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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS KIADVÁNYA
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2018. április 14-én (szombat) 18 -órakor
A Muvelodés Házában tartandó musoros estre
Fellépnek:

R. Kárpáti Péter, Békefi Viktória, Körmendi Roland

Az előadásra a belépés INGYENES! Mindenkit szeretettel várunk!
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Tisztelt Jászkiséri Polgárok, Kedves Barátaim!
Abban bízok, hogy mikor soraimat olvassák, valóban
tavaszt köszönthetünk, és ahogy a természet újra éled, úgy
fogják tapasztalni városunk újult lendületét.
A múlt évet pályázataink beadásával, a munkálatok
szakmai előkészítésével töltöttük. Nem volt könnyű
időszak, de a megvalósítás, a kivitelezés időszaka még
nehezebb lesz. Az eltervezett céljainkat akarjuk
megvalósítani úgy, hogy a legmegfelelőbb kivitelező, a
legmegfelelőbb anyagokból, a legmegfelelőbb árakon, a
legmegfelelőbb idő alatt hajtsa végre a beruházást.
Az előttünk álló feladatok 2018-ban:

A Művelődés Háza felújítása, a próbaterem befedése és
ott vendégszobák kialakítása

A Teleház épületének energetikai korszerűsítése,
akadálymentesítése. Korszerű fogorvosi rendelők
kialakítása, udvarba parkoló építése

A sportpálya épületének energetikai korszerűsítése,
mosdók felújítása, akadálymentesítése

A Könyvtár energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése

A Bocskai úti és az Attila úti óvodák energetikai
korszerűsítése, akadálymentesítése

A földes utcák útalappal történő kiépítése, évente két
utca aszfaltozása

A temető teljes kerítés szakaszának felújítása

A Tájház felújítása, új kiállítások, emléksarok
kialakítása

A Bölcsőde energetikai korszerűsítése

Az Alapszolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése

Idősek tavaszi vendéglátása!


A Kossuth téri park átépítése

A Postához parkoló építése

Ipari park kialakítása az Apáti úton

A volt Mozi épület átépítése

A Dohánybeváltó területének parkosítása, mosdók

kiépítése

Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
Mindemellett az általános, napi feladatokat is el kell
látnunk, ilyenek az intézményeink zavartalan működtetése, civil szervezetek -és rendezvényeik támogatása,
utak-járdák javítása, közterek gondozása, virágosítása.
Tesszük ezt tűrve, türelemmel, alázattal az Önök
érdekében.
Hajrá, Magyarország! Hajrá, Jászkisér!
Barátsággal:
Lukácsi György
polgármester

Tisztelt lakosok!
Jászkisér Város Képviselő-testülete
következő, soros nyílt ülését

2018. április 26-án (csütörtök)
1400 órakor tartja

Fotót készítette: Fodor Orsolya

a Városháza házasságkötő termében,
melyre sok szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
Tisztelt Lakosok!
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Jászkisér Város Önkormányzata
szeretettel várja
Jászkisér Időseit
2018. április 18-án 12 órára
A Művelődés Házába,
tavaszt köszöntő vendéglátásra.

Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanuszoda
továbbra is keddi és csütörtöki napokon üzemel
16-19 óra között, szombaton egyenlőre zárva tart.
Csoportok, baráti társaságok igénybe vehetik ettől
eltérő időpontban is, amennyiben előre jelzik
felénk munkaidőben az 57/656-098, illetve a
06-30/915-9460-as telefonszámokon.
Kérjük, jelezzék felénk, ha további nyitvatartási
időpontokat szeretnének, illetve igénylik a szombati
nyitvatartást.
Bérletek továbbra is válthatók:
12 alkalomra 4000.- Ft,
6 alkalomra 2400.- Ft.
A szauna újra üzemel, 2000.- Ft/4 fő, további
csatlakozók esetén 500.- Ft/fő.
Kisér-Szolg Nonprofit Kft.
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TÜDŐSZŰRÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Jászkisér városban a 2018. évi tüdőszűrő vizsgálatot
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézete az alábbiak szerint végzi:

Tüdőszűrő vizsgálat helye: A Művelődés Háza (Jászkisér, Kossuth tér 10.)
ideje:
2018. március 28. – 2018. április 12.
Szűrési idő naponta:

Az utolsó szűrési napon:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
április 12-én:

12.00-17.00 óráig
8.00-13.00 óráig
12.00-17.00 óráig
8.00-13.00 óráig
8.00-13.00 óráig
8.00-12.00 óráig

A szűrésre hozza magával a társadalombiztosítási (TAJ) kártyáját és lakcím-kártyáját!
A szűrés elvégzéséhez 40 éves kor alatt iskolaorvosi vagy üzemorvosi beutaló, valamint a helyszínen
kapott csekken várhatóan 1.700.-Ft befizetése szükséges. A szűréshez 40 éves kor felett beutaló nem
szükséges.
A tüdőszűrésen való részvétel minden 40 év fölötti dohányzónak ajánlott!
18 éven aluliak esetében szükséges a szülő jelenléte, vagy hozzájáruló nyomtatvány kitöltése.
A vizsgálat eredménye felbélyegzett, megcímzett boríték ellenében postán, illetve Szolnokon a
Tüdőgondozóban személyesen, vagy meghatalmazott útján vehető át.

A szűrésen minél nagyobb számban vegyenek részt!
Panasz nélkül is lehet beteg!

ÁLTALÁNOS ISKOLAI
BEIRATKOZÁS
A 2018/2019. tanévre történő általános iskolai
beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök)
8.00-19.00 között
2018. április 13. (péntek)
8.00-19.00 között
A beiratkozás helye:
Csete Balázs Általános Iskola, Jászkisér, Petőfi út 1.
Az általános iskola első évfolyamra történő
beiratkozáskor be kell mutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek
lakcím-kártyáját) valamint
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését
tanúsító igazolást.

A további információkért kérjük, olvassa
el a mellékelt
Kormányhivatali Hirdetményt!

JÁSZKISÉR, SZERETLEK!
-----------------------

FOTÓPÁLYÁZAT
Kedves Fotózni Szerető
Jászkisériek!
0

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.
Jó munkát kívánunk!

2018. április

4

INGYENES
Lakossági és közületi

Elektronikai Hulladék Gyűjtés
0

Ideje:
0

2018. április. 27-én 14-18 óráig
28-án 08-12 óráig
Helye: Jászkisér, Ladányi úti „Virágház” területe

0

A begyüjtés napján mindenki elhozhatja működésképtelen, használaton kívüli
árammal, vagy akkumulátorral működő egész eszközeit, berendezéseit.
0

Együttműködésüket köszönjük!
0

Szervezők:
Jászkisér Város Önkormányzata
és az Elektronikai Hulladékhasznosító Kft.
5300 Karcag, József nádor u. 6.
Bővebb információ: 06-57/550-130 - 107-es mellék
Óvodába az a gyermek íratható be, aki a harmadik életévét
2018. augusztus 31. napjáig betölti.
Felvehető az a gyermek is, aki a beiratkozástól számított
fél éven belül 3. életévét betölti.
Beiratkozás időpontja, helye:
0

Óvodai beiratkozás

2018.
TÁJÉKOZTATÓ
az óvodai beiratkozás rendjéről a
2018/2019-es nevelési évben
A 2018/2019-es évi nevelési évre történő beiratkozáskor a
kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre
vonatkozik, akik 2015. évben születtek és 2018. augusztus
31-ig betöltik 3. életévüket. Az a szülő vagy törvényes
képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába,
szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszeréről szóló 2012. évi II törvény 247. §-a
értelmében.

