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Másfél millió forint az I. világháborús emlékmûre
Településünk évek óta próbál pályázati forrást
találni az I. világháborús emlékmû teljes
felújítására, de eddig eredménytelenül.
2017. január 26-án érkezett a jó hír, hogy a Középés Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, kiírásra
benyújtott pályázaton 1.500.000.- Ft-ot nyert
településünk.
A támogatást az elsõ világháború történelmi
emlékeit õrzõ emlékmûvek - Jászkisér esetében az
I. világháborús emlékmû - rendbetételére,
helyreállítására lehet fordítani.
Lukácsi György
polgármester

Az operett dallamai
"NÕNAP 2017”
2017. március
3. (péntek)
00
17 óra,
A Mûvelõdés Háza,
Jászkisér
Fellépnek:

Oszvald Marika
operett énekes, érdemes mûvész,
a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja

Bozsó József
színmûvész

Jegyek ingyenesen igényelhetõek
a szabad férõhelyek erejéig
a Mûvelõdés Házában és Cseh Gábornénál
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2017. január 26-i Képviselõ-testületi ülés
összefoglalója
0

Az ülésen a Képviselõ-testület:
?
Meghallgatta Lukácsi György polgármester tájékoztatóját,
a két ülés között történt fontosabb eseményekrõl, a képviselõtestület megbízása alapján végzett feladatokról.
?
Módosította a helyi iparûzési adóról szóló rendeletet, mely
szerint a jövõben adómentes a településen a vállalkozói
formában végzett háziorvosi, fogorvosi és védõnõi tevékenység,
ha annak vállalkozási szintû iparûzési adóalapja az adóévben a
20 millió forintot nem haladja meg.
?
Módosította az egyes gondozási- és gyermekétkeztetési díj
megállapításáról szóló rendeletét.
?
Módosította Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõtestületének szervezeti és mûködési szabályzatát (SZMSZ),
melybõl hatályon kívül helyezte az 5. mellékletet, mivel az
határozati szinten is kezelhetõ, így nem igényli az évenkénti
SZMSZ módosítást.
?
Meghallgatta Lukácsi György polgármester szóbeli
tájékoztatóját a Jász utca felújítási munkálatairól.
A polgármester levelet kapott Németh Ervintõl, aki állítása
szerint az elõzõ polgármesterrel kötött szóbeli megállapodás
alapján felújította a Jász utcát.
A megállapodásról írásos dokumentum nem lelhetõ fel az
Önkormányzatnál és a régebbi testületi tagoknak sincs
tudomásuk arról, hogy valaha is szóba került volna ez a
megbízás.
A megbízáshoz Képviselõ-testületi határozatot kellett volna
elfogadni, ezért az a jogi helyzet állt elõ, hogy a megbízottnak
kell bizonyítani a megállapodás létrejöttét és az elvégzett munka
értékét, szakszerûségét.
?
Egyhangúlag elfogadta Furákné Lázók Erzsébet Szociális
és Egészségügyi bizottsági, nem képviselõ tagjának lemondását
és helyére, Glodicsné Szikszai Barbarát választotta meg.
?
Elfogadta a 2016. IV. negyedévi képviselõ-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
?
Meghallgatta és elfogadta a Jászkisér Polgármesteri Hivatal
kiadmányozási rendjérõl szóló határozatot.
?
Módosította a Városi Bölcsõde alapító okiratát, melyre a
dolgozók munkahelyi étkeztetésére vonatkozó változás miatt
volt szükség.
?
Döntött a Város Önkormányzata által szervezett rendezvények költségvetésérõl, így 2017. évben a rendezvényekre
1.800.000.- Ft-ot kell elkülöníteni a költségvetésben erre a célra.
?
Átnézte és elfogadta a helyi civil szervezetek beszámolóját,
a 2016. évben kapott önkormányzati támogatások felhasználásáról.
?
A Jászkisér Város Önkormányzata 2017. évi folyószámla és
munkabérhitel igénybevételérõl szóló elõterjesztést egyhangúlag támogatta.
?
A KISÉR-SZOLG Nonptofit Kft. 2017. évre vonatkozó
üzleti tervét hiányosnak találta és úgy döntött, hogy 2017.
február 7-ig egy kiegészített, részletes tervet kell készíteni a Kftnek.
?
A KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. felügyelõ bizottsági
tagjának megválasztásáról szóló elõterjesztést elfogadta, így a
felügyelõ bizottság elnökének Lukácsi György polgármestert
választotta meg.
?
A Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény vezetõjének
megbízásáról szóló elõterjesztést elfogadta, így 2017. január 26tól az intézmény megszûnéséig, de maximum 2 évig Rácz
Istvánt bízta meg a JÁTI vezetõi feladatainak ellátására.
?
A polgármester illetményének és költségtérítésének

