XVII. évfolyam 1. szám

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

Tisztelt Jászkiséri Polgárok,

Kedves Barátaim!
Sok szeretettel köszöntöm Önöket a 2017. évben!
Biztos vagyok benne, hogy jó hangulatban,
vidáman töltötték a Szilveszter ünnepét, mindenki
kortyolt az éjféli pezsgőből. Számomra ez a pohár
pezsgő ezen az éjszakán több volt, mint más
szilveszteri éjszakán!
Most a poharamban 100 millió buborékot láttam,
és arra gondoltam, hogy Magyarország Kormánya
nem csak karácsonyi ajándékkal lepte meg a kiséri
embereket, hanem az elvégzett kétkezi
munkájukat, ahogyan építették a Művelődés Házát,
azt a munkát is elismerték.
De néztem a felszínre törekvő sok buborékot, és
azokra a kiséri tehetséges fiatalokra is gondoltam,
akik versenyeket, bajnokságokat, fesztiválokat
nyertek vagy szerveztek, dicsőséget hozva
Jászkisérnek. A sok felfelé futó buborék között
találtam két gyöngyszemet, akikre emberségük,
tehetségük, szorgalmuk, alázatuk miatt mindig
csodálattal gondolok, Ládi Józsira és Váradi Lacira.

A jelenben kell úgy dolgoznunk együtt, egymásért,
hogy a jövő tudjon az örökségükkel boldogulni,
hogy büszkék legyenek ránk, büszkék legyenek
jászkisérinek lenni!
Ehhez kívánok minden kisérinek, éljen bárhol a
világban, erőt, egészséget, szerető családot!
Jászkisér, 2017.01.01.

Aztán a sok apró, cikázó buborékokat látván a
bölcsisek, ovisok, iskolások jutottak eszembe, a
jövő!

Barátsággal:
Lukácsi György
polgármester

Jó helyre került az ajándék hűtő
A 2016 december 21-i testületi ülés végén Lukácsi György
polgármester úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Jászkisér Város
Önkormányzata a Jászberényi Önkormányzattól ajándékba kapott 1
db hűtőszekrényt, melyet megérkezése után felajánlanak a Zsigó
családnak, ahol 2016. május 1-én, koraszülött hármas ikrek születtek.
A hűtőszekrényt december 23-án adta át Lukácsi György
polgármester, dr. Ádám Mónika jegyző és Vajas György
alpolgármester a családnak.
Biztosak vagyunk benne, hogy jobb helyre nem kerülhetett volna.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2016. december 13-i soron kívüli nyílt ülés
összefoglalója
Az ülésen a Képviselő-testület:
1. Megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a
Jászkiséri Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. A
változtatásra a Hivatal szervezeti felépítésének változása
miatt volt szükség. Az ésszerűségi szempontok és a
hatékonyabb feladatellátás érdekében a jövőben a jelenlegi
négy osztály helyett mindössze két osztály lesz, Pénzügyiés Igazgatási Osztály. Újból lesz Aljegyző aki az igazgatási
osztályt is vezeti, valamint személyével megoldódik a
Jegyző helyettesítése is. Az Igazgatási Osztályon belül, két
csoport működik, az Igazgatási valamint a Műszaki és
Városfejlesztési csoport.
2. Módosította a Jászkisér Város Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 13/2013 (XI. 04.) önkormányzati
rendeletét, a személyi változások és kormányhivatal által
feltárt hiányosságok javítása miatt.
3. Elfogadta az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 9/2016. (III.5.) önkormányzati
rendelet módosítására benyújtott előterjesztést.
4. Elfogadta Jászkisér Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. évi munkatervét.
5. A hulladékkezelés közszolgáltatás keretein belül
a gyűjtés és szállítás ellátásának és a kapcsolódó hatáskör
gyakorlásának a REGIO-KOM Térségi Szolgáltató
Társulás részére történő átruházásról szóló előterjesztést
megtárgyalta és 7 igen 1 nem szavazattal elfogadta.
6. A települési önkormányzat által működtetett
köznevelési intézmény működtetésének tankerületi
központ részére történő átadás- átvételéről szóló
előterjesztést megvitatta és egyhangúlag elfogadta. 2017.
január 1-től az Általános Iskola épületeit a tankerület fogja
üzemeltetni, a napközi, a Bem úti tornaterem és az uszoda
kivételével.
7. Megtárgyalta és 7 igen 1 nem szavazattal
elfogadta a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
fenntartójával, a családsegítés szociális alapszolgáltatásra,
valamint a gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó ellátási
szerződés megkötéséről szóló előterjesztést.
8. 7 igen és 1 tartózkodás mellett, támogatta a
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása szervezésében
működő térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz történő
csatlakozásról szóló előterjesztést, melyről a jövőben
részletes tájékoztatást adunk a lakosságnak.
9. A „VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és
munkagépek beszerzése” című pályázat benyújtásáról
szóló előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

