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Emlékezzünk együtt ‘56 hőseire!
2017. október 20-án
00
17 órakor
a Csete Balázs
Általános Iskola
Aulájában
A megmlékezés után koszorúzás az ‘56-os emlékműnél.

Mindenkit szeretettel várunk!
A MABÉOSZ
és a

JÁSZKISÉR, SZERETLEK!

Jászkiséri Bélyeggyűjtő Kör

FOTÓPÁLYÁZAT

tisztelettel hívja és várja az érdeklődőket

2017. október 14-17 között

-----------------------

Kedves Fotózni Szerető Jászkisériek!

tartandó kiállítására melynek címe:

50 éves
a szervezett bélyeggyűjtés
JÁSZKISÉREN
Helye:
Csete Balázs Általános Iskola Aulája
5137 Jászkisér, Petőfi út 1.
Nyitva tartási idő:
00
00
14-én
11 -15 óra között
15-én
1000 -1500 óra között
00
00
16-án
8 -15 óra között
00
00
17-én
8 -12 óra között

A kiállítás ingyenesen látogatható!

Jászkisér Város Önkormányzata
fotópályázatot hirdet:
A fényképeknek városunk jellegzetességeit
kell bemutatnia - ezek lehetnek helyek,
események, stb. - az évszakok
változásának tükrében.
Az elkészült fényképeket névvel és
telefonszámmal együtt a
kiserfoto@gmail.com címre kérjük elküldeni!
A leadás határideje: 2018. 05. 31.
Eredményhirdetés a 2018. évi Városnapon.
Az alkotásokat Önkormányzatunk a
későbbiekben a hivatalos kiadványaiban
felhasználni szándékozik.

Jászkiséri Tudósító
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2017. október

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató a 2017. szeptember 28. napján
tartott soros Képviselő-testületi ülésről
0


A

Képviselők meghallgatták Lukácsi György
polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, a képviselő-testület megbízása
alapján végzett feladatokról.

A Képviselők beszámolókat hallgattak meg:
- az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
féléves teljesítéséről,
- a Kisér-Szolg Nonprofit Kft. 2017. I. félévi
gazdálkodásáról és tevékenységéről,
- A Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény
beszámolója az intézmény 2016. II. félévében, valamint a
2017. I. félévében ellátott feladatairól, valamint
- A Jászkiséri Városi Óvoda 2016-2017. nevelési
évéről, az intézmény működéséről
A beszámolókat egyhangúlag elfogadták.

A településkép védelméről szóló rendelet tervezetének
véleményezéséről szóló előterjesztést szintén egyhangúlag
támogatta a testület.

Felülvizsgálták és jóváhagyták a Jászkisér város
közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátási
körzetek megállapításáról szóló 17/2016.(VI.28.)
önkormányzati rendeletet.

Módosították a rendelési időn kívüli alapellátási szintű
Központi Orvosi Ügyeleti szolgálati ellátásról szóló
Vállalkozási Szerződést, valamint a Jászkiséri 2. számú
fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződését.

Az Önkormányzat állatvédelmi feladatellátásáról,
valamint a PCAS-Pets Care Állatmentő és Környezetvédő
Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötéséről

szóló előterjesztést egyhangúlag támogatták a képviselők.

Az Önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
fordulójához.

Elfogadták Jászkisér Város Önkormányzata
Sportfejlesztési Koncepcióját (2017 - 2021).

A TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00067 Korszerű
energetikai beruházások Jászkiséren című pályázattal
kapcsolatban, a legjobb ajánlattévőket figyelembe véve
döntöttek a projekt megvalósításához szükséges
közbeszerzési szakértői-, a tervezési-, valamint a műszaki
ellenőri szolgáltatásokról.

A képviselők támogatták a Csete Balázs Helytörténeti
Gyűjteménynek helyt adó Tájház felújítására pályázat
benyújtásáról szóló előterjesztést.

