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Ünnepi rendezvények a Magyar Kultúra Napján

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS KIADVÁNYA VIII.évfolyam 1.szám

Hagyomány, hogy a kultúra napját tartalmas képes közvetíteni,  egyszóval el  tudja hitetni 
rendezvények jelzik. Ezúttal, „Hozz rá víg esztendőt” mondanivalóját. Különösen a 6. évfolyam mezőnye volt 
címmel a Művelődés Házában vendég szerepelt egy pécsi erős! A jutalomkönyveket az iskola a vendéglátást és a 
művészcsoport: Kuncz László ének, Koch Ivett klarinét és nyugodt környezetet a könyvtár, a szép szegfűket a 
Büki Richárd gitár művészek tették emlékezetessé a virágbolt, Tóth Zsigmondné biztosította.
január 22-e délutánját. Tinódi, Balassi korát idézték, 
megszólaltak kuruc kesergők és vidám győzelmi dalok. A nemes versengés a következő eredménnyel zárult:
Bevezetésként elhangzott a nemzet Himnusza Kuncz 
László tolmácsolásában. 5. osztályosok 1. helyezett Gál Erika
Hajdú László polgármester köszöntője alaphangot adott 2. helyezett Ficzere Mária
az ünnephez: a magyarság megmaradásának záloga a 3. helyezett Szeremi Alexandra
hazaszeretet, múltunk értékeinek feltétlen megőrzése, a Holló Helga (Pély)
magyar nyelv szépségének ápolása és optimizmus 
magunkban és a közösség erejében.
Kellemes volt Nagypál Zoltán műsorvezető tevékenysége. 6. osztályosok 1. helyezett Váradi László
A polgármester köszöntötte Balogh Györgyöt a 2. helyezett Takács Tímea
Művelődés Háza igazgatóját, abból az alkalomból, hogy 

3. helyezett Cseh Réka
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közművelődési Díját 

Dobi Sándor
vehette át a Közgyűlés elnökétől, munkáját elismerve és 
becsülve.

7. osztályosok 1. helyezett Papp Zsófia
2. helyezett Fábián Mónika (Pély)Január 25-én a magyar Kultúra Napja tiszteletére a 
3. helyezett Mihályi FruzsinaNagyközség Könyvtára volt ünnep színhelye, szintén 

hagyományosan. A jászkiséri és a pélyi általános iskola 
felső tagozatos tanulói versenyeztek szebbnél szebb 

8. osztályosok 1. helyezett Kozma Zsoltköltemények bemutatásával. Felkészítő tanárok kiváló 
Bogdán Vivienmunkát végeztek! (Molnárné Zana Ágota, Korenchiné 

2. helyezett Nagy HenriettZsemberi Erzsébet, Kovácsné Pásztor Eszter, Barna Csilla 
3. helyezett Pásztor Bernadettés Budainé Balogh Gabriella) Sok tanuló a biztos 

szövegtudáson túl arról győzte meg az értékelő zsűrit, 
hogy pontosan érti a szöveget, a benne rejlő érzelmeket is 

Beborítja falum fehér rózsaszál, Nagyanyó is ott ül, ablak homályába,
a tél pendelyébe alvó szép világ. Mosolyog a szeme, mintha álmot látna.
Elküldte a tél, gyönyöru ruháját, Lopva jo az emlék, vénülo szívébe,
Olyan vagy kis falum, mint egy szép Elmúlt ifjúsága könnyet csal szemébe.
királylány.

Az este gyorsan jo, tán a szél kergeti
Veled dobban szívem, hat utcádat járom, A jó meleg szobát lámpafény öleli.
Hófehér sapka ül, a sok kicsi házon. Csöndes lesz az utca, s a vén fenyofára,
De a szoba meleg, kémény füstje jelzi, Vadgalambok jönnek, éjjeli szállásra.
Jégvirágos ablak a képzetet kelti.

A kályha még pislog, mint gyermek az 
Boldog gyermeksereg futkároz a hóba, ágyba,
Örvend ha célba ér kerek hógolyója. A kialvó parázs álmot hint a házra.
A lányok sikítnak, arcukon pír bája, Új virágot rajzol, ablakra a hideg,
Melegség járja át, ki oket így látja. Kinn a szél muzsikál, táncol a förgeteg.

