
Jászkiséri TudósítóJászkiséri Tudósító
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA VIII.évfolyam 2.szám

Mint arról a Tudósítóban már tájékoztattuk Jászkisér Nagyközség A beadvány Schumaher angol közgazdász szavait idézi:
Önkormányzatának Képviselõ-testülete alapos elõkészítõ munka 
után városi rangot kezdeményez a településnek. Ezért a szükséges „A fejlõdés nem a javakkal kezdõdik,
dokumentumokat összegyûjtötte, egységbe foglalta és átadta az hanem az emberekkel, az emberek tanultságával,
Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun- szervezettségével és fegyelmével!”
Szolnok Megyei Kirendeltség vezetõjének.
A 600 éves település lakói fölött a máig sem múltak nyomtalanul az  És végül idézem a várossá nyilvánítás indokait:
1818-as esztendõ. Ekkor jelent meg a pecsétnyomón a következõ Jászkisér várossá nyilvánításának szándéka az 1990-es évek 
felirat: „Jász kis ér városát tett 1818” Újabb változást 1877-ben közepén jelentkezett elõször. A települési infrastruktúra teljes 
jegyezték fel „Jász kis ér város pecsétje” és 1901-ben jelent meg a kiépítésének megvalósítása után, a 2006-2010-es Gazdasági 
következõ „Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Jászkisér község”. Programban célként fogalmazódott meg a városias jelleg elérése és 
Ma sem ritkaság, mikor megkérdeznek valakit, fõleg az idõsebbek a városi cím visszaszerzése. 
körébõl – Hová mész? - Bemegyek a városba! Talán újra valóságos Jászkisér mai lakói büszkék településükre, identitás 
tartalmat kap a kijelentés, hiszen a lakók nem kis erõfeszítésével, tudatuk erõs, a jász szorgalmuk biztosítéka annak, hogy az egykori 
anyagi áldozataikkal minden feltétel megvalósult. városi rangot újra elnyerhesse a mai közel 6. 000 lakosú, teljes 
A cím, a rang, ha azt valóságosan kiérdemeljük még sok-sok infrastruktúrával ellátott település. A település történelmi múltja, 
feladatot ad, de a közösség ereje, a pozitív gondolkodás, aminek hagyományai, nevezetességei, térségi szerepe mutatják az erõs 
legfõbb erõssége a mindig azt keresni, hogyan lehet megoldani, hagyományokra építkezõ biztató jövõt. 
képessé tesz az akadályok leküzdésére. 1990-es változás óta folyamatosan javul a nagyközség 
Mirõl is beszél a kezdeményezõ leirat? általános ellátottsági mutatói, illetve olyan települési háttér alakult 
Bemutatja a mai Jászkisért és végig vezet azon az úton, ahogyan ki, mely segíti a vállalkozásokat, az új munkahelyek megteremtését. 
eddig eljutottunk. Ma az Alsó-Jászság legnagyobb területû A térségi szerep az utóbbi 10 évben nagymértékben erõsödött, 
települése 130,11 km2  határral és 5893 lakossal. A lakók száma mind az oktatás, mind az egészségügyi ellátás és a tûzoltóság terén 
1949-1960-ig közel hét és fél ezer, azóta folyamatosan csökken. is. 
Rendelkezik minden követelménnyel, ami szükséges a várossá Jászkisér gazdaságilag is, humánerõforrást tekintve is, 
váláshoz, ivóvízhálózat, villany, gáz, telefon, szilárd és folyékony egyaránt alkalmas az alsó-jászságban mikro-centrumként mûködõ 
hulladék gyûjtés és elszállítás. És ami legfontosabb; jól mûködik az városi feladatok ellátására. Az alföldi települések nagyságát és 
egészségügy, bölcsõde, óvoda és iskola, rangos a közmûvelõdés település hálózatát vizsgálva, valamint a vidékfejlesztés országos és 
hálózata, találnak sportolási lehetõségeket, eredményesen regionális elveit figyelembe véve Jászkisér nagyközség városi 
dolgoznak a civil szervezetek, biztonságot jelent a köztestületi rangját visszakapva megfelelhet a környezõ kisebb települések által 
Tûzoltóság és hogy helyben a mentõállomás. elvárt szolgáltatások biztosítására. 
Rangos települési rendezvények sora színesíti, teszi tartalmassá a Jászkisér jelenlegi fejlettsége és az általa nyújtott 
kulturális életet. Van elég, de egyre több a munkalehetõség. Ami az lehetõségek színvonalát, sokszínûségét megfelelõnek ítéljük a 
elhelyezkedés gátja a megfelelõ iskolázottság az eladható várossá nyilvánítását kezdeményezéséhez. A városi rang 
szakismeret. visszaadása egyrészt elismerést jelentene, másrészt további 
Számtalan külhoni kapcsolattal rendelkezik a település. Ezek m erõforrást szabadítana fel az itt élõ emberekben, pozitív fejlõdést 
még fõleg a kulturális élet területén jelentõsek, de a gazdaságban is eredményezve. 
jelentkezhetnek. Papp János

