
Jászkiséri TudósítóJászkiséri Tudósító
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA X.évfolyam 1.szám

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2009. december 10. A testület jóváhagyta a Csete Balázs Általános Iskola részére történõ 
napján tartotta soron kívüli testületi ülését, melyen az alábbi fénymásológép vásárlását 499 E Ft értékben. 
elõterjesztéseket tárgyalták meg: Szüle Andrásné képviselõ asszony átadta Hajdú László polgármester úr 

részére a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetõsége által Jászkisér Város - A Képviselõ-testület elfogadta a Szociális Szolgáltatástervezési 
Önkormányzata Képviselõ-testülete részére adományozott oklevelet a 

Koncepció felülvizsgálatát, melyet elõzetesen véleményezett a Szociális véradómozgalom támogatásáért, valamint megköszönte kiemelkedõ 
Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Szociális Kerekasztal, a Cigány együttmûködésüket.
Kisebbségi Önkormányzat, valamint a JNSZ Megyei Önkormányzat 
Mûvelõdési és Népjóléti Irodája, mely szervek egyhangúan javasolták a 
koncepció elfogadását. A Képviselõ Asszony kezdeményezésére a Képviselõ-testület köszönetét 
- A Jászkisér Városi Bölcsõde Szervezeti és Mûködési Szabályzatát és fejezte ki a Települési Esélyegyenlõségi Nap szervezésében részt vevõk 
Szakmai Programját ellenõrizte a Szolnok Megyei Jogú Város munkájáért. 
Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsõdei Igazgatósága. A vizsgálat  

A Képviselõ-testület a soron kívüli ülést követõen 18 órai kezdettel megállapította, hogy módosítani szükséges a Bölcsõde szabályzatát ill. 
tartotta közmeghallgatását a Mûvelõdés Házában, ahol Hajdú László programját, melyet pl. a városi közigazgatási státusz megszerzése, új 
polgármester úr adott tájékoztatást az önkormányzat 2009. évi szakfeladatszámok beiktatása, különbözõ szabályzatok készítése, ill. 
mûködésérõl. Idézetek a tájékoztatóból:Érdek-képviseleti fórum létrehozása indokolt.

A Képviselõ-testület – Tajti Lászlóné bölcsõdevezetõ részletes 
tájékoztatása után – jóváhagyta a Bölcsõde Szervezeti és Mûködési 

Az alábbiakban néhány fontosabb adat, tájékoztatás az 
Szabályzatának és Szakmai Programjának módosítását. 

önkormányzat 2009. évi életébõl, 2010 évi lehetõségekrõl:
- Mint arról már többen is értesülhettek, Jászkisér településen 
újraalakult a Polgárõr Egyesület Kiss János vezetésével. Az újonnan 

A 2009-es évben, az elmúlt évtizedek legrangosabb elismerését kapta meg 
alakult Egyesület létszáma elérte a 42 fõt! Az Egyesület fõ célkitûzése 

Jászkisér, hiszen újból városi közigazgatási státuszt tölt be. Ez az elismerés 
továbbra is a település közrend- közbiztonságának javítása, a 

több itt élt generáció áldozatos munkájának köszönhetõ. E rang nem csak 
bûncselekmények megelõzése, helyi rendezvények zökkenõmentes 

elismerés, de egyúttal felelõsség is! Az elmúlt évek felelõsségteljes 
lebonyolítása stb. Új kezdeményezésként bevezették a lovas 

munkáját tükrözi, mely a 2009-es évre is igaz. 
járõrszolgálatot, valamint az iskolai járõrszolgálatot.

2009-ben fenn tudtuk tartani településünkön az oktatási, egészségügyi és 
Jászkiséren került aláírásra 2009. november 22-én, a 11 jász települést 

szociális ellátást, sõt a kötelezõ feladatokon túl, magunk által fontosnak 
magába ölelõ Jász Polgárõr Egylet együttmûködési megállapodása.

tartott, vállalt feladatot is elláttunk.
Az Egyesület legfõbb problémája, mint minden civil szervezetnek, az 
anyagiakban rejlik. Az Egyesület 2009. szeptemberétõl nem tudja 

Elmondhatjuk, hogy az intézményekben szoros és odafigyelõ gazdálkodást 
finanszírozni a járõrszolgálatot ellátó tagok részére az üzemanyag-

folytattunk, elbocsájtásra nem volt szükség, a fizetõképesség mindenkor 
költséget, valamint szükség lenne formaruha beszerzésére is. 

megvolt. Az eddig végzett kötelezõ- és vállalt feladatokat egyaránt el 
A Képviselõ-testület 300.000 Ft vissza nem térítendõ támogatásban 

tudtuk látni. Ez köszönhetõ az itt dolgozók precíz és lelkiismeretes 
részesítette az Egyesületet, bízva az Egyesület további eredményes 

munkájának, mint ahogyan az is, hogy pályázatokon többletforráshoz 
munkájában.

