõl

1.000.000.-Ft vételárért, 60 havi egyenlõ részletfizetéssel eladja Az augusztus 28-i  ülésen a Képviselõ-testület:
Demeter József, és Demeter Józsefné részére. - Meghallgatta Hajdú László polgármester beszámolóját 
- Beszámolót hallgatott meg az önkormányzat a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl, a képviselõ-
tulajdonában lévõ bérlemények, telkek állapotáról. A testület megbízása alapján végzett feladatokról, a folyamatban 
beszámolót egyhangúlag elfogadta.lévõ önkormányzati beruházások helyzetérõl.
- Tájékoztatót hallgatott meg a település romos, lakatlan - Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a polgármester 
épületeinek felmérésérõl és a következõ határozatot hozta:beszámolóját az Önkormányzat 2010-2014-es gazdasági 
Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a programjának végrehajtásáról.
tájékoztatót tudomásul vette és elfogadta. Megbízza a PH - Szintén egyhangúlag fogadta el az Önkormányzat 
kijelölt ügyintézõjét, hogy a romos, lakhatatlan épületek vagyonáról, vagyongazdálkodási feladatok vizsgálatáról szóló 
észlelése esetén - osztályvezetõjével történt elõzetes egyeztetést beszámolót.
követõen - jelzéssel éljen az illetékes építési hatóság felé.- Tájékoztatót hallgatott meg a képviselõ-testületi 
- Elõterjesztést hallgatott meg a Magyar Állam határozatok II. negyedévi végrehajtásáról, lejárt határidejû 
tulajdonát képezõ Jászkisér, Apáti út, külterület 0174/10 hrsz.-ú határozatok végrehajtásáról, hatályon kívül helyezésérõl.
ingatlan, önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdemé-- Elfogadta a REGIO-KOM Térségi Kommunális 
nyezésérõl.Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi Társulási Megállapodását.
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) - Beszámolót hallgatott meg a Jászkisér Város 
bekezdés 1.) pontjában meghatározott településfejlesztés, Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. 
településüzemeltetés, köztisztaság, települési környezet között megkötött bérleti üzemeltetési szerzõdés alapján a 2013. 
tisztaságának biztosítása, helyi környezetvédelem,- és évi üzemeltetési tevékenységrõl.
vízkárelhárítás feladatainak ellátása érdekében kívánja -    Megkötötte a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
tulajdonba venni és a Jászkiséri Településüzemeltetési szerzõdést a Kisér-Szolg Nonprofit Kft.-vel .
Intézmény (JÁTI) részére telephely kialakítási (irodák, szociális - Egyhangúlag elfogadta a Helyi Választási Bizottság és 
helységek, raktárak, mûhely, garázs) célra kívánja felhasználni.a nemzetiségi szavazókörben mûködõ Szavazatszámláló 
- A Magyar Állam tulajdonát képezõ 2115/2. hrsz.-ú, Bizottság megválasztásáról szóló elõterjesztést.
Jászkisér, Kiskör út 5. szám alatti ingatlan, melynek jelenlegi - A Városi Bölcsõde vezetõjének ideiglenes megbízá-
kezelõje a Közép-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság, sáról és a magasabb vezetõi pályázat kiírásáról szóló elõterjesz-
önkormányzati tulajdonba kerülés szándékának visszavo-tést szintén egyhangúlag elfogadta.
násáról szóló elõterjesztés ügyében a következõ határozatot - Meghallgatta és elfogadta a képviselõ-testületi és 
hozta:bizottsági tagok üléseken történõ részvételének felülvizsgála-
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. tájékoztatása szerint a táról szóló jelentést.
jászkiséri 2115/2 helyrajzi számú ingatlant a KÖTIVIZIG - A védõnõi körzetleírás és az ellátotti kör módosításáról 
kezelõi joga terheli, ezért az ingatlan nem adható szóló elõterjesztést meghallgatta és egyhangúlag elfogadta. A 
Önkormányzati tulajdonba, ezért felhatalmazza Hajdú László módosításra azért volt szükség, hogy az általános iskola 
polgármestert, hogy ne vonja vissza, csak függessze fel a tanulóinak ellátását egy védõnõ végezze, így az átláthatóbb és 
tulajdonba kerülés szándékát. Ebben az esetben, a hatékonyabb lesz. Az ellátás és a szûrõvizsgálatok nagyobb 
késõbbiekben, nem kell új eljárást indítani, csak a felfüggesztést része a Petõfi úti iskola épületben történik.
visszavonni.- A Jászkisér Város Önkormányzatának a tulajdonában 
- Egyhangú határozatott hozott, hogy a Mûvelõdés lévõ 418. hrsz.-ú beépítetlen terület eladásáról szóló elõterjesz-
Házában a választási gyûlések, tájékoztatók  megtartása esetén, tést elnapolta.
nem számol fel terembérleti díjat egyik jelöltnek sem. A - Kalmár Zsolt, 5137, Jászkisér, Téglagyári tanyák 107. 
jelölteknek elõre egyeztetni kell a kívánt idõpontot a Mûvelõdés szám alatti lakos, Jászkisér, belterület 2119/3 hrsz.-ú 
Háza igazgatójával.ingatlanának megvásárlására, cseréjérõl szóló elõterjesztés 

