A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

XVI. évfolyam 2. szám

Bácskossutfhfalvaiak látogatása településünkön
2016. április 4-én, délután, testvértelepülésünkről
Bácskossuthfalváról egy kis küldöttség (Seffer Attila, a
Helyi közösség tanácsának elnöke, Crukovity Gábor, az
Általános Iskola igazgatója, Papp László, a Helyi
közösség tanácsának tagja és Fazekas Róbert, a Helyi
közösség tanácsának alelnöke) tett villámlátogatást
településünkön, hogy személyesen hozzák el a kitelepülés
230-ik évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségre
szóló meghívót.

Szépkorút köszöntöttünk
A küldöttséget Pintér Ferenc polgármester, Balog László
alpolgármester és dr. Szombati Csaba jegyző fogadták.
Rövid kötetlen beszélgetést folytattak a Polgármesteri
Hivatalban, majd tettek egy sétát településünk
központjában. Meglátogatták a Református templomot,
ahol Somodi Lajos tiszteletes úr bemutatta a megújult
templomot és elmondta történetét.
Lehetőség nyílt fölmenni a templomtoronyba, ahonnan
madártávlatból megtekinthették településünket.
Az est végül egy vacsorával zárult a Napközi éttermében.
-juhi-

Pintér Ferenc polgármester és
dr.Szombati Csaba jegyző,május 4-én,
otthonában lánya társaságában,
ajándékkosárral és díszoklevéllel
köszöntötte a
90 éves Tajti András bácsit,
aki április 18-án töltöttebe 90. életévét.
Ez úton kívánunk neki hosszú életet és
jó egészséget!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2016. április 6-i soron kívüli nyílt ülésen
történtekről
A 2016. április 6-i soron kívüli nyílt ülésen, a lemondott
képviselők (Balogh András, Balogh Roland, Borbás József,
Kiss Lajos) helyére a választási bizottság felkérése alapján új
képviselők kerültek.

Az új képviselők Héjáné Kalmár Ildikó, Sebestyén Ferenc,
Szüle Sándor és Tóthné Barna Csilla, a HVB elnöke Ládi
Klára és a Testületi ülésen megjelentek előtt, letették hivatali
esküjüket.
Ezzel egy időben két új külsős
Szociális-bizottsági tag is,
Baloghné Ádám Anikó és
Balogh András, erősíti a
jövőben a testület munkáját.
Az ünnepélyes eskütétel után a
Képviselő-testület az alábbi
előterjesztéseket tárgyalta:
- Jászkisér Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására tett javaslatokat,
- A Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési
programjának keretében 2017. évben megvalósítandó műfüves
pálya megépítésének lehetséges helyszínei közül, a testület, a
Sportpályát javasolta.
-juhi-

Kivonat Jászkisér Önkormányzatának 2016.04.20-ai
testületi ülésén elhangzottakból
- Elsőként az új képviselőknek a Polgármester átadta
megbízólevelüket.
- Pintér Ferenc polgármester beszámolt az utolsó ülés óta történt
fontosabb eseményekről, fejleményekről, elvégzett teendőiről.
Itt említette meg többek között, hogy a Városközpont
átalakítására felkért iroda elkészült a látványtervekkel, ami
elengedhetetlen a pályázat beadásához. Ezzel nagy lépést
tettünk Jászkisér belvárosának megújulása felé. Előkészítés
alatt a hévízkutunk fejlesztéséhez szükséges pályázat beadása.
Ez szükséges ahhoz, hogy a már meglévő befektető, aki jelenleg
jászkiséri mezőgazdasági cégeket keres együttműködéshez (aki

tud ilyen céget, jelezze!), ide tudja hozni 1,8 milliárd forintos,
30-40 főt alkalmazni tervező melegházas beruházását.
Szót ejtett arról az ellentmondásos helyzetről, hogy a
közmunkaprogramra nagyon kevesen jelentkeznek a kiértesített
267 regisztrált Kiséri munkanélküli közül. Teszik (vagyis nem
teszik) ezt úgy, hogy ezzel elesnek a munkanélküli segélytől.
- Döntés született a civil szervezetek támogatásáról, az erre a
célra a költségvetésben elkülönített 500e Ft-ból.