Bartók János: Tél
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Jászkisér nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatás címén átvett pénzeszközök elszámolása) a civil 
döntött a jegyzői állásra kiírt pályázat dolgában zárt ülés keretében. szervezetek. A Képviselő-testület a következő megállapításokat 
Hajdú László polgármester a nyílt ülésen bejelentette, hogy a tette: a támogatásra átvett összegeket  mind a 17 szervezet 
jegyző munkakörének ellátásával dr. Gócza Tamást bízta meg a célszerűen, a település érdekeit szolgálva használta fel, arról 
testület. Munkájához sok sikert kívánt. elszámolt. A támogatáson túl igyekeztek más forrásból is pénzt 

szerezni és azt működésük során legjobban hasznosítani. Ezúttal is 
Jászkisér Nagyközség Önkormányzata 2008. január 31-i ülésén elhangzott, hogy a civil szervezeteket az önkormányzat 
Hajdú László polgármester hosszú előkészítő munka befejezéséről lehetőségeihez mérten támogatja pl. összejöveteleikhez, 
ad számot: január 18-án soron kívüli ülésen elfogadta a testület, rendezvényeikhez ( ha az nem bevételt szolgáló rendezvény.) 
hogy pályázza a nagyközség városi rangjának újbóli birtoklását. A helyet ad a Művelődés háza térítés nélkül.
pályázatot január 22-én az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Áttekintette a Képviselő-testület a Kulturális bizottság ajánlását a 
Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség vezetőjének 2008-ban tartandó ünnepségekről és civil rendezvényekről. Az 
dr. Csíkos Zoltán úrnak átadta. Megköszönte mindazoknak a segítő ajánlást elfogadta azzal a pontosítással, hogy mindenhol megjelölte 
munkáját, akik lehetővé tették, hogy történelmi pillanathoz a szervező felelősöket. Vita alakult ki az ünnepségek látogatottságát 
érkezzen a település és teljes joggal igényelhesse a városi rangot. ( a illetően. Abban egyetértés volt, hogy rendezvények látogatottsága 
szolgáltatások minden formája működik a településen, teljes az alacsony, nagyfokú az érdektelenség! Még jobb szervezés és 
infrastruktúra!) Külön megköszönte a dokumentumok összeállí- felvilágosító munka szükséges azzal együtt, hogy bizonyos 
tásának munkáját, úgy mint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei határozott elvárás is mefogalmazható! Többen említették a 
Területfejlesztési KHT-nak, a Teleháznak és Torma Mártának. példamutatást!
A következőkben a település történészének, Győri János tanár 
úrnak munkáiból ismertetek néhány gondolatot: Előszóban idézi az Előterjesztések körében elfogadták a Pénzügyi Bizottság ajánlását 
elismerő szavakat Dr. Fodor Ferenc a Jászság életrajza c. miszerint a polgármester és a képviselők tiszteletdíja január 1-től 5 
munkájából: „Csak itt látszik 2 templom tornya a községet %-kal növekszik. Az alpolgármester tiszteletdíja 5000 Ft-tal 
megközelítve: erdőségeivel, sok fás területével, piros tetős házaival növekszik.
a Jászság egyik legnagyobb községe.”
Első írásos emlék 1391-ből való, a települést Kyser néven említik. Gubiczné Csejtei Erzsébet bejelentette, hogy tiszteletdíjáról 
Tömösvári család birtoka a terület a tatár pusztítás után 33 elhagyott lemond. Kéri, hogy ezt a település érdekében dolgozó egyesület 
házról szól  a krónika. 1566-ban Eger várához szolgált más jász hasznosíthassa. A bejelentést tudomásul vették.
falvakkal együtt, akkor 61 telkes jobbágy összeírásáról  van adat. A 

Az Önkormányzat Testülete az iskola és az óvoda felújítására reformáció 1600-ban jelentkezett. (Így vált a település katolikusok 
pályázatot nyújtott be. A költségvetés 536 millió Ft. Önrészét 53 és reformátusok lakhelyévé.) 