2008. február 13-án soros ülésen tárgyalta és hagyta jóvá Jászkisér Speciális célú támogatás: 49 429 000 Ft.
Nagyközség önkormányzatának Képviselõ-testülete a 2008. év Felújításra és felhalmazozásra: 40 587 000 Ft.
költségvetését. Kötelezõ és önként vállalt feladatait mûködteti a Önkormányzati tartalék:   4 000 000 Ft.
takarékos gazdálkodás hangsúlyozásával. A kötelezõ 5 %-os 
bérfejlesztést végrehajtotta. A 2008. évi gazdálkodásban változatlanul kiemelt szerepet kap a 
A bevételi fõösszeg (normatív és saját bevételek) 879 916 000 Ft. pályázati munka. Lényeges elem, hogy a feladatok jól elõkészítettek 
A kiadási fõösszeg 879 916 000 Ft. legyenek a pályázat megjelenésére. Gyakorlat, hogy a pályázat 
A bevételi fõösszeget 30 millió 589 ezer forint hiánnyal tervezi, amit megjelenésétõl a beadásig tartó idõ rövid az engedélyes tervek 
likvid hitelbõl fedezni biztosít. A tétel pontos összegét a zárszámadás elkészítésére.
csökkenõ irányban befolyásolhatja! A határozatlan idõre kinevezett dolgozók létszáma: 184 fõ.
A költségvetési kiadásokat a következõ részletezéssel hagyta jóvá: A fenti szám magában foglalja a polgármesteri hivatal és az 

Mûködési kiadás összesen : 835 329 000 Ft. intézmények dolgozóinak számát.
Személyi kiadás: 426 941 000 Ft. Az általános iskola és óvoda a pélyi iskolával és óvodával társulási 
Munkaadót terhelõ járulék: 134 988 000 Ft. formában mûködik 2007.szeptemberétõl!
Dologi jellegû kiadás: 190 963 000 Ft.
Ellátások pénzbeni juttatás: 33 000 000 Ft. Papp János
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Elkezdõdött a Napközi konyha berendezéseinek felújítása Illegális hulladéklerakók felszámolása
2007. április hónapban került beadásra az Észak-Alföldi Önkormányzatunk évente  közhasznú munkások  
Regionális Fejlesztési Tanácshoz a helyi önkormányzatok foglalkoztatásával igyekszik rendben tartatni közterületeinket, 
fejlesztési feladatainak támogatására kiírt HÖF CÉDE közparkjainkat. Valamint az önkormányzati intézmények 
pályázat a Napközi konyha berendezéseinek korszerûsítése kezdeményezésével és civil szervezetek közremûködésével az 
címmel. 2007. június hónapban a pályázat tartaléklistára elmúlt években több szemétgyûjtési akció is megvalósult a 
került, mivel a szétosztható keret elfogyott. Örömmel településen. A rendszeres szemétszállítás mellett szelektív 
értesültünk arról, hogy az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési hulladékgyûjtõk is segítik  a lakosokat környezetük megóvása 
Tanács 2007. december 18-án megtartott ülésén pályázatunkat érdekében. Ennek ellenére a közutak mentén, dûlõutak mellett 
3.000.000 Ft pályázati támogatásban részesítette. Így az egyre több háztartási és egyéb hulladék éktelenkedik. Ezért 
árajánlatok beérkezése után, melyet a Ceremony Master Bt. örömmel olvastuk a Környezetvédelmi és Vízügyi 
cég nyert el, megkezdõdhet a napközi konyha berendezéseinek Minisztérium 2008. évi pályázati felhívását, melyet az illegális 
korszerûsítése. Új mosogató, sütõ, lábasok, asztalok kerülnek hulladéklerakók felszámolásának feladataira írt ki. A 
beszerzésre és beépítésre. Képviselõ-testület élt a lehetõséggel és elkészíti a pályázatot. A 

