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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár  2011. 
évben hosszú távú programot indított annak 

érdekében, hogy a megye kiemelkedõ 
közigazgatási szakembereinek emlékét – a levéltár 

épületén elhelyezett emléktáblák révén – méltó 
módon ápolja.

2012. június 20-án lesz a jászkiséri születésû 
dr. Küry Albert alispánná történõ 

megválasztásának centenáriumi évfordulója. 
Ez alkalomból szeretnénk az emléktáblát 

elhelyezni a levéltár falán. Az anyagi 
források összeszedésében, 

a tábla kivitelezésében 
a Csete Balázs Honismereti Egyesület 

vállalta fel a segítséget. 

Támogatásukat a következõ bankszámlaszámra 
utalhatják ill. fizethetik be: 

          Jászárokszállás és Vidéke Körzeti   
                 Takarékszövetkezet

            69400434-19090676

A közlemény rovtba kérjük tüntessék fel: 
 dr. Küry Albert

Felhívás! CIVIL MajálisCIVIL Majális
2012. Május 1.2012. Május 1.

Dongó Vendégház és Sörkert 

Fõzõvers ny 
(nevezési határidõ április 21. 

Nagy Gyulánál és Szabó Ervinnél, 
nevezési díj: 3000.-Ft/csapat)

Íjászat (Jazyges Íjász egyesület)

 

Vérnyomás-, vércukormérés, tanácsadás
Népi ételek bemutatója, kóstolója
Sókerámia vásár

e

Játszóház, anyák napi díszek, ajándékok készítése

Életmentés, elsõsegély nyújtás bemutatása és 
bárki általi gyakorlása
Rajzverseny gyerekeknek
Futóverseny 2012 méter 
KISÉRI „LÜTYÕ KUPA” – Petanque verseny

Közbiztonsági Nap Polgárõrség, Rendõrség 
és Tûzoltóság szervezésében
Tûzoltóautó – kötélhúzó verseny

Kiegészítõ programok:
Egész napos hangosítás, Légvár a gyerekeknek , Pónifogatos 

kocsikázás, Büfé 

Mindenkit  szeretettel várunk!

A tervezett programokból

Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata képviselõ-testülete 2012. március havi üléseirõl

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2012. március 23-i soron kívüli ülés napirendi pontjai Megismerte az MLSZ labdarúgó pályaépítési program 
kiírását. Azzal együtt, hogy a lehetõséget nagyra tartják, a 30 %-

Támogatta a Mûvelõdés Háza, Könyvtár és Csete os önerõt jelen gazdasági körülmények között az önkormányzat 
Balázs Helytörténeti Gyûjtemény pályázatát a technikai, Képviselõ-testülete nem tudja felvállalni. A döntést egy 
mûszaki eszközállomány és berendezési tárgyak gyarapítására. ellenszavazattal hozták meg. 
A 2012. évi költségvetésben elkülönített saját erõ terhére 
250.000,- Ft felhasználását engedélyezi nyert pályázat esetén. 2012. március 29-is soros ülés témái

Jóváhagyta a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez 
kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-Nagykun- A falugazdász beszámolt Jászkisér mezõgazdasági 
Szolnok Megyében I. ütem tárgyú pályázat lehívásához helyzetérõl, a gazdák lehetõségeirõl. A képviselõ-testület 
szükséges átszámlázást. A KEVITERVAKVA Kft.-vel kötött részletes tájékoztatást kapott a növény és állattenyésztési 
szerzõdésnek megfelelõen 3.439.160,- Ft-ot fizet ki, melyhez a ágakban életvitelszerûen dolgozók számáról (regisztrált 
pályázat mellékletében csatoltak alapján nyújt támogatást. õstermelõk), 2000-ben még 629 fõ, 2011-ben már csak 183 fõ. 
Tekintve, hogy a fenti projekt a kiírás szerint 100 %-ban Egyre több az adminisztrációs teher. Kompenzációs felárat csak 
támogatott az idõközben befizetett összegek visszatérülnek. A az adószámmal rendelkezõk kaphatnak, az értékesítés esetén 
fenti munkák megvalósítását a Tisza-völgyi Közmûfejlesztõ számlaadási kötelezettségük van. Az idõsebbek abbahagyják, a 
Beruházási Társulás végzi. A társulásnak csak úgy van pénze fiatalok el sem kezdik. Nem vonzó a pálya! Falugazdász nélkül a 
(ami elõkészítõ munkákhoz szükséges), ha a társulás tagjai a meglévõ helyzet is lebénulna akkorák az elvárások. 
befizetéseket az elõzetes megállapodás alapján teljesítik. A Támogatások igénylése, pályázatok készítése, elektronikus 
pénzeszköz átadás forrása a 2011. évi pénzmaradvány. adatszolgáltatás, jogszabályok ismerete és folyamatos 
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változása, egészségügyi, környezetvédelmi elõírások, amit a jászkiséri piaci helyek után fizetendõ díj módosítására 
agrárkárok enyhítése vagy pl. fiatal mezõgazdasági termelõk nyújtott be.  
induló támogatása. Sajnos a portákról eltûntek az állatok! A Elfogadta a szociális igazgatásról és a szociális 
nagyüzemi termesztés kevés embert foglalkoztat. A ellátások helyi szabályairól szóló rendeletet. 
termésátlagok évrõl-évre változnak az idõjárás függvényében, Megtárgyalta a lakástakarékpénztári szerzõdésekhez 
hasonlóan az árak. A kistermelõk értékesítési gondokkal kapcsolódó hitelt igénylõ és felvételre jogosult lakosok részére 
küzdenek pl. hagymaértékesítés. Tájékoztatást adott a visszatérítendõ támogatás kiadási elõirányzatának biztosítá-
falugazdász a „Darányi Ignác” tervrõl és a névadó sáról és eljárásrendjérõl szóló elõterjesztést. Ahány személy 
munkásságáról. Különbözõ jogcímeken 300 milliárd Ft-ot kap a annyi féle eset miatt egyéni egyeztetést igényel. Segítség 
mezõgazdaság. A pályázati lehetõségekrõl a falugazdásztól gyanánt a hivatal ügyintézõjét keressék fel. 
kaphatnak tájékoztatást és a hivatalos híradásokból. A Elfogadta a Kulturális Bizottság javaslatát, miszerint a 
tájékoztatót a testület elfogadta és egyben köszönetét Szellemi Kulturális Örökség jegyzékére készítsen felterjesztést 
nyilvánította. a Jászok Világtalálkozója, a Redemptio, a pörkölttorta készítés 