jutottunk s igyekeztünk minden elõrejutási lehetõséget kihasználni.
- A Jászkiséri Sportegyesület szintén kérelemmel fordult a testület felé, 

Jászkisér Város Önkormányzata (ill. Nagyközség) 2009. évi 
melyben mûködésük fenntartásához kértek anyagi támogatást. Az 

költségvetését a 3/2009.(II.16.) rendeletében 842 millió 848 ezer Ft-ban 
Egyesület – lehetõségéhez mérten – minden támogatást, pályázatot 
igyekszik kihasználni, hogy mûködésük biztos alapokon álljon, de ez nem 
minden esetben jár sikerrel. Gondot okoz a bajnokságokra történõ utazás, a 
szállítási költségek. Az Egyesület kiadásai (kötelezõ sportszövetségi és 
mûködési költségek) növekedtek. Az Egyesület mûködteti a gyermek- és 
utánpótlás csapatait, mely a serdülõk mellett 13, 11, 9 és 7 éves 
korosztályba tartozó gyermekek csapatát jelenti. Ez is mutatja, hogy a 
gyermekek mennyire igénylik ennek a sportágnak a meglétét, a sport, 
labdarúgás iránti szenvedélyt, ami a bajnoki mérkõzések eredményében is 
kiemelkedõ teljesítményt mutat. 
A Képviselõ-testület a Jászkiséri Sportegyesületet 600.000 Ft vissza nem 
térítendõ támogatásban részesítette, a 2010. évi támogatás terhére. 

Természetesen az önkormányzat fontos feladatának tartja a helyi civil 
szervezetek támogatását – mint ahogyan azt az elõzõ években is tette –, de 
2010 évben – a gazdasági válság okozta hatások, az önkormányzatokat 
hátrányosan érintõ normatívák csökkentése, elvonása, a pályázati 
lehetõségek szûkítése stb. – miatt elõre láthatólag bizonytalan a 
szervezetek mûködéséhez történõ anyagi támogatás mértéke.

A Képviselõ-testület elfogadta Jászkisér Város Polgármesteri Hivatal 
alapítóokiratának módosítását, mely a 2010. évtõl életbe lépõ új 
szakfeladatrend kiegészítéseket is tartalmazza. 

A Magyar Kultúra Napja
Tisztelettel meghívjuk Önt 

és kedves családját 
2010. január 22-én 18 órai kezdettel 

tartandó rendezvényünkre, 
a Mûvelõdés Háza nagytermébe. 

Az ünnepséget megnyitja:
 Lukácsi György Jászkisér Város 

Képviselõ-testülete 
Kulturális Bizottságának elnöke. 

A mûsorban fellép: 
a Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar, 

majd Kocsis István “Árva Bethlen
 Kata” c. monodrámáját 

Meister Éva színmûvésznõ adja elõ. 

Sok szeretettel várunk mindenkit!
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Iskolaavatóhagyta jóvá, 49.800e Ft forráshiánnyal, majd a 16/2009.(IX.14.) napi szociális ellátás és szociális étkeztetés, melyek 32.358 E Ft millió 
rendeletben ez módosult 1.022.583 eFt-ra és 53.185eFt összegû Ft-ot tesznek ki.
forráshiányra a Képviselõ-testületei határozatok és az állami támogatások Az önkormányzat éves költségvetésének közel 16 %-át szociális 
révén. feladatokra fordítja, ez több mint 250 millió Ft-ot tesz ki.
Az eredeti költségvetés év közben természetszerûen a pénzforgalmi és 
egyéb gazdasági események hatására, folyamatosan módosult. A Egy pár adat ezen összegek felhasználásáról:

- rendszeres gyv. támogatásban 315 családból 735 gyermek Képviselõ-testület novemberi testületi ülésén az önkormányzat 
részesült (2008 évben 250 család, 615 gyermek, 2007 évben 270 család és költségvetési rendeletében a kiadási és bevételi fõösszeget 1.515.481 eFt-
657 gyermek)ban állapította meg. Az eredeti és a módosított elõirányzat közötti 
- aktív korúak ellátásában 30 fõ (rendszeres szociális segélyben 2008 különbség nagysága, úgy gondolom, tükrözi az elvégzett feladatok 
évben 244 fõ, 2007 évben 250 fõ)sokaságát és összetettségét egyaránt. A költségvetési elõirányzat 
- rendelkezésre állási támogatásban (új elnevezési ellátás) 215 fõnövekedését befolyásoló fõbb tényezõkbõl  néhány:
- ápolási díjban 43 fõ (2008 és 2007 évben 45 fõ)- Általános Iskolánál a normatív támogatás változása,
- lakásfenntartási támogatásban havi átlagban 373 fõ részesült, ez - egyes szociális feladatok kiegészítõ támogatásai,
az Államnak éves szinten  25,5 millió Ft-jába kerül, az önkormányzat ehhez - nyert pályázati összegek (Pl.: az önkormányzat felújítási és 
10%-ot biztosít (2008 évben 374 fõ, 2007 évben 418 fõ).felhalmozási  kiadásai összesen 361.233 E Ft-ot tesznek ki),
Ez évben is több mint 500 fõ 70 éven felüli lakosnak kívánunk - 2009. január 01-je óta mûködik a JÁTI, mely a II. félévtõl átvette 
Karácsonyi csomaggal kedveskedni az ünnepek elõtt. az ivóvíz üzemeltetését is.
Tankönyv támogatásra az idén az általános iskolai tanulók részére 
720eFt-ot biztosítottunk, míg beiskolázási támogatásban a közép- és A kiadások teljesítéséhez az eredetileg tervezett 49.800eFt forráshiány 
felsõfokú oktatás intézményekben tanuló jászkiséri diákokat egységesen biztosítására az év során folyószámla hitelszerzõdést kötöttünk 93 millió 
4.000 Ft támogatásban részesítettük (864 eFt értékben). Ft-os keretre, ebbõl csak 26.744eFt került felhasználásra és elmondhatjuk, 
Ez összesen 396 gyermeket érint, így az említett jászkiséri tanulóinkat hogy a beruházásainkhoz tervezett fejlesztési célú hitel felvételére ez idáig 
saját erõbõl 1.584 e Ft-tal támogattuk. nem került sor. 
A Bursa Hungarica ösztöndíj rendszeren keresztül 17 fõ gyermeket Mind a bevételek, mind a kiadások a ¾ év tükrében idõarányosnak 
támogatunk havi 3.000 Ft összegû ösztöndíjjal. mondhatók.

A kiadásoknál meg kell említeni a villany- és gáz, valamint az egyéb 
A sokrétû és sokoldalú igazgatási feladatokból néhányat:szolgáltatások árainak emelkedését, és a július 01-jétõl érvényesített +5%-
Ez évben 171 gazdátlan ebet fogtunk be, ez 100 – zal több mint az elmúlt os áfa emelést. Összességében a szükséges kiadási fedezet rendelkezésre 
évben, és az állatvédõk érdekeit sem sértve, állatmenhelyre továbbítottuk állt és áll.
õket. Bizony ez a közösségnek 1.200.000 Ft-jába került a trehány Elmondhatjuk, hogy a költségvetési mérleg egyensúlyban volt, az 
gazdáknak köszönhetõen!önkormányzat fizetõképessége mindenkor biztosított.
És még mindig rengeteg feladatot adnak a központi szennyvízhálózat A 2009. évi gazdálkodás során is a fejlesztéseken, beruházásokon, egyéb 
megépítésével kapcsolatos újabb és újabb ellenõrzések. Hála a többletfeladatokon túl, elsõdleges és kiemelt feladat kellett hogy legyen 
„lakossági bejelentõnek”, aki mindig vigyáz arra, hogy 57. alkalommal se az önkormányzat és intézményeinek mûködõképességének megõrzése, 
unatkozzunk. Egyszer igazán befejezhetné a köz elleni tevékenységét, és a kötelezõ feladatok ellátásának biztosítása, a felelõs gazdálkodás, 
felfoghatná õ is és segítõ társai is, hogy tevékenységével nem csökkentené a településünk vagyonának bõvítése. 
fizetési összeget, hanem megtöbbszörözi, mint ahogyan annak idején „jó Minden évben elmondható, hogy sajnos a pénzügyi helyzetünket 
akaratával” a szippantott szennyvíz díját is egyik napról a másikra hátrányosan érinti, hogy az intézmények kiadásait, az Állam által 
megdupláztatta.kötelezõen meghatározott feladatokat, a központi normatív támogatás nem 

Tehát munkánk jócskán van, és még egy intézményrõl nem fedezte, ill. nem fedezi. Sajnos úgy néz ki, hogy ez a szemlélet és tapasztalat 
szóltam, melyet 2009. január 01-jével hoztunk létre. Nagyon régóta 2010-es évben fokozottan érvényesülni fog!
terveztük a karbantartó csoport kiszervezését, így jöhetett létre a JÁTI Az önkormányzat vagyonával, jó gazda módjára, takarékosan és 
(Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény), melynek feladatául megfontoltan bántunk, a rendelkezésünkre álló pályázati lehetõségeket, a 
szabtuk az önkormányzati intézmények, létesítmények üzemeltetését, a körülményeket figyelembe véve kihasználtuk. 
felmerülõ mindennapi mûszaki gondok, problémák megoldását, a Legnagyobb pályázatunk az Iskola és Óvoda épületek felújítása és oktatási 
hévízfûtés, a tanmedence üzemeltetését, valamint eszközök beszerzése, tanuszoda építése. 

