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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

Tisztelt Jászkisériek!
Az év vége felé közeledve, az adventi idõszakban
járva engedjék meg, hogy
polgármesterükként én is
számot adjak néhány gondolatban az eltelt „elsõ” évrõl.
Amikor e sorokat olvassa a
tisztelt olvasó, már az év
utolsó önkormányzati-testületi ülésén és az éves közmeghallgatáson is túl vagyunk …
Mit is végeztünk, meddig jutottunk tavaly óta?
A választásokat követõen az új képviselõtestület, nagy tenni akarással kezdte meg mûködését,
azonban az örökölt költségvetési helyzet jelentõsen,
évekre behatárolta az újító és fejlesztõ elképzeléseinket. Ezek a pénzügyi tényadatok 2014 decemberében, 2015 márciusában és szeptemberében váltak az
új testület számára világossá. A jelentõs hiánnyal átvett
pénzügyi helyzet ellenére az idei költségvetésben
megpróbáltuk megõrizni az önkormányzati intézményrendszer eddigi szolgáltatás színvonalát, amelyet
az új testület továbbra is értékként kezel.
Az önkormányzati itnézményrendszer takarékosabb, racionálisabb és a jogszabályoknak is
megfelelõ mûködéséhez szükséges átalakításokat
megkezdtük. Ennek elsõ lényeges elemeként a
Polgármesteri Hivatal 29 fõs létszámát 25 fõre
mérsékeltük és belsõ, funkcióbõvítõ átalakításokat
tettünk. A településüzemeltetési intézmény (JÁTI)
feladataiból azokat a kötelezõ feladatokat és
eszközrendszereket, amelyek a város érdekében
bevételszerzõ lehetõségeket jelentenek, az önkormányzati tulajdonú nonprofit vállalkozás részére
(KISÉR-SZOLG) adtuk át. 2015 szeptemberétõl az
útkarbantartást és a zöldterület kezelést, illetve
2015.10.01-tõl a hulladékszállítást már ez a közösségi
tulajdonú gazdasági vállalkozás végzi. A KISÉRSZOLG Nonprofit Kft. különbözõ gépi munkaerõ
szolgáltatást is tud a lakosság részére - igények esetén nyújtani.
2015. március 1-tõl a megváltozott segélyezési
rendszernek és a kormányzati szándéknak megfelelõen, a „segély helyett munkát” elv alapján az állami
közfoglalkoztatási programokat kibõvítettük,

átalakítottuk. A kibõvített és új közmunkaprogramokban 2015. március 1. – 2015. november 30.
között több mint 300 fõt alkalmaztunk idõszakosan.
Sokan még nem értik, vagy nem érzékelik, hogy
városunkban is szociális és társadalmi-szolidaritási
szempontok, közösségi célok miatt a foglalkoztatás
eme állami formája szükségszerû, valamint kitörési
pontot jelenthet az érintett családoknak. Éves szinten
hozzávetõlegesen 200 millió Ft bér és dologi költség
Jászkisérre érkezését jelentették ezek a közfoglalkoztatási programok. Ez az összeg az önkormányzat a kormányzati célokon kívül - saját szociális
kiadásokra fordítható összegeit is mérsékelte, illetve az
ellátandó közfeladatoknál is erõforrás megtakarítást
jelentett.
Polgármesterként, mint olyan jászkiséri, aki az
„egészségügyben” nõtt fel, kiemelt figyelmet
fordítottam az egészségügyi szolgáltatások bõvítésére.
Örömmel számolhatok be mindannyiuknak, hogy a
fizioterápiás kezelõhely 2015. szeptember 1-tõl, az
elsõ szakorvosi (reumatológiai) rendelés pedig 2015.
december elsejétõl, hivatalosan engedélyezett keretek
között megindult.
Az idõsek és mozgásszervi betegek jogos
közlekedési igényébõl kiindulva, megkezdtük a
városközpontban található közintézmények,
közösségi használatú közterületek közlekedés
biztonsági és akadálymentes megközelíthetõségének
kialakítását. Ennek a folyamatnak az elején ajánlom
figyelmükbe a központ kialakításának koncepcióját.
Kérem együttmûködésüket a tervezési folyamatban.
Kérem Önöket, hogy továbbra is forduljanak
bizalommal, észrevételek és javaslatok vonatkozásában a képviselõ-testület tagjaihoz!
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok
Jászkisér Város Önkormányzata és intézményei
nevében minden kedves jászkisérinek!
Pintér Ferenc
polgármester
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Ipari terület létrehozása és fejlesztése Jászkisér településen
SAJTÓKÖZLEMÉNY
“IPARI TERÜLET LÉTREHOZÁSA ÉS FEJLESZTÉSE JÁSZKISÉR TELEPÜLÉSE N”
CÍMÛ, ÉAOP - 1.1.1/A - 13 - 2013 - 0021 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTRÕL
Az EN6 Energetikai Zrt. 175 millió forint európai uniós támogatással Jászkiséren ipari területet hozott létre. 2015 augusztusában
megkezdõdtek a projekt kivitelezési munkálatok, melyek még ebben az évben befejezõdnek. A beruházás keretében megvalósuló
infrastrukturális fejlesztéseknek köszönhetõen az eddig nem mûvelt mezõgazdasági terület alkalmassá válik és hozzájárul ahhoz,
hogy a vállalkozások számára vonzó betelepülési helyszínné váljon.
A közútról közvetlenül megközelíthetõ ipari terület összesen 10,83 hektár nagyságú. A következõ hónapokban a teljes felszín
alatti közmûhálózat és közvilágítási rendszer kerül kiépítésre, elkészül a telkekre vezetõ bejáró és a belsõ út, valamint a telkeket
kívülrõl illetve a belsõ úttól
lehatároló kerítés. A beépíthetõ, 92.087 négyzetméter területû telek 12 különbözõ méretû hasznos parcellára került felosztásra,
melyek közül 9 db egyenként 5 000 - 6 000 négyzetméter lapterületû, 3 db pedig ennél is nagyobb.
Fontos kiemelni a projekt térségre gyakorolt pozitív hatásait. A Jászberényi térségben megvalósuló beruházás általános célja a
munkahelyteremtés elõsegítése és a mûködõ tõke beáramlásának ösztönzése, középtávon:
?
elsõdlegesen a vállalkozások betelepülésének elérése komplex befektetés ösztönzés által
?
a terület továbbfejlesztése, szolgáltatások bõvítése
A támogatás összege: 175 075 735 Ft
A támogatás mértéke: 45%