Lipót császár földestől emberestől eladja a Jászságot a Német millió Ft-ot nyert pályázat esetén 3 évre elosztva kell biztosítani. 
Lovagrendnek és innentől megkezdődik a harc a függetlenségért, a 2008-ban az mindösszesen 3 millió Ft-ot jelent. Egyhangú 
szabadságért. Így éltek a jászok Rákóczi fejedelem zászlaja alá, aki szavazással a testület a fenti előterjesztést elfogadta.
egy hónapig itt táborozott seregével. Híven szolgálták a 

Papp Jánosjászkisériek a szabadságot Kossuth zászlaja alatt is. Damjanich 
seregében 178 jászkiséri szolgált.
1818 I. Ferenc császártól mezővárosi rangot kapott! 1935-os 
statisztika a Jászság legnagyobb területű településeként tartja 
számon 22 605 katasztrális hold földdel. 1920-ban községgé 
minősítették és 1970-től nagyközség. Lakóinak száma néhány 
fővel 6000 alatt van jelenleg. A település polgármestere több 
fórumon elmondta, hogy minden létesítmény a település lakóinak 
áldozatos munkája révén jött létre a telefontól a gázig, a szilárd 
hulladék szállítástól a szennyvízcsatornázásig, a járdák, az utak 
mind-mind a közösség által léteznek és nem lesz másként ezután 
sem. A város is csak úgy működik, ha lakói működtetik és nagyon 
sok a tennivaló! Remélve, hogy a pályázatot kedvezően bírálják el, 
várjuk az illetékesek döntését!

Testületi döntés alapján időről-időre vizsgálják a képviselők a 
határozatok végrehajtását. Az előterjesztő dr. Gócza Tamás jegyző, 
az anyagot tárgyalta az Ügyrendi Bizottság  elfogadásra javasolta. 
A 2007. évben 217 határozat született, végrehajtásuk megtörtént 
néhány eset kivételével. A kivételek a következők: adásvétel 
meghiúsult, a vevő visszalépett, a végrehajtás folyamatban van 
vagy a határidő módosult – kitolódott.

Beszámoltak a 2007. évi gazdálkodásukról (önkormányzati 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Január 22. Magyar Kultúra Napja
Március 14. Nemzeti Ünnep
Május 23-24. Pünkösdi Vigadalmi napok
Május 25. Hősök napja
Június 21. Nagy Imre és mártírtársa-

inak kivégzésének 
50. évfordulója

Augusztus 15-16. Néptánc fesztivál
Augusztus 20. Nemzeti ünnep
Október 23. Nemzeti ünnep
December 13. Apáról Fiúra

Önkormányzat által rendezett 
2008. évi rendezvények:
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Tisztelt Választópolgár!
2008. március 9-én ügydöntő országos népszavazásra kerül sor a következő kérdésekben:
         ·  “Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott 
népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?"
         · "Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen 
kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?"
         · "Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne 
kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?"

Értesítő
2008. február 22-ig névre szóló "Értesítő"-ben kap tájékoztatást a névjegyzékbe vételéről. Ha nem kap 
"Értesítőt", a helyi választási irodában - a jegyzőnél - érdeklődhet annak okáról. Ha a névjegyzékből kimaradt, 
minél előbb kezdeményezze a névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján erre már nem lesz lehetősége!
A szavazás helye
        · Az "Értesítő"-ben tájékoztatjuk annak a szavazóhelyiségnek a címéről, ahol leadhatja szavazatát.
        · Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy 
főkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét 2008. február 22-ig kérheti 
személyesen vagy meghatalmazottja útján a helyi választási iroda vezetőjétől. Ajánlott levélben is benyújthatja 
kérelmét úgy, hogy az 2008. február 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába.
A kérelem benyújtásával ne várja meg az "Értesítő" kézbesítését! A nyomtatvány mintáját az internetről 
(www.valasztas.hu) letöltheti, továbbá ott tájékozódhat arról is, hogy mely országok mely településein van 
lehetőség a szavazásra.
        · Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. 
Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 2008. március 7-ig kérhet a helyi választási iroda 
vezetőjétől. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2008. március 4-ig megérkezzen a lakóhelye 
szerinti helyi választási irodába. A nyomtatvány mintáját az internetről (www.valasztas.hu) letöltheti.
        · Jászkiséren igazolással szavazni a 3. számú szavazókörben, Művelődés Háza, Kossuth tér  10. szám alatt 
lehet
        · Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére - Magyarországon - mozgóurnával szavazhat.
FIGYELEM: mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a 
szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.
A szavazás módja
Szavazni csak személyesen lehet. A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni 
csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt X vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes 
szavazatként nem vehető figyelembe.
A népszavazás eredményessége
Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az adott kérdésre az ország összes választópolgárának több 
mint egynegyede azonos választ ad.
A választópolgárok döntése az Országgyűlés számára 3 évig kötelező. Ha a népszavazás eredménytelen, a döntés 
joga visszaszáll az Országgyűlésre.
Ha további információra van szüksége…
A népszavazással kapcsolatos információkat a www.valasztas.hu internetes oldalon találhat, illetve tájékoztatásért 
a lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodához fordulhat.

