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Gyermek rajzverseny dec 5-ig Az én karácsonyfám

Jászkisér Város díjazottjai 2017. évben

Az idén 2017. május 13-án, a Pedagógus Nõi Kar évtizeden keresztül végzett kiemelkedõ munkát, amivel 
hagyományos templomi hangversenye után, a Katolikus jelentõsen hozzájárul a jászkiséri labdarúgás kimagasló 
Templomban adták át a Jászkisér Díjakat. eredményeinek eléréséhez, a település jó hírnevének 

öregbítéséhez.

A 17 órakor kezdõdõ rendezvényre, a rossz idõ ellenére is, 
telt ház elõtt került sor.
A Pedagógus Nõi Kar színvonalas hangversenye után 
Váradi László zongoramûvész játékában gyönyörköd- Váradi László részére, aki rendkívüli tehetségével és a 
hetett a közönség. komolyzene területén végzett kiemelkedõen jelentõs 
A mûsor után került sor az idei kitüntetések átadására. munkájával olyan általános elismerést szerzett, amely 
2017-évben Jászkisér Város Önkormányzatának hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez a 
Képviselõ-testülete az Egyetértés Nyugdíjas Klub Képviselõ-testület a Jászkisér Város Díszpolgára díjat 
részére, amelynek tagjai az idõs emberek segítése és a adományozta. 
helyi hagyományok ápolása terén végzett több évtizedes 
példaértékû munkájukkal hozzájárultak a település 
erkölcsi értékeinek gyarapításához, jó hírnevének 
öregbítéséhez  a Jászkisér Városért díjat adományozta. 
A díjat Kiss Jánosné a Klub vezetõje vette át.

A díjakat Lukácsi György polgármester és dr. Ádám 
Mónika jegyzõ adta át.
Ez úton köszönjük meg a Pedagógus Nõi Karnak és Várdai 
Lászlónak a színvonalas, tartalmas szórakozást nyújtó 

Szintén Jászkisér Városért díjban részesült Csillik mûsort és külön gratulálunk a díjazottaknak.
Ferenc, aki a város sportéletének fejlesztése terén több 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Városvédõ Polgárõr Egyesület, A 2017. április 27-i soros nyílt Képviselõ-
2017. szeptember 57 975,- testületi ülés összefoglalója
Jászkiséri Bélyeggyûjtõ Kör, 
októberi bélyegkiállítás,

?A Képviselõk meghallgatták Lukácsi György összesen: 347 850,- Ft.
polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt ?Hagyománytisztelõ Területi Szántóverseny, 
fontosabb eseményekrõl, a képviselõ-testület megbízása Veterán Gép és Gépésztalálkozó 50.000.- Ft -al támogatja 
alapján végzett feladatokról. az Önkormányzat.
?A Dr. Ordodi Anton helyettesítõ háziorvossal ?Szintén 50.000.- Ft-al támogatja az V. Jászkiséri 
megkötött megbízási szerzõdés módosításáról szóló Kettes Fogathajtó Verseny és Baráti Fogathajtó Találkozót.
elõterjesztést a testület egyhangúlag elfogadta. A szerzõdés 

?A mezõgazdasági földterületek és az állami 
módosítása az egészségügyi szakdolgozó foglalkoz- fenntartású közutak között külterületen fekvõ, állami 
tatásának módosítására, a rendelési idõ változására, a tulajdonban lévõ területek tisztán tartására szervezett 
helyettesítõ orvosok és a helyettesítés rendjének közfoglalkoztatási program során kitermelt faanyag 
változtatására vonatkozik. szociális célú tûzifaként történõ kiosztásának lehetõsé-
A jövõben a rendelési idõ a következõképpen alakul: gérõl szóló elõterjesztést egyhangúlag támogatták a 

Hétfõ:    7:30-11:30 képviselõk.
Kedd: 13:00-16:00 A Képviselõ-testület úgy határozott, hogy az alábbi 
Szerda:    8:00-11:00 mennyiségû és minõsítésû fára kíván igényt benyújtani:

3Csütörtök:    8:00-11:00 20 m  Kezelhetõ méretû keményfa;
3Péntek: 13:00-16:00 20 m  Kezelhetõ méretû puhafa;
3?A Képviselõk elfogadták Jászkisér Város   5 m  Nehezen kezelhetõ keményfa törzs.

Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról szóló 
elõterjesztést.

A 2017. május 18-i soros nyílt Képviselõ-?Megalkották a partnerségi egyeztetés szabályairól 
testületi ülés összefoglalójaszóló önkormányzati rendeletet.

?Tájékoztatót hallgattak meg az I. negyedévi 
?A képviselõk meghallgatták Lukácsi György képviselõ-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt 
polgármester tájékoztatóját,  a két ülés között történt határidejû határozatok végrehajtásáról, hatályon kívül 
fontosabb eseményekrõl, a képviselõ-testület megbízása helyezésérõl.
alapján végzett feladatokról.?Meghallgatták a 2016. évi gyermekjóléti és gyer-
?Tájékoztatót hallgattak meg és fogadtak el:mekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.

1. Jászkisér közrendjérõl, közbiztonságának ?A Jászkisér Város Önkormányzatának a hatályos 
helyzetérõl, a rendõrség helyi személyi és tárgyi településrendezési eszközök módosításáról szóló 
feltételeirõl, a helyi polgárõrség munkájáról,256/2013. (XI.28.) számú határozata módosításáról és 

2. A városi védelmi feladatokról, a kiegészítésérõl szóló elõterjesztést egyhangúlag 
katasztrófavédelmi, tûzvédelmi munkáról.támogatták a képviselõk.
?A Mûvelõdés háza, Könyvtár és Csete Balázs ?A testület jóváhagyta a belsõ ellenõr 2016. évi 
helytörténeti Gyûjtemény munkájáról szóló beszámolót jelentését.
meghallgatták és egyhangúlag elfogadták.?A képviselõk meghallgatták és jóváhagyták a 
?Szintén egyhangúlag elfogadták a KISÉR-SZOLG Kisér-Szolg Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. 
Nonprofit Kft. 2016. évi gazdálkodásáról szóló 2017. évi üzleti tervét.
beszámolóját.?Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet képviselõi 
?Módosították Jászkisér Város Önkormányzata tiszteletdíjának, Civil szervezetek részére történõ 
2017. évi költségvetésérõl szóló önkormányzati rendeletét, felajánlásáról szóló elõterjesztést egyhangúlag elfogadta a 
az idõközben bekövetkezett változások figyelembe-testület.
vételével.A felajánlott tiszteletdíj összege:
?Megalkották az egyes anyakönyvi események 2017. április 57 975,- 
engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendõ díjak Mezõgazdasági Géptörténeti magángyûjtemény,
mértékérõl szóló rendeletet. 2017. május 57 975,- 
?Jóváhagyták a munkamegosztási megállapodást a PENDZSOM néptánc fesztivál,
Jászkiséri Polgármesteri Hivatal és az önállóan mûködõ 2017. június 57 975,- 
költségvetési intézmények között.Jászkiséri Lovas Egyesület, 
?A Képviselõ-testülete elfogadta a Jászkiséri Hagyományõrzõ lovasnap,
Sportegyesülettel kötendõ együttmûködési megállapodást, 2017. július 57 975,- 
amelyben szabályozzák a sportlétesítmények használatát, Jászkiséri Polgárõr Egyesület, 
valamint elõsegítik a jövõbeni pályázati lehetõségek 

2017. augusztus 57 975,- 
hatékony kihasználását.

0
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Ingatlanonként 1 db sárga és 1 db zöld zsákot juttatunk el és  Szelektív hulladékgyûjtés
a megadott idõpontban a kihelyezett zsákok helyett csere 
zsákot biztosítunk.A házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtés idõpontjai 

Jászkisér településen:
SÁRGA zsákba helyezhetõ hulladékok:
?Mûanyag, papír és fém csomagolási hilladékok“Sárga zsákos” hulladékszállítás:
?Mûanyaõs, ásványvizes PET palackok2017. június 8.
?Papír és italos kartondoboz2017. július 6.
?Fém különféle háztartási fém-hulladék2017. augusztus 10.
A sárga zsák mellé lapra hajtogatott, spárgával összekötött 2017. szeptember 7.
karton csomag kihelyezhetõ.

2017. október 5.
2017. november 9.

ZÖLD zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerüljön!
2017. december 7.

