Jászkiséri Tudósító
VIII.évfolyam 4.szám

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

május 23. Péntek

május 24. Szombat
10-

9-13

-óráig Iskolák udvarai
Gyermeknapi játék
13-16-óráig Sportpálya

órától Sportpályán
„Szegedi Csillag” Fegyõr Válogatott – „Hétfõ Este” Baráti Kör
labdarúgó mérkõzés

és sportvetélkedõk.

A Szent István parkban:

Kisér Kupa - Gyermek Labdarúgó Torna
16-órától Vasútállomás rakodóján
„Aranykerék” autós ügyességi verseny a Fiat Darázs

9-12-óráig „Hû de finom” Fõzõ-sütõ verseny: * tájékoztató a lap alján

Kft. és a Jász-Plasztik Autócentrum Kft. Mercedes-Benz, KIA
Motors támogatásával jelentkezés: a jászkiséri Mûvelõdési Házban
és helyszínen
18-órától A Polgármesteri Hivatal elõtt
Motorosok és lovasok gyülekezõje majd felvonulás rendõri
felvezetéssel (Fõ út, Apáti út, Nagykör út, Vágóhíd út, Petõfi út,
Kossuth L. út, Fõ út, útvonalon)

-

A Szent István parkban:

-

Fiatal Virágok
A Csete Balázs Általános Iskola suligála
mûsorainak bemutatása
BlueDragons Önvédelmi Klub bemutatója
Magic Dance Jászladány
Torda Ferenc
gyermekmûsora
„Rock daráló” Katával

19-órától
-

Jászkiséri lovasok bemutatója
Bemutatkozik Szõlõsi Péter (Pepe) Street Fighter
világbajnokság VII. helyezettje
Tûzoltók „akcióban”Szczyrki (Lengyelország) és a
jászkiséri tûzoltók bemutatója

20 -órától fellépõ zenekarok:
−
Grave

Yard
−
The Sad Neighbor
−
Féltégla
Éjszakai buli:
−
Jász

- Rock

tájékoztató a lap alján

Rácz Aladár Zeneiskola Fúvószenekara
Etnikai szervezet mûsora
Búzavirág Népdalkör mûsora
Fiatal Virágok mûsora
Pélyi Majorette csoport mûsora
Aerobic Tánccsoport - Cs. B. Ált. Iskola
Pendzsom Néptánc Egyesület mûsora
StarLight tánccsoport mûsora
Opera, operett gála „Szép asszonynak kurizálok”
Farkas Rozika magyar nóta és operett énekes
Simon Ferenc magyar nóta, operett és sanzon énekes
Kovács Mihály prímás
Kállai Gábor zongoramûvész
Trianonra emlékezünk - Verset mond: Gócza Fanni
Végzõs diákok mûsora - Cs. B. Ált. Iskola
Hajdú László polgármester köszöntõt mond
Jászkisér Nagyközségért díj átadása
-

15-órától
-

Ugri-bugri sportvetélkedõ *

12 -órakor Fõzõ-sütõ verseny eredményhirdetése
10-órától Jazyges Íjászegyesület bemutatója
14-órától

-

-

Michael Jackson hasonmás mûsora
Magic Dance Jászladány
„Aranykerék” autós ügyességi verseny díjátadás

22-órától Éjszakai buli :