                      HVI Jászkisér

A Csete Balázs 
Honismereti Egyesület

 tisztelettel meghívja 

2008. március 1-én (szombaton) 11 órára

 Csete Balázs születésének 115.,
 halálának 50. évfordulója tiszteletére rendezett 

Emléknapra

a Művelődés Háza Nagytermébe 
Jászkisér, Kossuth tér 10.

Meghívó
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Így gondozunk mi. Bölcsődénkben folyó szakmai munkáról.
Az első igen nehéz pillanat az anya - gyermek derűs légkört, az otthonosságot, az egyenletes székletüket, szeretnék, ha éjszakára sem 
kapcsolatban, amikor át kell élni a rendszeres és érzelmi és testi fejlődést, biztosítanunk kell a kapnának pelenkát. Az étkezési időt otthon is 
tartós távollétet egymástól. S bár a szakemberek személyi állandóságot. szívesen töltik a családdal, mert a bölcsődében 

A gondozónőink „sa já t  gondozónő véleménye az, hogy legjobb helye a babának az is természetes a terített asztalnál, a társakkal való 
rendszerben” dolgoznak. A gondozónő az anyuka mellett van, sok családnak jelent együtt étkezés.
ölelkezési időben az idejét a „saját A gyermekek számára nem jelent komoly segítséget a bölcsőde. 

A következőkben a mi szemléletünket és gyermekeire” fordítja. Így jobban számon tudja kihívást, hogy a csoportban más gyermekekkel 
gyakorlatunkat szeretném bemutatni röviden a tartani a gyermekek egyéni igényeit, szokásait. kell együtt lenniük, hiszen ezen a téren is 
leendő jelentkező szülőknek, hogy mi hogyan is A „sajátgondozónő” szoktatja be a gyermeket a erősödik az önbizalmuk. Önbizalmukat meg 
gondozunk intézményünkben. bölcsődébe, és a felmenő rendszernek kell erősítenünk, mert ennek birtokában 
Alapvető célunk az, hogy a bölcsődébe kerülés köszönhetően ő marad vele a gyermek tudnak megbirkózni az őket körülvevő világgal.
után is zavartalan legyen a kisgyermek fejlődése. Szakmai céljaink között a legfontosabbnak bölcsődés ideje alatt.
Ennek érdekében nagy gondot fordítunk a A bölcsődét igénybe vevő családok jellemző tartom azt, hogy bölcsődés gyermekeink jól 
személyes jellegű, bizalomra épülő kapcsolatok körülményei. érezzék magukat, minden gondozónőnek arra 

