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A Magyar Kultúra Napján, ünnepélyes keretek között vehették 2007. szeptembere óta mûködnek. Megalakulásuk óta rendszeres 
át a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mûvészeti díjat a szereplõi a település kulturális és civil életének. Részt vesznek 
Pedagógus Nõi Kar tagjai. nemzeti ünnepeink mûsoraiban, a falunapi rendezvényeken, 

ezenkívül a saját maguk rendezte hangversenyekkel is gazdagítják Évtizedes munkájuk eredménye a most megkapott díj, melyet zenei 
rendezvényeinket. Emellett rendszeres szereplõi az országos mûvek kimagasló elõadásáért, a Jászságban végzett zenei 
kórustalálkozóknak is. 1999-tõl tagjai a Magyar Kórusok és nevelõmunkájáért, mûvészetpártoló tradíciójának továbbviteléért 
Zenekarok Szövetségének, valamint a Pedagóguskórusok Országos adományozták a kórusnak.  
Társaságának is. 2000. áprilisában az „Éneklõ Magyarország 13. 
Országos Kórusminõsítõ Hangversenyen” a „nõi karok” 
kategóriában arany fokozatot értek el. Többször jártak külföldön 
nemzetközi fesztiválokon, ahol településünk hírnevét öregbítették. 
2006. október 6-án a jászkiséri római katolikus Szent Kereszt 
templom építésének 100 éves évfordulója alkalmából tartottak 
jótékonysági hangversenyt. 2007. évben sikerült saját pénzbõl egy 
zongorát vásárolni, felléptek a Mátyás templomban Kodály Zoltán 
születésének 125. évfordulója, és a Pedagógus Kórus Mozgalom 
60. évfordulója tiszteletére rendezett hangversenyen.  Nagy 
megtiszteltetést és elismerést jelentett ez számukra. 2008. évben a 
lengyelországi testvértelepülésünkre, Szczyrk-be látogattak el, ahol 
a település napján vettek részt nagy sikerrel. Õsszel megalakulásuk 
tíz éves évfordulója alkalmából tartottak nagy sikerû hangversenyt. 
A díjátadáson Hajdú László polgármester úr is részt vett, gratulált az 
elismerõ díjhoz. Fogadják tõlünk is jó kívánságainkat és további 
sikeres munkát kívánunk számukra.

TMA kórus 1998. szeptember 12-én alakult meg, egyesületként pedig 

Megyei elismerésben részesült a Pedagógus Nõi Kar 

Második alkalommal adta be Jászkisér Nagyközség 
Önkormányzata a várossá nyilvánítási kezdeményezés 
anyagát. 

2 0 0 8 .  é v b e n  
nyújtotta be a 
település elsõ al-
kalommal kérel-
mét a várossá 
nyilvánításhoz. 
A településnek 
1818-ban I. Fe-
renc adományo-
zott városi ran-
g o t ,  m e l y e t  
1901-ig meg is 

õrzött. Az elmúlt évek fejlesztései, beruházásai alapozták meg azt 
a döntést, hogy a Képviselõ-testület kezdeményezi a városi rang 
visszaszerzését. Az elsõ alkalommal benyújtott pályázatot nem 
támogatták, de ez nem keserítette el a település lakóit, inkább 
még arra ösztönözte, hogy ismételten megpróbálják. A pályázati 
anyag elkészítését szakemberre bízták, Dr.habil Trócsányi 
András, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 
Földrajzi Intézet Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék 
vezetõje készítette el. 2009.január 21-én Hajdú László 
polgármester nyújtotta át a pályázati dokumentációt az Észak-
Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szolnoki 
Kirendeltség osztályvezetõjének, dr. Kollár István úrnak. Bízunk 
abban, hogy pályázati anyagunk kedvezõ elbírálásban részesül és 
191 év után újra városi ranggal büszkélkedhetünk. 

TM

Beadták a település 
várossá nyilvánítási kezdeményezését 2009. január 22-én 18 órai kezdettel tartották meg a 

Mûvelõdés Házában a Magyar Kultúra Napja rendezvényét. 

A rendezvény Hajdú László polgármester úr köszöntõjével 
kezdõdött. Beszéde végén gratulált a frissen kitüntetett 
Pedagógus Nõi Karnak és 1-1 szál rózsával köszöntötte a 
hölgyeket. Meglepetésként az óvoda dolgozói is rózsával 
kedveskedtek munkatársnõiknek a díj átadása alkalmából. A 
kórus három gyönyörû dalt énekelt, Réz Lóránt, orgonamûvész 
kíséretében. Majd Kóródi Anikó és Réz Lóránt a "Jászföld 
Dalnokai" c. mûsorukat adták elõ, ahol a jászberényi származású 
Tarnai Alajos darabjait és Küry Klára, jászkiséri származású 
operett énekesnõ dalait játszották. A mûsor után a galérián Dr. 
Suba Györgyné, jászkiséri származású népmûvelõ nyitotta meg a 
Goblein-kiállítást. A kiállításon Gulyás Sámuelné, Boros 
Lászlóné, Bolla Józsefné, Gubiczné Csejtei Erzsébet, Dr. Katona 
Róza és Dr. Dobosné László Erika (Jászárokszállás) munkáit 
tekinthették meg az érdeklõdõk

TM. 