Elõterjesztések körében elfogadta az önkormányzat és az Apáról-fiúra Népi Gyermekjátékok Közösségi bemutatója 
törzsvagyonát képezõ ivóvíz és szennyvíz üzemeltetés tevékenységek szerepeltetésével. Megbízást adott, hogy a 
szándéknyilatkozatáról szóló leiratot. A Tiszamenti Regionális szükséges dokumentációs anyag a Szabadtéri Néprajzi 
Vízmûvek Zrt-vel való tárgyalásra a polgármester bízta meg. A Múzeumhoz kerüljön, ahol a szakmai értékelés és döntés 
következõ megkötéseket fogalmazta meg: az átadással a történik. 
tulajdonjog megmarad, a szerzõdés csak az üzemeltetésrõl szól Elfogadta a város önkormányzata sportfejlesztési 
és bérlõ bérleti díjat fizet. Döntésre az ügy visszakerül a koncepcióját. A lehetõségeket jól értékeli, meghatározza 
Képviselõ-testülethez. fejlesztési irányokat, minden intézménnyel külön foglalkozik és 

A Római Katolikus Egyházközség támogatást kért és feladatokat ad. Fõ vonulat az egészségvédelem, a szabadidõ 
kapott 200.000,- Ft értékben a 2011. évben elszenvedett kulturált  eltöltése és  a  környezettudatosság.  A 
viharkár helyreállítási munkáihoz. A kár a katolikus templomot sportlétesítmények fejlesztésére biztosított pályázatban való 
érte. Az összeg vissza nem térítendõ és elszámolási részvételre 2.209. 000 Ft-ot biztosít. A pályázott összeg 
kötelezettség terheli. 22.902680 Ft. A munkákhoz kész tervekkel rendelkeznek. 

Elfogadta a Képviselõ-testület a Szervezeti és Módosította az Alapszolgáltatási Központ alapító 
Mûködési Szabályzat módosítását. A bizottsági ülésrõl egy okiratát. A szolgáltatási igény növekedése miatt törvényi elõírás 
eredeti példányt és két másolati példányt kell készíteni. A a módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba átvezetés miatt.
jegyzõkönyvet a bizottság elnöke és a bizottság egy hitelesítésre 
kijelölt tagja hitelesíti. Az eredeti példány megõrzésérõl a Papp János
jegyzõ gondoskodik, az egyik másolati példányt a bizottság 
elnöke kapja, a második másolati példányt a törvényességi 
felügyeletet ellátó szervnek kell megküldeni. a testületi 
üléseken a záró szavazás igen, nem és tartózkodottak számát 
számszerûleg kell feltüntetni. 

Felmondta a képviselõ-testület a Jászkisér 
Gyermekeiért Alapítvánnyal kötött szerzõdést a település 
honlapjának mûködtetésével kapcsolatosan. Az önkormányzat 
Juhász Lászlóval köt szerzõdést képújság és honlap 
szerkesztésére. Elsõdleges cél, hogy mind kinézetben mind 
tartalmában is megújul, emellett képújsággal kibõvülve a lehetõ 
legbõvebb és legpontosabb tájékoztatást szeretnénk nyújtani a 
lakosság részére. Jóval bõvebb a feladat az anyagok gyûjtése és 
az önkormányzat valamint intézményei életének internetes 
bemutatása a lakosságnak.  
 A testület egyhangúlag elfogadta.

A Képviselõ-testület hozzájárult Hajdú László 
polgármester kuratóriumi tagságához. Munkája a „Boros 
Ferenc Alapítvány a Jászkiséri Talentumokért” kezelõszer-
vének tagságához kapcsolódik. A jászkiséri születésû Boros 
Ferenc 10 millió Ft. Törzstõke kamataival kívánja támogatni a 
tehetséges, felsõoktatásban tanuló, a családból elsõ diplomás, 
de nehéz körülmények között elõ gyermekeket. A szokatlanul 
nemes felajánlásért a képviselõ-testület köszönetét fejezte ki. 