során a következõ határozatot hozta:
Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete nem A szeptember 11-i  ülésen a Képviselõ-testület:
kívánja megvásárolni Kalmár Zsolt, 5137. Jászkisér, Téglagyári - Meghallgatta Hajdú László polgármester beszámolóját 
tanyák 107., 2119/3 helyrajzi számú, kivett lakóház, udvar, a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl, a képviselõ-
gazdasági épület, mûvelési ágú, 1230 m2 területû ingatlanát. testület megbízása alapján végzett feladatokról, a folyamatban 
- A  Rigó u. 27. sz. alatti Önkormányzati bérlakás lévõ önkormányzati beruházások helyzetérõl.
eladásáról szóló elõterjesztést egyhangúlag elfogadta melyben: - Megtárgyalta, megvitatta az Önkormányzat  2014.évi 
Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete (a költségvetésének teljesítésérõl szóló részletes beszámolót, 
továbbiakban: Képviselõ-testület) figyelemmel az melyet egyhangúlag elfogadott.
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás - A  Polgármesteri Hivatal által végzett hatósági 
szabályairól szóló 6. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltakra a feladatokról szóló beszámolót szintén egyhangúlag fogadta el.
Jászkisér, Rigó utca 27. sz. alatti önkormányzati bérlakását - A költségvetési elõirányzatok átcsoportosításáról szóló 
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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" megnevezésû 
beruházás keretében a kivitelezõk 2014. szeptember 
hónapban az alábbiakban felsorolt utcákban kívánnak 
munkát végezni.:
Fõ, Kossuth tér, Rákóczi, Heves, Malom, Rózsa, 
Nagykör út, Vágóhíd, Viola, Kossuth Lajos, Virág.

elõterjesztést egyhangúlag fogadta el. Az átcsoportosításokra az történõ csatlakozásról és támogatás biztosításáról szóló 
I. féléves bevételek és kiadások teljesítésének mértéke miatt van elõterjesztést.
szükség. A Képviselõ-testület a Bursa Hungarica program keretében az 
- Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a jászberényi önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, 
hivatásos tûzoltó parancsnokság 2014. év I. félévi hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók 
tevékenységérõl szóló beszámolót. tanulmányainak támogatására az önkormányzat 2014. évi 

költségvetésében kötelezettséget vállalt 300 e Ft keret 
biztosítására. A Képviselõ-testület vállalja, hogy a 2014/2015-
ös tanév 2015-re jutó támogatási összegét a jövõ évi 
költségvetésében biztosítja.
- Jászkisér Város Víziközmûveinek 15 évre szóló 
Gördülõ Fejlesztési Tervét megtárgyalta és jóváhagyta.
A víziközmû-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. 
§ (1) bekezdés értelmében a víziközmû-szolgáltatást 
ágazatonként tizenöt éves idõtartamára gördülõ fejlesztési tervet 
kell készíteni. A  fejlesztési terv részletesen tartalmazza az elõírt 
idõtartamra, elõre tervezhetõ, értékmegõrzésre irányuló 
beruházási, felújítási és pótlási feladatokat.
- A Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak 
kiegészítésérõl szóló elõterjesztést támogatta.
A póttagok megválasztásában a választásokon induló tagok az 
összeférhetetlenségi törvényben meghatározott okok miatt nem 
vehetnek részt, ezért póttagok megválasztásával pótolható a 
választásokhoz szükséges szavazatszámlálók létszáma.