A Magyar Kultúra Napja Jászkiséren
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Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ- - motorkerékpár    200 Ft   
testületének 2008. decemberi ülésérõl Vegyes 
Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete - mozgóárusok /akik a piacon fel- és alá járva 
2008. decemberi ülésén megbízta a Polgármesteri Hivatal a árusítanak   400 Ft 
Településüzemeltetési Intézmény 2009. január 01-i fordulóponttal - vásár- és búcsú napján körhinta, céllövölde stb. 
történõ zavartalan mûködéséhez szükséges teendõk elõkészí- a ténylegesen elfoglalt terület után 

2tésével - a leltározási munkákat a használatba illetve tulajdonba m -enként és naponként   500  Ft
adás tárgyait jegyzõkönyvben rögzítették. Az intézmény Foglalt hely biztosítása piacon, havonként: 
irányításával közalkalmazotti munkaviszonyban Kis Ernõ A helyfoglalás díját  - 500 Ft-ot - a helypénzen felül kell fizetni. 
mérnököt bízta meg. A feladatát a karbantartó csoport élén eddig A díjtételeket az áruval elfoglalt terület nagysága alapján kell 
köztisztviselõként látta el. A munkaviszony létesítés közös alkalmazni.
megegyezéssel áthelyezés útján jött létre. Munkabérét a hatályos 
rendelkezések, magasabb intézményvezetõi beosztás alapján Jászkisér Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
állapították meg. 2009. január 29-én tartotta elsõ soros ülését. 
Megismerte a testület az elõzetesen már jóváhagyott gazdasági Beszámolót hallgatott meg a 2008-ban hozott testületi határozatok 
program pénzügyi vonatkozásait. Ezek a 2009. évi feladatok saját végrehajtásáról. a jelzett idõszak alatt 41 határozatot hoztak, ezek 
erõ összegeit jelölték, meg. Egyben megbízta Hajdú László végrehajtása megtörtént illetve néhányuk természeténél fogva 
polgármestert, hogy a feladatok megvalósítása érdekében folyamatos. pl. ivóvízminõség-javító program.
folytasson tárgyalásokat pénzintézetekkel kedvezõ hitel felvételhez Elfogadták a civil szervezetek beszámolóit a részükre 2008. évben 
esetleg kötvény kibocsátáshoz. adott ( az elõzõ évi pénzmaradvány terhére!) támogatás 
Döntött a közületi helyiségek és szolgálati lakások 2009. január 01- felhasználásáról. Mindösszesen 4 millió 900 ezer Ft felhasználását 
tõl esedékes fûtési díjáról. Ezek szerint a hévíz fûtés az energia és a ítélte a testület a szervezetek és az egész település javára 
vízkészlet használati járulék emelkedése miatt légköbméterenként hasznosnak!
578 ,-+ 20% ÁFA, azaz 693,6 Ft-ra módosult. A Kulturális Bizottság elõterjesztésében megismerte a 2009. évi 
Megismerte az Önkormányzat elsõ negyedévi egészségtervét. A rendezvények tervezetét és azok pénzbeni vonzatát. Módosítá-
terv havi rendszerességgel foglalkozik idõszerû feladatokkal. A sokkal a tervezetet elfogadta. 
végrehajtásban háziorvosok, védõnõk, óvóvõk, civil szervezetek Módosította a Polgármesteri Hivatal ügyrendjét – ugyanis2009. 
vezetõi vesznek részt. A programfelelõs Torma Márta a január 1-tõl megkezdte mûködését a Jászkiséri Település-
Polgármesteri Hivatal dolgozója. üzemeltetési Intézmény. 
Elfogadta a 2009. évi belsõ ellenõrzési tervet. Az ellenõrzésre a Rendeletet alkotott illetve a Szociális Törvény változásának 
Jászsági Többcélú társulás kapott megbízást. Az ellenõrzés a megfelelõen módosította a helyi szabályokról szóló 
hivatal és intézményei normatív pénzösszegek felhasználására és rendelkezéseket. A módosulásokról a Szociális Csoport ad 
az elszámolásokra vonatkozik. Vizsgálja célzottan a Csete Balázs tájékoztatást. 
Általános Iskola és a Bölcsõde tevékenységét. Jóváhagyta a Csete Balázs Általános Iskola kérelmét. Az intézmény 
Az Észak-alföldi Ivóvízminõség-javító programban való részvételt a pélyi iskolával közösen nyújtott be pályázatot a TÁMOP-3.1.4 
megerõsítette és a következõ határozatot hozta: A társulásban Kompetencia alapoktatás – Innovatív intézmények c. kiírásra,  a 
(Jászsági Kistérség Társulása) résztvevõk számának csökkenés kompetencia alapú oktatás személyi és tárgyi feltételeinek 
miatt a korábbi döntéssel ellentétben elfogadja, hogy az Észak- biztosításához. A pályázhat 100 %-ban finanszírozott, az 
Alföldi Ivóvízminõség-javító program II. ütemére kiírt pályázat elõkészítés költségeit azonban meg kell elõlegezni (2.090.000,-Ft). 
benyújtásához az érintett jászsági települések kistérségi szinten egy Jóváhagyta Földvári Ferenc kérelmét a Kittenberger út 7-9.számú 
társulást  hoznak létre. (Korábban Jászkisér, Jászapáti és Jászivány ingatlan hasznosítására. A bérleti szerzõdést 2009. 02.09-tõl 
alkotott volna egy társulást.) számítva újabb 5 évre meghosszabbította. 
Rendeletet alkotott illetve módosította a 2003-ban hozott rendeletét Felülvizsgálta Korsós Ferenccel a termálvíz hasznosítására kötött 
a vásári és piaci helypénzek díjtételeirõl. A díjtétel alá esõ áruk szerzõdéseket és megbízta a Településüzemeltetési Intézmény 
megnevezését és a díjtételt a következõkben tesszük közre: vezetõjét, hogy a hatályos szabályok és pl. a kút állapota, az 

Vásári és piaci helypénzek díjtételei 2009. január 1-tõl intézmények ellátottsága stb. alapján készítsen jelentést a márciusi 
 /a megállapított díjak az áfát tartalmazzák/ soros ülésre. 

