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Ifjúságbarát önkormányzati díjban részesült Jászkisér

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA XII.évfolyam 8.szám

2012. augusztus 17-én a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Önkormányzat ünnepi megemlékezésének 
keretében Hajdú László polgármester vette át az 
Ifjúságbarát Önkormányzati címet város 
kategóriában és az ezzel járó oklevelet valamint a 
100 ezer forint pénzjutalmat.

Az ünnepségre a Megyeháza dísztermében került 
sor az augusztus 20-i állami ünnepséghez 
kapcsolódóan.
A rendezvényen ünnepi köszöntõt mondott Kovács 
Sándor, a megyei közgyûlés elnöke.
Ezt követoen adták át a megyei önkormányzat 11 
kitüntetõ díját és 4 kitüntetõ címét. Összesen 37-
en részesültek elismerésben.

Önkormányzatunk mellett a jászkiséri MÁV 
Gratulálunk az elismerõ díjakhoz!Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. pedig 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdasági Díjban 
Az eseményrõl bõvebben a www.jnszm.hu oldalon részesült a megye gazdasági versenyképessége 
olvashatnak.erõsítése érdekében végzett munkájáért. A díjat 

TMHudák István igazgató helyettes vette át.

Hajdú László, Cseh Gáborné, Hudák István
az átvett díjakkal

Meghívó
a „II. Jászkiséri Települési családi sport- és egészségnap”-ra

Mindenkit sok szeretettel várunk sportos öltözetben!
Töltsünk el együtt egy sportos napot!

Szervezõk

Jászkisér Város Önkormányzata és a Csete Balázs Általános Iskola szerevezésben 
2012. szeptember 15-én (szombat) 9 órakor

 megrendezésre kerül a

 „II. Jászkiséri Települési Családi Sport-és Egészségnap”

Helye: Csete Balázs Ált. Iskola Sportudvara és a tanuszoda

Célja: A gyerekek a szülõkkel töltsenek el egy sportos napot, ahol több sportágat megismerhetnek és feladatokat 
teljesíthetnek a „Legsportosabb Család” és „Legsportosabb Osztály” címért.

Családok részére sportági bemutatók, feladatok teljesítése (egyszerû ügyességi feladatok)
Sportágak: atlétika, labdarúgás, röplabda, kézilabda, asztalitenisz, lábtenisz, kosárlabda, tollaslabda, úszás, kerékpár
Közben: Röplabda, kézilabda, asztalitenisz és lábtenisz csapatok bemutató mérkõzései

A résztvevõk fürdõruhát és kerékpárt hozzanak magukkal!
Helyszínen koleszterin, vércukor és vérnyomás mérés, étel kóstoló!

Férfi kispályás labdarúgó torna
A családi sportnaphoz kapcsolódó férfi kispályás labdarúgó torna a „Jászkisér Város Önkormányzatának serlegért” 

a sportpálya foglaltsága miatt szeptember 22-én, de. 9 órakor kerül megrendezésre, nevezési díj nincs.

Részletes program a plakátokon 
ill. a  weboldalon!www.jaszkiser.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 

2012. augusztus 30-i soros, nyílt ülésérõl 

A közrend, közbiztonság helyzetérõl számolt be 58 millió 697 ezer Ft igénylésére pályázatot nyújt be.
Halmai Ferenc alezredes, kapitányságvezetõ. Az Támogatta a Képviselõ-testület a 2013. évi kistérségi 
önkormányzat többszöri kérésére 2012. évben a rendõri Startmunka mintaprogramhoz pályázat benyújtását. A 
állomány Jászkiséren 6 fõre emelkedett (3 fõ körzeti program költségvetése 136 millió 800 ezer Ft. A program 
megbízott, 3 fõ kihelyezett járõr). Szolgálati gépjármûvel tervezet 140 fõ foglalkoztatására adna lehetõséget. 
rendelkeznek. A betöréses lopások számát sikerült korlátozni Az idei évhez hasonlóan 2013-ban is tervezik a 
a gyakori ellenõrzésekkel, az elkövetõk fogva tartásával. Az belvíz elvezetõ rendszer karbantartása, illegális 
elmúlt évben Jászkiséren 93 bûnügyet dolgoztak fel, 484 hulladéklerakók felszámolása, téli közmunka, közúthálózat 
intézkedést foganatosítottak. Heti rendszerességgel „idegen” karbantartása programok megvalósítását, mellette új 
rendõrök is járõröznek településünkön – elsõsorban a elemként jelentkezik a mezõgazdasági startmunka, ahol 
közlekedési feladatok ellátására. fóliás termesztéssel, állattartással, konyhakerti és szántóföldi 