A fejlesztést megvalósító szervezet
Az EN6 Energetikai Zrt. 2011-ben alakult vállalkozás.
Megalakulásának célja és a fõ tevékenységét jelentik a mûszaki
projektek elõkészítése, megvalósítása és üzemeltetése komplex ipari,
termelõ, szolgáltató beruházások létrehozása.
Szervezeti szempontból a cég zártkörûen mûködõ részvénytársaság,
ami a döntéshozatal szempontjából egyszemélyi döntéssel hatékony és
gyors döntésekre képes. Fiatal cégként a feltõkésítése alapján kellõ
anyagi fedezettel rendelkezik és a menedzsment egyértelmûen
elkötelezettségét jelenti a közepes méretû projektek megvalósításában
és üzemeltetésében.

A projekt tervezett helyszínének bemutatása
Az érintett Jászkisér belterület 2144 fõ-helyrajzi számú területek tulajdoni viszonyai rendezettek.
Az összesen 10,8338 ha méretû terület közútról történõ megközelítése lehetséges, biztosított a közvetlen közlekedési
összeköttetés.
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felosztásra. Ezek közül 9 db 5.000-6.000 m2 alapterületû, 3 db
pedig nagyobb területigényû beruházások számára. A telkek
tengelyén közúti forgalom elõl el nem zárt magánút kerül
kialakításra.
A tervezés során kialakított, a projekt során megvalósításra
kerülõ mûszaki/infrastrukturális elemek összefoglalóan az
alábbiak:
?
magánút kialakítása,
?
kerítés
?
közmûvek
?
ivóvíz ellátás
?
oltóvíz ellátás
?
szennyvíz elvezetés
?
csapadékvíz elvezetés
?
földgáz ellátás
?
elektromos áramellátás
?
közvilágítás
?
távközlés
To v á b b i r é s z l e t e k é s k é p e k a b e r u h á z á s r ó l a
http://www.eutamogatas.org.hu/jaszkiser/ weboldalon
tekinthetõk meg.

A terület a Jászkisér város által jóváhagyott Helyi Építési
Szabályzat és Szabályozási Terv alapján megfelelõ, GIP-2
besorolású, ipari gazdasági övezetbe tartozik.
A bruttó területméretbõl 92.087 m2 beépíthetõ telekméret lesz
hasznosítható az ipari terület betelepülõi számára, amely 12
különbözõ méretû parcellára (al-helyrajzi számra) került

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testületének
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS PÁLYÁZATOT HIRDET
Pályázati idõszak: 2015. december 15.-tõl- 2016. január 10.-ig (ügyfélfogadási idõben)
Pályázat benyújtásának helye: Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Udvari épület (Benedek József irodája) 5137.
Jászkisér, Fõ út 7.
0

5137. Jászkisér, Vércse u. 4.
2
2 szoba, étkezõ, konyha, fürdõ, kamra, komfort nélküli, 72 m
Pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 10.
Bérleti idõ: 5 év
Bérleti díj: 6.600.- Ft/hó
Pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 16.-ig
Pályázati adatlap átvehetõ: Jászkisér Polgármesteri Hivatal portáján.
0