Állatok után db-onként: Jóváhagyta a Jászkisér Sportegyesület kérelmét és részükre 
- ló, szarvasmarha, szamár, öszvér 500 Ft 600.000,- Ft visszatérítendõ támogatást adott. A fenti összeget a 
- csikó, borjú, sertés 300 Ft 2009.évi civil szervezetek számára biztosított keret terhére 
- malac, juh, kecske, gida, bárány 200 Ft állapította meg, az elõrehozott összeg ott kerül beszámításra. 
- baromfi,  nyúl 100 Ft Kinevezte Balogh Györgyöt a Mûvelõdés Háza és a Csete Balázs 
- napos baromfi, galamb /5 darabonként/ 100 Ft Helytörténeti Gyûjtemény igazgatójává. Balogh György pályázat 
-eb 100  Ft útján nyerte el a vezetõi munkakört. A testület tagjai és Hajdú 
Jármûrõl történõ árusításnál az árura kiírt László polgármester elismeréssel nyilatkozott az eddigi végzett 
helypénzen felül jármûvenként 500 Ft munkáról. Hangsúlyozták, hogy képzettsége, igényessége a ház 
Sátorban, saját asztalon és földön történõ állapotán, felszereltségén, munkatársi kapcsolatain, a 2árusításnál az elfoglalt terület m -e után 200 Ft rendezvények színvonalán egyaránt meglátszik.
Fedett piaci padokon fm-ként 250 Ft Elfogadta a Jászkun kapitányok nyomában c. pályázathoz 
Büfé, pecsenyesütõ, italmérõk szükséges önerõ biztosítását. Az összeget a fejlesztésre elkülönített 2/szeszes ital kivételével/ m -e után 800 Ft saját erõ terhére fogadták el. 
Üres jármûvek parkolása Elfogadta Gubiczné Csejtei Erzsébet önkormányzati képviselõ 
-autóbusz 1000 Ft tiszteletdíjáról való lemondását. A képzõdött keretösszeget és 
- tehergépkocsi   500 Ft járulékait a Jászkisériek Baráti Egyesülete támogatására fordítják.
- személygépkocsi   300 Ft
-személygépkocsi utánfutóval   400 Ft Papp János
- szekér, kocsi   400 Ft

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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2009. január 1-jétõl módosult az aktív korú személyeket megilletõ annak a személynek, aki 
támogatás rendszere. Az „Út a munkához” névvel fémjelzett átalakítás - elõzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve 
célja az volt, hogy azok a személyek, akik életkoruk, egészségi szabadságvesztés büntetését tölti, 
állapotuk, és egyéb körülményeik miatt képesek a munkavégzésre, a - a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve - tartózkodási joga 
rendszeres szociális segély helyett, amennyiben arra lehetõség van, megszûnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, 
munkát végezzenek, s munkabérben részesüljenek. - gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban 
Az aktív korú személyek támogatása oly módon került átalakításra, részesül, 
hogy azok a személyek, akik nem képesek munkavégzésre, mert - gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának 
egészségkárosodott személyek, vagy betöltötték az 55. életévüket, betöltéséig, 
valamint azok, akik 14 éven aluli gyermek napközbeni intézményi - az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges 
ellátását nem tudják biztosítani, továbbra is rendszeres szociális munkaviszonnyal rendelkezik, 
segélyben fognak részesülni. Az ebbe a körbe nem tartozó aktív korú - katonai szolgálatot teljesít, 
személyek részére az önkormányzat elsõsorban munkalehetõséget fog - közoktatási, illetõleg felsõoktatási intézményben nappali oktatás 
biztosítani. Ha azonban a jogosultak nekik fel nem róható okból nem munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy képzési 
tudnak munkát végezni, rendelkezésre állási támogatásra lesznek támogatásként keresetpótló juttatásban részesül. 
jogosultak. A rendelkezésre állási támogatást, amennyiben a 
feltételeknek megfelelnek, mindkét házastárs megkaphatja. Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát
A 2009. január 1-jén rendszeres szociális segélyben részesülõ személy annak a személynek, 
esetében a települési önkormányzat jegyzõje - 2009. március 31-ig - akire vonatkozóan a jogosultság megállapítását kizáró körülmény 
megvizsgálja az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállását. bekövetkezett 
Azok az egészségkárosodott személyek akik 2008. december 31-én - aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy 
rendszeres szociális segélyben részesültek, - az aktív korúak ellátására összegének felülvizsgálatára irányuló, eljárást akadályozza, így 
való jogosultság vizsgálata nélkül - a rendszeres szociális segélyben különösen, ha a nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének 
fognak részesülni. Jogosultságuk felülvizsgálatára a soron következõ írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, 
felülvizsgálatkor kerül sor. - aki keresõtevékenységet folytat, ide nem értve a közfoglalkoztatást, 

valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ 
Aktív korúak ellátása munkavégzést, 
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerõ-piaci helyzetû aktív - akire vonatkozóan a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés 
korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. tényét a jogosultság felfüggesztésérõl szóló döntés jogerõre 

emelkedésétõl számított két éven belül ismételten megállapította; 
Az aktív korúak ellátására való jogosult: 
- aki egészségkárosodott, azaz: aki munkaképességét legalább 67%- Továbbá annak az aktív korúak támogatására jogosult 

ban elvesztette,  i l letve legalább 50%-os mértékû együttmûködésre köteles, vagy vállaló személynek, 
egészségkárosodást szenvedett, vagy aki a vakok személyi - aki a felajánlott és megfelelõ munkalehetõséget nem fogadja el, vagy 
járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági támogatásban közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen 
részesül, vagy megszünteti, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra irányuló 

- akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, 
álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási idõtartama - akit az állami foglalkoztatási szerv - neki felróható okból - törölt az 
lejárt, vagy álláskeresõk nyilvántartásából, 

- akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását - aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának 
keresõtevékenység folytatása miatt a folyósítási idõ lejártát megállapításáról szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított 
megelõzõen szüntették meg, és a keresõtevékenységet követõen az 15 napon belül nem kezdeményezi az álláskeresõként történõ 
álláskeresési támogatásra nem szerez jogosultságot, vagy nyilvántartását illetõleg az álláskeresési megállapodást nem köti 

- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelõzõ két meg; 
évben az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év - annak a rendszeres szociális segélyre jogosult személynek, aki a 
idõtartamig együttmûködött, vagy rendszeres szociális segély folyósításának idõtartama alatt az 

- akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a együttmûködésre kijelölt szervvel fennálló együttmûködési 
gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten 
bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti megszegi. 
járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti 
rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása Az ellátások folyósítása keresõ tevékenység mellett
megszûnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy (rendszeres szociális 
életkorának betöltése miatt szûnt meg, és közvetlenül a kérelem segélyben, vagy rendelkezésre állási támogatásban részesülõ személy) 
benyújtását megelõzõen az állami foglalkoztatási szervvel legalább nem a közfoglalkoztatás, illetve az alkalmi munkavállalói könyvvel 
három hónapig együttmûködött, történõ munkavégzés körébe tartozó keresõtevékenységet kezd, és 