Zöld zsák mellé kihelyezhetõ max. 80 cm-re összevágott 
madzaggal kötegelt (nem dróttal) gally.

“Zöld zsákos” hulladékszállítás:
2017. június 15.

KÉRJÜK NE tegyenek bele fenyõ- és tujafékéket, vagy 
2017. július 13. diófalevelet és -gallyakat.
2017. augusztus 17.
2017. szeptember 14.
2017. október 12.
2017. november 16.
2017. december 14.

?Szintén egyhangúlag elfogadták a Jászkisér, Ady ?Menyhárt Ferencné 2017. május havi képviselõi 
Endre út 16–2. szám alatti, 310. helyrajzi számú állami tiszteletdíját (58.000.- Ft) ajánlotta fel a temetõkerítés 
tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba felújítására.
vételérõl szóló elõterjesztést. ?A Csete Balázs Honismereti Egyesület 2017. évi 
?A „Segítõkezek az Aktív Évekért Közhasznú mûködési költségeinek támogatására a Képviselõ-testület 
Nonprofit KFT-vel” az Idõsügyi Infokommunikációs 50.000.- Ft-ot szavazott meg.
Program megvalósításáról szóló együttmûködési megálla- ?200.000. –Ft-al támogatja a testület a Pendzsom 
podást támogatták a képviselõk. Néptánc Egyesület által rendezendõ „XXIV. Pendzsom 
A program keretében a a Kft. vállalja a 65 év életkor feletti Néptánc Fesztivált”, az általános tartalék terhére.
rászorulók egészségének, biztonságának, magányának ?A Jászkiséri Kézimunka Kör támogatására 
enyhítése érdekében saját otthonban állapotmérõ-, 30.000.- Ft-ot szavaztak meg a képviselõk. A 
vészjelzõ rendszer felállítását, továbbá a települési támogatásból a Tájház 5 ablakára „jász drapéria függöny” 
központon keresztül az idõskorú személyek számára készítésének alapanyagát kívánják megvásárolni a Kör 
otthoni számítógép használatát. tagjai, mely a 2019. évi Jász Világtalálkozóra készülne el.
A Program keretében 10 fõ jászkiséri lakos közfoglal-

-juhi-koztatására nyílik lehetõség 1 éven keresztül.
?Baloghné Dr. Baka Ibolya 4 havi képviselõi 
tiszteletdíját ajánlotta fel civil szervezetek részére.

2017. májusi (58.000.- Ft) 
a Búzavirág Népdalkör támogatására,
2017. júniusi (58.000.- Ft) 
a Hagyományõrzõ Lovasnap támogatására,
2017. júliusi (58.000.- Ft) 
a Jászkiséri Polgárõr Egyesület támogatására,
2017. augusztusi (58.000.- Ft) 
a Városvédõ Polgárõr Egyesület támogatására.
Összesen: 232.000.- Ft.

?Bója György 2017. májusi képviselõi tiszteletdíját 
(58.000.- Ft) ajánlotta fel a „Hagyományõrzõ Területi 
Szántóverseny, Veterán gép és gépésztalálkozó” 
támogatására. 

LOMTALANÍTÁS

2017. május 22.(hétfõ)    hétfõi hulladékszállítás területén
2017. május 22.(kedd)    keddi hulladékszállítás területén
2017. május 22.(szerda)    szerdai hulladékszállítás területén
2017. május 22.(csütörtök)  csütörtökii hulladékszállítás területén
2017. május 22.(péntek)    pénteki hulladékszállítás területén

Tisztelt Lakosok!
Jászkisér Város Képviselõ-testülete 

következõ, soros nyílt ülését
2017. június 29-én               

(csütörtök) 
14 órakor 

tartja 
a Városháza házasságkötõ termében,

melyre sok szeretettel várunk 
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Álláshirdetés 
0

Jászkisér Város Önkormányzatának tulajdonában álló 
KISÉR-SZOLG Városfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Általános irodai adminisztrátor 
munkatársat keres. 

FOBB FELADATOK: 
?Általános irodai adminisztrációs feladatok ellátása, 
?Megrendelok, szerzodések, pályázati dokumentációk készítése, 
?Jelenléti ívek, teljesítésigazolások készítése, munkaero-nyilvántartás vezetése, 
?Gépek-eszközök szervizelésének nyilvántartása, ügyintézése. 

