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FELHÍVÁS
Jótékonysági est a vörös iszap károsultjainak megsegítésére 

A Mûvelõdés Házában  
2010. november 19- én 18 órai kezdettel

Országunk a természeti katasztrófák sorát élte át a közelmúltban! Nem nézhetjük tétlenül a vörös iszap 

károsultjainak kiszolgáltatottságát! 
Jászkisér Város Önkormányzata és a Mûvelõdés Háza Jászkisér, ezért mûsoros estet rendez helyi 

tehetségekkel, akik az elsõ hívó szóra felajánlották részvételüket.

Sokan vagyunk, akik már éltek a gyors segítség lehetõségével, mégis arra kérjük Önöket, vegyenek részt közös 

kezdeményezésünkben is. Támogassák a rászorulókat az 500 Ft- os belépõjegy árával és a helyszínen tett 

egyéb felajánlásokkal, amelyeket a Nemzeti Segély számlájára juttatunk el. 

SEGÍTSÜNK EGYÜTT!

A rendezvényen közremûködik: 
Pedagógus Nõi Kar, 
Váradi László, 
Demeter Roland, 
A Mûvelõdés Háza színjátszó csoportja, 
Pendzsom Néptánc Egyesület csoportjai, 
Búzavirág Népdalkör, 
Suki Tibor

Meghívó

A Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar 
szeretettel meghívja Önöket 

2010. december 18-án 

16 órai kezdettel 
a Mûvelõdés Házában tartandó karácsonyi 

hangversenyére.

„Boldog minden ember, a dal most 
Hozzád szól 

és a szeretetnek lángja lassan átkarol.”

A Mûvelõdés Háza és 
Csete Balázs Helytörténeti Gyûjtemény, 
a Csete Balázs Honismereti Egyesület, 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy 
Ferenc Könyvtár és Mûvelõdési Intézet, 

Jászkisér Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja 

Önt és kedves családját 

             2010. december 11-én  
             9 órai kezdettel 

     a 
                XXI. „Apáról-fiúra” 
népi        gyermekjátékok közösségi    

            bemutatójára.

A rendezvény ideje alatt adventi vásárt 
tartunk, ahol jászkiséri kézmûvesek 

munkáit vásárolhatják meg az érdeklõdõk.

SEGÍTS!
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Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata 2010. október havi üléseirõl

2010. október 15-én önrészt biztosítottak (420.540,- Ft) a SZJA jövedelemmérséklés és a kamat összeg csökkenés miatt 
REGIO KOM Társulás pályázatához, melynek keretében következett be. Növekedés az általános iskola mûködési 
komplett hulladékudvart kívánnak létrehozni. A pályázat a házi bevételeinek többletébõl és a pélyi társ község szintén mûködési 
szelektív hulladékgyûjtés eszközei, gépei: pl. a házi célú támogatásértékû bevételébõl képzõdött. 
komposztálás eszközeinek beszerzését tartalmazza illetve a Engedélyezte a Csete Balázs Általános Iskola kérelmét, 
jásztelki hulladéklerakó korszerûsítését is. hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplõ 

Támogatta a Csete Balázs Általános Iskola pályázatát a fenntartói pályázat 650.000,- Ft-ot felhasználjon a következõ 
„Környezettudatos nevelés és fenntarthatóság” témában. Az jogcímeken: megbízás, helyettesítés, munkaadói járulékai és 
önrészt az általános iskola biztosítja többlet bevételeibõl. dologi kiadások. A költségek a társult település, a nevelõk 