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének eleget tett, részére 
biztosított, és keresõtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást - a keresõtevékenység kezdõ napjától számított három hónapig az 
és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát - nem folytat. öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 50%-át (2009. 
A megélhetés akkor nem biztosított, ha a családnak az egy fogyasztási január 1-tõl 14.250 ,-Ft) a rendszeres szociális segélyben részesülõ 
egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj személy esetében - amennyiben a rendszeres szociális segély az 
mindenkori legkisebb összegének 90%-át (2009. január 1-tõl 25.650,- öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 50%-át nem éri el 
Ft) és vagyona nincs. - legfeljebb a rendszeres szociális segély havi összegét, 

- a fenti idõtartam lejártát követõ naptól számított három hónapig az 
Az aktív korúak ellátására való jogosultság öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 25%-át (2009. 
- az álláskeresési támogatás idõtartamának kimerítésétõl, január 1-tõl 7.125,- Ft) a rendszeres szociális segélyben részesülõ 
- a keresõtevékenység megszûnésétõl, személy esetében - amennyiben a rendszeres szociális segély az 
- a rendszeres pénzellátás folyósításának megszûnésétõl öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 25%-át nem éri el 
számított tizenkettõ hónapon belül benyújtott kérelem alapján - legfeljebb a rendszeres szociális segély havi összegét folyósítják, 
állapítható meg. feltéve, hogy az aktív korúak ellátására jogosult személy 

keresõtevékenysége folyamatosan fennáll. 
Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság A keresõtevékenység folyamatos fennállását havonta igazolnia kell. 

Változások a rendszeres szociális segélyezés rendszerében
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Az aktív korúak ellátására jogosultak pénzbeli ellátásának két idõtartamra - amennyiben ez az idõtartam a 30 napot meghaladja - 
típusa van: rendelkezésre állási támogatás, valamint rendszeres közfoglalkoztatásban vesz részt. 
szociális segély. 

Rendszeres szociális segély 
Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követõen Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való 
dönt a jegyzõ arról, hogy a jogosult részére rendszeres szociális segélyt, jogosultság kezdõ napján 
illetõleg rendelkezésre állási támogatást kell-e megállapítani. - egészségkárosodott személynek minõsül,(egészségkárosodott: aki 
Rendelkezésre állási támogatás munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 
Annak a személynek, akinek az aktív korúak ellátására való 50%-os mértékû egészségkárosodást szenvedett, vagy aki a vakok 
jogosultságát megállapították, az állami foglalkoztatási szervnél a személyi járadékában részesül, vagy aki fogyatékossági 
határozat jogerõre emelkedésétõl számított 15 napon belül kérnie kell támogatásban részesül vagy 
álláskeresõként történõ nyilvántartásba vételét, és teljesítenie kell az - az 55. életévét betöltötte, vagy 
elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában - 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élõ 
foglaltakat, illetõleg közfoglalkoztatásban kell részt vennie. gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül 
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki rendszeres szociális gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, 
segélyre nem jogosult, arra az idõtartamra, amikor terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását 
- közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, 

táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül, vagy rendszeres szociális segélyre jogosult. 
- olyan képzésben vesz részt, amelyhez keresetpótló juttatást részére Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejûleg csak egy 

nem állapítottak meg, személy jogosult. 
rendelkezésre állási támogatásra jogosult. Az 55. életévét betöltött, és a 14 éven aluli gyermeket nevelõ szülõnek a 

rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak 
A rendelkezésre állási támogatás összege: ellátására jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt 
A rendelkezésre állási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj szervvel az együttmûködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja. 
mindenkori legkisebb összege, 2009. január 1-tõl 28.500,- Ft. 
Azok esetében, akik 2008. december 31-én 28.500,- Ft-nál magasabb Együttmûködési kötelezettség
összegû rendszeres szociális segélyben részesültek, a rendelkezésre Az együttmûködés azt jelenti, hogy 
állási támogatás 2009. évben a 2008. decemberében folyósított segély - az együttmûködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, 
összegével azonos. - a beilleszkedését segítõ programról írásban megállapodik az 

együttmûködésre kijelölt szervvel, 
Az aktív korúak ellátására jogosult személy együttmûködési - teljesíti a beilleszkedését segítõ programban foglaltakat. 
kötelezettsége 
Az aktív korúak ellátására jogosult személy köteles az álláskeresési Beilleszkedést segítõ program 
megállapodás, illetõleg a közfoglalkoztatás keretében felajánlott A beilleszkedést segítõ program az önkormányzattal együttmûködõ 
munkát elfogadni, ha személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva 
- a munka a szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál kiterjedhet: 

eggyel alacsonyabb szintû végzettségnek, vagy az általa utoljára - az együttmûködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, 
legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének, - az együttmûködõ személy számára elõírt, az egyéni képességeket 
megfelel, továbbá a munka fejlesztõ vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, 

- teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás esetén a munkahely és a illetõleg a munkavégzésre történõ felkészülést segítõ programban 
lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel - történõ való részvételre, 
oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli - a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelõ oktatásban, 
gyermeket nevelõ nõ és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelõ képzésben történõ részvételre, különösen az általános iskolai 
férfi álláskeresõ esetében a két órát nem haladja meg, és a várható végzettség és az elsõ szakképesítés megszerzésére. 
havi kereset eléri a mindenkori kötelezõ legkisebb munkabér 
összegét, vagy A rendszeres szociális segélyben részesülõ más típusú 

- részmunkaidõs foglalkoztatás esetén megfelel annak a feltételnek, együttmûködést is vállalhat 
hogy a munkahely és a lakóhely közötti naponta történõ oda- és A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a fentiektõl eltérõen, a 
visszautazás ideje a fenti idõtartam felét nem haladja meg, és a települési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalhatja az 
várható havi kereset legalább a mindenkori kötelezõ legkisebb állami foglalkoztatási szervvel az együttmûködést, mely azt jelenti, 
munkabér összegének idõarányos részét eléri. hogy: 