Megismerte, elfogadja és támogatja a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Levéltár megkeresését, miszerint a jászkiséri 
születésû dr. Küry Albert alispán beiktatásának 100. évfordulója 
alkalmából emléktáblát szeretnének elhelyezni a Megyei 
Levéltár falán. A megbeszélés során felmerült, hogy a nevezett 
szülei sírjának ápolását civilszervezet vállalná magára. A 
Képviselõ-testület kéri az egyházakat, hogy az arra érdemes 
jászkiséri temetõben nyugvó emberek sírját öröksírhely 
megváltással biztosítsák. 

Elnapolta Madarász Sándor képviselõ elõterjesztését, 

Pályázat készült a sportöltözõ 
felújítására

Jászkisér Város Önkormányzata a 4/2012. (III.1.) BM 
rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevé-
telének részletes szabályairól szóló rendelet az 
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás pontja alapján támogatási igényt 
nyújtott be a sportöltözõ és sportpálya felújítására.
A benyújtott anyag az 1967-ben elkészült akkor 
modern sportöltözõ bõvítését, öltözõk burkolását, 
ablakcseréket, az épület lapostetõ szigetelését 
tartalmazza. 
Emellett a meglévõ sportpálya világítása, a lábtengó 
pálya sportburkolattal történõ ellátása, gyermek 
futball edzõpálya kialakítása, tollaslabda pálya 
készítése és a hozzájuk tartozó világítás és 
eszközbeszerzés valósul meg elnyert támogatás 
esetén. 
A tervezett fejlesztés megvalósulásával akadálymen-
tesítés valósul meg, valamint több sportág 
használatára nyílik lehetõség. 

TM  
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Kedves Kolléganõnk, Silye Sándorné Évi utolsó munkanapját 
töltötte a Polgármesteri Hivatalban, mint anyakönyvvezetõ. 
Ebbõl az alkalomból beszélgettünk vele az elmúlt 40 évrõl. 

- Utolsó munkanapod töltöd itt a Polgármesteri 
Hivatalban. Milyen érzésekkel indultál el 
otthonról?

- Jókedvûen, úgy ahogy idáig minden reggel. 
Tulajdonképpen most tudatosult, hogy ez az utolsó 
napom. Kora reggel kedvesen köszöntöttek a kollégák 
is, egész nap nagyon figyelmesek voltak velem. Várom, 
hogy otthon lehessek, pihenhessek.

- Hol dolgoztál idáig?
- Igazából két munkahelyem volt életemben. A KTSZ-

ben 1972-ben kezdtem dolgozni, mint gyors- és gépíró, 
innen jöttem GYES-re is. Aztán 1978. december végén a 
KTSZ-es banketten Bánlaki Zoltán (akkori 
tanácselnök) is jelen volt, aki felkért táncolni és 
tulajdonképp megkérdezte nem jönnék-e ide dolgozni. 
Én örömmel elfogadtam a felkérést és Tánczos György 

emlékeztem rájuk. Régebben egyébként nagyon sok 
mellé kerültem titkárnõnek. Belecsöppentem a 

esküvõt tartottam májustól- szeptemberig hetente volt. 
mélyvízbe, iktattam, postáztam, titkárnõi feladatokat 

- Izgultál, vagy meg lehetett szokni a szereplést?
láttam el. Dolgoztam az adón is. Berente Kálmánné Eta 

- Megszokni nem lehetett, de szerencsére nem vették néni nyugdíjba vonulása után 1983-ban kerültem 
észre soha. Sokrétû összetett munka volt, amit anyakönyvvezetõnek. Hozzám került a népesség 
csináltam. Hab a tortán a választások idõszaka volt, nyilvántartás és hagyatéki ügyek intézése is. 
amikor már hónapokkal elõtte elindult a rengeteg 

- Pályád során voltak érdekes esetek, különleges 
egyeztetés, adatkérés, információszolgáltatás, 

események?
statisztikai adatok megadása. Jó emlékekkel hagyom 

- Nehezen szoktam meg, hogy egyik pillanatban 
itt a munkámat az utódokra. A hivatali munkám 

esküvõre jöttek jelentkezni, a másik pillanatban 
legszebb része az anyakönyvi munka volt, itt az érzések 

elhunytat kellett anyakönyvezni. Meg kellett tanulni 
dominálnak. Szeretni kell azt, amit csinálunk, 

kezelni az eseményeket, embereket. Tulajdonképpen 
különben nem tudjuk a maximumot nyújtani. Úgy 

kicsit családtagok is lettünk, mert nagyon sok családi, 
érzem, jókor megyek nyugdíjba, nagyon sok a 

belsõ információt megosztanak velünk munkánk során. 
bizonytalanság a közszférában is. 