A felvett gyermekek, illetve azok családjainak kialakítására. kell törekednie, hogy a rábízott gyermekek 
Ezért munkánkban alkalmazzuk valamennyi életkörülményei változóak. Előnyben érzelmi biztonságban érezhessék magukat, a 
ismert szakmai eljárást. részesülnek a felvételnél a dolgozó, munkát szülők elégedettek legyenek, biztonságban 
Az egyéni beszélgetések, a családlátogatások ‚ a vállaló szülők gyermekei, a szociálisan érezhessék gyermeküket. A gondozónő nem 
beszoktatás jó lehetőséget kínálnak arra, hogy hátrányos helyzetű. és az egyedülálló szülő pótolja, hanem helyettesíti az anyát. Szereti a 
egymás gondozási nevelési elveit megismerjük, gyermekei. gyermeket, de nem az anya helyett, hanem az 
azt a gyakorlatban is bemutassuk. A létszám összetételében jellemző a szerény anya mellett.
Az ismerkedés során arra törekszünk, hogy körülmények között élő gyermekek. Előfordul Nagyon fontos ebben a korban a támogatás, a 
összhangban hozzuk a szülői kompetenciát és a gyermekjóléti szolgálat által javasolt felvétel, segítés, a dicséret, ahhoz, hogy kiteljesedjék a 
szakmai illetékességünket, azért, hogy az egyéni illetve a védelembe vett gyermek is, amikor a gyermekek érzelmi- és szociális potenciálja. A 
gondozási - nevelési programot ki tudjuk gyámügy lép fel a gyermek érdekeit képviselve. büntetés és a dicséret mérlegén mindig a 
alakítani. A gondozónőkre igen nehéz feladat hárul, ha dicséret kerüljön túlsúlyban.
A gyakorlat az, hogy minden jelentkezőnek csoportjában egyszerre több szociálisan A szülők után a gondozónők ismerik talán 
bemutatom a bölcsődénket, tájékoztatom őket a hátrányos helyzetű gyermek kerül. legjobban a gyermekeket, ezért is fontos 
szolgáltatásunkról és a szakmai programunkról. Munkánk során a problémás gyermek jobb feladatunk, hogy teljes figyelmükkel 
Az a tapasztalatom, hogy a szülők szívesen megismerése érdekében igyekszünk több forduljanak feléjük, és tudják megválasztani azt 
veszik az első beszélgetést, nem sajnálják az erre családlátogatást szervezni, mivel a hátrányos a pillanatot, hogy mikor van szükség dicséretre, 
fordított időt, mert érzik, hogy mindez értük és a helyzetű gyermekekkel való törődés megkülön- útmutatásra, segítségre.
gyermekükért történik. böztetett figyelmet igényel. Annak érdekében, hogy a bölcsődébe járó 
Szolgáltatásunk alapja a kisgyermek tisztelete és Az eddigi gyakorlat tapasztalata bizonyítja, hogy kisgyermekekben rejlő lehetőségek a felszínre 
szeretete, erre épül a szakmai ismeretek és a bölcsőde egyedül nem elég a megoldáshoz, az kerüljenek, mindent cl kell követnünk, hogy az 
eljárások alkalmazása. Ezután a gondozónői összefogás az együttes odafigyelés meghatározó. itt töltött napok örömtelik legyenek. Céljaink 

Gyakran nehéz a szülők bizalmát megnyerni, látogatáson elkezdjük a kölcsönös információ megvalósításához elengedhetetlen az érzelmi 
kezdeményezéseinkre nem reagálnak aktívan, mellett a személyes kapcsolat építését is. Ha biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör 
különösen a legkritikusabb esetekben, de a sikerül nyitott, őszinte légkört teremteni, akkor a megteremtése, a teljesítménykényszer nélküli 
gyerek érdekében soha nem adhatjuk fel.szülők is őszinték lesznek, feltárják gondozási - nevelés és a sokoldalú képességfejlesztés.
A bölcsőde, mint első nevelési intézmény, ezért nevelési gyakorlatukat. A szülők körében végzett elégedettségi felmérés 
kell, hogy segédkezet nyújtson a rászorult Ha azt érzik, hogy nem ítélkezünk felettük, eredménye megerősít bennünket abban, hogy 
gyermekeknek, mert a gyermek joga, hogy megértjük és elfogadjuk őket, akkor sok lépést jó úton járunk. Minden válaszadó úgy ítélte 
megkapjon minden segítséget a jobb tettünk a későbbi jó kapcsolat érdekében. m e g ,  h o g y  n á l u n k  b a r á t s á g o s ,  