2010. október 28-i soros ülésen a Képviselõ-testület átjárásával kapcsolatban merültek fel. 
tagjai elõzetesen a következõ témákban tájékozódtak: Támogatta az ÁNTSZ javaslatát, miszerint 2010 
akkumulátor üzem sorsa, a temetõ rendje, házalók és a decemberében kihelyezett mammográfiai szûrést végeznek 
közbiztonság. Az akkumulátor üzem dolga nem került le Jászkiséren. Biztosítja az elektromos csatlakozást, a kitelepülés 
napirendrõl. A KLM 500 Kft. alapítója csõdölt, de az díját, vizet és szennyvízelvezetést. A szûrés az 50 év feletti 
önkormányzat felé a fennmaradt adóságot az új társ megfizette. nõlakosságot érinti, és kiértesítés alapján történik. 
Az „új társ” az üzem létesítésérõl nem mondott le, de a közöttük Hozzájárult a volt Rózsa presszó épületének fûtési 
lévõ viszonyok tisztázása hosszabb idõt igényel. Többszörösen gondjainak megoldásához. a jelenlegi bérlõ fûtés hiányában, a 
tisztázódott, hogy a temetõ az egyházak tulajdona minden téli hónapokban az üzletet nem tudja üzemeltetni, ezért gázfûtést 
bevételével együtt. A fák kivágásából származó hulladék fognak kiépíteni. A megoldásra három pályázat érkezett, a 
közterületre került, elszállításáról a tulajdonosnak kellene testület a helyi vállalkozó Balaton Sándor pályázatát fogadta el.
gondoskodni. Hangsúlyozták, hogy elõzetes egyeztetésre az A Jászkisér, Fõ út 51. sz. alatt lévõ vendéglátóegység 
önkormányzat mindig is adott támogatást és ezután is ad. Ezt bérletére új pályázatot írt ki. A feltételeket hirdetményben teszi 
szolgálta pl. a költségvetési maradványból átadott összeg is! A közre. Adatok a pályázatból: a bérlet díja legkevesebb 75.000,- 
házalók (amibõl sajnos többször tolvajlás és becsapás Ft/hó. A bérleti jog licitálás alapján szerezhetõ meg. A licit 
származik) ellen csak a tulajdonosok és a szomszédok figyelme minimum 2000,- Ft. A bérleti szerzõdés 5 év idõtartamra 
lehet biztosíték. Megalapozott gyanú esetén rendõrség, köthetõ. Beadási határidõ 2010. november 30. 16 óra. A licit 
polgárõrség értesítése. Különösen veszélyeztetettek az idõs, ideje 2010. december 9. 16 óra.

Támogatta a „vörös iszap” károsultjainak segítését, netán egyedül élõ emberek, rájuk még fokozottabb figyelem 
erre felhívja a lakosság figyelmét. A befizetés a miniszterelnök kell, irányuljon!

Bizottságok által elõzetesen, részletesen tárgyalt 2010- által küldött csekken történhet. 2010. november 19-én 
2014 évekre szóló Gazdasági Programot fogadtak el. Az anyag a jótékonysági est szervezésév el is kívánnak segíteni. 

Elutasította Farkas László kérelmét, amit a 2010. évi novemberi ülésig nem lezárt, a polgármester kérte a testület 
haszonbérleti díj elengedése tárgyában adott be.tagjait a véglegesítéshez adjanak tanácsokat. 

Tájékozódott a Képviselõ-testület a harmadik 
Papp Jánosnegyedévben hozott rendeletek és határozatok végrehajtásáról. 

Rendeletalkotásra 2, határozathozatalra 38 esetben került sor. 
Soros ülést 5 alkalommal tartottak a fenti idõszakban. A 
munkabizottságok 4-4 alkalommal üléseztek, kivétel a Szociális 
Bizottság, mely 11 alkalommal kényszerült ülésezni és 402 
esetben kellett döntést hozni vagy a testület elé döntéshozatalt 
elõkészíteni. A táblázatos kimutatásból kitûnik, hogy a 
végrehajtás 34 esetben megtörtént 4 esetben-folyamatban van.

Elfogadta a Városi Könyvtár alapító okiratát. A 
módosításra jogszabályi változások miatt került sor. Alapjában 
önállóan mûködõ költségvetési szerv. A költségvetési szerv 
pénzügyi-gazdasági feladatait Jászkisér Város Polgármesteri 
Hivatala látja el. 

Elfogadta a Városi Óvoda nevelési programjának 
módosítását. A módosításra a jogszabályi környezet változása 
miatt került sor (221/2010. (VII.30.) Korm. rendelet), valamint a 
kompetencia alapú óvodai programcsomag megfelelõ elemei 
módosultak.