Egy kicsit pszichológus is lesz az ember. Különlegeseset 
- Mire készülsz, hogyan töltöd a nyugdíjas 

persze volt számtalan: elõfordult, hogy elfelejtett 
éveket?

eljönni a pár az esküvõre, vagy a tanúnál nem volt 
- Elsõsorban pihenek. Nem érzem magam leterheltnek, személyi igazolvány ilyenkor a hivatalsegéd ugrott be 

de már rám fér igazán a pihenés. Jön a nyár, a gyerekek, tanúnak. A kisebb létszámú esküvõk hangulata 
a kerti munkák, a házkörüli teendõk. Egyelõre teli azonban számomra mindig bensõségesebb volt. Aztán 
vagyok feladattal.sok olyan esküvõt tartottam, ahol már a szülõket is én 

- Mi pedig sok boldogságot, jó pihenést és aktív adtam össze. Volt olyan esküvõ is, ahol a szülõk 
nyugdíjas éveket kívánunk családod körében. házassági évfordulóján keltek egybe a fiatalok és az 

ünnepi beszédben a szülõket is megköszöntöttem. 
TMMeglepõdtek és nagyon meghatódtak, hogy 

Utolsó nap a munkában

Kedves Édesanyák, Nagymamák!
Köszöntsük hát az Édesanyákat szívünk teljes 
szeretetével és Dsida Jenõ gyönyörû versének szavaival:

Május elsõ vasárnapján köszöntjük az Édesanyákat, 
 

Nagymamákat. Az anyák napát 
“A legáldottabb kéz a földön, korhatár nélkül ünneplejük, ha 
A te kezed jó Anyám.már nincs közöttünk az 
Rettentõ semmi mélyén álltamédesanyánk, a temetõbe viszünk 
Közelgõ létem hajnalán;virágot, de amíg megtehetjük, 
A te két kezed volt a mentõmköszöntsük fel személyesen! 
S a fényes földre helyezett.Mondjuk ki, mutassuk ki, 
Add ide, - csak egy pillanatra, -fejezzük ki a szeretetünket 

szavakkal, ölelésekkel, gondos- Hadd csókoljam meg kezedet!”
kodással és kedvességgel! 
Soha ne feledjük el, hogy a Szeretettel köszöntöm 

köldökzsinórt ugyan elvágják a születés után, de egy Jászkisér Város Önkormányzatának nevében 
láthatatlan kötelék örökre megmarad közöttünk. az 
Édesanyánk az, aki feltétel nélkül szeret, aki mindig Édesanyákat, Nagymamákat!
mellettünk áll, aki önfeláldozóan segít, aki mindig 
meghallgat, csendesen bólogat vagy tanácsot ad – Hajdú László
mikor mire van szükségünk. polgármester
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Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselõ-testület! blokkrész fûtés és meleg vízrendszere. 2010 januártól 
belépett még vízigényként, a Vágóhíd úton a Halas Kft. felé 
50 m³/ nap. A HÉVIZ rendszer 2011 évi nyári A JÁTI 2009. január 01-i intézményi megalakulása óta, 
karbantartásánál, a változásokat próbáljuk figyelembe többszöri fejlõdésen, átalakuláson ment keresztül. 
venni!!Intézményi dolgozók életkor összetételébõl adódóan 
Piac üzemeltetése: Mint minden új intézménynél, az új fokozatos átszervezésekre került sor. Az önkormányzat 
változások a piaci tevékenység mûködtetésénél is jeleztek döntési körébe tartozik, hogy milyen módon és milyen 
gondokat. A piaci helypénzbeszedõ cseréje és többször mértékben gondoskodik a településrõl és ez az 
elvégzett ellenõrzések kellettek ahhoz, hogy az árusok és önkormányzattól felelõsségteljes – a mûszaki, gazdasági, 
lakosok megértsék, be kell tartani az önkormányzati humán tevékenységre egyaránt kiterjedõ – tervezõ, szervezõ, 
rendeletet és az általa meghatározott m²/Ft helyjegy árát, alapos, minden részletre kiterjedõ feltáró és egyeztetõ 
valamint alkalmaznunk kell az egyéb elõírásokat is. Úgy munkát kíván. Az önkormányzat törzsvagyonát képezõ 
érezzük sikerült aránylag rugalmasan rendet tenni, de még épületek, intézmények, ingatlanok és az azokat kiszolgáló 
mindig vannak, akik a megállapított díjtételt sokallják. 2010 infrastruktúra értékeinek megõrzése, valamint mûködtetése 
évben, (piacon) az elõzõ évi 3.000.000.-Ft bevétellel és karbantartása továbbfejlesztése kötelezettségeket és 
szemben, 5.200.000.-Ft bevételt értünk el!egyúttal nagy felelõsséget ró az önkormányzatra.  Ezeket az 

értékmegõrzõ, értékteremtõ feladatokat elégíti ki több- Napközi Otthonos Óvodák karbantartása: Mind a 3 
kevesebb sikerrel az önkormányzat Településüzemeltetési óvodánál, játszótéri eszközök kisebb javításai, farészek 
Intézménye. 2011. év kiemelkedõ feladatai voltak a teljesség pótlásai, fa és gombaölõ szerrel történõ festési munkái 
igénye nélkül. részben már megtörténtek. Óvodákhoz új homokozókat 

