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Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Engedjék meg, hogy néhány szóban 
hónapok óta üresen álló 1. számú bemutassuk Önöknek a doktor urat:
háziorvosi körzetben (Dr. Katona Róza 

Dr. Ordodi Anton 1978-ban született háziorvos volt körzete) új, helyettesítő 
Erdélyben, 2004-ben végezett a Marosvá-orvosként Dr. Ordodi Anton háziorvos 
sárhelyi Orvostudományi Egyetem kezdheti meg a munkáját 2016. május 
általános orvosi karán, majd 2005-2008 elsejétől kisvárosunkban. Az engedé-
között a Szegedi Orvostudományi lyeztetési eljárások jelenlegi is folyamat-
Egyetem Szakképző Központja által ban vannak, ezen kívül megindult a 
szervezett felnőtt és gyermek háziorvos minimum eszköz beszerzése is a 
tan szakképzését végezte el, a klinikai praxisban. A szerződés aláírásra került 
szakgyakorlatokat Budapesti Klinikákon az önkormányzattal, így remélhetőleg 
teljesítette (2-év), mellette részmun-2016. május 1-én meg tudja kezdeni a 
kaidőben 2006-2008 között a Pest Megyei rendelést.  Köszönet illeti Dr. Mike 
Flór Ferenc Kórház Sürgősségi Osztályán Miklós háziorvost, aki az átmeneti 
dolgozott osztályos orvosként. 2009-időszakaszban felvállalta az üres praxis 

2010-ben Máltán dolgozott háziorvosként felnőtt-betegeinek ellátását. 
gyermek vegyes háziorvosi praxisban valamint 
osztályos orvosként a St. James Kórház Sürgősségi A beteg ellátás tervezett időpontjai:
Osztályán. 2010. októberétől - 2015. végéig Írországban Hétfő: 13:00-17:00 
tevékenykedett vegyes háziorvosi praxisban. Az 

Kedd: 15:00-19:00 
írországi zord időjárás miatt hazaköltözött családjával és 

Szerda:   7:00-9:00 és 16:00-18:00 
2016-tól átvette a Pélyi Önkormányzattól a pélyi 

Csütörtök: 13:00-17:00 háziorvosi praxist.
Péntek:   7:00-8:00 és 15:00-17:00

Héjáné Kalmár Ildikó
kapcsolattartó
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Új háziorvos Jászkiséren

 

2016. március 16-án a soros képviselő-testületi képviselők fele, plusz egy szavazatra, tehát öt igen 
ülés előtt Balogh András, Balogh Roland, Borbás szavazatra  lett volna szükség, ezért nem kell 
József és Kiss Lajos képviselők lemondtak időközi választást kiírni (Magyarország helyi 
mandátumukról. Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Ennek következtében a művelődés házában törvény 55.§ szakasz).
megtartott soros ülésen a kilenctagú grémiumból 
csak öten vettek részt. Március 17-én összeült a helyi választási bizottság 
Az öt taggal is határozatképes testület és döntött arról, hogy a lemondott képviselők 
megtárgyalta az ülés meghívójában meghirdetett helyébe lépésre felkéri a legutóbbi szavazás 
napirendeket, köztük a testület feloszlatást alkalmával kialakult képviselőjelölti sorrend 
indítványozó előterjesztést. szerint soron következő négy személyt képviselőt 

testületi tagnak. 
A képviselői javaslatról névszerinti szavazással Ők a következők: Tóthné Barna Csilla, Héjáné 
döntött a testület. A jelenlévő képviselők közül Kalmár Ildikó, Sebestyén Ferenc és Szüle 
Köntés Mihály, Lukácsi György és Vajas György Sándor. Döntésüket március 24-ig kell 
voksolt igennel, Balog László és Pintér Ferenc eljuttatniuk a Választási Bizottsághoz (A helyi 
pedig nemmel. A képviselő-testület feloszlatását önkormányzati képviselők és polgármester 
célzó határozati javaslat nem kapta meg a választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21.§ (1) 
megválasztott képviselők minősített többségi bekezdés).