Sztárvendég a
24-óra

ORIGO

zenekar

FIESTA

Tûzijáték - Varga Pirotechnika

*Nevezési díj nincs! Minden kedves résztvevõ az általa hozott alapanyagokból készítheti el ételkülönlegességét. Csak a helyszínen készült ételek vehetnek részt a
versenyben. Egy versenyzõ csak egy ételkülönlegességgel nevezhet be. Szeretettel várjuk családok, civil szervezetek, munkahelyi közösségek , baráti társaságok
jelentkezését. Nevezni a fõzõversenyre és a sportvetélkedõre a Polgármesteri Hivatalban Torma Mártánál, a mûvelõdési házban vagy a helyszínen lehet.
A vendéglátást a Frikandó Fogadó kiváló ételeivel, italaival biztosítja. A gyermekek szórakozását pónilovak, óriáscsúszda, légvár, quad motorok biztosítják.
A helyszínen édesség, emléktárgyak, játékok, stb. vásárolhatók. Köszönetünket fejezzük ki fõbb anyagi támogatóinknak: Jászkisér Nagyközség Önkormányzata, 48-as
Polgári Egyesület, Krizsai Tüzép, Stoszek Istvánné - Napközi konyha, Krizsai István Profiter Hungária Kft., TÉBA Tüzép Jászapáti, Jásztej Zrt. Jászapáti,
és még sokan mások.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete
tárgyalta és elismerõen jóváhagyta a 2007. évi költségvetés
teljesítéséról szóló beszámolót.
Az elõterjesztést elõzetesen a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság véleményezte és külsõ pénzügyi ellenõr tételes vizsgálata
jegyzõkönyvi elismeréssel erõsítette meg. Elmondta, hogy a jászkiséri
Polgármesteri Hivatal gazdálkodása azon kevesek közé tartozik, akik
feladataikat maradéktalanul ellátják és likviditási gondokkal nem
küzdenek. A költségvetést az év elején 59 millió 881ezer Ft hiánnyal
(hitel kiváltásával) tervezték, a figyelmes és takarékos gazdálkodás
azonban azt jelentette, hogy hitelt nem kellett felvenni.
A polgármester megköszönte az intézmények fegyelmezett
gazdálkodását és elismeréssel szólt a település gazdálkodóiról, hiszen
az iparûzési adó többlet bevétele az eredményhez nagyban hozzájárult.
A pénzügyi csoport dolgozói külön is elismerésben részesültek.
Néhány kiemelés a költségvetésbõl:
Eredeti bevételi elõirányzat:
721 058 e Ft.
Módosított bevételi elõirányzat:
1 035 960 e Ft.
A módosítás többet között a következõkbõl áll elõ: általános iskolának
kompetencia alapú oktatásának támogatása, hátrányos helyzetû
gyermekek (óvódások, iskolások) támogatása, szakmai és informatikai
fejlesztések, közhasznú foglalkoztatottak támogatása, szociális
feladatok finanszírozása, pályázati összegek, kistérségi társulásban
mûködõ iskola többlet támogatása (Jászkisér-Pély) stb. Nagyon
jelentõs az iparûzési adó többlet bevétele, a tervezethez képest 155 %.
Ez utóbbi adat csalóka, mert az iparûzési adóból származó többlet
bevétel az adóerõsség növekedését jelenti és ez esetben csökken az
állami normatív támogatás összege. 2007-ben ez mintegy 20 millió Ft
elvonást eredményezett.
A mûködési kiadások összességében (a módosított elõirányzatokhoz
viszonyítva) 95 %-ot jelentenek.
Így az önkormányzat és intézményei 90 millió 197 ezer Ft-ot
takarítottak meg. A megtakarítás kötött felhasználást jelent pl. az
általános iskolánál ebbõl készült a térburkolat, a 2008. évi
költségvetésben 34 millió 687 ezer Ft-ot eleve beépítettek, de 22 millió
384 ezer Ft a 2008. évi iparûzési adó feltöltést jelenti.
Különbözõ támogatásokra most is van lehetõség, ezek részben
közvetlen odaítélés útján kerülnek kifizetésre. Ilyen célra 3 millió 850
ezer Ft-ot biztosít az önkormányzat.
Testületi határozat alapján negyedévenként ellenõrzi az önkormányzat
a rendeletek, határozatok végrehajtását. Dr. Gócza Tamás jegyzõ
pontosan áttekinthetõ táblázatban számol el 65 az elsõ negyedévben
hozott határozat sorsával. Megállapítják, hogy a végrehajtás
megtörtént, 12 esetben okafogyottá vált, néhány esetben a határidõ
módosult vagy eleve hosszabb, mint a megjelölt idõszak. A beszámolót
a Testület elismerõleg tudomásul vette.
Beszámolót hallgatott meg a 2007. évben végzett gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatok ellátásáról.
Az önkormányzat Testülete megállapította, hogy az érintett
intézmények: Védõnõi szolgálat, Bölcsõde, Napköziotthonos Óvoda,
Csete Balázs Általános iskola, Gyermekjóléti Szolgálat gondos,
körültekintõ és jól dokumentált munkát végzett. Betekintést adott a
Jászberényi Rendõrkapitányság gyermekvédelmi munkájába,
megismerte a Jászsági Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
tevékenységét valamint a Jászapáti Város Gyámhivatala által végzett
munkát.
Kiemelések a beszámolóból: 2007. évben csökkent a csecsemõ korúak
száma 67 fõ. 3-6 éves korú gyermek összesen 295 fõ.
Sok a veszélyeztetett gyermek! Pl. a 3-6 éves korúak között különbözõ
okok miatt 28 fõ. Legtöbben a környezet hatását szenvedik meg (20 fõ).
A bölcsõdés korúak között fokozatosan javul a gyermekek helyzete.
2007. évben csak 1 fõ a védelembe vett. 14 fõ részesül támogatásban.
A Napköziotthonos Óvoda 207 gyermek nevelését látja el 9
csoportban. A családok helyzetét jelzi, hogy 181 étkezõ gyermek
közül 107 fõ 100 %-os, 12 fõ 50 %-os támogatást kap és csak 62
gyermek fizet teljes térítést az étkezésért.
Az általános iskolában jelenleg 637 gyermek tanul. Valami oknál fogva