10. Szintén egyhangúlag fogadta el az Alföld
Vállalkozásfejlesztő Innovációs Kft-vel kötendő
megbízási keretszerződésről szóló előterjesztést.
11. Meghallgatta Vajas György alpolgármester
tájékoztatását a 2017. évi startmunka programokról, az
elképzelt munkalábakról és a hozzá rendelt létszámokról.
A jövő évben 100%-os támogatást a 15 főt meg nem haladó
munkalábak kapnak, ezért úgy kell kialakítani a
programokat, hogy lehetőleg ezen kereteken belül legyen
az egyes programok létszáma.Az elképzeléseket a testület
támogatta.
12. Az Agrár-Környezetgazdálkodás kifizetés2016.(VP-4-10.1.1.2-16) pályázat benyújtásáról és
szakértői szerződés megkötéséről szóló előterjesztést
egyhangúlag támogatta.

Tájékoztató a 2016. december 21. napján
tartott soron kívüli Képviselő-testületi ülésről
Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az ülésen három előterjesztésről döntött:
1. Jászkisér Város Önkormányzata az
Önkormányzat jogi képviseletének ellátása érdekében
2017. január 1. napjától, határozatlan időre, megbízási
szerződést köt dr. Sonkoly Judit ügyvédnővel.
A kötelező ügyvédi képviselettel járó földhivatali
eljárások, a fizetési meghagyások és behajtások mellett a
csapadékvíz elvezető rendszer megépítése kapcsán
felmerült garanciális javításokhoz kapcsolódóan is
célszerű jogi képviselővel a város érdekében eljárni.
A fentieken túl 2016. július 01. napjától bevezetésre került
a bírósági elektronikus ügyintézés, amely szintén állandó
ügyvédi képviselet keretében eredményez hatékonyabb
eljárást.
2. A Képviselő-testület megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadta a Jászkisér 1. számú háziorvosi
körzetében 1 fő ápoló alkalmazására kötött
munkaszerződés határozatlan időre történő módosítását.
Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. október 20. napján határozott időre, 2016. december
31. napját megjelölve hagyta jóvá Tarné Tóth Tímea 2016.
július 13. napján kötött munkaszerződését, annak ellenére,
hogy 2016. tavaszán a pályázat határozatlan idejű
munkakör betöltésére került kiírásra, a munkaszerződés
ennek megfelelően határozatlan idejű munkaviszonyra jött
létre. Az ellentmondás orvoslása érdekében szükséges volt
még 2016. évben rendeznie a Képviselő-testületnek az
ápolónő jogviszonyát.
3. Szintén a fenti indokok miatt szükséges volt a
JÁTI vezetője jogviszonyának, illetve illetményének
rendezésére, mivel itt is határozott idejű szerződése volt a
vezetőnek, új pályázat nem került kiírásra.
Jászkisér Város Önkormányzatának célja a kötelező
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önkormányzati feladatellátás hatékonyságának növelése,
amely a JÁTI, valamint a KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft.
tevékenységének racionalizálásával valósítható meg, ezért
2017. tavaszán az intézmény, illetve a Kft. átszervezése
várható. A jövőbeni feladatok meghatározásáig biztosan
szükséges a JÁTI működése, nem maradhat vezető nélkül
az intézmény. Ezt az előterjesztést 7 igen és 1 tartózkodás
mellett fogadta el a Képviselő-testület.

ajándékba kapott 1 db hűtőszekrényt, melyet megérkezése
után felajánlanak a Zsigó családnak, ahol 2016. május 1én, koraszülött hármas ikrek születtek. A jelenlévők
egyhangúlag támogatták az adományozást, és
megelégedéssel nyugtázták, hogy az ajándék jó helyre
kerül.
További részletes információt az ülésekről a
www.jaszkiser.hu weboldalon
a Testültei ülések jegyzőkönyvei között találhatnak.