Nem nyújthat be lakáspályázatot olyan személy, akinek a munkáltatója kényszetörlés, vagy felszámolás alatt van.
A benyújtott jövedelemigazoláson szükséges, hogy fel legyen tüntetve az átlagos nettó jövedelem, hogy mióta és hol dolgozik
illetve, hogy határozott, vagy határozatlan munkaviszonnyal rendelkezik.
Továbbá szükséges minden esetben a munkáltatónak hivatalos bélyegzõjével ellátni.
Jászkisér, 2015. december 9.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
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Új struktúrában mûködik a Polgármesteri Hivatal
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015.08.11-én újra betöltésre
került Jászkisér Város jegyzõi állása.
Az új jegyzõ: dr. Szombati Csaba.
Ezzel egy idõben a Hivatal struktúrája is átalakításra került,
a hatékonyabb és felelõsségteljesebb ügyintézés,
feladatellátás érdekében. Az átalakítás során négy osztály
került kialakításra.

Pénzügyi Osztály

dr. Szombati Csaba jegyzõ
elérhetõsége:
tel.:
06-57/550-130
e-mail: jegyzo@jaszkiser.hu

Jogi és Hatósági Osztály

Személyügyi és Humán
Kapcsolati Osztály

Városfejlesztési és Mûszaki
Osztály

Jeszenszkiné Szikra Brigitta
osztályvezetõ
elérhetõsége:
tel.:
06-70/682-73-92
e-mail: penzugy@jaszkiser.hu

Molnár Anna
osztályvezetõ
elérhetõsége:
tel.:
06-70/682-73-93
e-mail: jogiov@jaszkiser.hu

Szórád-Kontér Andrea
osztályvezetõ
elérhetõsége:
tel.:
06-70/682-73-94
e-mail: human@jaszkiser.hu

Hegedûs Edit
osztályvezetõ
elérhetõsége:
tel.:
06-70/682-73-95
e-mail: muszaki@jaszkiser.hu

Feladata:
Az Önkormányzat és Intézményeinek gazdálkodásával összefüggõ teljes feladat ellátás.

Feladata:
Jegyzõi hatósági jogkörök
gyakorlása.
- adóügy
- szociális segélyezés
- anyakönyvezetés

Feladata:
Az önkormányzati, jegyzõi és
intézmények munkáltatói kötelezettségébõl adódó operatív
ügyintézés.

Feladata:
A település belterületének,
közterületeinek, mûszaki fejlesztési feladatainak ellátása.

Tisztelt lakosok!
0

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2015.11.23-tól elindult
településünkön a reumatológiai szakorvosi ellátás Dr.
Czifra Marianna reumatológus szakorvos és Miklósné Helle
Barbara fizioterápiás szakasszisztens közremûkö-désével.0
A reumatológiai szakrendelés ideje:
Hétfõ délután
13-17 óráig
Szerda délelõtt
9-13 óráig.
A szakrendelésre bejelentkezés szükséges a 06-70/682-7399
telefonszámon, vagy személyesen az orvosi rendelõben
Miklósné Helle Barbaránál.
A reumatológiai szakrendelés részét képezik a fizikoterápiás
kezelések, a kezelési idõk a következõek:
Hétfõ:
7.30-12.00
Kedd:
7.30-16.00
Szerda:
14.00-16.00
Csütörtök:
7.30-16.00
Péntek:
7.30-16.00
Kérjük kedves betegeinket, hogy a gördülékeny és hatékony
betegellátás érdekében elõzõ szakorvosi leleteiket, labor és
röntgen eredményeiket, valamint a TAJ kártyát a
szakrendelésre hozzák magukkal.
Mivel az Önkormányzat pénzeszközei igen szûkösek, így
ezúton kérjük Önöket, hogy amennyiben támogatni szeretnék
és tudják a késõbbi fejlesztéseket, valamint más
szakrendelések késõbbi beindítását, akkor lehetõségeik
szerint, anyagi támogatásukkal segítsék a szakrendelés
fenntartását.

Felajánlásaikat az alábbi elkülönített bankszámlánkon tudjuk
fogadni, illetve csekket igényelni Miklósné Helle Barbaránál
lehet:

JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGÉSZSÉGÜGYI SZAKRENDELÉSEK
ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA

11745114-15409766-10140004

0
0

Felajánlásaikat elõre is köszönjük!
0
Miklósné Helle Barbara
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Nagyberuházásokról
Jászkiséren két nagy beruházás valósult meg két év alatt. Más
településekkel összefogva évekkel ezelõtt benyújtott, sikeres
pályázatok száz százalékos finanszírozásból járulnak hozzá az
infrastruktúra fejlesztéséhez.
A Tisza-Völgyi Közmûfejlesztõ Beruházási Társulás tagjaként,
Jászkisér belterületének felén csapadékvíz elvezetõ rendszer
épült, közel 800 millió forint értékben. Ezt a munkát
fõvállalkozóként a SWIETELSKY MAGYAROSZÁG KFT.
végezte. Jászkisér Város Önkormányzata a mûszaki ellenõrzést
végzõ szervezet nyilatkozata alapján hozzájárult a beruházás
2015 augusztus 31-i lezárásához.
A beruházás részeként meg kellett volna történnie az üzemszerû
mûködést közvetlenül nem befolyásoló, az építés által érintett
területeken keletkezett hibák eredeti állapot szerinti
helyreállításának. Ezzel kapcsolatos kifogásait az
Önkormányzat 2014 év végén 2015 év elején készült
jegyzõkönyvekben rögzítette, melyeket átadtunk a
kivitelezõnek, a mûszaki ellenõr szervezetnek és a Társulás
képviselõinek. A beruházás lezárásáról döntõ közgyûlésen arról
tájékoztattak, hogy ezeknek a munkáknak az elvégzésérõl nem
kell lemondanunk, a garanciális idõszakban, mely 2016.
november 30-ig tart, kezdeményezhetjük a szükséges javítások
elvégzését. Ezen munkák pénzügyi fedezete is rendelkezésre
áll, mert a szerzõdések részeként „jóteljesítési bankgarancia”
biztosítását is kikötötték.
Ebben az évben az idõjárás miatt már nem kerülhet sor
tényleges munkavégzésre, de mindent el fogunk követni annak
érdekében, hogy jövõ év tavaszán a hibajegyzõkönyvekben
rögzített követelésünknek érvényt tudjunk szerezni. Addig is
kérjük a lakosság megértõ türelmét.

-

Ivóvíz hálózat rekonstrukció Jászkisér belterületén
Új földfeletti tûzcsapok kiépítése
Ivóvíz vezeték kiépítése Jászkisér és Szellõhát között
Ivóvíz hálózat, tûzivíz tárolók kiépítése Szellõháton
Mosatási csomópontok kiépítése (13 db)
Teljes vízhálózat mechanikai tisztítása Jászkisér
belterületén (47 km hosszban)
- Tolózár aknák felújítása, építése
- Tolózárak cseréje (közel 100 db)
A beruházás megfelelõ minõségû megvalósítását a Társulás
által a „Mérnök” mûszaki ellenõr szervezettel kötött szerzõdés
biztosítja. A mûszaki átadás-átvétel során meghatározó szerepe
lesz a Népegészségügyi Szolgálat ellenõrzésének és az
üzemeltetést biztosító TRV Zrt-nek.
Jászkisér Város Önkormányzata a lakosság érdekében folyó
beruházás során mindent elkövetett, hogy lehetõségei szerint
segítse a kivitelezést, és a beruházás lezárása során a
munkavégzés által érintett területeken megtörténjen az eredeti
állapot helyreállítása.
2015. december 10-én helyszíni bejárás volt Jászkisér területén,
ahol az önkormányzat mellett jelen voltak a kivitelezõ cég, a
mûszaki ellenõr szervezet és a TRV Zrt. szakemberei. A bejárás
során jegyzõkönyv készült a szükséges hiánypótlásról.
Ez utóbbi maradéktalanul csak jövõ év tavaszán zárható le, mert
vannak az idõjárás miatt már el nem végezhetõ, elmaradott
munkálatok. (Pl. aszfaltozás, betonozás, nyomvonalon
tereprendezés, stb).
Addig is a balesetveszély elhárításához szükséges, ideiglenes
javításokat a kivitelezõ el fogja végezni.
Köszönjük a lakosság megértõ türelmét.

A Jászsági Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás
településein (Jászapáti, Alattyán, Jánoshida, Jászboldogháza,
Jászivány, Jászkisér, Jászladány, Pusztamonostor) a
szolgáltatott ivóvíz legalább egy, de esetenként több szennyezõ
komponens koncentrációja meghaladja a határértéket, a
szükségessé vált fejlesztések megvalósításához a KEOP-1.3.0
Ivóvízminõség-javító konstrukcióra pályázatot nyújtottak be.
Az Irányító Hatóság pozitív elbírálása folytán, a támogatási
szerzõdés aláírására 2012. január 13-án került sor.
Az Új Széchenyi Terv forrásainak köszönhetõen 2014. március
24-én alapkõ letétellel kezdõdött a Jászsági Ivóvízminõségjavító projekt. 2015. december 3-án volt az ünnepélyes átadás,
mellyel egyidõben megkezdõdött a mûszaki átadás-átvételi
eljárás.
A beruházás több mint 30 ezer fõt érint. A beruházás nettó
költsége 1.802.415.000,- Ft. Az Új Széchenyi Terv keretében
elnyert támogatás 1.523.070.036,- Ft, a 279.344.964,- Ft
különbözetet a BM önerõ alapból finanszírozza a Társulás.
Jászkiséren a következõ munkák valósulnak meg mintegy 580
millió forint értékben:
o
- Új ivóvíz kút fúrása (230 m mély és 30 C talphõmérsékletû)
- Víztorony külsõ és belsõ felújítása
- Ivóvíz tisztító technológia befogadására új üzemcsarnok építése
- Ivóvíz tisztító technológia kiépítése, mely a hálózatba
kerülõ ivóvíz mechanikai tisztítása mellett biztosítja a
gáztalanítást, vas, mangán, ammónium, arzén
kiszûrését
- Ivóvíz hálózat bõvítés, új vízvezeték kiépítése Jászkisér
belterületén
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Balog László
alpolgármester