hátrányos helyzetûnek ítéltek száma 331 fõ. Ezt csökkentendõ a 139 fõ
napközis foglalkozásban részesül. Heti 40 órában 274 tanuló
korrepetálásban részesül. Igen magas a szabadidõs lehetõségek száma:
38 szakkör, 1 sportkör, énekkar és 18 tehetséggondozó szakkör
mûködik.
Igény szerint (vizsgálati eredmény alapján) 66 fõ fejlesztõpedagógiai
ellátásban részesül.
Rendõrségi jelentések szerint jászsági összesenben 204 gyermek
illetve fiatalkorú követett el valamilyen bûncselekményt 2007. évben.
Magas a fiúk aránya az elkövetõk között. Okok: család és a
lakókörnyezet, baráti társaságok, felügyelet nélküli szórakozás esetleg
alkohol, drog. A fenteik a feladatokat is jelzik!
Az ifjúsággal kapcsolatos feladatokból jelentõs részt vállal a Könyvtár.
396 gyermek olvas tagként 39 fõ rendszeres internet használó. A 2007.
év 55 könyvtári rendezvényébõl 32 a 24 év alatti fiatalokat szólította
meg.
A térségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a következõ munkákat
végezte:
Életmód alkalmasság
Fejlettség tanulási vizsgálat
Artikulációs szûrés
Logopédiai terápia szolgáltatás
Nevelési tanácsadás
A Gyermekjóléti Szolgálat éves forgalma meglehetõsen magas. 2007.
évben a napló bejegyzése alapján 2506 alkalommal vették igénybe a
szolgáltatást.
Tevékenységük vezérfonala a következõ:
megelõznie veszélyeztetettség kialakulását
a gyermek a családban maradjon, váljon jobbá a helyzete
nevelési tanácsadás a szülõknek
Jegyzõi hatáskörben intézett ügyek: rendívül változatos a repertoár, az
apai elismerõ nyilatkozattól a gyermektartásdíj iránti igény
érvényesítéséig.
A Szociális Bizottság érdeklõdésre tájékoztatást ad.
Számtalan intézkedés pénzben kifejezhetõ formában jelenik meg. Az
összegek részint állami normatív támogatásból, másrészt az
önkormányzat támogatásából állnak. Mindösszesen éves szinten ez 78
millió 915 ezer forint kifizetés jelentett. Sorba jelentkeznek pl. a
rendszeres, az egyszeri kiegészítõ és rendkívüli támogatások, de a
beiskolázás és az ösztöndíj jellegû kifizetések (Bursa Hungarica 14 fõ
részére havi rendszerességgel).
Az Önkormányzat Testülete a jelentést dicsérõleg elfogadta!
Elõterjesztések körében a könyvtári, közgyûjteményi feladatok,
valamint kulturális, mûvelõdési feladatok társulási formában történõ
ellátását elutasította.
Tárgyalt tulajdonszerzés iránti kérelmeket. Az illetékesek írások
tájékoztatást kapnak.
Rendeletet alkotott a tájékoztatásról, a képviselõ-testületi döntések és
közérdekû információk megismertetésérõl.
A tájékoztatás a következõ formában és helyeken történik:
Polgármesteri Hivatalnál elhelyezett üveggel védett hirdetõk
Hangosbemondó
Kiséri Tudósító
Internetes honlap
Kihelyezett hirdetõtáblák (piactér elõtti parkoló,
vasútállomás, Fõ úti távolsági buszmegálló, Bartók Béla út – Mézesér
sarok, Kossuth Lajos út – Petõfi út sarok, orvosi rendelõ, Fõ út –
Széchenyi út sarok, Sülyi út – Bocskai út sarok, Nagykörút – Attila út
sarok, Posta.)
Kérjük, hogy a fenti lehetõségekkel éljenek lehetõség szerint
kerítéseket, villanykarókat stb. ne használják hirdetõként. Ha a hirdetés
az aktualitását vesztette, távolítsák el!
Papp János
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Vidám délelõtt az óvodában
A Kölyökidõ Alapítvány szervezésében - melyet több bank,
bevásárlóközpont támogat - kedves idõtöltésben volt része
valamennyi óvodásnak.
Négy hölgy arcfestéssel foglalkozott, pillanatok alatt ízléses, a
gyermekek jelleméhez ruházatához illõ dísszel gazdagított
formát varázsolt a gyermekek arcára.
A kislányokról virág, pillangó, katica és számos kedves ábra, a
fiúkról nyuszi, dinó, tigris, kígyó mosolygott ránk.
A tükörben nézegették magukat, nehezen teltek be a látvánnyal.
Mûsorral is kedveskedtek, melyben a bohóc varázslatba vonta be
a gyermekeket.
Bizony az elégedetlenség is kitört némelyekbõl, mert kevés
gyermek szerepelhetett,
hiszen csak egy-egy segítõre
támaszkodott az állatok képi megjelenítésében, színesre
válásában.
A különbözõ élõhelyeken fellelhetõ állatokat külsõ jegyei
alapján azonosították, felelevenítették ismereteiket.
A szülõknek boldogan mesélték a délelõtti program eseményeit.

Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Közlekedési verseny
Jászberényben 2008. március 27 – én mérték össze tudásukat a
jászsági polgárõrök, errõl a versenyrõl jutottunk tovább, mint a
térség legfiatalabb Polgárõr Egyesületének tagjai
Hajnal Csaba /2. helyezettként/ és Szüle Sándor /3.
helyezettként/ a megyei döntõre.
/ Bõvebben a KISÉR újság 2008. áprilisi számában megjelent
cikkben olvashattak, illetve az Egyesület honlapján:

http://polgarorseg.civilkiser.hu/
A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Balesetmegelõzési Bizottság
2008. április 30 - án rendezte meg a Karos Forgalomirányító
Verseny, Járõrgépkocsi – vezetõ és Járõrmotoros versenyek,
valamint a Polgárõrök Közlekedésbiztonsági megyei döntõjét.
A Megyei Rendõrfõkapitányság épületében gyülekeztünk, majd
számhúzás után rövid megnyitó, köszöntõ következett, illetve
ismertették a megyei verseny lebonyolításának forgószínpadszerû
menetét.
Eszerint a polgárõrök kezdtük a besenyszögi úti rutinpályán a
versenyzést, a szponzor autóval, majd a kapitányság épületében a
KRESZ tudásunkról és a Polgárõrségrõl szóló törvény
ismeretébõl összeállított kérdésekbõl tettünk „vizsgát”.
A versenyen, a Jászberényi Rendõrkapitányságon kívül még
képviseltették magukat a Szolnoki, Karcagi, Kunmadarasi és a
Mezõtúri Kapitányság rendõrei, illetve ugyanezen kapitányságok területén mûködõ polgárõr szervezetek tagjai.
Az izgalmas versengés végén jó kedélyû beszélgetések alakultak
ki, míg a versenybizottság összesítette az eredményeket. Az
értékelés folyamán megköszönték a versenyzõk részvételét,
kiemelték a pozitívumokat és felhívták a figyelmet a
hiányosságokra és ismertették a verseny eredményeit.
A polgárõrök közül a III. helyezést Hajnal Csaba, míg a IV.
helyezést Szüle Sándor érte el.
Szüle Sándor

Pendzsom hírek
Az egyesület gyerekcsoportjainál lelkes munka folyik, még az
ünnepek alatt is próbák voltak, mivel május 18-án vasárnap 14
órakor a Mûvelõdés Házában kerül megrendezésre a JászNagykun-Szolnok Megyei Gyermeknéptánc döntõ. Itt fellép a
Hajnaltûz, a Boróka, és a Kiscsillag, bemutatják legújabb
koreográfiájukat a szakmai zsûrinek. Nézzük meg Õket!
A felkészülés közepette, a Civil Majálison a Boróka bemutatta
készülõ koreográfiájuk részletét, a Kiscsillagos lányok május
3-án részt vettek a kisújszállási „Mit játszunk lányok...”
Lánytáncok találkozóján. Itt a lányoknak és anyukáknak egész
napos programot állítottak össze a rendezõk, palacsintasütés,
töltött káposzta fõzés sparhelten, gyorsasági gombvarrás, és