Dr. Szombati Csabaszavazatát. A feloszlatásához a megválasztott 
jegyző

Tájékoztató a képviselő-testület összetételének változásáról
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2016. évi tüdőszűrő vizsgálatot 
2016. március 21. (hétfő) – 2016. április 1. (péntek)

között végzik Jászkiséren.
Szűrés helye: Jászkisér, Kossuth tér 10. A Művelődés Háza épülete

Szűrési időpontok:  
Hétfő:    12-17 óráig
Kedd:        8-13 óráig

                    Szerda:   12-17 óráig
                    Csütörtök:   8-13 óráig
                    Péntek:      8-13 óráig 

Az utolsó szűrési nap 2016. 04. 1-én (péntek) 8.00 - 13.00 óráig!
1. A szűrési napokon, kérjük legkésőbb 16.00, illetve 12.00 óráig jelenjen meg, ellenkező esetben a vizsgálatot nem 
minden esetben tudják elvégezni!
2. Személyi igazolványát és TB kártyáját /TAJ számát/ a szűrés elvégzéséhez feltétlen hozza magával, a szűrés elvégzéséhez a 

betegkártya bemutatása szükséges!
3. A szűrés mindenki részére ajánlott saját egészségi állapotának megőrzése érdekében!
4. A szűrés 40 éves életkor felett ingyenes és évente egyszeri alkalommal AJÁNLOTT!
5. A szűrés 40 év alattiak számára térítési díjköteles és beutaló szükséges. A vizsgálati díj befizetésére vonatkozóan a 

helyszínen kapnak részletes tájékoztatást!
6. Az idei évben lehetőség van arra, hogy mindenki a vizsgálat EREDMÉNYÉT saját nevére és címére megcímzett és 

felbélyegzett boríték ellenében kaphassa meg POSTAI ÚTON. 
A borítékba OLVASHATÓAN fel kell tüntetni a nevet, TAJ számot (9 számjegy), és a szűrés időpontját. EGY 
BORÍTÉKBAN CSAK EGY SZEMÉLY ADATAI TÜNTETHETŐK FEL!

7. A 18 év alattiak szűrését csak szülői beleegyezéssel végzik.
Kérem, hogy a szűrővizsgálaton saját érdekében szíveskedjen megjelenni!

dr. Szombati Csaba sk.
         jegyző
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Jászkisér Város Önkormányzata képviselő-testülete pályázatot 
ír ki jászkiséri civilszervezetek részére, Jászkiséren 
megvalósítandó tevékenységük támoga-tására.

A kérelem beadására 2016. április 8-ig van lehetőség a  
www. jaszkiser.hu címen elérhető honlapról letölthető 
adatlapon, az ott meghatározott mellékletekkel együtt

Kérjük azokat a civilszervezeteket, melyek korábban, más 
formában már benyújtották kérelmüket, hogy a jelzett 
határidőig, az előírt formában ismételten tegyék meg azt.
A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:

- a támogatást kérő civilszervezet nevét, székhelyének 
címét,

- 2016. évi közcélú tevékenység bemutatását, éves 
költségvetés összegét,

- az önkormányzati támogatás felhasználásával tervezett 
tevékenységet, programot,

- a tervezett tevékenység, program kiadásainak 
bemutatását,

- az igényelt támogatás összegét.
Minden támogatást kérő civilszervezetnek mellékelni kell a 
szervezet bírósági bejegyzési okiratának a vezető által 
hitelesített másolatát.
Azok az önszerveződő csoportok, civilszervezetek melyek nem 
rendelkeznek bírósági bejegyzéssel pályázatukban mutassák be, 
hogy a tervezett tevékenység, program megvalósításában az 
önkormányzattal vagy annak valamelyik intézményével milyen 
együttműködés keretében kívánják megvalósítani.