Jászkiséri Város területén 235 bûncselekmény vált növénytermesztéssel foglalkoznának.
ismerté 2011-ben. 8 esetben történt testi sértés, mely 
csökkenõ tendenciát mutat az elõzõ évekhez képest. Közrend Az ülésen a testület:
ellen 43 esetben vétettek, ebbõl 18 eset volt garázdaság, 6 -Véleményezte a Jászjákóhalma 959 hrsz. tulajdon 
esetben közlekedési balesetnél helyszíneltek. Magas volt a adásvételének rendezését. A vevõnek jelenleg 830 ezer Ft 
házasság, család, nemi erkölcs ellen elkövetett bûnesetek tartozása van az önkormányzat felé. Az önkormányzat abban 
száma (12 eset). Legtöbb gondot a vagyon elleni vétségek az esetben járul hozzá az ingatlan tulajdonjogának 
jelentik, szám szerint 146 eset. A rendõrség kérése, hogy bejegyzéséhez szükséges engedély kiadásához, amennyiben 
minden bûnesetet tudassanak velük, mert gyakran ugyanazon a vevõ megfizeti az elmaradt 830.000,- Ft vételárhátralékot.
személyek követik el a bûncselekményeket. Tekintve, hogy a -Elfogadta Holló Zoltán képviselõ 1 havi tisztelet-
várost veszélyeztetett települései közé sorolta be az országos díjáról való  lemondását a Pendzsom Néptánc Egyesület 
fõkapitány, az intézkedések ennek megfelelõek. javára. 

2012. évben 247 esetben történt szabálysértési 
feljelentés, 115 esetben jármûvezetési szabálytalanság, ebbõl Az Önkormányzat pályázatot nyújt be az 
12 esetben ittas volt a jármûvezetõ. Az ellenõrzések továbbra Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-
is gyakoriak, a rendõrség munkáját jól segíti a polgárõrség és szakellátás fejlesztése címû felhívásra 60 millió Ft értékben. 
a közterület-felügyelõ. Hajdú László polgármester A pályázat 100 %-ban támogatott és az orvosi rendelõk, a 
elismeréssel szólt a végzett munkáról, külön is megemlítve a használaton kívüli tüdõbeteg gondozó rész felújítását 
tûzoltók áldozatos munkáját. A fõkapitány néhány aktuális szolgálja.
cselekményre hívta fel a figyelmet: idõsek sérelmére 
elkövetett cselekmények, utazó, házaló szélhámosok, Papp János
zseblopások. Különösen fokozódott az agresszivitás! 

Itt hívjuk fel a lakosság figyelmét a Nyaralókártyák 
használatára, melyek letölthetõk a www.jaszkiser.hu 
weboldalról, illetve beszerezhetõk a polgármesteri 
hivatalban.

Részletes képet kapott a Képviselõ-testület a város 
vagyongazdálkodásáról. A táblázatos kimutatás elszámol a 
település gazdálkodási körébe tartozó tárgyi eszközök nettó 
értékével. Ez a 2012. június 30-i állapot szerint 3 milliárd 263 
millió 710 ezer Ft. A Csete Balázs Általános Iskola és a JÁTI 
vagyonát a féléves beszámoló fogja tartalmazni. Külön 
figyelmet fordítanak a kintlévõségek behajtására és az 
értékteremtõ munkára pl.: megindult a térkõ gyártás. 
Továbbra is kiemelten kezelik a pályázati munkát. 