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK: 
?Középfokú végzettség, 
?MS Office alkalmazások kiváló ismerete (különösen Excel, Word), 
?Önálló és dinamikus munkavégzés, 
?Pontosság, precizitás, megbízhatóság, 
?Terhelhetoség. 

SZÜKSÉGES TAPASZTALAT: 
?Hasonló területen végzett munkatapasztalat elonyt jelent 
?Pályázatírási ismeretek elonyt jelentenek, de nem elvárás. 

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Jászkisér, Fo út 7. 

FOGLALKOZTATÁS IDOTARTAMA: határozott ideju 2017. július 01-tol 2018. június 30-ig 

JELENTKEZÉS MÓDJA: Írásban benyújtott pályázattal, melyek tartalmaznia kell 
- Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzot 
- A pályázó szakmai elképzeléseit, motivációit a megpályázott beosztással kapcsolatosan 
- Bérigényt 

A pályázat benyújtható 
- postai úton a Kisér-Szolg Nonprofit Kft. címére (5137 Jászkisér Fo u. 7.), 
- elektronikusan a kiserszolg.nonprofit@gmail.com emailcímre 
(a tárgyban kérjük feltüntetni „Jelentkezés adminisztrátori munkakörre”), 
- személyesen 

JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2017. június 15. 

BÍRÁLAT MÓDJA, IDEJE: a PÁLYÁZATOK BEÉRKEZÉSÉT KÖVETOEN 

További információ kérheto Benedek Henriette ügyvezetotol a 70/682-73-90-es telefonszámon. 
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A közfoglalkoztatási programban megtermelt földieperrel leptük meg a 
bölcsödés és az óvodás gyermekeket valamint az idõseket is, akik nagy 
örömmel fogadták a finom, friss gyümölcsöt. 
Az eper folyamatosan megvásárolható a helyi piacon.



XVII. Kiséri Napok

2017. június 9-10.
Június 9. péntek:

  Szent István Park, színpad:
 Jász-RockNap

Fellépnek: 90 Fok
 Zorall

AC/BC
Experience

 Anonym Rock Band
Edda Forever 

 Magánterület

Június 10. szombat:                   
  Szent István Park:

8.00 - Fõzõ- sütõ verseny                                                                                                    
Jelentkezés A Mûvelõdés Házában, vagy a helyszínen. Részvételi díj nincs. 
A versenyzõk az általuk hozott anyagból készíthetik el a finom ételeket.             

13.15 - A Csete Balázs Általános Iskola Majorette csoportjának felvonulása és 
színpadi bemutatója a Jászapáti Pethes Sándor Ifjúsági Fúvós Zenekar 
kíséretével 
(a felvonulás útvonala: a Cs. B. Ált. Iskolától a Fõ úton keresztül a Szent István parkig) 

14.00 - Csete Balázs Általános Iskola „suligála” bemutatója
16.00 - Puding és Palacsinta gyerekmûsor
16.45 - A nap versenyeinek eredményhirdetése      

A délután folyamán ingyenes lufihajtogatás gyerekeknek, a                  
,,Mesevilág” bohócainak  közremûködésével

17.00 - IHOS JÓZSEF humorista elõadása
18.00 - Végzõs diákok mûsora - Csete Balázs Általános Iskola

19.00 - KORDA GYÖRGY és BALÁZS KLÁRI mûsora
20.00 - Pendzsom Néptánc Egyesület 

   felnõtt csoportjának mûsora  

21.00 - Buliest a SMART zenekarral

22.00 - TÛZIJÁTÉK- Varga Pirotechnika                 
22.30 - A buli folytatódik

A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk, az idõpontok tájékoztatás jellegûek!