készítettünk, friss homokkal feltöltöttük. Kossuth téri Belvíz-védekezési feladatok, hóeltakarítás: Kora tavasztól 
óvoda: Intézményünk feladata volt, hogy költözéskor, a belvíz,védekezésbõl adódó feladatok, amire nem 
elõkészületkor, létszámmal és szállítóeszközökkel biztosítsa számítottunk, illetve nem ilyen mértékben, mellyel késõ 
az Óvodák maradéktalan mûködését. Melegítõ konyhába tavaszig küszködtünk. Ilyen jellegû volt még télen a hosszú 
komplett beépített edénytároló szekrény készítése idõtartamú, nagy mennyiségû hó, amilyen az elmúlt 10 évben 
bútorlapból, valamint zárható szekrény a vegyszereknek. Új nem fordult elõ. Intézményünk saját erõvel, gépi (Catterpillar 
részben, zárjavítások illetve cserék; új bútorok javítása, hótoló lappal, MTZ sószóró és vontatott hókotró lapát) illetve 
szerelése. Tornyos udvari játék lábazatára andráskereszt kézi erõvel oldotta meg a feladatokat. A Jászkiséri 
készítve, megerõsítve, Utcai kerékpár tárolók készítése, Településüzemeltetési Intézmény dolgozói, több mûszakos 
Udvari fedett kerékpár tároló készítés, Udvari tereprendezés. munkarendben végezték a vízelvezetési, szivattyúzási, 
Attila úti óvoda: (kisebb asztalos bútor javítások, és lakatos valamint kárelhárítási munkálatokat, amibe közmunkások is 
munkák végzése folyamatos)Udvari játékok festése, teljes bevonásra kerültek. Komoly gondot és költséget jelentett az 
festés mázolás az épületen belül, öltözõ részeken lambéria Apáti úton lévõ záportározó út alatti csapadékvíz elvezetõje 
készítése, épületen külsõ gázvezeték festése, melléképület és a Nagykörút sarkán lévõ belvíz elvezetõ csatornarendszer 
ajtóinak festése, nagykapu festése és automata kapuzár találkozása. Ehhez kapcsolódót a Hevesi úti, Vágóhíd úti 
javítása. Bocskai úti óvoda: kisebb asztalos és lakatos csatorna takarítása is. Idõnként komoly gondokat okozott a 
munkák folyamatosan,bútor összeszerelések; tükrök, polcok, belvíz és a megtett intézkedések nem szolgáltak mindenki 
fogasok, bejárati ajtó javítása,”fésû” felhelyezése, járda megelégedésére.
betonozása a bejárati részen, vizesblokk javítás.A HÉVÍZ hálózat üzemeltetése: Fõ feladataink közé 
Csete Balázs Általános Iskola: Mindhárom iskola tartozik az új uszoda mûszaki üzemeltetése is. Nagy 
üzemeltetésénél, karbantartásánál folyamatosan felmerültek: felelõsség hárul azon dolgozókra, akik a tanuszoda 
asztalos,lakatos karbantartáshoz (zárak ,faipari anyagok), üzemeltetéséért felelõsek. A megfelelõ vízminõség 
villamos karbantartáshoz (izzók,kapcsolók) vizes blokkok biztosítása, még ilyen korszerû berendezések mellett is 
javításához anyagok (WC ülésdeszka, csapok stb.). Fõ út: A komoly odafigyelést igényel. Az eltelt pár hónap azt 
fõépület és melléképületet összekötõ közmû vezetékek bizonyította, hogy a településnek igenis szüksége van ilyen 
hõszigetelése, a szükséges bádogos munkák elvégzése, irányú fejlõdésre is az úszásoktatás és az egészséges életmód 
padok, szekrények javítása. A földszinti szociális blokk már gyermek korban történõ nevelése terén. Beszerzésre és 
kimenõ kommunális szennyvíz vezetékének kibontása, beépítésre kerültek a Petõfi úti iskola udvarán lévõ szivattyú 
fordulóakna takarítása. Tantermekben a szükség szerinti házba,nyomásfokozó szivattyúk is 2 db. A késõbbi hatékony 
tisztasági festések elvégzése. Udvar rendezése, rejtett és gazdaságos üzemeltetés érdekében beszerzésre kerültek 
csapadékvíz elvezetéssel. Kossuth tér: Régi mûhelyrész melegvízmérõ órák amelyek,  a szivattyúházi 
kõmûves és festõ munkáinak elvégzése. Tantermekben a karbantartáskor kerültek beszerelésre. A nagy hideg miatt, 
szükség szerinti tisztasági festések elvégzése  nyári heteken keresztül -20 C, valamint  közvetve az oktatási 
szünetben. Tanári szoba építészeti felújítása (álmennyezet intézményeknél végzett beruházási munkák  miatt is, a hévíz 
készítése,elektromos hálózat átalakítása). Fûtéshálózat fûtéssel gondjaink voltak. A hibákat igyekeztünk gyorsan 
részleges átalakítása és az ehhez szükséges építészeti munkák kijavítani, ami több kevesebb sikerrel járt,ezen a téren is 
elvégzése. Mûvelõdés háza próbaterem és az iskola között  nagyon sok tennivaló van elõttünk. Komoly gondot jelentett, 
falazott kerítés építése. Kapu elkészítése, régi kerítés bontása, a Kossuth téri óvoda duplájára növekedett légköbmétere, 
járda építése. Napközi otthon: Vizesblokk felújítása, illetve a Petõfi úti iskola  korszerûsített és megnövekedett 
szerelvények cseréje, tisztasági meszelés megtörtént, fûtésrendszere, valamint az új tanuszoda és szociális 

Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény beszámolója az intézmény mûködésérõl, 
a vízszolgáltatás, hulladékszállítás és uszoda üzemeltetés tapasztalatairól



Jászkiséri Tudósító 52012. április

tisztasági festés, mázolás. Belsõ udvaron kerítés javítása. mobil WC stb. )
Hõsök tere: Tisztasági festés-mázolási munkák elvégzése 2011 évben végzett út és járda karbantartásokról: A 
(bölcsõde átköltözése elõtt) Bem út: Kommunális szennyvíz Polgármesteri Hivatal döntése alapján, 2011 évben a 
hálózatra történõ rácsatlakozás kiépítése, derítõ akna következõ útalappal ellátott utak kerültek részbeni 
megszüntetése. Petõfi út: Új sídomb készítése. Petõfi út felõl karbantartásra, út simításra került,valamint kátyúzásra zúzott 
új kerítés építése (az új parkoló felõli oldalon). Uszoda követ szállítottunk ki, saját gépparkkal!!!(Vadász út; 
mindkét oldalán, valamint az új parkolónál,a csapadék vizek Kittenberger út, Fecske út, Szabadság út) Ezen feladatot 
elvezetését, új csatornák kiépítésével oldottuk meg. folyamatosan folytatni fogjuk!! Elsõbbséget élveznek a 
Vegyszerek behordásához új kiskapu készítése a Fõ út felõl. mozgássérült igényjogosultak illetve a nagy forgalmú járdák! 
Városi könyvtár: Hátsó bejárat fölötti lapos tetõ részleges Átereszek építése folyamatos a felmerült szükségességeknek 
szigetelés. Beépített új mellék vízmérõ óra körüli rész megfelelõen !
helyreállítása. Radiátorok javítása, illetve szükség szerinti Röviden szeretnék szólni az ivóvíz szolgáltatás 
cseréje. Könyvtár helységekben a villanykapcsolók részleges tapasztalatairól ami az egyik fontos, ha nem a legfontosabb 
cseréje. WC ablakok zárjainak javítása. Számítógép feladata a JÁTI-nak! Az ivóvíz kincs ! (Írtam már errõl, de 
vezetékek kábelcsatornába történõ helyezése ( részleges ). úgy érzem nem elég egyszer elmondani!!) A jó minõségû 
Közlekedõ - kazánház elõtérben a világítás javítása. Polcok ivóvizet õseinktõl örököltük és unokáiknak kötelesek 
rögzítése a gyermekrészlegben. Akadálymentesítés  (Kérték, vagyunk ugyanazt a jó minõségû vizet átadni. Az Európai 
de nincs  költségelve?). Villámvédelem árajánlat Uniónak új víz- és vízi környezetgazdálkodási politikája van, 
aktualizálva, bekérve!! Szilárd tüzelésû fûtéshez ~ 2 x 10 q amiben világviszonylatban is egyedülálló célt tûztek ki. 
tûzifa és aprófa biztosítása. Elhatározták, hogy 2015-ig jó állapotba hoznak minden 
Bölcsõde: Homokozó a hõsök teréhez, homokozóban homok felszíni és felszín alatti vizet az Európai Unió egész területén. 
csere, zászló tartó készítése, felújítás elõtti és utáni rakodások A cél elérését a világ legambiciózusabb jogszabályával - az 
és szállítások elvégzése, bontási törmelék és építési szemét EU Víz Keretirányelvével - tették kötelezõvé. Magyarország 
elszállítása, szúnyogháló készítések, ajtó beállítások. A az Európai Unió tagja lett és végre kell hajtania ezt a jelen és a 
fürdõszobába 2  db pólyázó asztal  készítése.  jövõ nemzedékei számára nagyon fontos és szép feladatot. 
Alapszolgáltatási központ: Zárak és redõnyök kerítés Ezzel kapcsolatosan, Jászkisér Település belépett a Jászsági 
javítása, nappali intézmény konyha, fürdõszoba, illem Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulásba (Gesztor. 
helységek tisztító meszelése. Nagykapu és kiskapu lakatos 5130 Jászapáti, Velemi E .u. 2.) Képviselõje Pócs János, 
munkái (lemezburkolatok cseréje) folyamatban. Udvari Jászapáti polgármestere, Országgyûlési képviselõ, tagja 8 
raktár helységben aljzatbeton és mennyezet burkolat jászsági település, közte Jászkisér is. A Projekt lényege a 
készítése. Kommunális szennyvíz hálózatra történõ felszíni és felszín alatti vízbázisok védelme,jó minõségû 
rácsatlakozás kiépítése, derítõ akna megszüntetése???? ivóvíz biztosítása. Jászkiséri Önkormányzati Vízmû 
Polgármesteri Hivatal: Emeleti erkélyen elhelyezett üzemeltetését 2009. július 01-tõl, a Jászkiséri 
l é g k o n d i c i o n á l ó r a  t e t õ  k é s z í t é s e ,  T e lep ül és üz em e lte té si  In té zm é ny  v ég zi . A z  i vó ví z  há ló za t                                                                                                                                                          
hangosító helység tisztasági festése, emeleti folyosó, elõtér üzemeltetésével kapcsolatosan csak néhány adatot szeretnék 
tisztasági festése, valamint a padlásfeljáró, aljegyzõ közölni a Tisztelt lakossággal. A vízkeret irányelv többek 
szobában bútorok (kis asztal, fogas) lakkozási munkái között elõírja,sok minden más mellett, hogy az arzéntartalmat 
(elkészült), földszinti folyosó, elõtér tisztasági festése, adó eddigi 50 µg/l-rõl vízminõség javítással csökkenteni 
csoport szekrény készítés, pénztár ügyfelezõ pult készítése, szükséges 10 µg/l-re. Jászkiséren, az ivóvízhálózaton végzett 
udvari épületben irattár kialakítása,válaszfal+új ajtó vizsgálati eredmények, labor mérések azt igazolják,hogy a 
beépítése, polckészítés, másoló helységben új szekrény víz arzéntartalma 5 és 7 µg/l között van (ez kevert hálózati 
készítése (elkészült). Tetõhéjazaton 12 db tetõcserép cseréje. víz).Sajnos van olyan artézi kutunk, aminek az arzéntartalma 