támogatás elnyerésével az illegális hulladéklerakók 
Közoktatási pályázat felszámolását, a hulladékelhagyó magatartás jelenségének 
A pedagógusok folyamatos képzésekkel, új módszerek megváltoztatását, az ismétlõdõ lerakások megakadályozását 
elsajátításával teremtik meg az oktatás-nevelés színvonalas célzó tevékenységeket szeretnék megvalósítani. A pályázati 
mûködtetését. 2008. január 28-án nyújtotta be az felhívás lehetõséget ad arra, hogy civil szervezetek is részt 
önkormányzat az Észak-Alföldi Operatív Program keretében vegyenek  a  programban , így velük együttmûködési 
az Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatására megállapodás készül a projektben való részvételrõl. 
kiírt pályázatot, „Adj esélyt”- új módszerekkel, gyermekbarát 
iskolai környezettel a jászkiséri gyermekek neveléséért, TIOP-1.1.1/07/1 informatikai infrastruktúra fejlesztés 
oktatásáért címmel. A pályázat keretén belül mind az iskola, Szintén a 2008. március 06-i képviselõ-testületi ülésen 
mind az óvoda épületei felújításra, korszerûsítésre kerülnek, új tárgyalták a testületi tagok a Csete Balázs Általános iskola 
tantermi bútorok, sport és udvari eszközök kerülnek informatikai eszközeinek fejlesztésérõl szóló pályázatát. A 
beszerzésre. A beruházás várható összköltsége 530 MFt. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében 
Mindez a gyerekek egészséges testi-lelki fejlõdését, az oktatás meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató 
minõségének fejlesztését, a szülõ-gyermek- iskola informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásra 
kapcsolatának erõsítését segíti elõ. nyújtotta be az önkormányzat az elkészült dokumentumokat. 

A pályázati dokumentáció elkészítésével az E-Qualitas 
Munkaerõ-piaci menedzser Minõségügyi és Tanácsadó Kft-t bízta meg. A pályázat 
Az észak-alföldi régióban különösen súlyos méreteket ölt a tervezett költsége 40.320.000,- Ft.
tartósan munkanélküli, alacsony iskolai végzettségû roma 
származású munkavállalók száma. A rendszerváltás fõként Torma Márta
azon munkahelyek megszûnését eredményezte, melyek nagy 
számban foglalkoztattak alacsony iskolai végzettségû, illetve 
roma munkavállalókat. A roma munkanélküliek elsõdleges, 
másodlagos munkaerõ-piacon történõ elhelyezkedésének, 
illetve munkaerõ-piaci esélyeinek növelése érdekében az 
Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ pályázatot írt 
k i  a  m u n k a e r õ -p i a c i  m e n e d z s e r  k é p z é s é r e  é s  
foglalkoztatására. Jászkisér Nagyközség Önkormányzat is 
benyújtotta pályázatát. A program a képzési szakasszal indul, 
mely elõreláthatólag 2008. április és május hónapban zajlik le, 
majd a foglalkoztatással zárul. 