2009. július 01-jétõl az ivóvízhálózat üzemeltetése is, szükség Mint tudják, Jászkiséren összességében ezen pályázatnak 
esetén felújítása, az utak, közterületek, parkok, csatornák, árkok, rekultivált köszönhetõen több mint 530 millió Ft összegû felújítás történik ebben a 
bányagödrök tisztán tartása, a hóeltakarítás és belvízvédekezés és minden, projektben. A munkálatok jelenleg is folynak, reményeink szerint 2010. 
ami a település üzemeltetésével kapcsolatos. Ez így egész tág augusztus 31-ére minden tervezett munka elkészül.
meghatározás, de úgy gondolom, szép és tartalmas feladat. 61 millió Ft-ot nyert az iskola Társadalom megújulás operatív program c. 
Az utak kátyúzását a dohánybeváltónál összegyûjtött építési törmelék pályázati alapból. Ennek nagy része a nevelõk képzésére fordítódik, így az 
ledarálásával oldottuk meg. Közúti jelzõtáblákat helyzetünk el, valamint egész iskola részére kiteljesedik a kompetencia alapú oktatás. 
útburkolati jeleket is festettünk, gondoskodtunk a közterületen történõ Az elmúlt évben 15 pályázatot nyújtottak be, az összesen elnyert összeg 
szemét összeszedésérõl és a JÁTI aktívan részt vett a rendezvények 70 millió 703 ezer 616 Ft.
lebonyolításában, így a Pünkösdi Vigadalmi Napok, a Civil majális, a Úgy gondolom, példaértékû ez a munka, hiszen ez mind a jászkiséri 
Néptáncfesztivál és természetesen a várossá nyilvánítási ünnepségen.gyermekek oktatására fordítódik. Ha azt látjuk, hogy a Zánkai 

A településen ez évben is 700 folyóméter járda került táboroztatástól - a technikai eszközök beszerzésén keresztül, a jászkiséri 
megépítésre, elsõsorban a lakosok példamutató összefogásával, kb. pedagógusok továbbképzésének lehetõségéig, ez mind-mind a településen 
550eFt értékû anyag biztosításával. Kaszálást, fûnyírást, a rekultivált élõk javát szolgálja és biztosítja, annak a célnak az elérését, hogy 
bányatavaknál, hidak mellett, üres telkeken, közterületeken oldottuk meg. Jászkisérrõl a gyermekeket ne vigyék el, és hosszú távon egy stabil óvodai 

Az idei évben is sokat foglalkoztunk az illegális hulladéklerakó és iskolai ellátást tudjunk biztosítani. Ez nem sok helyen mondható el a mai 
felszámolásával, különbözõ hulladékok elszállításával, melyet teljes világban még országosan sem. Tudjuk, hogy egy településen mit jelent egy 
mértékben saját erõbõl tudtunk megoldani. Ez egy nagyon fájó pont úgy jól mûködõ iskola. Szerencsére a település vezetése érzi, hogy Jászkisér 
gondolom minden tisztességes jászkiséri ember számára, hiszen még megtartó erejének egyik alapja, az oktatás, kellõ figyelmet, megfelelõ 
mindig nagyon sokan vannak, akik trehány módon a szemetüket nem körülményeket, szakmai- és emberi hátteret kapjon és adjon. De ez ennek 
megengedett helyen rakják le. Az ezekre fordított költségeket sokkal csak egy része, hiszen tudjuk, hogy nekünk, a szakemberek és a 
hasznosabb célra is el lehetett volna költeni, pl. az út, utak, járdák körülmények biztosítása a feladatunk, de nem szabad elfelejtenünk, sõt, ki 
karbantartására. Úgy gondolom, az ilyen emberi magatartást, normális kell emelnünk és erõsíteni kell a szülõ és a család felelõsségét. 
ésszel igen nehéz felfogni. Jó lenne egyszer, ha eljutna oda a társadalom, Az egyik legnehezebb és talán legtöbb gondot okozó szakfeladat a szociális 
hogy ezeket az embereket pellengére lehetne állítani és kitehetnénk az és gyermekvédelmi feladat. Éves  szinten a szociális ellátásokra tervezett 
arcukat és nevüket, és nem hivatkozhatnának személyiségi jogaikra. Sajnos összeg 157.367eFt, plusz közcélú foglalkoztatás 52.362eFt, plusz még a 
a mai törvények nem ezt az útirányt mutatják. 
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Az említetteken kívül még nagyon sok apróságot megoldottunk, itt mindennapi viselkedésükkel vívhatják ki.
kell megemlíteni, hogy a JÁTI részére egy árokásó gépet is vásároltunk, Mindezt pedig nagyon nehéz elérni egy olyan világban, ahol a média által 
7,7 millió Ft értékben. az emberek lezüllesztése és agymosása keményen folyamatban van, és 
Mint említettem, nagyon sok fejlesztés folyamatban van, nagyon sok ezen értékek veszendõben vannak. Mégis azt mondom, küzdenünk kell, 
pályázat folyamatban van, mely rengeteg és összetett munkát tartogat hogy legalább a mi településünkön, ha egy kicsivel is, de jobb legyen ilyen 
számunkra, és mindezeken túl, a szennyvízberuházáshoz mint tudjuk 2010. tekintetben is a helyzet. 
évig még mindig fizetni kell, a következõ években már közel 70 millió Ft-ot 
éves szinten. Sajnos még mindig nagyon sokan nem fizetik a rájuk esõ Pár szóban a jövõ évi terveinkrõl, a 2010. évi koncepcióról
részt, mellyel szintén a tisztességes jászkiséri polgárokat – közvetetten 2010 évben tervezett és folyamatban lévõ feladataink 
ugyan – , de károsítják. Részben köszönhetõ ez a negatív kampánynak. Terveink természetesen vannak, elsõ feladatunk a túlélés !