meghaladja a megengedett mértéket. Tájékoztatásul az A Mûvelõdés Háza:  Nagyterem, kávéház, folyosó, lépcsõ, 
alábbiakat közöljük: A régi elöregedett hálózat miatt sok a öltözõk SADOLIN vastag glazúrral történõ mázolása~ 
csõrepedések száma (évente 40-50 db) Minden alkalommal a 480m² (szükséges asztalosipari javítási munkákkal együtt ) 
csõrepedések után, hálózat fertõtlenítése, mosatása történik. elkészült! Edzõterem szociális blokk tisztasági festése, épület 
Elõfordul, hogy hálózat mosatások esetén “piszkosabb”a elõtti járda javítása elkészült! Raktár ablakra védõrács 
víz,de kifolyatva minõségre minden alkalommal megfelelõ. felszerelése (folyamatban) székek és bútorok javítása részben 
Vízvizsgálat az elõírtak szerint, 3 alkalommal történt illetve elkészült! 
minden egyéb rendezvény alkalmával történik. Az ivóvíz Tájház: Parasztház körüli tereprendezés , belsõ tisztasági 
minõsége minden esetben megfelelõ volt (amit az ÁNTSZ meszelés. Kiállító teremben polc, asztal, üveges vitrin 
ellenõrzött). A szolgáltatás biztonságára telefonos készítése. Hátsó részen kerítés építése. Nyitott veranda 
visszajelzést építettünk ki az ügyeleti rendszerbe, ha a részen tisztasági meszelés. 
nyomás lecsökken, vagy a magas tározóban a vízszint Orvosi rendelõ: Tisztasági festés, belsõ ajtók festése, padok 
lecsökken. Célunk, hogy Jászkisér városában a csõrepedések és székek festése elkészült! Baba fektetõk készítések, 
számát minél hamarabb lecsökkentsük és a lakosság részére szúnyoghálók készítések, viharkár után tetõ javítás (cserepek 
szolgáltatott ivóvíz tiszta és jó minõségû legyen. A pótlása),csatorna javítás, zár javítások, pótlások, WC mosdó 
szolgáltatás alapkövetelménye: Lakossággal, a javítások, szerelvény pótlások. 
fogyasztókkal való korrekt, folyamatos kapcsolat. Az Fogorvosi rendelõ: Fûtésrendszer részleges átalakítása, új 
elõírt minõségû víz biztosítása a mindenkori mennyiségi radiátorok beszerelése a rendelõ részen. Elzáró szerelvények 
igények szerint. Berendezések, gépek, eszközök megfelelõ cseréje. Az átalakítást követõ építészeti felújítások elvégzése 
állapotban tartása. Megfelelõ vízrendszer kialakítása. A Kulturális rendezvények biztosítása pl.: Város Nap, 
vízóra kötelezõen elõírt cseréjénél is nagy elmaradás Búcsú, Pendzsom Folk Fesztivál (terület rendezés, takarítás, 
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tapasztalható. Anyagi lehetõségünket figyelembe véve, a gép nélkül. Az ivóvíz csõrepedéseknél megszûnt a 
folyamatosan történnek a vízóra cserék. Tartalék folyamatos gépbérlés is ami komoly megtakarítást jelentett. 
szivattyúkkal nem rendelkezünk, amit sürgõsen vásárolnunk Az MTZ 55 traktor 17 éves, 2 éven keresztül motorikus és 
kell, hogy a folyamatos üzemeltetést tudjuk biztosítani váltó, futómû felújításokat végeztettünk rajta valamint 2 db 
(árajánlatok bekérése folyamatban). Az intézményünk elsõ gumi köpeny cseréjét ~ 800 000 Ft értékben. Ha 
továbbá ellátja az ehhez kapcsolódó adminisztrációs lehetõség lenne rá, le kellene cserélni, mivel a javíttatása 
feladatokat. Vízdíj számlázás, hátralékosok kezelése, költséges. 3 t-ás pótkocsival is rendelkezünk. Az Opel Vivaro 
lakosokkal, fogyasztókkal folyamatos kapcsolattartás gépkocsi állapota sem megfelelõ, 8 éves sebváltó és kuplung 
(Vízóra leolvasás, vízdíj beszedés). Annak érdekében, hogy a valamint motorikus és fékrendszeri javítások többször 
hátralékosok számát minimálisra csökkentsük 4-5 jelentkeztek. Mivel az igénybevétele fokozott a gépjármûnek 
felszólítást küldünk, valamint egyéb intézkedéseket is és az éves karbantartási költsége magas, megbízhatósága 
végrehajtottunk, hogy a vízdíj bevételünknél is alacsony (ez több alkalommal bebizonyosodott) célszerûbb 
eredményeket érjünk el. Nagyon érezhetõ a lakosság lenne autóbeszámítás igénybevételével új 9 személyes 
elszegényedése, a kis összegû vízdíjakat is nagyon nehezen kisbusz vásárlása. FORD Tranzit új 9 személyes 
tudják kifizetni. alapfelszereltségû kisbusz gépjármû esetében, árajánlatok 
Összesítés a 2009, 2010 évi beszedett vízdíjakról és a beszerzésére sor került (~ 7.400.000.-Ft). Jelenlegi 
hátralékok alakulásáról! költségvetés ismeretében nem lesz rá lehetõség. 