Pályázat készül útfelújításra
Önkormányzatunk igyekszik kihasználni a pályázatok adta 
lehetõségeket és anyagi forrásaihoz mérten azokon részt venni. 
Településünk szerencsés helyzetben van hiszen az elmúlt 
években több utcát is sikerült felújítani a pályázati források 
igénybevételével. Ez évben az Észak-Alföldi Operatív 
Program Helyi településfejlesztési akciók címû pályázati 
felhívására szeretnénk elkészíteni anyagunkat, melynek 
keretében a Bartók B. út készülhet el teljes szélességében. A 
pályázat beadási határideje 2008. március 28. A pályázat 
elkészítésével a Képviselõ-testület az OTP Hungaro-Projekt 
Kft. bízta meg. 

Március 15-én kispályás foci

A Jászkiséri Sportegyesület 
Március 15-e tiszteletére 

kispályás labdarúgó tornát rendez 
2008. március 15-én

 férfi és nõi csapatok részére.
Jelentkezni lehet

 a Center büfében és
 Gócza Zoltánnál 

2008. március 14-ig.
Minden csapatot szeretettel várnak a szervezõk.

Pályázatokról
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Jászkisér Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete Feladat a beépített és a beépítetlen ingatlan tisztántartása, 
törvényi felhatalmazás alapján RENDELETET alkotott a gyommentesítése, a járda és az úttest fölé benyúló ágak, bokrok 
település környezetének védelmérõl és a közterületek megfelelõ nyesése.
tisztántartásáról.
2008. februári soros ülésen döntött 2 fõ közterületfelügyelõ A kereskedõ vagy utcai árus és rendezvényszervezõ 
alkalmazásáról. Munkaköri kötelességük a rendeletben kötelességei:
megfogalmazottak betartatása – szükség esetén büntetés Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó és szolgáltató egység 
kezdeményezése. elõtti és melletti járdaszakaszt, illetõleg ha a járda mellett 
A település tisztasága, rendje az egészséges környezet zöldsáv is van, az úttestig terjedõ teljes terület a tulajdonos 
biztosítása és megõrzése közös feladatunk. Ezért kérünk (üzemeltetõ) köteles tisztán tartani. A kötelezettség naponta 
mindenkit ne menjen el szó nélkül az utcán szemetelõk mellett! jelentkezik, legkésõbb reggel 7 órakor a jelzett területének 
Sajnos sokan szinte természetesnek veszik, hogy az utcán tisztának kell lenni és azt követõen a nyitva tartás alatt 
elfogyasztott élelmiszer csomagoló anyagát eldobják. Repül  a folyamatosan!
papírzsebkendõ, de a törött sörös üveg is.
A szennyvízcsatorna üzemeltetõje jelezte, hogy a felszíni csövek A rendelet külön is tiltja és szankcionálja pl. a közterületen 
fedelét leemelve szemét kerül oda is. A dugulás mellett a történõ szeszesital fogyasztást, a közterületen végzett gépjármû 
továbbító motorok meghibásodnak. A javítás közös költsé- mosást, a hulladékgyûjtõk felborítását, rongálását.
günk. Az elkövetõk személyének ismeretlensége számunkra 
jelent tetemes büntetést. A közterület használat a legtöbb esetben engedély köteles, amit a 
A következõkben részleteket ismertetek a rendeletbõl, hogy Polgármesteri Hivatalnál kell kérelmezni.
eredményesebb legyen a felhívás.