Jóváhagyta a 2011. évi belsõ ellenõrzés tervet. A 2009. 
évi LXV. törvény elõírja, hogy a költségvetési szervek központi 
módszertani útmutatások szerint gazdálkodnak. A belsõ 
pénzügyi ellenõrzés kötelezõ, ahol a költségvetési bevételek, 
kiadások tervezés, felhasználása és elszámolása történik. 
Elszámoltat az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról. 
Az ellenõrzést a Jászsági Többcélú Társulás belsõ ellenõre 
végzi. 

Elfogadta a Testület a költségvetési elõirányzat 
módosítását. A csökkenés az állami normatív támogatás, az 

Felhívás!
Tisztel Jászkisériek!

Jön a téli idõszak, amikor azok az emberek, akik eddig 
nem szerezték be a téli tüzelõjüket, a határ különbözõ 
pontjairól igyekeznek pótolni ezt.
Felhívom a T. Jászkisériek figyelmét, hogy minden 
ellenkezõ híreszteléssel szemben, az önkormányzat 
semmiféle fakivágásra engedélyt nem ad, azaz, ha 
valaki(k) a határból fát visznek, akkor ezt nem 
engedéllyel teszik!
Kérem jelezzék ezt a közterület-felügyelõ (57/550-
130/122) vagy a rendõrség (Jászkiséri körzeti 
megbízotti iroda: 57/450-069, mobil: 30/6966-354) felé.

Az önkormányzat területén termelhetõ száraz, vágásérett 
fákat  a Településüzemeltetési  Intézményünk 
folyamatosan kitermeli és ezt a Szociális Bizottság 
javaslata alapján, a rászorultaknak téli tüzelõnek 
biztosítja. Tehát, ha valakinek ilyen problémája van, 
kérelmet kell, hogy benyújtson a Szociális Bizottsághoz.
Kérem a fentiek tudomásul vételét!

Hajdú László polgármester
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2010. augusztus 30-ai hatállyal került bevezetésre az tekintettel állapították meg az iskoláztatási támogatást, 
iskoláztatási támogatás jogintézménye. Az új jogintézmény számukra a felfüggesztés ideje alatt a támogatás teljes 
célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek összegét természetben kell nyújtani.
helyes irányú fejlõdésének elõsegítése. Ennek értelmében „a Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése határozatlan idõre 
gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az történik, háromhavonként és a tanév végét követõen a 
állam havi rendszerességgel járó nevelési ellátást vagy gyámhatóságnak kell felülvizsgálnia, a gyámhatóság csak 
iskoláztatási támogatást (a továbbiakban együtt: családi akkor szüntetheti meg a felfüggesztést, ha a felülvizsgálattal 
pótlékot) nyújt.” érintett idõszakban a gyermek egy óráról sem hiányzott 

igazolatlanul. A megszüntetést követõen a gyermek 
Amennyiben a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét és védelembe vételét még legalább a felfüggesztés idejével 
összegyûlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a jegyzõi megegyezõ idõtartamig, de legkésõbb a nagykorúság 
gyámhatóságnak. A gyámhatóság végzésben figyelmezteti a eléréséig fenn kell tartani, megelõzendõ az újbóli 
szülõt arra, hogy az adott tanévben mulasztott ötvenedik tankötelezettség mulasztás.
igazolatlan óra után el fogja rendelni az iskoláztatási 

Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése mellett továbbra is támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejûleg a gyermek 
megmarad a családi pótlék természetbeni formában történõ védelembe vételét. Amennyiben a gyermek továbbra sem 
nyújtása nem tanköteles gyermek elhanyagolása, valamint a teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája 
tanköteles gyermek az iskolába nem járáson túli egyéb összegyûlik, a gyámhatóság – az iskola jelzése alapján- 
elhanyagolása esetén. A családi pótlék természetbeni felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és védelembe veszi a 
formában történõ nyújtását legfeljebb 6 hónapra, kötelezõen gyermeket. 
a teljes összegre lehet elrendelni.

