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XVI. évfolyam 5. szám

Adventi programajánló
December 10.

November 26.
1600 Gyertyagyújtás a Katolikus Egyházközség
képviselőjével és a Tűzoltó Egyesület tagjaival.
A Csete Balázs Általános Iskola tanulóinak rövid
műsora (1.a és 4.a osztály tanulói)
Játszóház a Csete Balázs Honismereti Egyesület
tagjaival.
0

December 3.
00

16
Gyertyagyújtás a Református Egyházközség
képviselőjével és a Jászkiséri Sportegyesület tagjaival.
Óvodás gyerekek rövid műsora
Hintón érkezik a Mikulás és Krampusza
Játszóház a Csete Balázs Honismereti Egyesület
tagjaival.
0

December 4.
1030 A Búzavirág Népdalkör és a szolnoki Tiszavirág
Férfikar közös hangversenye a Református Templomban.
Szeretetvendégség a Református Közösségi
Házban.
0

December 6.
Megérkezik a Mikulás a Városi Bölcsődébe.
Mikulás - interaktív zenés műsor a Művelődés
házában az óvodás gyerekek részére.
Megérkezik a Mikulás a Csete Balázs Általános
Iskolába.
„Mikuláskupa” óvodásokkal és szülőkkel a
Bem úti tornateremben.
„Mikuláskupa” iskolásokkal a Petőfi úti iskola
uszodájában.
0

900
“Apáról-fiúra” népi gyermekjátékok bemutatója - XXVII. alkalom.
14-16 Kézműves karácsonyvásár
00
16
Gyertyagyújtás a Katolikus Egyházközség
képviselőjével és a Lovas Egyesület tagjaival
A Csete Balázs Általános Iskola tanulóinak rövid
műsora (2. a és 3. b osztály tanulói)
1630 A Zene-bona társulat műsora

0

December 16.
00

17

A Jászkiséri Pedagógus Női Kar
“Karácsonyi koncertje” a Művelődés Házában

0

December 17.
00

17
Váradi László és Suki Tibor koncertje a
Katolikus templomban
0

December 18.
00
14
Mindenki karácsonya
Kiállítás a rajzversenyre nevezett rajzokból a
Művelődés Házában
Óvodás és iskolás csoportok bemutatkozása a
Művelődés Házában.
1600 Gyertyagyújtás a Református Egyházközség
képviselőjével és a Búzavirág Népdalkör közreműködésével.
A mézeskalács dekoráló- és a rajzverseny
eredményhirdetése
A Csete Balázs Általános Iskola tanulóinak rövid
műsora (5.c)
Meglepetés műsor a gyerekek számára.
Cozombolis koncert
0

December 24.
1400 Karácsonyi gyermek Istentisztelet a Református
Egyházközség szervezésében
00
22
Éjféli mise a Katolikus Templomban
0

December 25-26.
930
Úrvacsoravétellel egybekötött ünnepi istentisztelet a Református Templomban
30
11
Adventi elmélkedés – Ünnepi mise a Katolikus
Templomban
0

A Vöröskereszt Jászkiséri alapszervezete minden gyertyagyújtáskor szaloncukorral várja a gyerekeket!

Jászkiséri Tudósító
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2016. október 27-i testületi ülésről
Az ülésen a Képviselő-testület:
?
Módosította a 2016. évi költségvetési rendeletét,
melyben átcsoportosítások miatt volt szükség az
Alapszolgáltatási Központnál, a Bölcsődénél (kerítés
építés, homokozó miatt) és az Óvodánál (normatíva
változás).
?
Egyhangúlag elfogadta A Kisér-Szolg Nonprofit
Kft. beszámolóját. A részletes és teljes körű beszámolóban,
Csortos László ügyvezető vázolta az eddigi tevékenységet,
a jövőbeli terveket és beszámolt a Kft. anyagi helyzetéről.
?
Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a JÁTI
beszámolóját a 2016. évben elvégzett munkálatokról.
?
Beszámolót hallgatott meg a Polgármesteri Hivatal
által végzett hatósági feladatokról, és azt egyhangúlag
elfogadta.
?
Szintén egyhangúlag fogadta el a jegyzői
hatáskörbe tartozó 2016. évi adóigazgatási feladatokról
szóló jegyzői beszámolót.
?
Támogatta a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás tagdíj fizetési kérelmét.
?
Határozott a beérkezett ingatlan felajánlásáról és a
Pénzügyi Bizottság (mely részletesen tárgyalta) javaslatára, elfogadta az előterjesztést.
?
Jakab Judit tanuló Arany János Tehetséggondozó
Programban történő részvételét támogatta és úgy
határozott, hogy évi 30.000- Ft lehet a támogatás, melyre a
kérelmező az iskolalátogatás függvényében (igazolás az
iskolától) tarthat igényt.