A személyes, jó kapcsolat teremti meg annak a életminőséghez. Ezért minél korábban tudunk gyermekközpontú nevelői légkört tapasztalt! 
lehetőségét, hogy mindegyik kisgyermeknek a segítséget nyújtani a rászorult családoknak, Ezt alátámasztja a legutóbbi, ez év januárban 
neki legjobban megfelelő gondozási - nevelési annál nagyobb az esély arra, hogy fizikailag és történő megyei módszertani ellenőrzés 
programot tervezzük meg. lelkileg ép, egészséges gyermeket nevel- véleményezése is.
A gondozás minden helyzetében nevelés is hessünk. A dolgozók felkészültségét, segítőkészségét 
folyik. A nevelés lehetőségei azonban nem Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy kiválónak értékelték. Fontos feladatunknak 
korlátozódnak a gondozási helyzetekre. azok a gyermekek, akiknek szülei elfogadják a tartjuk, hogy a jövőben is biztosítsuk a 
Gondozási nevelési feladatunk a bölcsődés gondozónőket, a napirendet, a bölcsődei környezetet, a tárgyi és személyi feltételeket, a 
gyermekek testi lelki szükségleteinek kielégítése, szokásokat, hamarabb alkalmazkodnak, színvonalas gondozó- nevelő munkát azok 
fejlődésük elősegítése. hamarabb fogadják el a gondozónőket és részére, akik nálunk helyezik el gyermeküket. 
A gondozónőknek elengedhetetlen feladata gyermektársaikat. Ehhez naprakész, korszerű ismeretekre, 
megteremteni a gyermekeket körülvevő, A gyermekek szociális- és érzelmi fejlődése tervezett, jól szervezett, összehangolt munkára 
érzelmi biztonságot nyújtó, otthonosságot adó, hatalmas méreteket ölt bölcsődés korban. van szükség. Amit jó munkahelyi légkörben, 
derűs légkört. A gyermekek én-tudatának Egyéniségük minden téren megmutatkozik, egymást segítve végzünk.
egészséges fejlődése érdekében fontos az egyéni önálló személyiséggé válnak.  

Ahogy önállósodnak, egyre jobban válnak szükségletek kielégítése, és teret kell adni az Jászkisér, 2008. február 
függetlenné. Nemcsak több dolgot akarnak énérvényesítő törekvéseknek. 

Ahhoz azonban, hogy a gyermeknek a önállóan elvégezni, hanem egyre inkább                                                 Tajti Lászlóné 
bölcsődébe kerüléstől az óvodai felvételig képesek is arra, hogy elérjék céljaikat. Pl.                                              intézményvezető 
biztosítani tudjuk az őt körülvevő szeretetteljes, :mikor nappal vissza tudják tartani vizeletüket, 
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Tájékoztató az építtetők és tervezők részére

Az építésügyi hatóság ezúton tájékoztatja a tisztelt leendő áteresz, bejáró-, átjáróhíd építése,
építtetőket és építész tervezőket, hogy az építésügyi hatósági -  az épület homlokzatára szerelt vagy az épület homlokzata 
engedélyezési eljárásokban az építésügyi hatósági eljárásokról, elé épített fix vagy kinyitott állapotú, a homlokzati síktól 3,0 m-nél 
v a l a m i n t  a  t e l e k a l a k í t á s i  é s  é p í t é s z e t i - m ű s z a k i  nagyobb és 20 m2-nél nagyobb vízszintes vetületű kiállású előtető, 
tervdokumentációkról szóló 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése,

3hatálybalépésével: 2008. január 1-től jelentős változtatásokra - 10 m -nél nagyobb nettó űrtartalmú tartály elhelyezése,
3 3kerül sor. - a 30 m -t meghaladó térfogatú állandó és a 60 m -nél na-

A leglényegesebb átalakulás az építési és bontási engedélyhez kötött gyobb térfogatú szétszedhető, idényjellegű, az év során legfeljebb 6 
tevékenységek sorában mutatkozik meg; az érvénybe lépett hónapra felállított magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence 
jogszabály az építési és bontási tevékenységeket három-három építése,
csoportba sorolja: -  háztartási szilárd hulladékgyűjtő, -tartály, -tároló építése 

21.) Engedély alapján végezhető építési és bontási 10 m  felett,
tevékenységek -  meglévő építményben huzamos tartózkodásra szolgáló 

2.) Bejelentés alapján végezhető építési és bontási helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek számának 
tevékenységek megváltoztatása,

3.) Bejelentés és engedély nélkül végezhető építési -  a pihenés célját szolgáló oldalt nyitott, oszloppal, pillérrel 
2és bontási tevékenységek. alátámasztott (lábon álló( kerti tető építése 20 m -es alapterületet 

meghaladó méretben,
21.) ÉPÍTÉS - 30 m  vagy annál kisebb bruttó alapterületű, árusítás célját 

1.1. Építési engedély alapján végezhető, leggyakrabban szolgáló kiskereskedelmi építmény építése,
előforduló építési tevékenységek: -  az épület egy teljes homlokzati felületét érintő építési 

-  építmény építése, bővítése, elmozdítása, tevékenység (pl. átalakítás, felújítás, teljes felület színezése, teljes 
- az építési engedélyhez kötött építmény felújítása, helyre- felületképzés megváltoztatása, teljes építészeti karakter 