Az állami foglalkoztatási szervnél kéri álláskeresõként történõ 
Keresõképtelenség nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedése érdekében 
Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a közfoglalkoztatásban megkötött álláskeresési megállapodásában foglaltakat, illetõleg 
keresõképtelenségére hivatkozással nem vesz részt, a foglalkoztató a közfoglalkoztatásban vesz részt. 
keresõképtelenség fennállásának vizsgálatára felülvizsgálatot A megállapodás egyéves idõtartamra jön létre. A megállapodást a 
kezdeményezhet. települési önkormányzat abban az esetben köti meg, ha a 
Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a közcélú közfoglalkoztatási tervben foglaltak alapján a rendszeres szociális 
munkavégzésre irányuló munkaszerzõdést azért nem köti meg, mert segélyre jogosult személy közfoglalkoztatását biztosítani tudja. 
keresõképtelenné vált, a keresõképtelenség felülvizsgálatának A megállapodást kötõ személy rendszeres szociális segélyre nem 
kezdeményezésére a jegyzõ jogosult. jogosult, foglalkoztatása esetén munkabérben részesül. Amennyiben 

nem tudják foglalkoztatni, részére rendelkezésre állási támogatást 
Kötelezõ képzésben való részvétel állapítanak meg. 
Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy az aktív korúak 
ellátására való jogosultsága megállapításának idõpontjában a 35. A rendszeres szociális segély folyósítása alatt bekövetkezõ változás
életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem Amennyiben a rendszeres szociális segélyre való jogosultság 
rendelkezik, olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános megállapításához szükséges valamely feltétel megszûnik,(pl. már nem 
iskolai végzettség megszerzésére vagy a szakképzés megkezdéséhez minõsül egészségkárosodottnak a segélyben részesülõ személy) az 
szükséges, külön jogszabályban meghatározott bemeneti aktív korúak ellátására jogosult személy részére új együttmûködési 
kompetenciák megszerzésére irányul. kötelezettséget írnak elõ. 
A képzésben való részvétel részletes szabályait az álláskeresési Ebben az esetben az együttmûködés azt jelenti, hogy az aktív korúak 
megállapodás tartalmazza. Az aktív korúak ellátására való jogosultság ellátására jogosult személy az állami foglalkoztatási szervnél kéri az 
megállapításától a képzésbe történõ bekapcsolódásáig terjedõ álláskeresõként történõ nyilvántartásba vételét, és teljesíti az 
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elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában határozata alapján, a határozat jogerõre emelkedését követõ hónap elsõ 
foglaltakat, illetõleg közfoglalkoztatásban vesz részt napjától - egy hónap idõtartamra felfüggeszti. 

A rendszeres szociális segély összege Fontos tudni! 
A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár 
összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, Az aktív korúak ellátása iránti kérelmet formanyomtatványon kell 
de nem haladhatja meg a teljes munkaidõben foglalkoztatott benyújtani. Az ellátás megállapításával és a kérelem benyújtásával  
munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kapcsolatosan további információt Balogh Károlyné vezetõ-
kötelezõ legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, fõtanácsostól kérhetnek az 57/550-130/118-as telefonszámon illetve a 
munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett  címen.
összegét (2009. január 1-tõl a rendszeres szociális segély legmagasabb 
összege: 57.815,- Ft) Jászkisér Nagyközség Önkormányzata élve a törvény által adott 
A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási lehetõségével a továbbiakban is kiemelt és fokozott hangsúlyt fog 
egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj fordítani a foglalkoztatásra, amely reményeink szerint nem csak az 
mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával. ellátottaknak a munka világába történõ be ill. visszavezetését, hanem 

településünk további szépülését és fejlõdését is eredményezni fogja.
A jogosultság felfüggesztése 
A jegyzõ a jogellenesen munkát végzõ, a foglalkoztatási szervvel 

dr. Gócza Tamásegyüttmûködõ személy, illetve a rendszeres szociális segélyben 
     jegyzõrészesülõ személy ellátásra való jogosultságát - a munkaügyi 

hatóságnak a jogsértés tényét megállapító jogerõs és végrehajtható 

szoc.jaszkiser@invitel.hu

Az ÚMFT Észak-Alföldi Operatív Program keretében elõzetesen vetettek fel. Hosszas egyeztetések után készültek el a tervek, 
támogatott pályázat keretében óvoda-iskola épületek felújítására melyek az engedélyeztetési eljárásra beadásra kerültek.
kerül sor. Prekuta János elõször két óvodaépületet és két iskolaépület terveit 
Jelenleg a két forduló közötti elõkészítõ szakaszban járunk. A mutatta be. Az Attila úti óvodaépület teljes körû akadálymentesí-
tervbemutató célja az volt, hogy az intézményben dolgozó tésére kerül sor, a Bocskai úti óvodaépület pedig magas tetõt kap, 
pedagógusok megismerjék a leendõ változásokat az épületeken. mellyel a beázások megszüntetése valósul meg. A Kossuth téri 
A tájékoztatóra elsõsorban az oktatási intézményekben dolgozó iskolaépület talajvíz elleni szigetelése oldódna meg, a Fõ úti 
pedagógusokat, dolgozókat, a képviselõ-testületi tagokat, bizottsági iskolaépület új szociális blokkot és külsõ homlokzatot kap. A 
tagokat, intézményvezetõket és az ott dolgozó munkatársakat legnagyobb és legtöbb feladat a Petõfi úti iskolaépület jelentette. A 