A jegyzõnek e körben mérlegelési lehetõsége nincsen. Az 50 
A fentikben leírtak mellett, amennyiben a szülõ vagy igazolatlan óra automatikusan az iskoláztatási támogatás 
törvényes képviselõ felelõssége fennáll, ha gyermek felfüggesztésével és a gyermek védelembe vételével jár. 
ugyanabban a nevelési évben az iskolai életmódra felkészítõ 

Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése esetén a gyermek foglalkozásokról, illetõleg ugyanabban a tanévben az iskolai 
után járó iskoláztatási támogatást a települési önkormányzat kötelezõ tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a 
részére a Magyar Államkincstárban megnyitott jogszabályban meghatározott mértékûnél többet mulaszt, a 
családtámogatási folyószámlára utalja át a kincstár és nem a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek 
szülõnek. A támogatás egy eset kivételével a megszegése miatt elkövetett szabálysértés megállapítása 
családtámogatási folyószámlán gyûlik, megszüntetéskor az esetén ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.
összegyûlt támogatás felhasználásáról a gyámhatóság által 

Vári-Nagy Juditkirendelt eseti gondnok természetbeni juttatás formájában 
aljegyzõgondoskodik, ekkor sem egyszerre, hanem a felfüggesztés 

idõtartamával megegyezõ számú hónapra elosztva, 
részletekben kell nyújtani. A kivételes esetet a 
legrászorultabb, azaz rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülõ gyermekek jelentik. Ha rájuk 

Az iskoláztatási támogatás jogintézménye

MAMOGRÁFIÁS SZÛRÉS 
JÁSZKISÉREN

2010. december 8-11. között mammográfiás 
szûrésre kerül sor a Népegészségügyi Program 
keretén belül Jászkiséren. A szûrésre a behívás az 
ÁNTSZ-tõl kapott lista alapján történik a 45-65 
év közötti nõi lakosság körében. 
A szûrõbusz a Csete Balázs Általános Iskola 
Jászkisér, Petõfi út 1. sz. alatti udvarán fog 
üzemelni. 
A 40 év feletti hölgyek körében lehetõség van a 
háziorvosuktól kért beutaló alapján a szûrés 
igénybevételére, melyre a helyszínen kérhetnek 
idõpontot.
Szûrési idõpontok:
2010. december 8. szerda   9-12, 12,30-17,30
2010. december 9. csütörtök 8-12, 12,30-16,30
2010. december 10. péntek 8-12, 12,30-16,30
2010. december 11. szombat 8-12, 12,30-16,30

Polgármesteri Hivatal 

Tisztelt Jászkisériek!

Jászkisér Város Önkormányzata felhívja a jászkiséri 
lakosok figyelmét, hogy az ingatlanok elõtti járdákat, 
árkokat, átereszeket takarítsák ki, hogy azok 
rendeltetésüknek megfelelõen használhatóak legyenek! 
Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy az elõttük lévõ utakból a 
vizet engedjék le! Amennyiben a víz az utakon vagy az 
útpadkán tartósan megáll, úgy maradandó károsodást 
okoz (fõleg télen)! 
Ez évben is közel 1 km járda épült és 3 km út lett felújítva. 
Átereszek, árkok kerültek hosszabbí-tásra, komoly 
anyagi ráfordítással. Ha nem vigyázunk rájuk, nem lesz 
újból pénz ezekre!
Mindnyájunk érdeke és kötelessége, hogy óvjuk a már 
létrehozott vagyont! Ez az itt élõk felelõssége!

 Tisztelettel 

Hajdú László polgármester
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Végéhez közeledik az iskola-óvoda épületeinek felújítása
Lassan befejezõdnek az „Adj esélyt” – új módszerekkel, gyermekbarát iskolai környezettel a jászkiséri gyermekek 
neveléséért, oktatásáért elnevezésû, ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0044 kódszámú pályázat keretén belül a Csete Balázs Általános 
Iskola Petõfi úti épületének és a tanmedence felújításának munkálatai. 