Tisztelt jászkiséri lakosok!
„Jászok dicsérete" munkacímmel az egész
jászságra kiterjedõ monumentális színpadi mû
készül, amelynek bemutatójára és azt követõen
még 9 elõadásra jövõ év júniusában kerül sor.
A mû várhatóan 100 szereplõs lesz és az
országhatárokon kívül is bemutatásra kerül.
A Jászok dicsérete egy összmûvészeti alkotás,
amely sajátos és egyedi módon integrálja jelen
korunk tradicionális és kortárs mûvészetének
jelenségeit.
A színpadi mû bemutatásához lakossági
támogatásokat várunk a

Jászkisér Város Önkormányzata
11745114-15409766
számlaszámára.
A közlemény rovatba kérjük írják be
„Jászok dicsérete”.

Felajánlásaikat elõre is köszönjük!
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Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásáról
Az önkormányzatok feladatait törvény szabályozza. Vannak
kötelezõen ellátandó és önként vállalt feladatok. A Parlament
minden évben, törvényben dönt az önkormányzati feladatok
ellátásához biztosított állami költségvetési finanszírozás
mértékérõl és a felhasználás módjáról. A 2014 november 9-én
Megnevezés

Állami támogatás
összege

A Mûvelõdés Háza, Könyvtár és
Csete Balázs Helytörténeti
Gyûjtemény

Alapszolgáltatási Központ
Jászkiséri Polgármesteri Hivatal

Bevétel
összesen

Intézmény
költségvetése

Önkormányzat
saját hozzájárulása

3 813 000

10 305 159

18 629 000

8 323 841

9 564 172

1 372 000

10 936 172

16 557 000

5 620 828

134 647 863

2 855 522

137 503 385

147 824 000

10 320 615

10 783 313

13 286 000

24 069 313

28 115 000

4 045 687

117 257 105

905 000

118 162 105

124 548 000

6 385 895

70 139 983

71 237 000

141 376 983

214 956 000

73 579 017

348 884 595

93 468 522

442 353 117

550 629 000

108 275 883

Jászkiséri
Településüzemeltetési
Intézmény
Mindösszesen:

Intézmény
mûködési bevétele

6 492 159

Városi Bölcsõde
Jászkiséri Városi Óvoda

megválasztott képviselõtestület 2015. februárban döntött az
önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésérõl. Ezt a
döntést hosszas egyeztetés elõzte meg. A képviselõ-testület
ennek során szembesült azzal, hogy a kötelezõen ellátandó
feladatokat az állam csak részben finanszírozza.

A folyamatos feladat ellátás anyagi feltételeinek
megteremtéséhez szükség van saját bevételekre. Ilyen bevételek
a különbözõ intézményeknél keletkezõ mûködési célú
befizetések pl. az étkezési hozzájárulás. Legnagyobb összegû

saját bevétele az önkormányzatnak a helyi iparûzési adóból
származik, mely minden olyan feladat ellátására fordítható,
aminek más forrásból nincs meg a fedezete.
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Az iparûzési adó befizetések nagyságrendjére nincs az
önkormányzatnak befolyása, az függ a Jászkiséren mûködõ
vállalkozások gazdasági teljesítõ képességétõl. A fenti
adatokból látszik, hogy 2013. óta nagymértékben lecsökkent
a befizetett adó összege, miközben az önkormányzat által
ellátott feladatok, az ehhez szükséges intézmény rendszer
nem csökkent, inkább bõvült.
Ez azt eredményezi, hogy a korábbi szinten, bevétel hiányában
nem tudja fenntartani. Keresni kell olyan többletbevételt
biztosító megoldásokat, melyek pótolják a hiányzó forrást vagy
csökkenteni kell a kiadásokat.
Az új Képviselõ-testületnek a bevétel kiesés miatt, át kell
gondolnia a meglévõ intézményrendszer fenntartását 2016.

2011

2012

2013

2014(!)