A 2016. november 3-i testületi ülés
összefoglalója
A soron kívüli testületi ülésen e Képviselő-testület az
alábbi napirendi pontokat tárgyalta:
?
Halász Dániel kérelmét a Jászkisér, Jókai út 29. sz.
alatti Önkormányzati bérlakás bérbevételére, megtárgyalta
és 7 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
?
A Fő út 51. szám alatti Büfé bérbeadására kiírt
pályázatra, mindössze egy pályázat érkezett, így
liciteljárást nem folytattak le. A testület egyhangúlag
támogatta a beérkezett pályázatot, így Baloghné Gömöri
Gabriellának adta bérbe. A Büfé épületét az Önkormányzat
a JÁTI költségvetéséből felújítva adja át a bérlőnek, havi
37.500.- Ft + ÁFA bérleti díj fejében 5 évre.
?
Módosította a testület az Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatát (SZMSZ). A módosításra azért
volt szükség, mert Pintér Ferenc lemondott Ügyrendi
Bizottsági tagságáról, helyét Baloghné dr. Baka Ibolya
vette át.

?
6 igen 2 nem szavazattal elutasította a Jászkisér
külterület 0152/10 hrsz.-ú marhaistállóra vonatkozó vételi
szándékot.
?
A Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány által
benyújtott, 332.000.- Ft értékű (színes Jászkiséri Tudósító
és plakát) nyomtatásról, mely még 2016. október 2-át
megelőzően, az előző polgármester szóbeli megrendelése
alapján keletkezett, elfogadta és egyhangúlag támogatta a
kifizetést, a tartalék alap terhére.
Lukácsi György polgármester egyben felkérte a pénzügyi
bizottságot, hogy vizsgálja meg a megrendelés körülményeit és jogszerűségét, miért nem készült megrendelő
nyomtatvány, illetve rendelkezésre állt-e kifizetéshez
szükséges összeg.
?
Lukácsi György polgármester előterjesztését, az
Önkormányzat pénzügyi helyzetének átvilágításáról 8 igen
és 1 tartózkodással elfogadta.
Ennek költsége bruttó 889.000 Ft (jogi átvilágítás
254.000.- Ft, pénzügyi átvilágítás 635.000.- Ft).
A polgármester elmondta, hogy az átvilágításra tisztánlátás
érdekében van szükség, hogy a jelenlegi testület ne
kövesse el az esetlegesen feltárt szabálytalanságokat és a
jövőben megpróbáljon mind a jogi, mind a pénzügy
szabályoknak teljes mértékben megfelelni.
?
8 igen és 1 tartózkodással elfogadta az
Önkormányzati pályázatokhoz készített keretszerződést,
melyet a későbbiekben jelentkező Pályázat készítő cégek
részére feltételül szab.
?
Kalmár Zsolt Jászkisér, Téglagyári tanyák 107.
szám alatti eladásra kínált ingatlanának megvételét,
egyhangúlag elutasította.
Jelenleg az Önkormányzat nem kíván ingatlant vásárolni.
Amennyiben a jövőben szüksége lesz a felajánlott
ingatlanra, akkor újratárgyalja az ajánlatot.

További részletes információt az ülésekről a
www.jaszkiser.hu weboldalon
a Testültei ülések jegyzőkönyvei között találhatnak.
-juhi-

Tisztelt Érdeklődők!
A Jászkisér Város Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST
tart

2016. december 14-én (szerda)
17 órakor
A Művelődés Házában,
melyre
sok szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

Jászkiséri Tudósító
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10 millió forint támogatásban részesült településünk
A Belügyminiszter 2016. október 11-én kelt döntésében 10.000.000.- Ft, azaz (tízmillió), rendkívüli
támogatásban részesítette településünket.
A döntés alapján a támogatást kizárólag meghatározott célokra lehet fordítani, a 2016. október 25-én kelt
Támogatói Okiratban szereplő területeken.
Igazgatási feledatok ellátására:
Iskolaműködtetési feladatok ellátására:
Szociális alapellátási feledatok ellátására:
Kulturális feladatok ellátására:
Településüzemeltetési feladatok ellátására:
Egészségügyi alapellátásra:

Felhívás civil szervezetek részére!
Jászkisér Város Önkormányzata, Képviselőtestületének Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottsága,
ez úton kéri a jászkiséri Civil szervezetek képviselőit,
hogy

2017. évi programtervezetüket
2016. november 30-ig
szíveskedjenek eljuttatni a Polgármesteri Hivatalba
vagy a Teleházba.
A programtervezet, a Civil szervezetek programjainak
figyelembevételével készülő, 2017. évi Jászkiséri
programnaptár összeállításához szükséges.