Felhívás civil szervezetek részére!A művelődési házban 
áprilisban 

az állandó programokon kívül az 
alábbi rendezvények kerülnek 

megtartásra:

04.04.- 04.21-ig 
Óvodai rajzkiállítás. 
Megnyitó 04.04. 16 óra galéria

04.13.   8.50  
Iskolai filharmóniai előadás: 
Dávid Klezmer Band előadása

04.16.  17.00  
Színházi előadás - 
Görbe János színkör 
(Jászárokszállás): 

        Ray Cooney - 
Család ellen nincs orvosság

04.26.  10.00  
Óvodai gyerekműsor
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Kedves Jászkisériek! munkájáról, nemcsak a polgármesternek. Ez nem az 
úgynevezett évi egyszeri közmeghallgatás! A képviselők 
szintén bármilyen településfejlesztési témában tehetnek Kérem, engedjék meg, hogy 
írásos előterjesztéseket, azokat ők is előkészíthetik és röviden ismertessem azt a 
kidolgozhatják, nemcsak a Polgármesteri Hivatal dolgozói politikai helyzetet, ami most oly 
és a Polgármester.sokukat foglalkoztatja, és oly 

sokan beszélnek róla. A  
„hallottad már megint …”  és a Széchenyi Istvántól had idézzek egy gondolatot. „ ..az 
„képzeld el…” kezdetű önkor- ember csak annyit ér, amennyi hasznot nyújt 
mányzati hírekről szeretnék embertársának, hazájának s ez által az egész 
néhány gondolatomat megosz- emberiségnek!” 
tani Önökkel. 

Aki a közösség képviseletében tisztséget vállal, annak 
Átlagemberként, egyszerű, hazajönni vágyó kiséri érdemes ezen elgondolkodni és nemcsak szóval, hanem 
„gyerekként” indultam a választásokon. Azért, hogy valós tevékenységgel kell azt végeznie. Tehát az elmúlt 
tudásommal, világlátott tapasztalataimmal segítsem egy év „szembenállását” felszámolni csak akkor lehet 
városunk fejlődését. Független jelöltként, magánember- Jászkiséren, ha többen érzik magukénak Széchenyi (a 
ként a többség támogatásával választottak meg a helyi legnagyobb magyar) gondolatait.
változást, szemléletváltozást akaró emberek. Szintén 
helybeli változást akaró átlagemberek a képviselők közül Szintén zárásképpen még egy gondolat tőle: „Egy 
mellém álltak és Önök megválasztották őket. Most ezen országban, melyben oly csekély a közösségi szellem, mint a 
képviselők közül szabad, egyéni döntésük alapján négyen mienkben, ahol mindenki csak magával törődik és a közre 
lemondtak. Mi, független változást akaró átlagemberek nem gondol, véleményem szerint egy egyesítés kezdete 
nem vagyunk, voltunk egyik párt támogatottja sem és nem lényeges haszonnal jár: mert több embernek olyan 
befolyásoltunk senkit, olyan módon a választásokon ami vállalkozás is könnyű mely a magánosnak egyszerűen 
miatt a független magyar bírói hatalom megismételtette lehetetlen marad.”
volna a választást… 
Ezért amikor valaki „megosztottságról” beszél és a Nekünk kiséri embereknek is az összefogás és egymás 
polgármester egyéni, személyi karakterét „összeférhetet- gondolatainak, személyének elfogadása a közösség 
lennek” vagy „önfejűnek” nevezi, az azt a befolyásolás egysége lehet egyetlen jövőnk. A szemléletváltás, amit 
mentes és a nyílt, őszinte stílust kritizálja, amely 16 év hirdettem az csak a változásokra, változtatásokra képes 
elmaradását és társadalmi leépülését próbálja visszafor- képviselőkkel és a változásokat befogadni képes 
dítani. A lemondott képviselők vagy a testület döntéséért, közösséggel lehetséges.
úgy, mint sok más önkormányzati ügyben a polgármester 
nem egy személyben felelős, aki ezt állítja, az a Tanuljunk az idősebb életüket végigdolgozott generáci-
mindenkori pártfegyelem alapján próbálja meg értelmezni óktól; civakodás, internetezés helyett fogjunk tollat, 
az önkormányzatiságot. szerszámot és dolgozzunk a település élhetőbb jövőjéért!