Városunkban, a “Virágos Városért“ mozgalom keretén belül, 
a Kertbarátokkal összefogva parkokba és utak mellé több 
száz virágpalánta lett kiültetve. Nem tervezett feladatként 
jelentkeztek, a település külterületén cserje irtási, fakivágási, 
gallyazási és szállítási feladatok. Kitermelt fa a JÁTI udvarán 
került elhelyezésre és a Szociális Bizottság javaslata alapján 
került kiosztásra. Beszámolómat próbáltam röviden, Hulladék szállítás: Önkormányzati döntés értelmében 
lényegre törõen elkészíteni a teljesség igénye nélkül.2011.08.01--tõl a települési hulladék gyûjtési és szállítási 
2012 nehéz év lesz, ahol mindenkinek a legjobb tudása feladatokat Jászkisér közigazgatási területén a JÁTI látja el ( 
szerint kell dolgozni és élni, hogy az emberek és a kisváros jelenleg alvállalkozóval ). 2011.01.01-tõl ezen feladatot saját 
fejlõdése ilyen körülmények között is megfelelõ ütemben autóval és személyzettel kívánjuk ellátni. 
fejlõdjön.Géppark állományunk: Mint azt már a bevezetõben leírtam 

a Catterpillar 485 D II. homlokrakodó gép beváltotta a 
Jászkisér, 2011. november 30.hozzáfûzött reményeket. Nagy szerepet játszott abban, hogy 

a téli hóeltakarítási munkák éjjel nappal, igaz hogy nem 
Kis Ernõmindenki megelégedésére, folyamatosan elvégzésre 

JÁTI Intézmény vezetõkerültek. A tavaszi hóolvadás és az azóta folyamatos 
belvízvédekezés megoldása szinte elképzelhetetlen lett volna 

- tanyai életKedves Jászkiséri Lakosok!
- iparosok, mesteremberek (cipész, szûcs, kosárfonó, 

A Csete Balázs Honismereti Egyesület településünk szabó, hentes stb.)
történetét, életét szeretné feldolgozni a településrõl készült - hadifogság, katonai élet
fotók alapján. Ehhez kérjük az Önök segítségét. Már idáig - óvodai, iskolai élet, pedagógusok, tanyasi iskolák
is nagyon sok értékes képet kaptunk Önöktõl, de - vásárok, piacok
szeretnénk minél többet beszerezni és egy kiadvány - egyesületek életébõl (pl. tablóképek, színjátszó kör, 
formájában megjelentetni. Lehet, úgy gondolják az Önök gazdakör, nõegylet stb.)
fotói nem érdekesek, higgyék el mind az és különleges. Az - település híres szülötteirõl
alábbi kategóriákban várunk fotókat Jászkisérrõl az 1850- - tûzoltóság 
es évektõl napjainkig: Ezen kívül minden egyéb településünkrõl, településünkön 
- egyházi épületek készült fotót, régi képeslapokat is várunk. A fotókra kérjük, 
- egyházi élet (keresztelõ, konfirmálás, bérmálás, írják rá ceruzával nevüket, a fotó készítésének idejét, a 

esküvõ, temetés stb.) rajta látható eseményt. 
- település régi épületei, utca részletek, szobrok, parkok, A fotókat a Polgármesteri Hivatalban 

egyéb közterület Torma Mártánál lehet leadni.
- rendezvények (pl. szüreti mulatság)
- mezõgazdasági élet (aratás, állattartás, TSZ-es élet, Segítõ munkájukat elõre is köszönjük.

malom, palántázás, ültetés, szüretelés, betakarítás stb.)

Év Számla(d
b) 

m³ Kiszámlázott 
vízdíj 

Beszedett 
vízdíj 

Hátralék 
Ft 

%-ban 

2009 9 259 57 899 16 790 710 16 755 040 35 670 100 

2010 27 734 149 808 43 444 320 43 312 080 132 240 100 

Összesen 36 993 207 707 60 235 030 60 067 120 167 910 100 
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