Kezdés: 16.00 órakor

Jászkiséri Tudósító2017. május 5
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Munkában a zsûri
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Karácsonyi rajzverseny gyerekeknek

2017. május

A rendezvény                            
   idõpontja

Március 11. Polgárõr bál Napközi konyha ebédlõje

Március 15. Az 1848-as forradalom ünnepe A Mûvelõdés, háza,’48-as emlékmû 

Március 18. Csete Balázs Honismereti Egyesület (Évzáró-Évnyitó) Napközi konyha ebédlõje

Március 20. A Honismeret napja A Mûvelõdés Háza

Március 25. II. Tavaszi mulatság, óvodai jótékonysági bál Napközi konyha ebédlõje

Április 4. Író-olvasó találkozó (Faragó Annamária) Városi könyvtár

Április 13. 10 óra Húsvétváró családi nap A Petõfi úti iskola udvara

Április 13. 18 óra A Magyar Költészet Napja – Hobo: József  Attila est A Mûvelõdés Háza

Április .... Közbiztonsági fórum A Mûvelõdés Háza

Április 29. Retro Disco Dohánybeváltó területe

Április 30. „Pattanj terepre”; El-Kisér Fest. és szórakoztató est Dohánybeváltó területe

Május 1. Civil Majális, Kiséri pálinkamustra Dongó Sörkert

Május 6. Jászkun emléknap Redemptiós emlékmû

Május 13. 17. óra A Pedagógus Nõi Kar hangversenye Katolikus Templom

Május 27. Nyílt nap Mezõgazd. és Géptört. Magángyûjtemény

Június 4. Hõsök Napja, Trianoni Emléknap I. Világháborús és Trianoni emlékmû

Június 9-10. XVII. Kiséri Napok Szent István park

Június 23-24. Jokkó Fest – Jászkiséri DJ Fesztivál Dohánybeváltó területe

Június 23-25. Jász Világtalálkozó Jászladány

Jászkisér Város 2017. I. féléves rendezvény terve

A rendezvény neve                                            A rendezvény helyszíne 

 

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy  a 

Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. 
(TRV Zrt.) 

minden hónap elsõ pénteki napján 
8-12 óra között 

helyben tart ügyfélfogadást, ahol 
személyesen intézhetik ivóvízzel és 
szennyvízzel kapcsolatos ügyeiket,
 a Polgármesteri Hivatal (Fõ út 7.) 

udvarán lévõ, korábban is erre a célra 
használt irodában.

Tisztelt 

Jászkiséri Lakosok!

A Jászkiséri Pálinkák Mustráját május 1-én 
rendezték meg a Jászsági Pálinka Lovagrend 
jászkiséri tagjai. A zsûrizést Kalla Pál, a 
Lovagrend nagymestere irányította. Zsûri tagjai 
voltak ifj. Erõs Sándor, Kovács Péter 
Jászberénybõl, Bertalan János Jászladányból, 
Farkas Dezsõ Jászjákóhalmáról, Simon 
Gáborné és Mezei Balázs Jászapátiról. A zsûri 
elnöke elmondta, hogy más versenyeket is 
figyelembe véve, összességében jó minõségû 
pálinkákat kóstolhattak. Gratulál minden 
versenyzõnek, jó termést és cefrézést kíván 
mindenkinek, hogy jövõre is hasonló 
eredmények születhessenek!

Jászkiséri Pálinkák Mustrája

Név A pálinka évjárata fajtája minõsítése 
id.Ádám Kálmán 2016. szilva EZÜST 
Csomor András 2016. úritök KÜLÖNDÍJ 
Csomor András 2016. birs EZÜST 
Ozsváth Ferenc 2016. szilva ARANY 
Szabó Sándor 2016. meggy ARANY 
Szabó Sándor 2016. birs BRONZ 
Krizsai Sándor 2016. irsai olivér NAGY ARANY 
Krizsai Sándor 2016. birs ARANY 
Krizsai Sándor 2016. áfonya BRONZ 
Nagy Gyula 2014. szilva ARANY 
Nagy Gyula 2016. naspolya BRONZ 
Nagy Gyula 2014. szilva EZÜST 
Mezei Balázs 2016. szilva BRONZ 
Ládi András 2016. törköly ARANY 
Gubicz András 2014. irsai olivér EZÜST 
Gubicz András 2014. szilva EZÜST 
Farkas László 2016. vegyes gyümölcs BRONZ 
 

      Jászkisér Város Önkormányzata,
       Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottsága,

              A Mûvelõdés Háza és Könyvtár

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2017. június 2-án  
16 órára 

A Mûvelõdés Házába a

(péntek)

Hõsök Napja

Nemzeti összetartozás napja 
és a 

alkalmából tartandó rendezvényre