Mindent összevetve, büszkén mondhatjuk, hogy komoly értékû Már tudjuk, hogy a jövõ évben magyar források, (az elmúlt évekre 
felújításokat, fejlesztéseket végeztünk és végzünk a településünkön, jellemzõ TEKI, CÉDE, TEUT stb.) pályázatok nem lesznek, csak régiós 
köszönhetõ ez a segítõszándékú lakosoknak, az intézmények dolgozóinak, és uniós forrásösszetételû pályázatok állnak rendelkezésre. Ez több oldalról 
vezetõinek, az önkormányzat Képviselõ-testületi tagjainak, mivel idõt és fog hátrányt jelenteni, errõl is több mindent tudnék mondani. 
energiát nem kímélve, megfontolt, takarékos gazdálkodást folytattak és a 
bevételi lehetõségek nagy részét igyekeztek kihasználni. 

Tervezett és folyamatban lévõ beruházásaink, fejlesztéseink a 2010-es 
Ha mindent összeszámolnánk, hogy fejlesztésekre gyakorlatilag mennyit évben
fordítottunk a 2009-es évben, itt a szennyvízkötelezettségtõl, az illegális 

- A már említett iskola- óvoda felújítása folyamatban van, a beruházási 
szemétlerakók megszüntetéséig, a pályázati tervezésig, a pályázati 

érték Jászkisérre vonatkozóan 536 millió Ft, Pélyre vonatkozóan 178 
forrásokig, a saját erõbõl végzett járdaépítésig, akkor elmondhatjuk, hogy a 

millió Ft.
1,5 milliárdos ez évi  költségvetésünkbõl közel 500 millió Ft-ot 

- Ezzel párhuzamosan az „Esélyt mindenkinek” c. TÁMOP-os pályázat 
költöttünk fejlesztésekre. 

61 millió Ft értékben folyamatban van.
Mindezek a mindennapi kötelezõ feladatokon túl, szaporították munkákat, 

- A „Jászkun kapitányok nyomában„ c. pályázat a Tájház felújítása 
de úgy gondolom minden itt élõ jászkiséri ember számára megérte.

8.690eFt beruházási értékkel szintén folyamatban van, a kivitelezés 2010 -
Itt kívánom megköszönni Önöknek, Lakosoknak a segítségét, hogy 

ben történik.
bizalmukkal, türelmükkel segítik munkánkat, valamint a Képviselõ-

- „Jász-Portál” könyvtári pályázat folyamatban van.
testületnek a hivatal és minden intézmény dolgozójának a hozzáállását és 

- a Tûzoltó autó vásárlása megtörtént, az átvétel december 15-én 
kitartó munkáját. 

történik Budapesten, erre az önkormányzat 10%-os önerõként 9,6 millió 
Köszönöm, mert tudom és hiszem, hogy elõre lépni, haladni, jól dolgozni 

Ft-ot biztosított.
csak összefogással és bizalommal lehet. Kérem továbbiakban is a 

- A folyamatban lévõ két „nagy” pályázatban az egyik az 
támogatásukat!

ivóvízminõség-javító program II. ütem, ez több mint 350 milliós 
Amirõl még szólni kell: az önkormányzat Képviselõ-testülete mint 

beruházást jelent, ehhez , elõre láthatólag, 10%-os önerõt kell biztosítani. 
minden évben, 2009. évben is, az alapellátás kötelezõ feladatain, a 