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány 175 eFt

Jászkiséri Ifjúsági Egyesület 130 eFt

Csete Balázs Honismereti Egyesület 80 eFt

Városvédő Polgárőr Egyesület 75 eFt

Egyetértés nyugdíjas klub 30 eFt

Vakok, gyengénlátók klubja 10 eFt
- Döntések születtek az Önkormányzati tulajdonú ingatlanok
eladásáról. A képviselők megegyeztek abban, hogy független
értékbecslőt vonnak be, és az eladásokból befolyt összegeket
kizárólag a település fejlesztésére, pl. ilyen célú pályázatok
önrészére fordíthatják.
A döntés: nem adja el az önkormányzat a marhaistállót. Eladja
viszont a Petőfi út 82. alatt található telket, a jászszentandrási
nyaralóját és a jászjákóhalmi fűrészüzemét.
- Tárgyalták és módosították a Jászkisér Város területén lakást
építeni szándékozó nagycsaládosok ingyenes építési telekhez
juttatásának feltételeiről szóló rendeletet, a szociális
igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
helyi rendeletet, Jászkisér Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatát, a Jászsági
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kötött
Haszonkölcsön szerződést, Dr. Ordodi Antonnal megkötött
megbízási szerződést és Jászkisér Városi Óvoda szervezeti és
Működési Szabályzatát.
- Határoztak Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény
magasabb vezetői munkakör betöltésére létrejövő véleményező
bizottság megválasztásáról. Ennek lényege, hogy a jövőben
magasabb vezetői munkakör betöltésénél bizottságot kell
alapítani, és az adott területen tevékenykedő szakértő
véleménye szükséges az adott munkakörök betöltésére
felterjesztett személyekkel kapcsolatban.
- Az Önkormányzati tulajdonú területek pályázati célú
összevonásáról az ipari területek fejlesztése kapcsán döntöttek.
Egy faipari vállalkozás helyet keres magának, amellyel közösen
az Önkormányzat 50-50%-ban ipari parkot létesítene. A
“virágházi” ingatlanok különálló területekből állnak, a pályázat
beadásához szükséges ezeket a területeket összevonni.
- A testület támogatta a “VP-6-7.4.1.1-16 - Településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”
pályázaton való részvételt.
- Az Önkormányzati állományában lévő üres státuszok
betöltéséről is született döntés. A Polgármester titkárnője közös
megegyezéssel kilépett a csapatból. Pintér Ferenc nem tart
igényt jelenleg asszisztensre, az így megüresedett álláshelyre
fontosabbnak tartja a pályázatok megírásában közreműködő
segítők felvételét.
- Polgármesteri kezdeményezésre előkészületek kezdődtek a
Temető kerítésének cseréjére.
-Mihalyk-
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Jászkisér város Polgármesteri Hivatalának szervezeti felépítése
Dr. Szombati Csaba
jegyző
I. emelet 1. szoba

Kovács Orsolya
ügyviteli referens
Járás melletti épület

Jogi és Hatósági Osztály
főépület földszint
jobb oldal

Pénzügyi Osztály
főépület földszint
bal oldal

Jegyzői asszisztens

pályázható

Személyügyi és Humán
Kapcsolati Osztály
főépület I. emelet

Városfejlesztési és Műszaki
Kapcsolati Osztály
hátsó udvari épület, jobb oldal
Osztályvezető

pályázható

Osztályvezető

Osztályvezető

pályázható

pályázható

Szórád-Kontér Andrea
osztályvezető

Szabados Zsanett
adóügyi referens

Tóth Imréné
mb. osztályvezető

Boros Andrea
személyzeti referens

Fábián Attila
településfejlesztési referens

Ragó Szilvia
szociálisügyi referens

Balogh Ferencné
számviteli referens

Muhiné Jász Erika
közfoglalkoztatási referens

Benedek József
település üzemeltetési
referens

Csehné Tóth Krisztina
szociálisügyi referens

Lévai Tamás
számviteli referens

Duka Marianna
humán kapcsolattartó

Benedek Henriette
pályázati referens

Kalmárné Rab Emerencia
anyakönyvvezető

Gulyás Zsanett
pénztáros

Fars Helga
pénzügyi referens

Molnár Tibor
közterületfelügyelő

Galambosi Kornél
számviteli referens

Balog Róbert
informatikus

Deák Erika
költségvetési referens
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Nádvágás

Értesítjük a lakosságot, hogy a

Az önkormányzati tulajdonú, művelésből kivett nádas
területeken, március hónapban, karbantartó nádvágást
végeztek annak érdekében, hogy a következő szezonban
értékesíthető nádat tudjanak nyerni.