2018. május 07. – 2018. május 09.
8:00 – 16:00 óra között
Jászkisér, Kossuth tér 3.
A pótbeiratkozás időpontja:
2018. május 14 - 15. 8:00 – 16:00 óra között.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül
vigyék magukkal:
• a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet
igazoló hatósági igazolványt,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• rendszeres gyermekvédelmi jogosultságot igazoló
dokumentumot,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
szakértői véleményeket
• ha a gyermek már előzőleg egy másik óvodába járt a
kiiratkozást igazoló dokumentumot.
A Jászkiséri Városi Óvoda egyes feladatellátási helyeinek
felvételi körzetei Jászkisér Város honlapján, valamint a
feladatellátási helyeken, azaz a Kossuth tér 3., a Bocskai u. 28.,
és az Attila u. 10. szám alatti óvodákban megtalálhatók.
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TÁJÉKOZTATÁS
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL
3. sz. szavazókör szavazóhelyiségének változásáról
0

A Köztársasági elnök kitűzte az Országgyűlési képviselők 2018. évi választását.

A szavazás napja: 2018. április 8.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett
szavazóhelyiségben. A mozgásban korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. A szavazás napján lakóhelyétől
távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön, Magyarország
külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2018. április 6-án 16:00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve
személyesen a lakóhely szerinti illetékes helyi választási irodától (Jászkiséri Polgármesteri Hivatal).
Jászkisér város területén a választópolgárok az alábbi 5 szavazókörben szavaznak:
- 1. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Attila utca 10.
- 2. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Petőfi út 1.
- 3. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Kossuth tér 10.
- 4. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Bocskai utca 26.
- 5. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Fő út 23.

Óvoda
Általános iskola
Kossuth téri iskola
Óvoda
Bölcsőde

0

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az előző választásoktól eltérően – tekintettel a Művelődés Háza felújítási,
bővítési munkálataira – a 3. számú szavazókörbe tartozó választópolgárok 2018-2019. években

a Művelődés Háza helyett a Kossuth téri Iskola épületében (Kossuth tér 10.) szavazhatnak.
A szavazókör helyiségének változása a szavazókör sorszámát és területi beosztását nem érinti.
0

dr. Ádám Mónika
HVI vezető
Jászkiséri Helyi Választási Iroda

Adójának 1%-át a következő helyi civil
szervezeteknek ajánlhatja fel:
Jazyges Íjász Egyesület

18841156-1-16

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány

18822843-1-16

Jászkisér Ifjúsági Egyesület

18828832-1-16

Jászkiséri Mentőkért Alapítvány

18841084-1-16

Jászkiséri Pedagógus Női Kar

18841376-1-16

Jászkiséri Sportegyesület

19866138-1-16

KÓPÉ Diáksport Egyesület

19227430-1-16

1%

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

18827903-1-16

Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság

19868484-2-16

Városvédő Polgárőr Egyesület

18728141-1-16

Támogatásukat előre is köszönjük!
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Projektnyitó rendezvények
Április 3-án 10 órakor a Polgármesteri Hivatal
Dísztemében került sor az alábbi négy pályázat
projekt nyitó rendezvényeire:

TOP-2.1.2-16-JN1-2017-00001 azonosítószámú
„Zöld város kialakítása”

TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00003 azonosítószámú
„Ipari parkok, iparterületek fejlesztése”

TOP-1.1.2-16-JN1-2017-00001 azonosítószámú
„Inkubátorház kialakítása Jászkisér
településen”

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00067 azonosítószámú
„Korszerű energetikai beruházások
Jászkiséren”

Elkezdődött a térfigyelő kamerarendszer kiépítése a
településen.
Első körben 15 db kamera kerül kihelyezésre a
település bevezető útjain és a városközpontban.

Újabb két utca került felújításra
a Fényes és a Rigó utcák.

Tisztelt Jászkisériek!
Önkormányzatunk pályázatot nyújt be a Hősök téri iskola felújítására. Célunk az épület eredeti
állapotának visszaállítása.
Kérjük Önöket, ha rendelkeznek régi fényképekkel az épületről, szíveskedjenek eljuttatni a
Polgármesteri Hivatalba vagy jelezni a 06-57-550-130-as telefonszámon.
Segítségüket előre is köszönjük!
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