Jászkisér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Mikulás ünnepségének támogatásáról szóló előterjesztést,
annak előkészítetlensége, hiányossága és az előterjesztők
jelenlétének hiánya miatt elnapolták.
-juhi-

Tisztelt lakosok!
Jászkisér Város Képviselő-testülete

következő, soros nyílt ülését

2017. október 26-án (csütörtök)
1400 órakor tartja
a Városháza házasságkötő termében,
melyre sok szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

TÁJÉKOZTATÁS A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJRÓL
Jászkisér Város Önkormányzata csatlakozott a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára kiírt
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj-rendszer 2018. évi fordulójához.
Az ösztöndíjra kizárólag Jászkisér Város Önkormányzata
területén állandó lakóhellyel rendelkező személy
pályázhat.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. november 7.
A pályázat elbírálásának határideje:
2017. december 7.
A pályázat kiértesítésének határideje:
2017. december 11.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek
elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Az „A” típusú pályázatra azok a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik

felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói
jogviszony keretében )
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozat és
szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes,osztatlan képzésben vagy
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok a hátrányos szociális
helyzetű, a 2017/2018. tanévben utolsó éves,
érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőoktatási
diplomával még nem rendelkező felsőoktatási
intézményben felvételt még nem nyert, érettségizett
fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2018/2019.
tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében
nappali tagozatos alapképzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázat megtekinthető
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
illetve a
www.jaszkiser.hu weboldalon.
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Jászkisér SZEPTEMBER HAVI rendezvényei
,,Itt van az ősz, itt van újra...” Petőfi Sándor idézete
aktuálisan tükrözi, hogy a hosszú, forró, pihenéssel telt
nyár után, a diákoknak ismét elkezdődött a tanév. Az
Önkormányzat és az intézmények dolgozói sokat
munkálkodtak azon, hogy a szeptembert változatos
programokkal színesítsék.
Városunk számára a hónap egy pozitív hírrel
indult. Dr. Nemes András Jászkisér Díszpolgára ,
ünnepélyes keretek között átvehette Szolnok város
legrangosabb elismerését az EZÜST PELIKÁN DÍJAT
orvosi, kulturális és társadalmi területeken végzett
munkájáért. Ezúton is gratulálunk Neki.
Szeptember 5-én a III. Közfoglalkoztatási
Kiállítást szervezték megyeszékhelyünkön a Kossuth
téren, ahol 28 településről 32 közfoglalkoztató mutatta be a
megtermelt élelmiszereket és egyéb termékeiket.
Köszönjük a közfoglalkoztatottak lelkiismeretes
munkáját! A hónap folytatásaként a Művelődés Házában
szeptember 15-én ,,500 éves a REFORMÁCIÓ”
megemlékezésére került sor. Örömünkre több neves
előadó elfogadta meghívásunkat, ezáltal jobban
megismerhettük történelmünket. E napon Jászkisér Város
posztumusz Díszpolgári Címet adományozott Juhász
Zsófia lelkipásztornak, melyet a hozzátartozók vehettek
át. Az évforduló alkalmából felavatásra került a
Reformációs Emlékfal a gyülekezeti házban.
A múltból a jelenbe evezve, a kertek szerelmesei sem
érezhették magukat mellőzve, hiszen a KIS-ÉR Kertbarát
kör szeptember 7-8-án az előző évekhez híven
termékkiállítást rendezett. A klub tagjai a saját kertjeikben
megtermelt gyümölcsöket, zöldségeket és virágaikat
mutatták be.
Ha már a természetnél járunk, önkormányzatunk
szívügyének tekinti, hogy környezetünk szép és tiszta
legyen. Ezért is csatlakozott hazánk legnagyobb önkéntes
mozgalmához a ,,Te Szedd!” akcióhoz, ahol a sajnos
mások által szeméttel nem kímélt területek tisztává tétele
volt a cél. Köszönjük minden résztvevőnek a fáradtságot,
hogy Jászkisért szebbé tették. Azoknak akiknek nem csak
lakóhelyük, hanem saját egészségük karbantartása is
fontos, csatlakozhattak a ,,Pattanj nyeregbe” csapatához.
Az eső ellenére sokan teljesítették a 22 illetve 42 km-es
távot kerékpárral. Kitartásuk számunkra példaértékű.
Nem csak a fiatalok, hanem az idősebb korosztály
is találhatott magának elfoglaltságot. Szeptember 18-án
,,Nagymamáink Öröksége” címmel nyílt kiállítás a
Művelődés Házában, ahol az Egyetértés Nyugdíjas Klub
és a Jászkiséri Kézimunka Kör tagjai várták az
érdeklődőket, múltat megidéző, csodálatos hímzésékkel.
A legkisebb gyermekekről sem feledkeztünk meg, hiszen
28-án
a Városháza előtti parkolóban
Közlekedésbiztonsági Napot tartottunk. Az alsó tagozatos
diákok a sportpályára is ellátogattak, ahol a műfüves pályát
birtokba vehették és kezdődhetett a foci csata.
A hónap zárásaként a szeptember 29-e egy
programokkal dús nap volt, ugyanis 11 órától az
Alapszolgáltatási Központ dolgozói várták szeretettel
Jászkisér időseit a szépen feldíszített Művelődés Házában.