Erre társulást alakítottunk, Jászapáti székhellyel, 
felújításokon túl, anyagi erejéhez mérten, támogatta a városban mûködõ 

valamint 
civil szervezeteket, egyházakat, rendõrséget, különbözõ rendez-

- a belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések a Vásárhelyi 
vényeket, összesen több mint 4,4 millió Ft-tal és ezen felül még az 

Terv által érintett településeken, ahol Kunhegyes a gesztor, megyei szinten 
Önkéntes Tûzoltó Egyesületet ez évben 3 millió Ft-tal, valamint az új 

6 települést érint. Jászkisér vonatkozásában 913 millió Ft-os beruházási 
tûzoltó autó megvásárlását 9,6 millió Ft-tal biztosította az 

értékkel, úgy néz ki, hogy önerõ nélkül, de az elõkészítési költségek egy 
önkormányzat. Ez a finanszírozás úgy gondolom, nem kidobott pénz, 

részét már meg kellett elõlegezni.
anyagi lehetõségeinkhez mérten, igyekszünk segíteni a civil szervezeteket, 

Az említett, folyamatban lévõ, már megnyert pályázatok támogatás 
hiszen tudjuk, hogy településünk közéletét színesítik a rendezvények pedig 

összege összesen 822 millió 460 ezer forint.  Úgy gondolom, talán 
Jászkisér hírnevét öregbítik.

büszkék is lehetünk az ez évi eredményre. A település vagyona komoly 
Az említett összegek nem tartalmazzák a nemzeti ünnepeinkre és a 

értékkel gyarapodik. 
rendszeres rendezvényekre pl.: Pünkösdi Vigadalmi Napokra biztosított 

Elsõdleges célunk, a folyamatban lévõ pályázatok, ill. beruházások, 
költségeket, de nem tartalmazza a városalapítási rendezvény költségeit 

fejlesztések befejezése és az ezekkel kapcsolatos állami pénzekkel történõ 
sem. 

korrekt elszámolás.
Mindemellett köszönet illeti a szervezõket, hiszen rengeteg munka van 1-1 

                                                                              
rendezvény mögött, s itt kiemelten köszönöm meg mindazoknak a 

A késõbbiekben, természetesen,vannak elképzeléseink és terveink, 
szponzoroknak, helyi vállalkozóknak, magánembereknek, akik támogatták 

amihez megfelelõ elõkészítettséggel rendelkezünk, az Egészségház 
várossá nyilvánítási rendezvényünket. Köszönet Önöknek, hogy 

bõvítése, kb. 90 millió Ft-os beruházási érték, a termálvíz fûtési 
magukénak érezték e rendezvényeket, érezték a súlyát és értékét e 

rendszer megújítása, ennek tervezése és kivitelezése. Várható 
történelmi pillanatnak. 

beruházási érték 30 millió Ft. 
- Folyamatosan szeretnénk a település központot szépíteni, új 

Természetesen a lehetõségek változóak, és mindannyian érezzük, hogy 
arculattal ellátni, ennek elõkészítése folyamatban van, a Kossuth teret 

sajnos egyre inkább szûkülnek. 
Fõtérré szeretnénk átalakítani, ennek több variációs látványterve 

Tudjuk, hogy az elkövetkezendõ év, évek, nehéz évek lesznek, ezt érezzük a 
elkészült. Kivitelezés valószínûleg csak ütemezve történhet. Várható 

saját életkörülményeinkben bekövetkezett változásokon keresztül is. 
beruházási érték 60-80 millió Ft. 

De ha azt akarjuk, hogy Jászkisér egy jól élhetõ, szép és nyugodt 
- Az utak helyreállítása, felújítása pályázati lehetõséggel szintén 

életkörülményeket biztosító kisváros legyen, e célt mindannyiunknak 
elsõdleges céljaink közé sorolandó, célunk a földutak útalappal történõ 

akarni kell. Együtt kell akarnunk és tennünk érte, hogy településünk szebb, 
ellátása, esetlegesen a lakosok által igényelt útalapokra aszfalt borítás 

tisztább, hangulatosabb legyen, hogy szeressünk itt élni.
készítése. Sajnos az idén szilárd útalap építésére beadott pályázatunk nem 

Összefoglalva az idei évrõl elmondható, hogy önkormányzatunk 
nyert, de nem adtuk fel, megfelelõ elõkészítettségi állapotban van ez a 

takarékosan, nagy odafigyeléssel gazdálkodott. A pályázati és állami 
pályázati anyag, valamint a Bartók B. út szélesítésére elkészített 

pénzek hozzájutásával olyan feladatokat is sikerült megvalósítani, amit 
pályázatunk is. Itt kell megemlíteni, hogy az elmúlt években nagyon sok út 

egyébként a költségvetésünkbõl nem tudtunk volna megoldani. 
felújításra került, igyekeztünk minél több utat kikátyúzni, összegyûjtjük az 
ehhez alkalmas betondarabokat is, de sajnos, úgy látszik, - tisztelet a 