Az ülés végén Lukácsi György polgármester úr
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Jászkisér Város
Önkormányzata a Jászberényi Önkormányzattól
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1943. január 12. - A doni áttörés

Tisztelt lakosok!
Jászkisér Város Képviselő-testülete

0

Január 12. – a doni áttörés emléknapja. A II. világháború
idején, 1943. januárjában a Don mellett elszenvedett
katonai vereség a magyar történelem egyik legnagyobb
katasztrófája volt. Szokás a 2. Mohácsnak, vagy a Magyar
Golgotának is nevezni. A 2. magyar hadsereg összesen kb.
200 ezer katonája vett részt a doni harcokban.
A hadsereg Jány Gusztáv vezérezredes parancsnoksága
alatt 1942. április 11-én indult el Magyarországról és
június 27-én érte el a frontvonalat. A hadsereg célja a doni
frontszakaszon egy kb. 200 km hosszú frontszakasz
tartása volt. A szovjet áttörés január 12-én indult meg az
urivi hídfőből, közel – 40 fokos hidegben. Január 14. - re
megsemmisült a hadsereg 1/3 - a. Nem sokkal később
megindul a visszavonulás, a 2. magyar hadsereg teljesen
felmorzsolódik.
A veszteségek kapcsán a legvalószínűbb, hogy kb. 120
ezer fő a 2. magyar hadsereg egy éves keleti hadszíntéri
tevékenysége során elesett, megsebesült, vagy fogságba
esett. A Donnál harcoló katonák között voltak jászkisériek
is. Az utóbbi időben a Kozma Mihály vezette Jazyges
Íjászegyesület igyekezett összegyűjteni a Don-kanyarban
harcoló jászkiséri férfiak neveit. Munkájukért köszönet
illeti őket. Közlésük alapján a Donnál harcoló
jászkisériek névsora:
Ádám József, Barok Imre, Birkás Ferenc, Duka József,
Duka József, Fazekas István, Fodor József, Karkus János,
Kis Béla, Ládi Ferenc, Molnár Ferenc, Nagy István,
Nemes János, Ozsvát András, Patakfalvi János, Simonyi
Gerzson, Szabó András, Cs. Szabó István, Szanyi Ferenc,
Taracsák József.

Dicsőség a Hősöknek!

ifj. Ádám Kálmán

Megemlékezésünket

2017. január 12-én
(csütörtök)

1700 órakor
tartjuk

a Csete Balázs
Általános Iskola aulájában
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következő, soros nyílt ülését

2017. január 26-án (csütörtök)
16 órakor
tartja
a Városháza házasságkötő termében,
melyre sok szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
100 millió forint Kormányzati támogatás
a jászkiséri Művelődési Ház felújítására
Jászkisér Város Önkormányzata a Makovecz Imre által
tervezett Művelődési Ház felújítására 100 millió forint
vissza nem térítendő támogatásban részesül.
0

Magyarország Kormánya szerint Makovecz Imre
életműve olyan kulturális és nemzeti érdeket képvisel,
amelynek megóvása és megőrzése kiemelten fontos.
A Makovecz Imre hagyatékáról való gondoskodás, és
életművének a jövő nemzedékkel való megismertetése
keretében a Kormány – 1850/2016. (XII.23.) számú
határozatában foglaltak szerint – 100 millió forint
vissza nem térítendő támogatás kiutalásával kívánja
megvalósítani a jászkiséri Művelődési Ház épületének
felújítását.
A beruházás megvalósítása a fejlődést szolgálja
városunkban, hiszen a jövőben az óvodásaink,
iskolásaink, fiataljaink és időseink a megszokott, de
megújult, minden igényt kielégítő környezetben
tarthatják szabadidős közösségi tevékenységeiket,
valamint vehetnek részt városi rendezvényeinken.
0