A környezetvédelem érdekében szintén tiltott a fák kivágása 
Az ingatlantulajdonos feladatai: az ingatlan elõtti járdának (csak engedély birtokában lehetséges!),  amit  a  
(járda hiányában 1 méter széles terület sávnak) a járda melletti közterületfelügyelõk, de a rendõrség is ellenõriz.
zöldsáv úttestig terjedõ teljes területének, legfeljebb az épület 10 
méteres körzetén belüli területének gondozása, tisztántartása Különös veszélyt jelent a háztartásokban képzõdõ hulladék 
szemét és gyommentesítése, burkolt területen a hó eltakarítása szabálytalan elhelyezése, tilos lerakók létesítése. Bejelentés 
és a síkosság mentesítése. Ha az ingatlannak két közúttal is vagy rajtaérés esetén súlyos büntetésre számíthat az elkövetõ!
érintkezése van, a fenti feladatok mindkét irányra vonatkoznak.
Köteles az ingatlan melletti nyílt árkot és mûtárgyat (bejárat 
alatti átfolyócsõ) tisztán tartani, gyommentesíteni.

FELHÍVÁS

Óvodás gyermekek rajzkiállítására hívogattak a Napközi Otthonos Summázatul: dicséretes és hasznos a természet megfigyelésébõl, a 
Óvoda nevelõi immáron hagyományt teremtve, visszatérõ módon. A szemléletbõl származó ábrázoló munka. Dicséretes a tartalmas 
siker most sem maradt el, igen sokan tolongtunk a képek elõtt – szülõk, kiállítás, amiért ezúton is elismerést tolmácsolok a nevelõknek és 
testvérek, nagyszülõk. A pedagógiai munka alappillére az egyet akarás neveltjeiknek. A fotó Torma Márta munkája.
szülõk és nevelõk között és ez most is megvalósult. Találkoztak a 
gyermek neveléséért felelõs érdekelt felek. A találkozás óhatatlanul Papp János
beszélgetésbe torkollik, hogyne lenne boldog a szülõ, mikor gyermeke 
gondosan készített munkáit tekintheti meg! Közben megismeri az 
óvodai nevelés célját és eszközeit.
A kiállítást megelõzte az úgynevezett „galériai” 
munka. Rendszeres mind három óvodában, ahol 
mintaként, érdemes településlakók munkáit 
ismerhetik meg, velük találkoznak, beszélgetnek 
– fejlõdik a szókincsük. A sok és sokféle 
beszélgetés óvodai korban nagyon fontos. Szinte 
bepótolhatatlan hátrányba kerül, akinek ebben az 
életkorban nem alakul ki az elvárható szókészlet.
Azt mondjuk az óvodai nevelés alappillére a 
játék, azt módszerként kell tekinteni. A 
valóságban viszont a játék a gyermek számára 
munka. Így válnak rendezetté mozdulatai, 
megtanulja a közösségi lét normáit, szabályait, 
fejlõdik kreativitása és még sorolhatnám.
A kiállított munkák között jó volt felfedezni 
csoportok által készített képeket pl. diófa. ( A 
felnõtt életben is így közösen végzünk munkát.) 
Sok-sok ötlet és kreatív munka  eredményezte a 
falevél  applikálásával létrehozott figurákat pl. 
ember, madár alakok. Ügyes kézzel rajzoltak és 
festettek madáretetõket. Reméljük, hogy a 
természetszeretet, a madárvédelem valóságosan 
is megmarad.