tánc késõ estig. A találkozón csak nõnemûek vehettek részt, a
férfiakat kizárták, vagy csak nõi ruhában tehették be a lábukat
(zenekar, böllér, zsûri), ha arra engedélyt kaptak. Ellenkezõ
esetben a férfiasságuk volt veszélyben. A lányok kitettek
magukért, felnõtt lányokkal-asszonyokkal vették fel a
versenyt, aminek eredménye, díja egy hatalmas méretû
palacsintasütõ lett. A jó hangulatban eltöltött nap folyamán
ígéretet tettek a kisújszállási és a budapesti táncosok is, hogy a
látogatásunkat a Pendzsom Folk Fesztiválon augusztus 15-16án viszonozni fogják. Megnézzük Õket!
Lukácsi György
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Pályázati lehetõségek vállalkozóknak
Jelenleg az alábbi pályázati lehetõségek nyitottak a helyi
vállalkozók számára:
Munkavállalók képzése legfeljebb 90%-os
támogatással: HEFOP-3.4.1
- 08/1 kódszámú, Munkahelyi képzések támogatása címû
pályázattal kisvállalkozási cégmérettõl lehet a dolgozók
szakmai, idegen nyelvi, számítástechnikai, stb. képzésére
támogatást elnyerni.
Beadási határidõ 2008. június 09.
ISO minõsítés megszerzése 50%-os támogatással:
GOP-2008-2.2.1 kódszámú - Vállalati folyamatmenedzsment
támogatása címû pályázattal
Céges honlap elkészítése 50%-os támogatással: GOP2008-2.2.3 - E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások
támogatása címû pályázattal
Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetû
kistérségekben induló vállalkozások részére (GOP-20082.1.2/D) 40% támogatással.
Gépbeszerzések támogatása 40%-os támogatással:
Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése címû
pályázat (GOP-2008-2.1.1/A.)
Amely cégek nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók
esetében a vállalkozói adóalapba beszámított bevételének több
mint 50%-át mezõgazdasági tevékenység (TEAOR szam:
01.11-03.032) teszi ki, a késõbbiekben a vidékfejlesztési
programból pályázhat hasonló célokra.
Részletekrõl tájékozódhat a kódhivatkozással a www.nfu.hu
<http://www.nfu.hu/> oldalról vagy a lenti elérhetõségeken.

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

Mikrovállalkozói hitelprogram:
500.000 - 6 millió forint közötti beruházási vagy forgóeszköz
hitel igényelhetõ, 6,5%-os kamatra.
Jogosult vállalkozások, ahol az éves nettó árbevétel nem
haladja meg a 200 millió forintot.
Bõvebb információ kérhetõ: Tel: 06-1-90-90-290 vagy
<http://www.mifin.hu/>
www.mifin.hu oldalról vagy a lenti elérhetõségeken.
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatot hirdet
"PLUSZ 1 FÕ, a vállalkozás elsõ alkalmazottjának felvétele"
címmel, melynek keretében lehetõség van 15 hónapra bér és
eszköz társfinanszírozására.
Az igényelhetõ támogatás mértéke teljes munkaidõs
foglalkoztatás esetén:
- szakképzetlen munkavállaló esetében
66.000,-Ft/hó
- középfokú végzettségû munkavállaló esetében
80.000,-Ft/hó
- felsõfokú végzettségû munkavállaló esetében 106.000,-Ft/hó

Jászkiséri Tudósító

valamint a bérhez kapcsolódó járulékok[11 <> ][11] és tételes
eho.
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés esetén az
igényelhetõ
támogatás mértéke 70 %.
A pályázatok beadási határideje 2008. június 2.
A pályázati dokumentáció letölthetõ az OFA honlapjáról
(www.ofa.hu), vagy bõvebb információ kérhetõ:
Szabó Gabriella és Versegi László
Jászberényi kistérségi koordinátorok
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
Mobil: (30) 476-1728; (30) 986-8034
e-mail: gabriella.szabo@umpont.hu,
laszlo.versegi@umpont.hu
Munkavégzés helye:
Jászsági Többcélú Társulás
5100 Jászberény
Szabadság tér 16. II.em.

Teljes üzemben a

Civil Kisér
www.civilkiser.hu

CK

2008. május 1-tõl a tervezett
funkciókkal teljes üzemben mûködik a

CIVIL KISÉR
www.civilkiser.hu
információs portál!

A portál tartalmából:
?
Jászkiséri hírek, események
?
Jászkiséri programok
?
Képek községünk életébõl
?
Jászkiséri civil szervezetek
?
elérhetõségei
?
Civil élet a községben
?
Kisértérkép
?
Civil kerekasztal
?
Kisér újság archívum
?
Fórum

Továbbra is kérjük segítse munkánkat!
Ötleteket, képeket, közölhetõ híreket, anyagokat
várunk a portál továbbfejlesztéséhez!
Szeretnénk, ha Jászkisért minél többen
megismernék a világban!
Az anyagokat az info@civilkiser.hu e-mail címre,
valamint a Teleházba (Jászkisér, Fõ út 4.) várjuk !

Kiadja:
JÁSZKISÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Felelõs kiadó: Hajdú László polgármester
Nyomdai munkák: TELEPRINT, Jászkisér