Az épületet szeptember elsejével birtokba vették a gyerekek. Az 
új tanév zökkenõmentesen indult minden iskola-, és 
óvodaépületben. A medence felújítása, bõvítése, a szociális rész 
megépítése, a gépészeti munkák java része az õsz folyamán 
készül el. A kivitelezés 2010. november 30-val fejezõdik be. 
Folyamatban van a pályázat keretén belül a taneszközök, bútorok, 
fejlesztõ eszközök, játékok beszerzése, szállítása is. Hamarosan 
sor kerül az egész projekt átadására is és megkezdõdik a záró 
elszámolása a pályázatnak. A pályázat megvalósításával közel 
550 M Ft-tal növekedett az önkormányzat vagyona. Az elmúlt 20-
30 évben nem volt példa ilyen mértékû intézményi felújításra, 
korszerûsítésre. Reméljük és bízunk abban, hogy mind a 
gyerekek, mind a szülõk és pedagógusok azon lesznek, hogy ezt 
az értéket megóvjuk, a következõ nemzedékeknek átadjuk.

TM 

Felhívás!
Jászkisér Tisztességes Polgárai!

Településünkön is az elmúlt évek alatt romlott a 
lakosok biztonságérzete. Az Önkormányzat erején 
felül igyekszik minden lehetséges megoldást 
megkeresni ennek mérséklésére.
Elértük, hogy a polgárõrségünk újraszervezõdjön, 
hogy nappal és lehetõség szerint éjjel közterület 
felügyelõ és településõrök mozogjanak városunkban. A 
rendszerváltás óta elõször van a négy rendõri státusz 
betöltve. De mindez még kevés! A lumpen, élõsködõ 
embereket csak közösen tudjuk kiûzni Jászkisérrõl!
Ehhez kérem minden jó érzésû, itt élõ ember segítségét!
Határozottan kívánok fellépni a tolvaj, semmirevaló 
élõsködõk ellen. De ehhez összefogásra van 
szükségünk!
Ahhoz, hogy bizonyítani tudjunk, hogy meg tudjuk 
figyelni a bûncselekményt elkövetõk mozgását, kérem 
az Önök segítségét.
Térfigyelõ kamerákat kívánunk elhelyezni a település 
különbözõ pontjain. (Pl.: bejövõ utaknál.)
Kérem a javaslatokat a kamerák elhelyezésének 
helyére vonatkozólag.
Meggyõzõdésem, hogy nem csak a védendõ területet 
kell kamerával ellátni, hanem azt a területet is, ahonnét 
az elkövetõk kerülnek ki.
A tisztességes embereket gondolom, nem zavarják az 
utcai kamerák. Így elõbb-utóbb elérhetjük, hogy ne 
érezzék magukat jól a bûncselekménybõl élõ emberek 
Jászkiséren.

Tegyük összefogással Jászkisért a jászság 
legbiztonságosabb kisvárosává!

Hajdú László polgármester

A Jászkiséri Sportegyesület 

tisztelettel meghív minden érdeklõdõt, sport és 
focikedvelõt 

2010. december 11-én 19 órakor 
tartandó 

Sportbálra, 
mely hatodik alkalommal kerül megrendezésre a 

Mûvelõdés Házában. 

A bevételt sportegyesületünk mûködtetésének 
alapvetõ feladatainak biztosítására kívánjuk 

fordítani. 

Lesz zene, tánc és vacsora, no meg tombola, 
melynek fõdíja egy LCD színes televízió.

 Belépõjegy: 3500,- Ft, 

illetve támogatói kártya is vásárolható 

1000,- Ft, 3000,- Ft és 5000,- Ft értékben. 

Jegyek kaphatók:

a Center Büfében, 

Krizsai Sándornál, 

Gócza Zoltánnál, 

ifj. Ádám Kálmánnál.

Mindenkit szeretettel várunk! 
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A projekt az Európai Unió, támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Tisztelt vitéz Csomor András 
Jászkisér, Bocskai u. 53. szám alatti lakos!