Pár mondatban még szólnék a településen mûködõ Cigány 
kivételnek - a lakosok nagy része nem tekinti magáénak ezt a létrehozott 

Önkormányzat munkájáról. 
vagyont sem, s annyival sem képesek hozzájárulni a megóváshoz, hogy 

A Cigány és a Települési Önkormányzat együttmûködése jónak mondható. saját maguk elõtt az útpadkát megnyessék, a megálló vizet leengedjék, 
Segíteni kell tenni akarásukat, hiszen a mai magyarországi helyzet vagy esetleg a jármû által kinyomott kõzúzalékot a keletkezett kátyúkban 
legjobban tükrözi, hogy a békés egymás mellett élés csak egymás visszagereblyézzék. A JÁTI-nak vásárolt rakodógépet kihasználva 
tiszteletével és megbecsülésével lehetséges. E tiszteletet és megbecsülést igyekszünk minél több utat és útpadkát kijavítani. 
pedig az emberek csak példamutatással, környezetük rendben tartásával, 

- Nem csak ezen a területen, de nagyon sok mindenre igaz, hogy az 
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emberek gondolkodásán is van még javítani való, hiszen több 100 milliós 
vagyonokat hozunk létre és ezt meg is kellene becsülni, meg is kellene 
óvni. Ez évben is közel 700 folyóméter járdát tudtunk építeni lakossági 
összefogással,  a jövõ évi feladatok közé is besoroltuk a járdaépítések 
folytatását ezen jól bevált módszerrel. 
Tudnunk kell, hogy a pályázati források leginkább utófinanszírozással 
történnek, és a likviditás megtartásához biztos anyagi háttérre van szükség. 
Ehhez a munkához nagyon stabil, szakmailag felkészült, gazdasági 
szakemberekre van szükség, mely nálunk szerencsére rendelkezésre áll. 
- Hosszú távon gondolkodunk, a település vagyonát gyarapítani 
szeretnénk, gazdasági hátterét erõsíteni akarjuk, hogy az önkormányzat 
saját bevételeit növelni tudja, mivel az Állam egyre jobban kivonul a 
feladatok finanszírozásából.
Mindent megteszünk a jelenlegi munkahelyek megtartásáért és az új 
munkahelyeket létrehozni akarók segítéséért, valamint a közbiztonság 
javításáért. A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy kérjük rendõrõrs 
létrehozását Jászkiséren, ill. a 4 rendõri státusz feltöltését. 
Minden lehetõséget megragadunk a saját bevételeink növelésére, az 
intézményeink hatékony, gazdaságos mûködtetésére. Igyekszünk a külsõ 
hatásokat minél jobban kivédeni, természetesen ez nagyon nehéz, 
amennyire lehet, stabil gazdálkodást megteremteni, talán kicsit úgy lehet 
mondani: hogy önellátó életmódra berendezkedni. A stratégiai 
tevékenységeket annak érdekében, hogy ne haszonszerzõ vállalkozások 
kerítsék kezükbe, igyekszünk az önkormányzat kezében tartani. Ilyen pl.: 
az ivóvíz, a szennyvíz, a szemétszállítás, a termálfûtés is. De ezért 
vásároltunk árokásó gépet is. 
A jövõ évre vonatkozóan nem sok jót tudtam mondani, mégis úgy 
gondolom, hogy nem szabad nagyon elkeserednünk, és borúlátónak lenni, 
hiszen mint mindig, az életben állandó a változás, biztos vagyok benne, 
hogy valami mindig változni fog, és hiszem, hogy jó irányba, és tudom, 
hogy az Önök segítségével, megértésével, türelmével, jobbító 
szándékukkal az elõttünk álló feladatok és gondok megoldhatók.
Ezzel a hittel kívánok minden Jászkiséri Lakosnak egészségben, 
békességben, sikerekben és reményekben bõvelkedõ Boldog Új 
Esztendõt!