terveket Alvári Csaba építész mutatta be. Az épület teljes körû 
akadálymentesítése valósul meg, melyhez a kétszintes épületben lift 
kerül kialakításra. Beépítésre kerül az iskola magas teteje, melyet 
2006-ban sikerült megvalósítani. Itt kap majd helyet a könyvtár 
helyisége, valamint foglalkoztató szobák és aula is kialakításra 
kerül. Igény volt a tanmedence befedésére, melyhez a szükséges 
szociális helységek is kialakításra kerülnek, valamint az iskolával 
összeépítésre kerül. A harmadik óvodaépületet Lukácsi Pál mérnök 
tervezte, itt az épület bõvítésére kerül sor, ahol tornaszoba kerül 
kialakításra, szociális helységek kapnak nagyobb területet és 
projektarányos akadálymentesítésre is sor kerül. 
A tervek bemutatása során lehetõség volt kérdések és észrevételek 
feltevésére, mellyel éltek is a jelenlévõk. A bemutatott tervek szinte 
csak a legsürgõsebb, legfontosabb felújítási feladatokat 
tartalmazzák. Jelenleg az engedélyeztetés alatt vannak, mivel a II. 
fordulós pályázat feltétele az engedélyes tervek megléte. A második 
fordulós pályázat várható beadási ideje 2009. február vége. Pély 
község már azóta rendelkezik a pályázathoz szükséges engedélyes 
tervvel, illetve az õ pályázatukhoz szükséges dokumentumok 
elkészítését is önkormányzatunk készíti el.vártuk. A terveket a Preco Kft. munkatársai mutatták be.

Torma MártaHajdú László polgármester köszöntötte a 
megjelenteket, majd röviden ismertette a 
pályázatot. Az iskola településünk 
legnagyobb intézménye, ezért fontosnak 
tartja ezt a fejlesztést, mely a jövõ 
nemzedékére is kihatással lesz. Az utóbbi 
években az iskola és óvoda intézményeire 
csak a szükséges karbantartási munkákat 
tudtuk megvalósítani,  illetve az 
intézmények pályázat útján tudták 
eszközeiket fejleszteni. A pályázatban 
három óvodaépület és három iskolaépület 
szerepel. Mindegyik a maga nemében 
szép feladatnak bizonyult, melyek a 
feltárás során egyre több problémát 

Tervbemutató az iskola-óvoda felújítási pályázatban szereplõ épületekrõl
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2009. év elsõ negyedévi rendezvénynaptár

A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják! 

IDÕ

PONT
MEGNEVEZÉS HELYSZÍN

FELELÕS 

SZERVEZÕ

FELELÕS 

SZERVEZET

ELÉRHE-

TÕSÉG

14 Taggyûlés Mûvelõdés Háza Ládi András Kisér Kertbarát Kör 57-451-371

22 A magyar kultúra napja Mûvelõdés Háza Balogh György
Nagyközségi 

Önkormányzat
57-450-208

11-12 Régi farsangok Jászkiséren. Könyvtár
Szakálné Torma 

Eszter
Könyvtár 57-450-504

18 Farsang Mûvelõdés Háza Ládi András Kisér Kertbarát Kör 57-451-371

19

Amit a cukorbetegségrõl tudni 

kell (Egészségterv) elõadó Dr. 

Mike Miklós háziorvos

Mûvelõdés Háza Torma Márta
Nagyközségi 

Önkormányzat
57-550-130

02.24-

03.19
Óvodai rajzkiállítás Mûvelõdés Háza Szabó Ernõné Napköziotthonos Óvoda 57-450-494

16-23. 

    14 

óra

Farsang-Fánksütõ verseny az 

ÖNO-val együttmûködve

Alapszolgáltatási 

Központ
Kiss Jánosné Nyugdíjas Klub 30-370-7006

26
Játszóházi foglalkozás 4. 

osztályosoknak.
Könyvtár

Szakálné Torma 

Eszter
Könyvtár 57-450-504

4 Nõnap Mûvelõdés Háza Ládi András Kisér Kertbarát Kör 57-451-371

5 Nõnapi virágkészítés Könyvtár
Szakálné Torma 

Eszter
Könyvtár 57-450-504

7 Csete Balázs Emléknap Mûvelõdés Háza Benedek József
Csete Balázs 

Honismereti Egyesület
30-281-2268

Kiszézés a község területe Bója Zoltánné Napköziotthonos Óvoda 57-450-497

9 Nõnap-Férfinap Mûvelõdés Háza Kiss Jánosné Nyugdíjas Klub 30-370-7006

10

Idõszerû növényvédelmi 

feladatok Szabó Ferenc 

elõadása

Könyvtár
Szakálné Torma 

Eszter

Jászkiséri Kertkultúra 

Egyesület
57-450-504

12
Játszóházi foglalkozás 3. 

osztályosoknak.
Könyvtár

Szakálné Torma 

Eszter
Könyvtár 57-450-504

13 Nemzeti ünnep Mûvelõdés Háza Balogh György
Nagyközségi 

Önkormányzat
57-450-208

13 Véradás Csete B. Ált. Iskola
Menyhárt Ferencné 

Szepcsik Józsefné

Vöröskereszt Helyi 

Szervezete

orvosi rendelõ 

70-362-1968

25
A húsvéti ünnepkör – 3. 

évfolyamosoknak
Könyvtár

Szakálné Torma 

Eszter
Könyvtár 57-450-504

25 Taggyûlés Mûvelõdés Háza Ládi András Kisér Kertbarát Kör 57-451-371

26
A húsvéti ünnepkör – 3. 

évfolyamosoknak
Könyvtár

Szakálné Torma 

Eszter
Könyvtár 57-450-504

26
Baba - mama klub 

(Egészségterv)
Védõnõi Tanácsadó Védõnõk

Nagyközségi 

Önkormányzat
57-450-205

27 Egészségnap Mûvelõdés Háza Madarász Sándor RubinEgyesület 20-250-5601

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS
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Pályázati lehetõség vállalkozásoknak
1.A foglalkoztatottság megõrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál 
(Kódszám: MEGÕRZÉS-9122)

Támogatható 
tevékenységek

I. Munkahelymegõrzõ 
bértámogatás
(bérek és járulékok 
támogatása)

II. a) Bértámogatás a 
munkavállalót érintõ 
intézkedések kedvezõtlen 
hatásának csökkentésére

II.b) Képzések
Csak a II.a) tevékenységgel 
együtt támogatható

A vissza nem térítendõ támogatás 
mértéke

3-50 fõs vállalkozás:75% 
51-250 fõs vállalkozás: 50 %
251 fõs vállalkozás: 25%

az érintett munkavállaló 
munkavégzéssel nem töltött, kiesõ 
munkaidejére jutó ténylegesen kifize-
tett munkabér legfeljebb 80 %-a és a 
munkáltató által a fenti idõre 
ténylegesen kifizetett járulékok 
legfeljebb 80%-a

a képzés költségének 80 %-a. 