A támogatási szerződés aláírására 2017. január elején
kerül sor a Miniszterelnökségen.
0

Tisztelettel:
0

Lukácsi György
polgármester
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TÁJÉKOZTATÁS
törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya
2016. június 13-án a Jászkiséri Polgármesteri Hivatalban tartott személyes konzultáción működési hibákat,
hiányosságokat, jogszabálysértéseket tárt fel, amely nyomán jegyzőkönyvbe foglalt összegző megállapításokat és
javaslatokat tett Önkormányzatunk részére.
A városvezetés július 20-án intézkedési tervet készített, augusztus 31-én pedig tájékoztatást adott ugyan a jövőben
tervezett intézkedésekről, azonban a jogszabálysértések teljes körű megszüntetésére 2016. december 13-án került sor.
Dr. Kollár István a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályvezetője 2016. december 21-én az alábbiak
szerint zárta le az eljárást:
„A polgármester és a jegyző személyében időközben bekövetkezett változás miatt azonban bizonyos
jogszabálysértések megszüntetésére csak a Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 24/2016. (XII.14.) számú rendelettel került sor.
A fent leírtak ismeretében a helyszíni konzultáció alapján indított eljárást lezárom.”
dr. Ádám Mónika
jegyző

Új struktúrában működik
a Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatalban a feladatok racionalizálásával
egyidejűleg a szervezeti struktúra is változott.
Az eddig indokoltnál több számban működő négy
osztály (pénzügyi osztály, jogi- és hatósági osztály,
személyügyi és humán kapcsolati osztály, városfejlesztési
és műszaki osztály) helyett a jövőben csupán két
osztályra tagozódik a Hivatal. A feladatokat a Pénzügyi
Osztály, valamint az Igazgatási Osztály fogja ellátni.
2015. évben átgondolatlan lépéssel megszüntetésre
került az aljegyzői poszt, így indokolatlanul sok feladat
hárult a Jegyzőre és megfelelő végzettséggel rendelkező
személy sem volt a Hivatalban, aki a helyettesítésére
jogosult lett volna.
Az Igazgatási Osztályt tevékenységét az újonnan
kinevezett Aljegyző, Mudris Andrásné dr., a Pénzügyi
Osztályt pedig Bordáné Boros Krisztina osztályvezető
irányítja.
Az Igazgatási Osztályon belül két csoport, az Igazgatásivalamint a Műszaki és Városfejlesztési Csoport
működik.
A hatékonyabb és felelősségteljes munkavégzés
érdekében a feladatok áttekintése és megosztása jelenleg
is folyik, így személyre szabott munkaköri leírás
segítségével elvárható a köztisztviselői munkamorál,
valamint az ügyintézés javulása, az ügyfélbarát
önkormányzati munka kialakítása, melyet a jelenlegi
városvezetés célként tűzött ki.

Meghívó

A MAGYAR

KULTÚRA
NAPJA
Január 22. vasárnap 1700
helyszín: A Művelődés Háza
Program:

- Köszöntőt mond: Lukácsi György polgármester
0

- Ünnepi beszéd:

Balogh György
A Művelődés Háza igazgatója

0

- A Magyar kultúra Napja alkalmából meghirdetett
rajzverseny eredményhirdetése
0

- Szavalat - a Csete Balázs Általános iskola alsó
tagozatos szavalóversenyének nyertesei
0

- Meister Éva színművésznő műsora
Dalok amiken felnőttünk (életem dalban elmesélve)
Zongorán kísér: Zajácz András

-juhi-

Jászkiséri Tudósító
Munkában a zsűri

2
0
1
7

Mindenkit szeretettel várunk!
Kiadja:
JÁSZKISÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Felelős kiadó: Lukácsi György polgármester
ISSN 2061-9979
Nyomdai munkák: TELEPRINT, Jászkisér