állítása, átalakítása vagy korszerűsítése, ha annak során az építmény megváltoztatása).
tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit meg kell A bejelentésre kötelezett építési munkák hatósági jóváhagyására a 
változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni, kérelem mellé - az arra jogosult tervező által elkészített, az újonnan 

-  az e rendelet szerint építési engedélyhez kötött építmény életbe lépett jogszabálynak megfelelő részletességű, – egyszerűsített 
homlokzatának - teherhordó szerkezeti változtatásával  (főfalak, tervdokumentációt is szükséges csatolni.
áthidalók) együtt járó - megváltoztatására kerül sor (nem tartozik ide 
pl. a homlokzati nyílászáró áthidaló méretét nem változtató cseréje, 1.3. Bejelentés és engedély nélkül végezhető, leggyakrabban 
az utólagos hőszigetelés stb.), előforduló építési tevékenységek:

-  az építménynek, építményrésznek a használatbavételi, -  temető területén urnasírhely, (kettős) sírhely, sírjel 
illetve fennmaradási engedélytől, ennek hiányában az eredeti, illetve építése, elhelyezése,
meglévő rendeltetéstől eltérő használata, ha az építési -  rendezvényeket kiszolgáló, ideiglenes, legfeljebb 15 

2engedélyköteles építési tevékenységgel is együtt jár, napig fennálló, 30 m  vagy annál kisebb bruttó alapterületű és 4,0 m 
-  közterületen - a fentieken túlmenően - park, játszótér, vagy annál kisebb építménymagasságú színpad, mutatványos, 

sportpálya építése, kerítés építése, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására 
- az épített égéstermék-elvezető )kémény), szolgáló,

-  a telek határain, valamint a telek területén kerítés építése,
21.2. Bejelentés alapján végezhető, leggyakrabban előforduló -  a 10 m  vagy annál kisebb bruttó alapterületű és 2,5 m 

építési tevékenységek: vagy annál kisebb építménymagasságú, huzamos emberi 
-  temető területén sírbolt, urnafülke, urnasírbolt építése, tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodására 
- rendezvényeket kiszolgáló, ideiglenes, legfeljebb 180 szolgáló építmények (pl. állattartási építmény, vadetető, árnyékszék, 

2 napig fennálló, 60 m vagy annál kisebb bruttó alapterületű és 5,0 m mozgatható WC) építése,
vagy annál kisebb építménymagasságú  színpad, mutatványos, -  a telek természetes terepszintjének 1,0 m vagy annál 
szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására kisebb, végleges jellegű megváltoztatása 
szolgáló építmény, -  szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése, 

-  siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló építése, ha annak talpazatával együttmért magassága 3,0 m-es vagy annál 
2 -  a 100 m vagy annál kisebb bruttó alapterületű és 4,0 m kisebb,

2vagy annál kisebb építménymagasságú, huzamos emberi -  a 2,0 m -es vagy attól kisebb felületnagyságú reklám-, 
tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú 
szolgáló építmények (pl. állattartási építmény, vadetető, árnyékszék, építmény, kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése,
állványzatok) építése, -  közforgalom elől elzárt, telken belüli, tehergépjármű-

-  a telek természetes terepszintjének 3,0 m vagy annál forga-lom nélküli út, térburkolat, 2 m fesztávú vagy annál kisebb 
kisebb, végleges jellegű megváltoztatása - szobor, emlékmű, kereszt, áteresz, bejáró-, átjáróhíd építése,
emlékjel, emlékfal építése, létesítése, ha a talapzatának magassága -  az épület homlokzatára szerelt vagy az épület homlokzata 
6,0 m vagy annál kisebb, elé épített fix vagy kinyitott állapotú, a homlokzati síktól 3,0 m vagy 

-  az e rendelet hatálya alá tartozó építményen vagy attól annál kisebb és 20 m2 vagy annál kisebb vízszintes vetületű kiállású 
különállóan a 2,0 m2-es felületnagyságot meghaladó reklám-, cég-, előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése,
címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú építmény, -  napenergia-kollektor, szellőző-, klíma- és szerelt 
kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése, égéstermék-elvezető és szerelvényei, riasztóberendezés, 