2015.10.31-ig

februárig. Addig még sokat kell egyeztetni a polgármesteri
hivatal szakmailag felelõs dolgozóival, de lehetõséget fogunk
teremteni arra is, hogy az önkormányzat és intézményei
alkalmazásában állók javaslatai is a döntéshozók elé kerüljenek.
A következõ két hónapban számítunk a lakosság megoldást
segítõ javaslataira is, hiszen az önkormányzat hatékony,
takarékos feladat ellátása, lehetõség szerint a korábban kialakult
intézményrendszer fenntartása, mindannyiunk közös érdeke.
Kiss Lajos
Pénzügyi Településfejlesztési
Munkaügyi Bizottság
elnöke
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Kisér-Szolg Nonprofit Kft.
A Kiser-Szolg Nonprofit Kft.-t az Önkormányzat
Képviselõ-testülete hozta létre 2014. májusában, amit az
tett szükségessé, hogy a hulladékszállítást végezze, mivel
törvényileg 2015. október 1-tõl csak NONPROFIT cégek
végezhetik a fenti feladatot.
Tevékenységi körébe beletartozik még a az út és
zöldterületek karbantartása, javítása is.
Caterpillar
Mini kotrógép

A Kft. tevékenységi körét kibõvítették, hogy
szolgáltatásaival és pályázati lehetõségeivel élve
Jászkiséren olyan hiányzó szolgáltatásokat végezzen,
melyek kielégítik a lakosság és a kisebb vállalkozások
igényeit. A Kft. tulajdonosa 100%-ban az önkormányzat,
ügyvezetõje Nyolczas Ernõ.
Multicar

Elérhetõségei:
5137 Jászkisér, Fõ út 7.
tel.: 57/451-950
e-mail: nonprofit.jaszkiser@gmail.com

A KISÉR-SZOLG szolgáltatásai
1.

Földmunka
- Caterpillar
- Mini kotrógép

6 000.- Ft + Áfa/óra
3 000.- Ft + Áfa/óra

2.

Fuvarozás
2 m3-ig szállítás (szén, fa, törmelék)
1 240.- Ft + Áfa/alkalom

3.

Hulladék szállítás

Kérjük amenynyiben igénybe szeretnék venni a
szolgáltatásokat
keressék a fent közreadott elérhetõségeken a Kft. képviselõjét, idõ és feladat egyeztetés
céljából.
-juhi-
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Tájékoztató a startmunka programokban végzett feladatokról

2015. március 1-tõl folytatódott a mezõgazdasági startmunka
program 95 fõvel.

2015. évben 6 hektár szántó területen, a juhok számára
takarmánykukorica termelése történt, 0,5 hektár gyümölcsfával
beültetett területen pedig paradicsom, paprika, borsó, bab, cékla,
tök, patiszon, zeller, karalábé, mángold, csemege kukorica
termelése történt, melyek értékesítésre is kerültek. Jelenleg a
terület õszi mûvelése zajlik (ásás, betakarítás), õszi fokhagyma
ültetése.

Szintén, 2015. március 1-tõl indult új programelemként a
mezõgazdasági utak karbantartása közfoglalkoztatási
mintaprogram. Jászkisér a Jászság második legnagyobb
földterülettel rendelkezõ települése. Az itt lakók többsége
évszázadokon át a mezõgazdaságból élt. Mára a gazdasági
szerkezet átalakult több nagy mezõgazdasági szövetkezet és
õstermelõk használják a földeket. Külterületi útjaink 100%-ban
önkormányzati tulajdonúak. Jászkisér közigazgatási területén

163,65 km mezõgazdasági út található, mely teljes egészében
földút.

2015. április 1-tõl újabb három közfoglalkoztatási projekt indult el:
az illegális hulladéklerakók felszámolása 20 fõvel, a
belvízelvezetõ rendszer karbantartása 20 fõvel és a
közútkarbantartás projektek 30 fõvel. A településbõl kivezetõ
utak mentén állandó jellegû problémát okoz az elszaporodó
illegális hulladéklerakók eltakarítása, megszûntetése. Ezek a
munkálatok folyamatosak voltak egész évben. Befejezõdött a
Temetõ elõtti területet rendezése, parkoló kialakítása, mart
aszfalttal történõ lefedése. Az így kialakított pakolóban több
gépkocsi részére biztosított a sármentes parkolás. Befejezõdött a
kivágott akácfák pótlása is.
A 3227. jelû Jászapáti-Újszász összekötõ úttól a Temetõ végéig 64
darab akácfa került elültetésre.
Elbontották a régi beton járdát, helyére a közmunka programban
készített térkõ burkolat került. Megtörtént a belvízelvezetõ
csatornák tisztítása, gazolása is. A kitermelt gaz, nád, föld
eltakarításra megtörtént.
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Állati hulladéklerakó megszüntetése
Értesítjük a tisztelt Lakosságot, hogy 2015. november 1-tõl
megszûnt a Pélyi úti állati hulladéklerakó. A Lerakó évente 6-7
millió Ft-ba kerül a városnak, aminek a kigazdálkodása nagy
megterhelés lenne a jövõben és a fontosabb szolgáltatások,
valamint beruházások elmaradását idézné elõ. Mivel az
Önkormányzatnak nem kötelezõ fenntartani az állati
hulladéklerakót, valamint a lepusztult és közegészségügyileg
is veszélyes a fenntartása, így a Képviselõ-testület úgy
döntött, hogy a jövõben nem kívánja fenntartani a lerakót.
Jogszabályi háttere az intézkedésnek, hogy az 50 kg alatti
állatok elhantolását a tulajdonos saját ingatlanán belül is
megteheti, illetve elszállíttathatja, valamint az 50 kg feletti
hulladék elszállíttatásáról köteles gondoskodni. Ez esetben
Jászkisérrõl az ATEV Zrt. gondoskodik az elszállításról.
Az elszállítást a 06-1/348-5120 telefonszámon lehet
kérni.