Gondolatok egy kiállításról
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A környezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése, a rácsatlakozás napját követõ 30 napon belül kell a tárgyévi 
környezethasználóknak a környezet és természet megóvását talajterhelési díjfizetési kötelezettségrõl bevallást tenni, illetve a 
szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet- és díjat megfizetni. (A bevalláshoz szükséges nyomtatvány a 
természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál szerezhetõ be, vagy 
az Országgyûlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló 2003. letölthetõ a www.jaszkiser.hu honlapról, illetve kérésre postázzuk.)
évi LXXXIX. törvényt. A hivatkozott törvény alapján a talajba A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott ívóvíz mennyisége, 
juttatott környezetterhelõ anyagok minden egysége után 2004. csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében 
július 1-tõl az önkormányzati adóhatósághoz - talajterhelési díjat elszivárgott víz mennyiségével (a szolgáltató igazolása alapján) és 
kell fizetni. azzal a számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó 
Jászkiséren 2007. év elejétõl  használható a közcsatorna hálózat. A szennyvíztárolójából, arra feljogosított szervezettel szállíttat el és a 
talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokat a szervezet a folyékony hulladék - jogszabályi elõírások szerinti - 
14/2007.(VII.02.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, elhelyezését igazolja.
mely 2007. július 15-én lépett hatályba. A 2007. évre fizetendõ díj megállapítása a 2007. július 15-tõl a 
A rendelet hatálya Jászkisér nagyközség közigazgatási területére, szennyvízhálózatra történõ rácsatlakozás idõpontjáig a ténylegesen 
illetve azokra a kibocsátókra terjed ki, akik mûszakilag igazolható - kibocsátási adatok alapján önadózással történik.
rendelkezésre álló közcsatornára (szennyvízcsatornára) nem 
kötöttek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján A: Díjfizetés alapja: kibocsátott vízmennyiség: ……… m3
szennyvízelhelyezést alkalmaznak – ide értve az egyedi zárt E: Egységdíj: 120 Ft/m3
szennyvíztározót is -,  a továbbiakban : Kibocsátó. T: talajérzékenységi szorzó: 1,5 
Az önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, 2007. évi kedvezmény mértéke: 25 %
valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minõségi védelmére Fizetendõ talajterhelési díj (TTD) = (E x A x T) – 25 % 
használhatja fel.
A talajterhelési díj 2007. évi összegét 2008. március 31-ig kell Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy 2007. évi 
bevallani és megfizetni a Jászkisér Nagyközségi Önkormány- bevallásaikat 2008. március 31-ig tegyék meg, illetve fizetési 
zat Polgármesteri Hivatala által vezetett: 11745114-15409766- kötelezettségeiket rendezzék. A bevallás kitöltésével, vagy a díjjal 
03920000 számú talajterhelési díj számlára. kapcsolatos kérdéseikre tájékoztatást ügyfélszolgálati idõben a 
A szennyvízhálózatra történõ év közbeni rácsatlakozás esetén a Polgármesteri Hivatal adóügyi elõadói adnak.

Tájékoztató a talajterhelési díjjal kapcsolatban

A Regio-Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás Tájékoztató a program jelenlegi állásáról: 
megbízásából Jászapáti Város Önkormányzata sikeresen pályázott a A program képzési szakasza eredményes volt, a településekrõl 
Regionális Operatív Program fenti címen meghirdetett pályázatára a kiválasztott 3 fõ kapcsolódott be a képzési programba és májusra 
Jászság 17 településének összefogásával. sikeres vizsgát tett, így  OKJ-s képzést kaptak települési 

hulladékgyûjtõ és szállítói, illetve parkgondozói ismeretekbõl.  A Környezetvédelmi és Hulladékkezelési Non-profit Foglalkoztatási 
Program célja, hogy  a hulladékkezelési közszolgáltatások körébe A program foglalkoztatási szakasza  2007. június 1-én indult, ami 
tartozó szelektív hulladékgyûjtést, és az illegális hulladéklerakók jelenleg is tart.
felszámolása. Legfõbb feladatát az illegális hulladéklerakó helyek felszámolását és 

a település közterületén lévõ parkok gondozását a program végéig, 
2008. július 30-ig látják el.
Mit kapott eddig településünk a program keretében?
A településeken 17 db négyfrakciós szelektív hulladékgyûjtõ sziget 
került kialakításra, ezen kívül településünk 4 db köztéri hulladék-
gyûjtõt, illetve fûnyíró gépet, bozótvágót és parkgondozói 
kéziszerszámokat. A programban beszerzésre került 2 kommunális 
kistraktor, amely szükség esetén igénybe vehetõ településünkön is.

                  

Jászkisér is részese a Környezetvédelmi és Hulladékkezelési 
Non-profit Foglalkoztatási Programnak a Jászságban
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