Az elmúlt hetekben az Ön tollából két levél látott napvilágot. Az egyik levelet Jászkisér Polgármesteréhez, ill. 
„Lakossági elõterjesztés” címzéssel a megválasztott Képviselõ-testülethez címezte. A másik levelet több, a jelenleg 
kormányon lévõ, országgyûlési képviselõhöz juttatta el.
Mindkét levél tartalmaz elvárást, elszámoltatást, vádaskodást, hangulatkeltést.

Az egyik levelében meghatározza, hogy mit vár el a „Fidesz-es képviselõktõl, polgármestertõl” többek között kéri, hogy 
az önkormányzat: „törölje az 1989 elõtti díszpolgárok névsorát és azét is, aki ezután lett díszpolgár”, valamint kéri, egy 
utcanév változtatását is.

A másik levelében személyeket rágalmaz és vádol, politikai hovatartozásukat vonja kétségbe, minden alapot 
nélkülözve.
Azokat az embereket pocskondiázza, akik pl. az elsõ pillanattól fogva bevonták az október 23-i ünnepségek 
szervezésébe, sõt az Emléktábla és Kopjafa állításának fõ támogatói is voltak. Nem tudni, hogy milyen alapon 
hatalmazza föl magát mindezekre, hogy mindenki felett érezze magát, és elszámoltasson bárkit is.

A Képviselõ-testület tagjai és én is, úgy gondolom, hogy az egyenes beszéd, a tényeken történõ tisztánlátás hívei 
vagyunk. Ezért ezúton is tisztelettel meghívjuk és elvárjuk 2010. november 25-én 14 órakor tartandó, az 
önkormányzat soros, nyílt testületi ülésére, hogy a levelében írtakból legalább egy valaminek legyen 
valóságalapja, miszerint: „Állításomért felelõsséggel tartozom, ezért, ha kell, a szembesítést is vállalom.”

Jászkisér, 2010. november 11.

Tisztelettel:

Hajdú László polgármester

FELHÍVÁS!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a csatornába csak 
o l y a n  a n y a g o k  k e r ü l h e t n e k ,  a m e l y e k  a  
csatornarendszert és a tisztítótelepet, valamint ezek 
mûködését nem zavarják, nem károsítják és nem 
veszélyeztetik. A rendeletek pontosan meghatározzák a 
csatornahasználat módját, mely elõírások megszegése 
szabálysértési eljárást vonhat maga után. 

Kérjük a lakosságot, hogy ne juttassanak a 
szennyvízcsatornába belvizet, talajvizet és 
esõvizet.

Tisztelettel:
Jászközmû Kft.

Befejezéséhez közeledik „A Pély Községi nevelési, 
oktatási tagintézmények (óvoda, általános iskola) 
tartalmi fejlesztését megalapozó infrastrukturális 
beruházás és eszközeinek megújítása” címû ÉMOP-
4.3.1/2F-2f-2009-0023 azonosító számú pályázat is

A jászkiséri pályázattal bonyolódik szinkronban. 
2007. július 1. óta társulás keretében mûködtetjük a 
jászkiséri és pélyi oktatási intézményeinket, melynek 
Jászkisér település az intézményfenntartója. A pályázatban 
gesztor önkormányzatként intézzük a pélyi oktatási 
intézmények felújítását. 169.893.096,- Ft összegû 
támogatásra érdemesnek ítélte az Irányító Hatóság. A projekt 
összköltsége 178.834.837,- Ft. Pély esetében 5 %-os az 
önerõ mértéke, mely 8.941.741,- Ft.

2010. október 26-án megtörtént a mûszaki átadása a 
pélyi iskolaépületeknek. Az 'A' épülete teljes felújításon esett 
át és már a tavalyi év végén birtokba vehették a gyereke A 'B' 
épület egy osztályteremmel bõvült. A 'C' épületben kerül 
kialakításra a lift, az akadálymentes WC elhelyezésére. 