megállapításáról szóló elõterjesztést elfogadta.
A módosításokra azért volt szükség, mert 2017. január 1-tõl a
törvényi változások miatt a polgármester illetménye és
költségtérítése, a korábbi helyettes államtitkári illetmények
helyett, az államtitkári illetményhez lett igazítva mely annak
60%-a.
A polgármester illetménye 2017. január 1-tõl – a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelõen – bruttó 598.300.- Ft,
költségtérítése 89.745.- Ft.
?
Elfogadta a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt
Társulási Megállapodását.
?
Elfogadta Baloghné dr. Baka Ibolya képviselõ, januári és
februári tiszteletdíjának a Pendzsom Néptánc Egyesület
támogatására szóló felajánlását, melynek összege 116.000.- Ft.
?
A Jászkiséri Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodást felülvizsgálta és elfogadta.
?
Az EFOP-3.9.1-VEKOP-16 azonosítószámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” címû pályázat benyújtásáról szóló elõterjesztést támogatta.
A pályázat az a jövõben bevezetendõ, a lakosság teljes körét
érintõ közigazgatási munka informatikai eszközökkel való
100%-os támogatásáról szól.
?
Csatlakozott a „Humán kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben – kezdeményezett térségek” címû 100%-os támogatottságú pályázati kiíráshoz. Jászkisér Város Önkormányzata
Jászapáti Város, mint járásszékhely vezetésével létrejövõ
konzorcium tagjaként csatlakozik a pályázathoz.
?
Jóváhagyta a Jászkisér Város Településfejlesztési
Koncepció 2015-2030 tárgyában érkezett tervezõi válaszokat és
javasolta azok beépítését a koncepcióba.
?
Ismételten megvitatta a Bokor Ferenc Kovácsmûhely
eszközeinek, szerszámainak felajánlásáról szóló elõterjesztést
és úgy döntött, hogy fölveszi a kapcsolatot a felajánlókkal.
Mivel az Önkormányzat nem tud megfelelõ helyet biztosítani, a
megadott feltételekkel, a gyûjtemény számára így megpróbál
egyeztetni az örökösökkel, a mûhely és az eszközök más
formában való helybentartásáról.
?
A Hajdú Zsolt által 2017. évben rendezendõ gyermeknap
támogatásáról szóló elõterjesztést megvitatta. Mivel pályázati
forrásból lesz megrendezve a Városi Gyermeknap, így külön
támogatást nem tudnak adni, viszont bevonják az ötleteket és
szívesen fogadják a segítséget a rendezvény sikeres
lebonyolítása érdekében.
?
Módosította a 280/2016. (XI.03.) sz. határozatát, mely
tévesen lett megfogalmazva, így a helyesbített határozat a
következõ képen szól:
”Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy
határozott, hogy a Jászkisér 2119/3 helyrajzi számú, 1230 m2
nagyságú, lakóház, udvar, gazdasági épület mûvelési ágú házas
ingatlant nem vásárolja meg.”
0

A 2017. február 7-i Képviselõ-testületi ülés
összefoglalója
0

?
A soron kívüli testületi ülésen, a Képviselõ-testület elfogadta

a KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. ügyvezetõi álláshelyére
történõ pályázati kiírásról szóló elõterjesztést.
?
Megtárgyalta a Tisza-völgyi Közmûfejlesztõ Beruházási
Társulás Tanácsa Elnökhelyettesének delegálásáról szóló
elõterjesztést és Lukácsi György polgármestert delegálta a
társulás alelnökének.
-juhi-
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TÁJÉKOZTATÓ
Jászkisér Város Önkormányzata 2015. - 2016. évekre vonatkozó
pénzügyi-gazdasági-jogi átvilágításának eredményérõl
Önkormányzatunk 2016. november 3. napján hozott
határozatával elrendelte a város elmúlt két évének pénzügyigazdasági-jogi ellenõrzését. A magas szakmai színvonalú –
nemzetközi könyvvizsgálati standarddal összhangban elvégzett
– átvilágítást Renztné dr. Bezdán Edit, Jász-Nagykun-Szolnok
Megye fõjegyzõje, valamint Csehné Köteles Rozália
könyvvizsgáló végezte.

költségvetés tervezésekor szembesült az új városvezetés a
fentiekben említett átgondolatlan, pénzügyileg megalapozatlan,
mai napig ki nem egyenlített kötelezettségvállalások valós
összegérõl, amely idén kb. 22 millió forint terhet ró
önkormányzatunkra. Mindemellett részben a 2016. évben
túltervezett közfoglalkoztatott létszám végett 42 millió forinttal
kevesebb támogatás érkezik a szociális feladatok ellátására.