Itt bőséges és finom ebéddel, üdítőkkel várták a
megjelenteket. A jó hangulatról és zenéről nótaénekesek
gondoskodtak. Szintén ezen a napon 19 órától került
megrendezésre a ,,Jászkisér szeretlek!” programsorozat.
Lukácsi György Polgármester Úr átadta a rajzverseny
nyerteseinek a jól megérdemelt díjakat.
A díjazottak:
Alsó tagozatos kategória:
I. Duka Liliána 4/a
II. Kiss Boglárka Ildikó 4/a
III. Molnár Boglárka 4/b
Felső tagozatos kategória:
I. Rabi-Nagy Gegő 7/a
II. Farkas Máté 8/b
III. Farkas Réka 7/a
Középiskolás kategória:
I. Farkas Dóra
II. Zsigó Réka
III. Farkas Anna
Ezt követően Kerekasztal beszélgetés vette kezdetét, ahol
Jászkisérről elszármazott sikeres fiatalok életéről és
munkájáról kaphattunk beszámolókat. A népi
hagyománynak megfelelően a Szent Mihály-napi
tűzgyújtás sem maradhatott el Pendzsom táncházzal
egybekötve. Aki kedvet érzett hozzá, kipróbálhatta
néptánc tudását. Ezt a fantasztikus pénteki napot a
budapesti SZ4P zenekar koncertje zárta.
Bízunk benne, hogy a legkisebbektől a
legidősebbekig mindenki jól érezte magát és talált
megfelelő időtöltést a szeptemberi programkínálatunkban!
Köszönjük minden közreműködőnek és a legtöbbször
helyszínt biztosító Művelődés Háza dolgozóinak a
segítséget, mellyel a rendezvények teljes körű, színvonalas
lebonyolítását biztosították. ! Találkozzunk októberben is!
Gócza Fanni

Jászkisér Város Önkormányzata nyílt pályázaton
liciteljárás alkalmazásával meghirdeti:
a Jászkisér, Vágóhíd út 3. szám alatti,
2
888/5 hrsz-ú 57 m alapterületű üzlethelyiséget.
Bérleti díj: minimálisan 48.400.- Ft/hó, amely a
liciteljárás alapján változhat.
A bérleti jog legkorábban megszerezhető:
2017. december 1.
A bérleti szerződés időtartama: 5 (öt) év
A pályázatok beérkezési határideje:
2017. október 31. 1200 óra
A pályázat elbírálása, licitálás: 2017. november 6-án a
Jászkiséri Polgármesteri Hivatalban (polgármesteri
iroda).
További részletes tájékoztatás és a pályázattal
kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók a
www.jaszkiser.hu weboldalon.
Bővebb információ kérhető: Benedek József műszaki
ügyintézőtől. Tel.: 06-57/550/130 116-os mellék.
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A szeptemberi események képekben
Termékkiállítás

TeSzedd!

Pattanj Nyeregbe!

Kézimunka kiállítás

“Jászkisér szeretlek”

Lukácsi György polgármester
adta át a
Posztumusz Díszpolgári
Címet
Juhász Zsófia
egyik hozzátartozójának,
Nemes Györgynek, az
“500 éves a Reformáció”
ünnepség keretein belül.

Kéklámpás horgász- és főzőverseny

Kerekasztal beszélgetés
Szent Mihály-napi tűzgyújtás

Idősek napja

Jászkiséri Tudósító
Munkában a zsűri
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