Jóváhagyott támogatás összege
3 000 000.- Ft
1 000 000.- Ft
450 000.- Ft
100 000.- Ft
4 950 000.- Ft
500 000.- Ft

Új jegyzője van Jászkisérnek
2016. November 14-től
új jegyzője van
Jászkisérnek.
A pályázaton meghirdetett
jegyzői állást,
dr. Ádám Mónika
tölti be.

Kéményseprési szolgáltatás – közlemény
November 1-je óta a korábbinál is nagyobb területen végzik a katasztrófavédelem kéményseprői
a lakossági kémények tisztítását, ellenőrzését. Jelenleg 17 megye 2499 települése tartozik a
katasztrófavédelem ellátási területéhez. A gazdálkodó szervezetek tulajdonában lévő kémények
ellenőrzését és tisztítását változatlanul a kéményseprőcégek végzik megrendelésre.
Az, hogy milyen gyakran érkezik valakihez a kéményseprő, attól függ, hogy az adott
háztartásban milyen tüzelőberendezéssel fűtenek, nem pedig attól, hogy fűtési időszak van-e.
Gázüzemű és zárt égésterű tüzelőeszköz esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés
esetében évente érkezik a kéményseprő.
A kötelező lakossági sormunka az egész országban ingyenes. A kéményseprő 15 nappal az ellenőrzés előtt írásos értesítőt
dob a postaládába. Ha a kéményseprő az értesítésben megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb
időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a
kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik,
közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem
készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással.
A kötelező és ingyenes lakossági sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a
levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az
égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének
ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó tevékenységekért változatlanul fizetni kell.
Természetesen lehetőség van arra is, hogy valaki az ingyenes sormunkán túli kéményellenőrzést vagy tisztítást rendeljen
meg. Ezt a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpont kiválasztásával elérhető ügyfélszolgálaton
teheti meg. A két kötelező sormunka között megrendelt ellenőrzés és a sormunkába nem tartozó munkák elvégzése
költségtérítés terhére történik.
A kéménysepréssel kapcsolatos információk elérhetők a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.
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Elkészült a bölcsőde belső kerítése
A kerítés építésre pályázatot írtak ki, melyre egy
zagyvarékasi vállalkozástól (Kókai és Poczók Kft.)
árajánlat érkezett 6.889.490.- Ft elkészítési
értékben. Mivel ez az összeg „kissé” túlárazottnak
tűnt, így új pályázatot írtak ki, melyre egy Jászkiséri
vállalkozó (Pap Sándor) jelentkezett, aki 3.568.762.Ft-ért vállalta, ezért őt bízta meg a Képviselő-testület.

2016. november 10-én megtörtént a bölcsőde kerítés
műszaki átadása. Az udvari kerítés építését
jogszabályi előírások figyelembevételével és az előírt
műszaki tartalomnak megfelelően készítették el.

A kerítés 291.814.- Ft értékű többletmunkával
(nagykapu készítés, mely utólag lett beépítve a
tervbe) készült el, melyet a műszaki ellenőr
jelenlétében Lukácsi György polgármester és Vajas
György alpolgármester jelenlétében adtak át, a
bölcsőde vezető és az ott dolgozók megelégedésére.
A kerítés megfelel az előírásoknak, esztétikailag
nagyon tetszetős és barátságos, így teljes mértékben
megfelel a kisgyermekek védelmére, minimálisra
csökkentve a balesetek lehetőségét.
-juhi-

Kedves gyerekek!
Karácsonyi mézeskalács készítő és dekoráló
versenyt hirdetünk óvodás és általános
iskolás gyermekek részére!
Leadási határidő:

Gyermek rajzversenyt hirdetünk óvodás és
általános iskolás gyermekek részére
”Az én karácsonyfám” címmel!
Leadási határidő:

2016. december 18. 14-15 óra
között a Művelődés Házában!
Eredményhirdetés:

2016. december 18-án
a “Mindenki Karácsonya” c.
rendezvényen, a Művelődés Házában!

Jászkiséri Tudósító
Munkában a zsűri

2016. december 5. 17 óráig
az “Erika Virágvarázs” virágboltban
Fazekas Erikánál!
Eredményhirdetés:

2016. december 18-án
a “Mindenki Karácsonya” c.
rendezvényen, a Művelődés Házában!
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