A 'B-C' épületek találkozásánál lévõ aula bõvítésére 
is sor került. A pélyi óvoda épület teljes felújítására sor került, 
melyet a gyerekek már szeptember hónapban birtokba is 
vehettek. Nyílászárók cseréje, tetõszigetelés, hõszigetelés, 
akadálymentesített gyermek és felnõtt WC kialakítása, 
akadálymentes parkoló és rámpa kialakítása valósult meg 
valamint új játszótéri eszközök beépítése.

Jelenleg még az eszköz beszerzés keretén belül 
tanulást segítõ eszközök, új bútorok, játékok, udvari 
eszközök szállítása zajlik.

TM
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HIRDETMÉNY

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete nyílt pályázaton liciteljárás alkalmazásával 
bérbeadásra meghirdeti: a Jászkisér, Fõ út 51 szám alatti 83/1. hrsz-ú 76 m2 alapterületû vendéglátó 
üzlethelyiséget.

Bérleti díj: minimálisan 50.000 Ft+ÁFA/hó, amely az Önkormányzat rendelete alapján változhat. A 
pályázó a szerzõdés megkötésekor a bérleti díj összege háromszorosának megfelelõ óvadékot köteles 
letenni. Az óvadék a bérleti díjba nem számítható be. A licitálás során a pályázónak a bérleti díj összegére 
kell ajánlatot tenni, amely a minimálisan meghatározott összegnél kevesebb nem lehet. A licitálás során a 
pályázó által tett ajánlati emelés mértéke 2.000 Ft/hónál kevesebb nem lehet.

A bérleti jog legkorábban megszerezhetõ: 2010.12.15-tõl
A bérleti szerzõdés idõtartama: 5 (öt) év.
A pályázat benyújtása: a pályázatokat zárt - cégjelzés nélküli - borítékban az alábbi címre kérjük eljuttatni: 
Jászkisér Város Önkormányzata 5137 Jászkisér, Fõ út 7. A borítékon kérjük feltüntetni: „BÜFÉ pályázat".
A pályázatban a pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy
- a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.
- Az induló bérleti díjat elfogadja.
- A helyiséget kizárólag vendéglátó üzletként kívánja hasznosítani.
- Vállalja a bérleményhez tartozó buszmegálló folyamatos üzemeltetését.
- A bérlõ a bérleményt a megtekintett állapotban bérli ki.

A pályázatot 1 példányban - amelyet minden oldalon eredeti aláírással kell ellátni - kell benyújtani.
Érvénytelen a pályázat, ha a licitáló a pályázat benyújtásakor a bérleti díjra ajánlatot tesz. Érvénytelen a 
pályázat, ha az nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek.
A pályázatok beérkezési határideje: 2010.11.30-án l6.00 óra
A pályázat elbírálása, licitálás: a pályázatot Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete bírálja el 
a pályázat benyújtásának helyén 2010.12.09-én 16.00 órától.
Az ajánlattevõ a licitáláson történõ adategyeztetésnél köteles bemutatni:
- személyi igazolványát, 
- nem személyes részvétel esetén, a képviseletre való jogosultságát igazoló iratot.

A liciteljáráson az ajánlattevõ személyesen, vagy meghatalmazott útján vehet részt. Ha az ajánlattevõ nem 
személyesen vesz részt a licitáláson, akkor a teljes bizonyító erejû magánokiratban foglalt meghatalmazását 
át kell adnia a licitálás vezetõjének. A liciteljárás végén a gyõztes ajánlattevõ személye azonnal kihirdetésre 
kerül.
A legmagasabb bérleti díjra ajánlatot tett ajánlattevõ 15 naptári napon belül köteles aláírnia szerzõdést. A 
határidõ lejártát követõen helyiségbérleti jogát elveszti.
A liciteljárás Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testületének jelenleg érvényben lévõ 
önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletérõl, valamint elidegenítésérõl szóló rendelete 
elõírásai alapján történik.
A bérbeadó a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az ebbõl eredõ károkért 
felelõsséget nem vállal.

További információ: Miskolczi Jánosné fõmunkatárs  Tel: 57/550-130
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