További részletesebb információkért, kérjük
érdeklõdjenek a Polgármesteri Hivatalban.
Tel.: 06-57/550-130

A Település központjának megújítási terve
JELENLEGI ÁLLAPOT
A település központ
magterülete a közintézmények
elhelyezkedésébõl adódóan megõrizte döntõen zöldbe
ágyazott, kisvárosias jellegét. A hétköznapi használatból
adódó probléma azonban, hogy zsúfolt és koncentrált az
intézmények generálta forgalom, melyet keresztez a
települést átszelõ fõ közlekedési út. Legégetõbb megoldandó
feladat, hogy az oktatási intézmények környezetében nagyon
veszélyes és rendezetlen közlekedési problémák adódnak, az
intézmények közötti mozgás esetleges és kiszámíthatatlan.
Ezzel párhuzamosan a kerékpárosok, parkoló autók és
gyalogosok mozgásának a belsõ részeken is több olyan
problémás keresztezõdése figyelhetõ meg, amely azon kívül,
hogy balesetveszélyes és nem szolgálja a használók érdekeit,
esztétikailag is egy rendezetlen megjelenést okoz.
A település vezetése által megfogalmazott hosszú távú feladat
egy olyan településközpont rehabilitáció megvalósítása, amely
több lépés és forrás egymásra épülésével képes megvalósítani
a mindennapi használatban egy jól átlátható, funkcionális,
biztonságos és megjelenésében is rendezett
karaktert,
ugyanakkor a hétköznapokon túl, különbözõ léptékû
rendezvények alkalmával is jól használható, a lakosok, a
látogatók, a turisták, a településre érkezõk számára is
egyértelmûen értelmezhetõ, kulturált településképet sugároz.
TERVEZETT ÁLLAPOT
A magterület rehabilitációja két fõ probléma megoldását
helyezi középpontba. Egyrészt a közintézmények rendezett és
biztonságos megközelíthetõsége (gépkocsival, kerékpárral és
gyalogosan) a szükséges parkoló szám biztosítása mellett ,
másik egy olyan egységes településközpont megjelenés
biztosítása, amely funkcionálisan helyet ad minden rendszeres
és alkalmi rendezvénynek.
A tervezett állapotban a különbözõ funkciójú intézmények
közvetlen környezetében egyértelmû burkolat lehatárolásokkal
kisebb tereket és zöldfelületeket hoztunk létre. A köztük lévõ
utak, járdák, díszburkolatok fûzik fel ezeket a teresedéseket,
amelyek láncolata, mintegy gyöngysort alkot.A központi nagy
parkterület olyan zöldfelület értéket képvisel, amelynek
megtartása mindenképpen indokolt, ugyanakkor kiterjedése
miatt szigetszerûen osztja meg a területet. A tervezett
állapotban ennek a zöldfelületnek rendszerbe való
kapcsolásával tulajdonképpen kiterjesztettük határait, és a volt
mozi épület környezetében kialakítandó találkozó tér és
rendezvény park szerkezetével kapcsolatuk össze javasolt