Sajnálom, hogy a választást követően a válságkezelő és Köszönöm a figyelmet!
problémamegoldó munkámat, személyemet és magánéle-
temet többen egyéni érdekeik sérelme miatt, folyamatosan 

Pintér Ferenclejáratták, lejáratják, a polgármestert gyalázzák, de aktív és 
polgármestertevékeny közreműködő munkára felelősség vállalásra 

pedig nem tolakodnak.
 
A lemondott képviselők helyére a választási eredmények 
alapján a következő 4 jelölt kerül felkérésre. Az 
önkormányzat folytatja a megkezdett munkát. A 
polgármester pedig a kritikákat figyelembe véve 
munkájával kapcsolatosan levonja a szükséges 
következtetéseket.

Ezzel kapcsolatban engedjenek meg egy polgármesteri 
észrevételt és javaslatot a tisztelt választók felé. Az 
önkormányzati törvény értelmében minden megválasztott 
képviselőnek évente legalább egy alkalommal kell(ene) 
tartani fogadó napot és be kell számolnia az addig végzett 

Polgármesteri tájékoztató

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Jászkisér Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

002016.április 20-án 15  órakor
 a Városháza házasságkötő temében 

tartja következő soros, nyílt 

 képviselő-testületi ülését.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A testületi ülések anyagait megtekinthetik a 

www.jaszkiser.hu weboldalon, 

a testületi ülések jegyzőkönyvei menüpontban!
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EBZÁRLAT ÉS LEGELTETÉSI TILALOM!
A rókák veszettség elleni, csalétekkel történő immunizálása kezdetének időpontjától számított 21. 

napig, azaz

2016. április 02-től - 2016. április 22-ig,
a helyettes járási főállatorvos

EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT rendelt el!
0

Az ebzárlat tartalma alatt tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy 
azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok 
onnan ki nem szökhetnek. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni. A település területéről 
kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező 
eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni. 
Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartalmára. Az ebzárlat alatt 
húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható. A legeltetési tilalom ideje alatt az állatok legeltetését a lakott 
településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 1000 méteren belül kell 
megszervezni. Az állatok vándorolva történő legeltetése tilos! 

A 2016/2017. nevelési évre történő óvodai 
beíratások időpontját 

2016. május 2-6-ig terjedő napokra 
tűzi ki. 

A póthatáridőt 2016. május 12-13-ig 
terjedő napokra tűzi ki.

áT jékoztatás

Tájékoztató a tűzgyújtás szabályairól
Jászkisér Város Önkormányzata képviselő-testülete 6/2015.(IV.19) számú rendeletének 10.§ rögzíti „Az avar és kerti 
hulladék égetéséről” szóló szabályokat. Ennek megfelelően:

(1) Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási tilalom időtartama alatt.
(2) A tűzgyújtási tilalom alól mentes időszak október 1. napján kezdődik és április 30. napjáig tart.
(3) A lakosság egészségének és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar és kerti hulladék égetése csak a 

tűzgyújtási tilalom alól mentes időszakban hétfőnként és szerdánként 10.00–18.00 óra között megengedett.
(4) Az avar és kerti hulladék között kommunális vagy ipari eredetű hulladék (pl. gumi, műanyag, PVC, stb.) nem 

égethető. 
(5) Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az az emberi 

egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. 
(6) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, a tüzet 

azonnal el kell oltani.
(7) Avar és kerti hulladék csak nagykorú személy felügyelete mellett és a lakókörnyezet kismértékű zavarása mellett 

égethető. 
(8) Az égetés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, amelyekkel a tűz 

terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a rendeletben meghatározott feltételektől eltérő magatartást a 
jogszabályok szerinti szankciók terhelik.
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