- Az önkormányzati folyószámlahitel igénybevételének - Módosította az augusztus 28-i ülésen a Mûvelõdés 
meghosszabbításáról szóló elõterjesztést megtárgyalta és házában a választási gyûlések, tájékoztatók  megtartásáról szóló 
egyhangúlag elfogadta. határozatát, mely szerint az ingyenes igénybevétel maximum 4 
Jászkisér Város Önkormányzata és az OTP Bank Nyrt között nyilvános fórum megtartására ad lehetõséget.
létrejött 40 millió forint összegû folyószámlahitel szerzõdése 
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2014. szeptember 30-án lejár. 
Jászkisér Város Önkormányzata által vállalt feladatok 
folyamatos ellátása érdekében, illetve a bevételek és a kiadások 
várható eltérõ idõbelisége, valamint a stabil mûködés biztosítása 
érdekében szükséges és indokolt a folyószámla hitelkeret 
meghosszabbítása.
A hitel fontossága a pályázati pénz elszámolások folyósításának 
bizonytalan idõpontja, valamint egyes  bevételek bizonyta-
lansága következtében is szükségessé válhat.
A hatályba lépett új törvényi rendelkezések alapján nem kell új 
szerzõdést kötni az OTP Bank Nyrt-vel, hanem kérelem alapján, 
a hitel változatlan ügyletérték mellett meghosszabbításra kerül 
2014. december 31-ig.
- Támogatta az Alapszolgáltatási Központ tiszteletdíjas 
gondozónõk tiszteletdíjának megemelésérõl szóló 
elõterjesztést, mely szerint 8 fõ gondozónõ a havi tiszteletdíját 
2014. augusztus 1-tõl 10.000 Ft-ról, 15.000 Ft-ra emeli.
- Módosította az Önkormányzat 2014. évi költségve-
tésérõl szóló 5/2014.(II.28.) számú rendeletét.
- Elfogadta a Bursa Hungarica Felsõoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához 
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Jászkisér szavazókörei
Körzetadatok közterületek szerint

Szavazókör Címe        Településre
 sorszáma                                   bejelentkezettek
                                                                                   részére 
    001           Attila utca 10. (Óvoda)

    002           Petõfi út 1. (Általános Iskola)

    003           Kossuth tér 10. (Mûvelõdési Ház) Igen                  
    004           Bocskai u. 26. (Óvoda)
    005           Fõ út 23. (Bölcsõde)

Nemzetiségi szavazókör
Szavazókör Címe
  sorszáma 

    800           Petõfi út 1. (Általános Iskola)

Szappanos Róbert
tûzoltó alezredes
a tetületi ülésen
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Az elõzõ évekhez hasonlóan az idén is több járda és közút Megtörtént a Szabó utca útalapjának (õrölt betontör-
újjul meg városunkban. Egyik legnagyobb és melék) készítése és hamarosan  a Csap utca is útalapot 
leglátványosabb beruházás a Bartók Béla út aszfaltos kap.
útjának elkészülte és a hozzákapcsolódó Deák Ferenc út Tervek szerint még az idén bitumennel kevert makadám 
padkájának szélesítése, erõsítése. Ezen útszakaszok utat kap a Somogy Béla, Kittenberger, Virág, Szegfû, 
felújítása révén a mezõgazdasági gépek el tudják kerülni Liliom és a Posta utca.
a városközpontot, így megelõzhetõ a belsõ útszakaszok 
állagának idõ elõtti romlása. Ez úton kérjük a 
mezõgazdasági gépeket üzemeltetõ vállalkozásokat, 
hogy lehetõség szerint ezt az útvonalat használják a Sülyi 
és Vágóhíd utak közötti közlekedésre.

Az idei tervben 1000 fm járdafelújítás is szerepel. A 
Kölcsey és Gödör utcákban már elkezdõdött és 
folytatódik az Arany János, Zrínyi, Kút, Fecske, Hajtó, 
Liliom, Szegfû, Attila utcákban.
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Megerõsítik az útpadkát 
a Deák Ferenc úton

Járda felújítás a Kölcsey utcában

Mint minden nagyobb beruházásnál, a csapadékvíz 
elvezetõ árkok lerakása után is a beruházónak helyre kell 
állítani az utakat, bejáratokat, kocsibehajtókat.
Szeptember hónapban elkezdõdtek a helyreállítási 
munkálatok. 

Sajnos az idõjárás nem kedvez, de a munkálatok, ennek 
függvényében, folyamatosan haladnak.

Kérjük a lakosság megértését és türelmét!

Hajdú László
polgármester

0A Rózsa utcában vakolják a behajtókat

Az Apáti út ezen szakasza már kész
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