Hajdú László polgármester

A Jászsági Önkormányzatok Szövetsége részt vett az Észak-
alföldi Regionális Marketing Igazgatóság ,, Észak-alföldi régió 
ajánlásával” minõsítés megszerzésére irányuló pályázatán, a 
Jászok Világtalálkozója rendezvénnyel. A sikeres pályázatírásért 
Kisbakonyi Zoltánné, Jásztelek polgármester asszonynak jár 
köszönet.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre az Észak-alföldi régió évzáró 
szakmai rendezvényén került sor 2009.dec. 2-án Martfûn, a régió 
legfiatalabb gyógy és wellness létesítményében, a Thermálhotel 
Martfû***-ben.
A rendezvény elnyerte ezt a rangos szakmai kitüntetést, melyet 
Eszes Béla a JÖSZ elnöke (Jánoshida polgármestere) vehetett át a 
jászok képviselõi kíséretében –Vass Lajos jászkapitány és 
felesége Éva asszony(Alattyán), Károlyi Jánosné az Észak-
alföldi Regionális Idegenforgalmi Bizottság tagja (Jászberény), 
Patakiné Kocza Anita a Jászberényi Tourinform irodavezetõje és 
Ádám Krisztina a Jászapáti Tourinform irodavezetõje. 
Eszes Béla elnök úr bemutatta a jelenlévõ turisztikai 
szakembereknek a jászok legnagyobb hagyományos 
rendezvényét és annak kiemelt eseményeit, melyeket a jelenlévõk 
a kivetített színes fotókon ismerhettek meg. A rangos szakmai 
kitüntetés tulajdonosai 2010-ben az Észak-alföldi régió 
marketingjében kiemelt szerepet kapnak , használhatják a régió 
logóját és a régió által kiírt pályázaton  nagyobb eséllyel 
indulhatnak. Az elnök úr elmondta, hogy ez a kitüntetés a 
legjobbkor jött, hiszen 2010. június 11-12-13-án a Jászság 
legkisebb településén, Jászágón kerül megrendezésre a Jászok 
Világtalálkozója és minden segítségre, támogatásra nagy szükség 
van. Befejezésül meghívta a jelenlévõket a rendezvényre, hogy 
ismerjék meg közelebbrõl a jászok hagyományait és 
vendégszeretetét.  Dr. Róna Iván a Magyar Turizmus Zrt. 
vezérigazgatója gratulált a jászoknak, melyet aláírásával is 
megpecsételt  Vass Lajos jászkapitány ,,Jelenések könyvébe”.

TM

Világtalálkozó

Kézzel fogható eredményeként 2009. november 6-án átadásra kialakításával. A tanmedence befedésre kerül, így télen-nyáron 
kerültek az elkészült iskola és óvoda épületek. Az elkészült használhatják a gyerekek és az új szociális helységek 
épületek hosszú hónapok, sõt évek eredménye, mely nagyon sok kialakításával egy egységet képez az iskolaépületével. Ezen kívül 
szakember munkájának gyümölcse. Kétfordulós pályázati az eszköz beszerzés keretén belül tanulást segítõ eszközök, új 
rendszerben került kiírásra az Új Magyarország Fejlesztési Terv bútorok, játékok, udvari eszközök beszerzésére kerül sor. 
Észak-Alföldi Operatív Program 4.1.1. Oktatási-nevelési Ez idáig elkészült az Attila úti és a Bocskai úti óvoda épülete, és 
intézmények fejlesztése c. pályázati felhívására. elkezdõdtek a Kossuth téri óvoda épület bõvítési munkái. Jelenleg 
A II. forduló beadási ideje 2009. február 26. volt. Az Irányító a Bocskai úti óvoda hazsnálatbavételi eljárása folyik, ezért 
Hatóság 480.855.453,- Ft összegû támogatásra érdemesnek ítélte. ismételten kérjük a gyerekek, szülõk, az ott dolgozók türelmét az 
Így a projekt összköltsége 534.283.837,- Ft, melyhez saját engedély megérkezéséig. 
forrásként az önkormányzat 53. 428.384,- Ft biztosít. A A projekt kivitelezési munkái 2010. október végére fejezõdnek be. 
támogatást az Európai Unió és a Magyar Állam finanszírozza. Reményeink szerint korszerûbb, egészségesebb, szebb oktatási 
A támogatásból a jászkiséri oktatási intézmények (iskola, környezetben tanulhatnak a 2010/2011-es új tanévben a gyerekek.
óvoda) hat épülete kerül felújításra. Talán az eddig elkészült TM
épületek közül a Fõ úti iskolaépület felújítása a leglátványosabb és 
mind külsõleg mind belsõleg megújult az épület. A Kossuth téri 
iskolaépület legégetõbb problémája a talajvíz elleni szigetelés 
volt. Ezt is birtokba vehették a gyerekek az õszel. A legnagyobb 
kivitelezési, felújítási munka a Petõfi úti iskolában zajlik: 
beépítésére kerül a tetõtér, ahol aula és makro foglalkoztató, 
valamint nyelvi labor kerül kialakításra. Az épületen komplex 
akadálymentesítésére kerül sor lift, mellékhelyiségek és parkoló 

TÁJÉKOZTATÓ
az „Adj esélyt” – új módszerekkel, gyermekbarát iskolai környezettel a jászkiséri gyermekek neveléséért, 

oktatásáért elnevezésû ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0044 jelû pályázatról. 


	Oldal 1
	Oldal 2
	Oldal 3
	Oldal 4