0

Az ellenõrzés több ponton az Önkormányzat és a Polgármesteri
Hivatal mûködésének szabálytalanságait állapította meg,
amelyek közül a legfontosabbak:
0

A könyvvizsgáló megállapításai:
0

2015. év
A város költségvetésében nem mutatták be a Képviselõtestületnek, hogy a költségvetés mely pontokon, milyen
kockázatokat tartalmaz. A szakszerû és gondos költségvetési
tervezés elengedhetetlen eleme a tartalék képzés, hiszen az év
közben történõ váratlan kiadásokat ezen tartalékból van
lehetõsége az önkormányzatnak finanszírozni. A 2015. évi
költségvetésben azonban sem általános, sem céltartalék nem
került betervezésre, nem állt rendelkezésre, így fordulhatott elõ,
hogy több, mint 8 millió forint összegben olyan
kötelezettségeket vállalt az önkormányzat, amelyre nem
volt valós fedezete.
0

Mindez 2015. október 21. napján oda vezetett, hogy „kidurrant”
az általános és céltartalékos „lufi”, mert a képviselõ-testület
akkor jött rá, hogy a tartalékból finanszírozni kívánt pályázati
önerõkhöz nem volt valós költségvetési háttér.
0

Az önkormányzati költségvetési rendeletben a bevételi és
kiadási oldal egyezõtlensége jogilag és szakmailag sem
fogadható el. Mindenféle kontroll nélkül ilyen formában
Képviselõ-testület elé engedni a költségvetési rendeletet nagy
felelõtlenség.
A jegyzõ és a polgármester hiába költött tehát százezreket
szabályzat mintákra, ha azokat pont a helyi sajátosságok
kialakítása, bemutatása, gyakorlatban való folyamatos
alkalmazása nélkül vezette be.
0

A likvid és a munkabérhitel folyamatos igénybevételét a
jegyzõ és a polgármester természetes jelenségként definiálja a
képviselõk számára, pedig a 2013. január 01. napjától bevezetett
feladatalapú finanszírozás alapján történõ gazdálkodás
egyáltalán nem tekinti annak. A mûködés biztosításához
folyamatosan fenntartott hitel egy adósságspirált eredményez, amibõl csak az okok végleges megszüntetésével lehet
kiszállni.
2016. év:
A 2015. évi zárszámadás elfogadásakor úgy sikerült nullás
költségvetést teljesíteni, hogy 30 millió Ft-os szállítói
állományt – a kifizetések pénzügyi teljesítésének áthúzódásával – egész egyszerûen áttoltak a 2016. évre.
0

2016. évben a hiány finanszírozását az Önkormányzat a
maradvány igénybevételével kívánta biztosítani, azon
maradvány igénybevételével, amely feladattal terhelt,
hiszen kifizetetlen számlák, bérek álltak mögötte.
0

A gazdasági átvilágítást követõen, a napokban, azaz a 2017. évi

A jogi átvilágítás során a fõjegyzõ Asszony az alábbi
legfontosabb hiányosságokat állapította meg:
0

A Polgármesteri Hivatal szervezete túltagolt volt az ellenõrzött
idõszakban, mindez megdrágította a szervezet mûködését,
másrészt a jegyzõ helyettesítése sem volt megoldott.
0

A jogszerû önkormányzati és hivatali mûködést biztosítandó
szabályzatok ellenõrzése kapcsán megállapítható, hogy nem
minden szabályzat volt aláírva, amely megkérdõjelezi azok
hatályosságát. Elkészítésük jól láthatóan a megvásárolható
szabályzatminták alapján, elnagyolva történt. Az ellenõrzéskor számos szabályzat nem volt fellelhetõ a Hivatalban.
0

Az önkormányzat kötelezettségvállalásait tartalmazó szerzõdések hiányosan, vagy egyáltalán nem álltak rendelkezésre.
0

A fentiekben foglalt szabálytalanságok megszüntetése – a napi
munkavégzés mellett – rendkívüli munkaterhet jelent a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselõinek, valamint az új
városvezetésnek, hiszen új szabályzatokat kell teljeskörûen
elkészíteni, szerzõdés nyilvántartási rendszert kell összeállítani és bevezetni, valamint az elmúlt két évben Hivatalban
történt 48 fõt érintõ személycsere eredményeként, valamennyi köztisztviselõnek új munkaköri leírást kell
elkészíteni.
A pénzügyi-gazdasági-jogi átvilágítás minden tekintetben
hasznos és eredményes volt, a hibák pontos feltüntetése
útmutatóként szolgálhat a jövõre nézve. Egyértelmûen
kimutatta a jelentés, hogy melyek azok a feladatok,
amelyeket a hatékony gazdálkodás és városvezetés
érdekében elengedhetetlenül szükséges végrehajtanunk.
0
Jászkisér, 2017. február 09.
0
Lukácsi György
polgármester