- közforgalom elől elzárt, telken belüli, tehergépjármű- villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, 
forgalommal is terhelt út, térburkolat, 2 m fesztávnál nagyobb szelektív hulladékgyűjtő, szőnyegporoló, sorompó, árnyékoló, 
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3 2.) BONTÁSnövénytámasz, 10 m  vagy annál kisebb űrtartalmú tartály 
2.1. A következő bontási tevékenységek bontási engedély elhelyezése,
alapján végezhetőek:-  magasles, erdei építmény építése, vadetető,

33 -  az 1000 m -nél nagyobb térfogatú és a rendezett -  a 30 m , vagy annál kisebb térfogatú állandó jellegű és a 
3 terepcsatlakozástól mérten 9,0 m-nél magasabb építménymagas-60 m  vagy annál kisebb térfogatú szétszedhető, idényjellegű, az év 

ságú építmény bontása,során legfeljebb 6 hónapra felállított magánhasználatú kerti víz-, 
-  műemléki védelem alatt álló területen mérethatár nélkül fürdőmedence építése,

bármely építmény,-  e rendelet hatálya alá tartozó közmű-becsatlakozási 
-  zártsorú vagy ikres beépítési mód esetében egy vagy műtárgy építése,

több mérethatár nélküli épület bontása.- e rendelet hatálya alá tartozó közműpótló műtárgy 
építése,

2.2.  A következő bontási tevékenységek bejelentés alapján -  háztartási szilárd hulladékgyűjtő, -tartály, -tároló építése 
2 végezhetőek:legfeljebb 10 m  vagy annál kisebb alapterületig,

- a rendelet hatálya alá tartozó elektronikus hírközlési -  kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, 
építmény bontása,pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, kerti napkollektor stb.) 

-  a rendezett terepszinttől számított 1,5 m-nél magasabb építése,
támfal lebontása,-  kerti épített tűzrakóhely építése,

3-  az 1000 m -nél kisebb térfogatú és a rendezett -  kerti lugas, pihenés célját szolgáló oldalt nyitott, 
terepcsatlako-zástól mérten 9,0 m-nél nem magasabb oszloppal, pillérrel alátámasztott (lábon álló( kerti tető építése 

2 építménymagasságú lakóépület bontása,legfeljebb 20 m -es alapterületig,
-  a polgári védelmi építmény (óvóhely), illetőleg-  háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, 
- a közterületről nyíló vagy az alatt lévő minden pince zöldségverem építése,

bontása,-  állatkifutó )karám) építése,
-  mérettől és rendeltetéstől függetlenül minden olyan épít--  háztartási célú trágyatároló, komposztáló, árnyékszék 

mény bontása, amely azbesztet tartalmaz.építése,
-  kerti szabadlépcső, kerti tereplépcső és lejtő építése,

2.3. Bontási engedély és bejelentés nélkül végezhető bontási -  építmény építéséhez szükséges, annak használatba-
tevékenységek:vételekor elbontandó állványzat, felvonulási épület építése 

- A fent nem szereplő bontási tevékenységek bontási mérethatár nélkül,
engedély és bejelentés nélkül végezhetők.a pihenés célját szolgáló oldalt nyitott, oszloppal, pillérrel 

alátámasztott (lábon álló( kerti tető építése 20 m2-es alapterületet 
A fent leírtakkal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal a nem meghaladó méretben.
Jászapáti Építésügyi hatóság ügyintézőihez, akik készséggel állnak 
rendelkezésükre.Természetesen az engedély és bejelentés nélkül építhető 
Továbbá felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2008. január 1-től csak építményeket is szabályosan, a vonatkozó előírásoknak és a 
az új jogszabályi előírásoknak megfelelően kitöltött építésügyi helyi építési szabályzatnak megfelelően kell megépíteni az 
hatósági kérelmeket tudjuk elfogadni. A kérelmek új ingatlanon belül (pl.: utcafronti kerítés csak a telekhatáron belül 
formanyomtatványai letölthetők a www.jaszapati.hu web oldalról, építhető, a telek természetes terepszintjének megváltoztatása a 
illetve igényelhetők a Jászapáti Város Polgármesteri Hivatal 10. környező ingatlanokban nem okozhat kárt, az állattartási 
szobájában.építményeket a helyi állattartási rendeletnek, helyi építési 
     szabályzatnak megfelelően szabad elhelyezni). 
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