úthálózatát és irányultságait. A rendezvénypark nagyobb
színpadot is igénylõ események lebonyolítására alkalmas. A
színpad feltöltése és mûködtetése védetten történhet a javasolt
kisebb parkolóból, mely bevezetés igény estén a parókia
gépkocsival való megközelítését is lehetõvé teszi. A nagyobb
rendezvények sajátossága, hogy bár ritkán kerül rájuk sor, az
esemény alkalmával nagyobb tömegek mozgatása és
kiszolgálása szükséges. Ennek érdekében a volt mozi körüli
találkozó tér térkõ burkolata és az alkalmi rendezvényeket
kiszolgáló rendezvénypark szórt burkolata egyszerre tud
mûködni,
ugyanakkor a mindennapokban nem tûnik egy kihasználatlan, a
település méretéhez képest túlzott léptékû burkolatnak a
komplexum. A rendezvénypark az iskola sportudvarának
közelébe kerül, ezzel extrém nagy igénybevétel,
rendezvénysorozat esetén azzal akár össze is nyitható. A
jelenlegi játszótér nagy parkba való áthelyezésével egyrészt
bõvíthetõvé válik, másrészt közelebb kerül az óvodához és része
tud lenni egy klasszikus pihenõparknak.
A különleges megjelenésû, országosan védett katolikust
templom elõtti teresedés alkalmas kisebb rendezvények
tartására, de legfõbb funkciója a templomra fókuszáló dísz és
pihenõtér, valamint esküvõk alkalmával reprezentatív
gyülekezõ tér, melynek gyönyörû hátteret ad a park.
A református templom hátsó kertje megnyitásra kerül egy
sétány formájában, így a Rózsa utca irányában folytathatóvá
válna az országos kerékpárút. A templom mellett, jelenleg
üresen álló telek alkalmas arra, hogy a Rózsa utca torkolataként
egy kisebb rendezvény helyéül szolgáljon, vagy akár egy
kerékpáros pihenõhelynek is ideális teret adna. A terület déli
oldalán a parkolók kialakítása egyszerre szolgálja ki a
református templomot és a közeli piacot is.
A mûvelõdési ház homlokzata elé húzott sétány, 4 méteres
keresztszelvényével kellõ szélességû ahhoz, hogy
biztonságosan megossza a kerékpáros forgalmat a gyalogos,
padokkal tagolt sétáló tértõl, ugyanakkor, mintegy gyalogoskerékpáros körgyûrûként funkcionálva felfûzi a
közintézményeket. A templom kertjének zöldjét kitágítottuk,
ezzel alkalmassá vált szobrok, emlékhelyek kulturált
elhelyezésére. A park másik oldalán is törekedtünk egy fõként
sétatérként használatos kialakításra, mely az óvoda,
egészségház és egy nagyobb méretû parkolóból érkezõk
számára nyújt biztonságos közlekedést.
A mûvelõdési ház funkciójából adódóan rendezvény-
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központként mûködik, ehhez elengedhetetlen egy megfelelõ
méretû találkozó tér kialakítása, mely egyben elosztó tér is a
gyalogos, kerékpáros és a parkolókból kivezetõ egyirányú
gépkocsi forgalom levezetésére. Az ehhez kapcsolt
zöldfelületek kisebb kirakodó vásárok, rendezvények
lebonyolítására is alkalmasak és egy kisebb játszóhely is
elhelyezhetõ igény esetén.
Az intézmények zökkenõmentes mindennapi és alkalmi
használatának elengedhetetlen követelménye megfelelõ
parkoló szám biztosítása szûk környezetükben. Ezeknek a
megjelenésénél törekedtünk arra, hogy minél kellemesebben
simuljon bele a környezetébe, burkolatával és
elhelyezkedésével is. A Fõ utca párhuzamos állású parkolókkal
való átépítése biztosítja az ide nyíló intézmények
megközelítését. Az önkormányzat melletti területen jelenleg is
folyik parkolás rendezetlen formában. Ennek rendezése és a
kiemelt részhez való kapcsolása volt az elérendõ cél.
A gyógyszertártól az iskoláig terjedõ szakasza az útnak teljes
keresztszelvényben átépítésre javasolt. A biztonságos,
forgalomcsillapító kialakítás a gyalogos átközlekedések
biztosítását, a kerékpáros közlekedés biztonságos kialakítását
szolgálja. A funkciójában fokozottan kiemelt részt nemcsak

közlekedési táblák jelzik, de a burkolatváltás (térkõ) és a kiemelt
szegélyek süllyesztett szegéllyé váltása is. A Hõsök terénél
jelentõsebb parkoló és útszegély átépítés szükséges,
ugyanakkor mindkét oldalon kialakításra kerül egy-egy
buszmegálló. A másik forgalomcsillapító zóna a Petõfi úton
javasolt, szintén az iskolák közötti átjárás biztonságossá tétele
és parkoló állások, kerékpárút kialakítása céljából.
A nagy park körsétánya a Petõfi ú forgalomcsillapító zónáján
átvezet és egy még tágabb gyalogos körrel felfûzi a piac és a
hosszútávon sportlétesítmény kialakítására alkalmas területet,
majd vezet a református templom környezetében kialakított
kisebb térrel tagolt rendezvényparkhoz. Ezzel a Hõsök terénél
lévõ emlékhely terébe való visszacsatolással meg is valósult a
teljes település-központi terület gyalogos, és kerékpáros
feltárása, biztosítva a biztonságos közlekedést, a kulturált,
egységes megjelenést és a kellõ számú parkolóhely kialakítását.
Szeretnénk a lakosság véleményét is kikérni. A terv
megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban, valamint a
www.http://kiser.net78.net/ weboldalon, ahol a tervvel
kapcsolatos ötletleteiket, javaslataikat elküldhetik nekünk.
-juhi-
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