Tisztelt lakosok!
Jászkisér Város Képviselõ-testülete

következõ, soros nyílt ülését

2017. február 23-án (csütörtök)
16 órakor
tartja
a Városháza házasságkötõ termében,
melyre sok szeretettel várunk
minden érdeklõdõt!
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Jászkisér Város 2017. I. féléves rendezvény terve
A rendezvény
idõpontja
Március 3. 17 óra
Március 4.
Március 11.
Március 15.
Március 18.
Március 20.
Március 25.
Április 4.
Április 13. 10 óra
Április 13. 18 óra
Április ....
Április 29.
Április 30.
Május 1.
Május 6.
Május 13. 17. óra
Május 27.
Június 4.
Június 9-10.
Június 23-24.
Június 23-25.

A rendezvény neve

A rendezvény helyszíne

Nõnapi rendezvény - Oszvald Marika - Bozsó József
Színházi elõadás, Csiki gergely: A nagymama
Polgárõr bál
Az 1848-as forradalom ünnepe
Csete Balázs Honismereti Egyesület (Évzáró-Évnyitó)
A Honismeret napja
II. Tavaszi mulatság, óvodai jótékonysági bál
Író-olvasó találkozó (Faragó Annamária)
Húsvétváró családi nap
A Magyar Költészet Napja – Hobo: József Attila est
Közbiztonsági fórum
Retro Disco
„Pattanj terepre”; El-Kisér Fest. és szórakoztató est
Civil Majális, Kiséri pálinkamustra
Jászkun emléknap
A Pedagógus Nõi Kar hangversenye
Nyílt nap
Hõsök Napja, Trianoni Emléknap
XVII. Kiséri Napok
Jokkó Fest – Jászkiséri DJ Fesztivál
Jász Világtalálkozó

A legfontosabb, amit egy gyereknek megadhatsz,
ha szereted, védelmezed, segítesz neki felnõni
és megtalálni, hogy kicsoda valójában.

Adójának 1%-át a következõ helyi civil
szervezeteknek ajánlhatja fel:

Tom Cruise
0

A Mûvelõdés Háza
A Mûvelõdés Háza
Napközi konyha ebédlõje
A Mûvelõdés, háza,’48-as emlékmû
Napközi konyha ebédlõje
A Mûvelõdés Háza
Napközi konyha ebédlõje
Városi könyvtár
A Petõfi úti iskola udvara
A Mûvelõdés Háza
A Mûvelõdés Háza
Dohánybeváltó területe
Dohánybeváltó területe
Dongó Sörkert
Redemptiós emlékmû
Katolikus Templom
Mezõgazd. és Géptört. Magángyûjtemény
I. Világháborús és Trianoni emlékmû
Szent István park
Dohánybeváltó területe
Jászladány

Jazyges Íjász Egyesület

Meghívó
0

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a

óvodai jótékonysági bálba
Ideje: 2017. március 25. (szombat)
Helye: Napközi ebédlõje
Program: 18.30 Vendégek fogadása
19.30 Köszöntõ
20.00 Vacsora (vegyes tál + sütemény)
21.00 Tánc
24.00 Tombolahúzás

Belépõ jegy ára: 3.000,- Ft/fõ
Támogatói jegy ára: 500.- Ft-tól
0

Az est folyamán büfé áll a vendégek rendelkezésére.
A jó hangulatról Karina (Origó együttes énekesnõje) gondoskodik.

1%

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány

18822843-1-16

Jászkisér Ifjúsági Egyesület

18828832-1-16

Jászkiséri Mentõkért Alapítvány

18841084-1-16

Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar Közhasznú Egyesület
18841376-1-16
Jászkiséri Sportegyesület

19866138-1-16

KÓPÉ Diáksport Egyesület

19227430-1-16

Önkéntes Tûzoltó Egyesület Jászkisér 18831494-1-16
Pendzsom Néptánc Egyesület

18827903-1-16

Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

19868484-2-16

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Tombolatárgyak felajánlását köszönettel elfogadjuk!

Jászkiséri Tudósító
Munkában a zsûri

18841156-1-16

Támogatásukat elõre is köszönjük!
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