Polgármesteri Hivatalban
2016.
július 25. és augusztus 5.
között,

IGAZGATÁSI SZÜNET
lesz!
Az igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nincs, de a
halaszthatatlan ügyekben – elsősorban anyakönyvi
ügyintézés, költségvetési, adószámlák zárása – ügyelet
tartására kerül sor, melynek szabályozása jegyzői
utasításban történik.
Dr. Szombati Csaba
jegyző

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
Jászkisér Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
00

2016. augusztus 17-én 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!

Álláshirdetés
Jászkisér Város Önkormányzat keres,
25 év alatti fiatalokat, 3 hónapra,
zöldségtermesztésre, értékesítésre, valamint
idénymunkásokat 5000.- Ft/nap
(5 nap munka, 1 nap pihenő, max. 15 nap/hó)
Jelentkezni lehet:
Jászkisér Város Önkormányzata,
5137 Jászkisér, Fő út 7.
tel.: +36-57/550-130
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KISÉR-Szolg. Nonprofit Kft. hírei
A Kft. az elmúlt napokban megkezdte 6 fővel az
útkarbantartási munkálatokat. A rendelkezésre álló
felszerelés:
- Ford Tranzit 6 fő szállítására alkalmas,
többfunkciós kisteherautó,
- döngölő béka,
- lapvibrátor,
- aggregátor,
- minikotró utánfutón,
- úthenger
A Kft. vásárolt 6 kamion kohósalakot, 6 kamion zúzott
3
követ, összesen 12X17 m anyagot az utak karbantartásához

A zöldterület karbantartást 9 fővel kezdte meg. Az ehhez
rendelkezésre álló eszközök és felszerelések a következők:
- Ford Tranzit 6 fő szállítására alkalmas,
többfunkciós kisteherautó,
- 9 db benzines fűkasza
- 2 MTZ
- 1 Rézsűkaszával

Itt említjük meg, hogy a Kft.-nél megrendelhető
magánterületek, udvarok fűnyírása 6 Ft/m² áron.
A megrendelhető minimum terület: 100 m2.

A Kft-től továbbá meg lehet rendelni munkagépeket,
kezelővel, lakossági és közületi munkavégzésre egyaránt
az alábbi árakon:
Caterpillar
9000 Ft + Áfa/óra
MTZ
5000 Ft + Áfa/óra
Kismarkoló 4000 Ft + Áfa/óra
Úthenger
4000 Ft + Áfa/óra
Multikar
1 helyi fuvar 1200 Ft + Áfa/fuvar,
távolsági fuvar 200 Ft + Áfa/km.
A fenti szolgáltatások megrendelhetők személyesen a
Kft. irodájában (5137 Jászkisér, Fő út 7.), illetve a
+36-57/451-950 és +36-70/199-69-60
telefonszámokon.

Közmunkaprogram
Az Önkormányzat az idei évben is, hasonlóan az
előzőekhez, közmunkaprogramokban vesz részt.
A jelenleg futó közmunkaprogramok a következők:
START mezőgazdasági közmunkaprogramban
(14 ha homoktövis ültetvény,
valamint a kibővített, előző évben elkezdett
zöldségeskert művelése) 60 fő
START földút karbantartás keretében 60 fő
Közút karbantartás keretében 30 fő
Intézményeknél 15 fő,valamint
2 tanfolyamon
(állatgondozó, energianövény termesztő) 46 fő,
GINOP Út a versenyszférába 6 fő
Összesen 217 fő vesz részt jelenleg közmunkában.

Jászkiséri Tudósító
Munkában a zsűri

Kapálják a homoktövist

Homoktövis

A mezőgazdasági közmunkaprogram résztvevői
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