Idõtartam és fenntartás

legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, 
fenntartás: a támogatás idõtartamá-
val megegyezõ továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséggel

legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, a 
támogatás idõtartamával megegyezõ 
továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséggel

a képzés idõtartama nem lehet 
hosszabb 12 hónapnál.

Egyéb

a támogatás havi mértéke 
munkavállalónként nem haladhatja 
meg havonta a kötelezõ legkisebb 
munkabér és járulékai 150 %-át 

A támogatás lényege: A tényleges 
munkával töltött idõ mértéke 
negyedéves átlagban a törvényes 
munkaidõ felét eléri, de a törvényes 
munkaidõnél kevesebb, támogatás 
adható a kiesõ munkaidõre 
vonatkozóan, mikor a munkavállaló 
ténylegesen munkát nem végzett.

Az elszámolás alapja a projekt 
nettó összköltsége.

A pályázatok benyújthatók: 2009. január 23. és 2009. november 5. között folyamatosan. ( a rendelkezésre álló keret erejéig)
Pályázati dokumentáció letölthetõ: www.ofa.hu

Támogatható tevékenységek

4.2.1 Újra elhelyezkedést segítõ 
bérköltség támogatása munkaügyi 
központ által közvetített elsõsorban a 
gazdasági visszaesés következtében 
álláskeresõvé vált munkavállaló 
más munkáltatótól munkajogi 
jogutódlással átvett munkavállaló 
bérének és járulékainak támogatás

4.2.2 Újra elhelyezkedést segítõ 
képzés támogatása 

A vissza nem térítendõ 
támogatás mértéke

3-50 fõs vállalkozás:75% 
51-250 fõs vállalkozás: 50 %
251 fõs vállalkozás: 25%

a képzés költségének 80 %-a 

Idõtartam és fenntartás

legalább 3 és legfeljebb 12 
hónap, fenntartás: a támogatás 
idõtartamával megegyezõ 
továbbfoglalkoztatási 
kötelezettséggel

a képzés idõtartama nem lehet 
hosszabb 12 hónapnál.

Egyéb

a támogatás havi mértéke 
munkavállalónként nem 
haladhatja meg havonta a 
kötelezõ legkisebb munkabér és 
járulékai 150 %-át 

Az elszámolás alapja a projekt 
nettó összköltsége.

2.A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztõk újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál 
Kódszám: MUNKÁBA-9124

A pályázatok benyújthatók: 2009. január 23. és 2009. november 5. között folyamatosan. (a rendelkezésre álló keret erejéig)
Pályázati dokumentáció letölthetõ: www.ofa.hu

3.A hazai roma mikrovállalkozások mikrohitellel megvalósított 5.Új Magyarország Mikrohitel
beruházásainak támogatására A hitel célja: gépek, berendezések, eszközök és más beruházások 
Kódszám: KKC-2008-R-2 finanszírozása, a már meglévõ üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra 
A pályázati konstrukció célja: a hazai roma mikrovállalkozások számára bõvítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó 
az Új Magyarország Mikrohitel Program és az Országos Mikrohitel forgóeszközök biztosítása. 
Program keretében felvett hitelekkel finanszírozott projektek Hitek összege:
megvalósításának segítése.(legalább hitelígérvénnyel rendelkeznek )  500.000 forint – 10 millió forint közötti beruházási vagy 
A pályázathoz mellékelendõ nyilatkozat: 500.000 forint- 6 millió forint forgóeszköz hitel igényelhetõ, 6,5%-os fix 
A vállalkozó romának vallja magát, vagy romákat foglalkoztat kamattól. 
Keretösszeg: 383 millió Ft. Maximális futamidõ 10 év.
Az elnyerhetõ támogatás mértéke: a projekt elszámolható költségének A hitelt a hiteligénylés jóváhagyásától számított két hónapon belül fel kell 
legfeljebb 40%-a, használni.
A támogatás maximális összege : 4 millió Ft. Ummikrohitelt közvetítõ hitelintézetek www.ummikrohitel.hu
2009. február 16-tól 2009. november 13-ig
A pályázati dokumentáció letölthetõ: www.magzrt.hu Valamennyi pályázat esetében további információ kérhetõ:

Szabó Gabriella és  Fazekas Éva
4.A vállalkozói aktivitás ösztönzésére kiírt támogatás  (pályázati Jászberényi kistérségi koordinátor
kódszám: KKC-2008-A) Tel: 06-30/986-80-34
A pályázat célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erõsítése, a e-mail: gabriella.szabo@umpont.hu és eva.fazekas@umpont.hu 
vállalkozói ismeretek bõvítése.  Támogatható tevékenység a roma 
vállalkozások részére tanácsadást végzõ pályázók esetében Új Magyarország Pont
- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján meghirdetett támogatásokra Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
benyújtott pályázatok elkészítéséhez; Munkavégzés helye: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. II.em.
- a Magyarországon mûködõ hitelintézetekhez, mikrofinanszírozó honlap: www.eszakalfold.hu; www.umpont.hu
szervezetekhez benyújtott hitelkérelmek elkészítéséhez.
Támogatás mértéke benyújtott pályázatonként és hitelkérelmenként 
minimum 300 ezer Ft, de legfeljebb 12 millió Ft. 
A pályázati dokumentáció letölthetõ: www.magzrt.hu
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Kiadja:
JÁSZKISÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felelõs kiadó: Hajdú László polgármester

Nyomdai munkák: TELEPRINT, Jászkisér

Remélhetõleg egyre többünknek lehet ismerõs a 
 honlap, amely megújult formában 2008.év 

vége óta áll a nagyközönség szolgálatában. Az oldal 
látogatottsága néhány hónap alatt  2009. februárjára 
meghaladta a 3000 megtekintést. Úgy gondolom, hogy a 
számok is azt igazolják, a honlapra szükség van és egyre 
többen böngészik szívesen településük hírei után kutatva. 
Annak érdekében, hogy a honlap ne csak az információszerzést 
biztosítsa, a Polgármesteri Hivatal szándéka szerint 
igyekszünk minél több kérelem nyomtatványt is elhelyezni a 
letölthetõ dokumentumok között. 
Reményeink szerint honlapunk továbbra is elnyeri az önök 
tetszését és segít a kívánt információk megtalálásában. 
A honlap további arculatával, tartalmával kapcsolatos 
véleményeiket ,  javaslata ikat  szívesen vár juk a  

 e-mail címre. A javaslatokat a további 
tartalomfejlesztés során igyekszünk figyelembe venni.

  dr. Gócza Tamás
jegyzõ

www.jaszkiser.hu

jaszkiser@vnet.hu

2009. február

2009. január 15-én tartottuk a Csete Balázs Általános Iskola alsó 
tagozatos szavalóversenyét.
Minden osztályt 3 tanuló képviselt és a pélyi iskolából is 
évfolyamonként 3 diák vett részt a megmérettetésen.
Az így kialakult 50 fõs mezõnybõl a zsûrinek nehéz dolga volt a 
legjobbakat kiválasztani. 
A zsûri tagjai voltak: 
Szakálné Torma Eszter könyvtárvezetõ, 
Molnárné Zana Ágota magyar szakos tanár, 
Agócs Tiborné gyógypedagógus. 
Ezúton is köszönjük a munkájukat!
Köszönet a Természetjárók Gyermek Egyesületének az anyagi 
támogatásért és a pedagógusoknak a gyerekek felkészítéséért.

A versenyen a következõ eredmények születtek:

1. évfolyam:
I. Bódi Kitti 1/a
II. Czakó Noémi 1/b
III. Kollár István 1/b
Különdíj: Suhaj Lilla 1/b

2. évfolyam:
I. Magyar Zsófia Pély
II. Szûcs István 2/c
III. Czifra Áron 2/c
Különdíj: Miklós Simon  2/a

3. évfolyam:
I. Juhász Petra 3/b
II. Bogdán Brigitta 3/a
III. Vona Viktor Pély
Különdíj: Bicsák Imre 3/a

4. évfolyam:
I. Köntés Mihály 4/b
II. Rab Gitta Pély
III. Helle Stefánia 4/a
Különdíj: Balog Anna 4/d

Hajnal Csabáné

Elindult az új intézmény

Meghosszabbodik a kistérségi 
közmunkaprogram 

Hosszas elõkészítés után 2009. január 01-tõl megkezdte munkáját a 
Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény (JÁTI). Az intézmény 
dolgozói a polgármesteri hivatal karbantartó csoportjából kerültek ki, 
vezetõje Kis Ernõ korábbi csoportvezetõjük lett. Feladataik az 
önkormányzati vagyon mûködtetésével kapcsolatos fenntartási 
tevékenységek (karbantartás, javítás, gépjármûvek üzemeltetése, 
teherszállítás, személyszállítás, raktározás, fûtés):

· A belterületi csapadékvíz és belvízelvezetõ rendszer 
üzemeltetése, karbantartása,

· Települési szilárd kommunális hulladék kezelése, gyûjtése, 
elszállítása,

· Állati hulla telep üzemeltetése, karbantartása,
· Park, közterület fenntartás, karbantartás,
· Önkormányzati belterületek, utak, járdák fenntartása, 

karbantartása,
· Piaci és vásári tevékenység,
· Hévízfûtés, üzemeltetés, egyéb hasznosítás
· Jászkisér település egészséges ivóvízellátásának biztosítása és 

az ehhez kapcsolódó karbantartási munkák elvégzése.
Feladatuk, munkájuk lényegében nem változik, csak más intézményi 
keretek között végzik azt. Remélhetõleg minél eredményesebben és 
rugalmasabban. 
Munkájukhoz erõt, egészséget és kitartást kívánunk.

TM

A Munkaerõpiaci Alap és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium összesen 
2,5 milliárd forintot különített el az új közmunkaprogram támogatására, így 
december elsejétõl 10 000 munkanélküli dolgozhat a téli 
közmunkaprogram keretében. A program megvalósításának ideje: 2008. 
december 8. és 2009. február 5. közötti idõszak volt. A Jászsági Többcélú 
Társulás készítette és adta be a pályázatot a jászsági kistérség számára, 
melyben 14 településen 55 fõ kezdte meg munkáját. Jászkiséren 9 fõ 
dolgozik. Azok a  kistérségek, melyek a téli közmunkaprogram 
kedvezményezettjei voltak lehetõség nyílt, hogy március 31-ig meghívásos 
pályázat  keretében meghosszabbíthatják a  közmunkások 
munkaszerzõdését. Az eredményes pályázati munkának köszönthetõen 
térségünkben is továbbfolytathatják az önkormányzati intézmény-felújítási 
belsõ munkálatokat, település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati 
feladatok ellátását, a települések belterületi útjainak fenntartását. Így 
Jászkiséren is továbbdolgozhatnak a közmunkások. Az önkormányzat 
továbbra is  nagy hangsúlyt fektetett a foglalkoztatás elõsegítésére és 
megoldására a településen, ezért igyekszik minden lehetõséget megkeresni 
és kihasználni, hogy csökkentsék a munkanélküliséget és rendszeres 
szociális segélyezettek számát.                                                            TM

1%
Adójának 1%-át a következõ helyi civil 

szevezeteknek ajánlhatja fel:
Jászkisériek Baráti Egyesülete                  

18837445-1-16
Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány          

18822843-2-16
Önkéntes Tûzoltó Egyesület 

18831494-1-16
Pendzsom Néptánc Egyesület                 

18827903-1-16
Természetjárók Gyermek Egyesülete     

18830211-1-16
Támogatásukat elõre is köszönjük!
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