A munkabizottságok vezetõi beszámoltak a II. 
negyedév folyamán végzett munkájukról. A testület 84 
határozatot fogadott el, elõkészítésükben a bizottságok 
dolgoztak. Hiányzás miatt vagy más okból összehívott ülés 
nem maradt el, határozatképesek voltak minden esetben. 
Áttekintették a rendeletek végrehajtását a 75. sorszámtól 158. 
sorszámig. A végrehajtás megtörtént vagy folyamatban van. 

Az önhibájukon kívül likviditási gonddal küzdõ 
(hiánnyal tervezett költségvetés) települések számára 
pályázati lehetõség van. Jászkisér város él a lehetõséggel és 

Ultrahang   diagnosztikai 
magánrendelés

Dr. Tõzsér  Éva
radiológus fõorvos 

Nyak- (nyaki lágyrész, nyálmirigyek, 
pajzsmirigy)

has-, és kismedence-, herék UH vizsg.

Rendelési idõ: minden hónap 4. szerdáján 
15.00 – 18.00 óra között

Helyszín: Jászkisér, Orvosi Rendelõ – 
Védõnõi tanácsadó helyiség

Elsõ rendelés: 2012.szeptember 26.

Elõjegyzés telefonon : 06 / 20-408-56-55
/Cseh Anikó asszisztensnél/
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FELHÍVÁS - ebek veszettség elleni oltására

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. /XII. 20./ FVM rendelet 4 §. (1) 
bekezdése szerint az állattartó köteles minden 3 hónaposnál idõsebb ebet veszettség ellen saját 
költségén beoltatni.

Oltási díj:                              3.000,-Ft/eb
Háznál történõ oltás díja:  3.500,-Ft/eb

A 81/2002. /IX. 4./ FVM rendelet 8 §, (2) bekezdése szerint a veszettség elleni oltással egyidejûleg 
kötelezõ az ebek féreghajtó szerrel való kezelése is.

Féreghajtó díja: 150,-Ft/tabletta/10 kg/eb/
Az eb tulajdonosa köteles nevét, lakcímét, az eb korát, ivarát, színét és fajtáját az eboltás helyszínén 
megadni.
A 164/2008. /XII. 20./ FVM rendelet elõírásai alapján 2010-ben új formátumú, sorszámozott oltási 
könyvek kerültek bevezetésre. Az oltási könyvet mindenki szíveskedjen magával hozni az oltásra. 
Aki nem rendelkezik oltási könyvvel annak új formátumú oltási könyvet is vásárolnia kell.

Oltási könyv ára: 200,-Ft/db.

Az oltás helyszínei és idõpontjai:
Jászkisér Sülyi út 2012.09.15. 08-12 óráig
Deák F. u. 2012.09.16. 08-12 óráig
Kút u. 2012.09.22. 08-12 óráig
Akácfa u. 2012.09.23. 08-12 óráig
Szellõhát 2012.10.13. 12-13 óráig

Pótoltás: Polgármesteri Hivatal 2012. 10.13. 08-12 óráig
Az oltást végzõ állatorvos: Dr. Batki István

Amennyiben a tulajdonos nem oltatja be kutyáját szabálysértési bírságra számíthat.

Jászkisér, 2012.08.31. Dr. Batki István

Összesen több mint 3,5 milliárd forinttámogatást ítélt 
meg 837 településnek a Belügyminisztérium az 
önkormányzati felzárkóztatási támogatás keretébõl. 

Az önkormányzati felzárkóztatási támogatás 
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 5/2012. 
(III .  1.)  BM rendelet  szerint  benyújtot t  
támogatásigénylések II/B ütemének alapján Jászkisér 
Város Önkormányzata Közfoglalkoztatás keretében 
nem tervezett beltéri és kültéri építõanyag-szükségletek 
biztosításához nyújtott támogatás címen 7.657.317,- 
Ft, Közfoglalkoztatás keretében nem megvalósítható 
szolgáltatások díjának támogatása címen 3.342.683,- 
Ft, azaz összesen 11.000.000,- Ft támogatást nyert. 

Az elnyert támogatásból a település észak-nyugati 
részén található útjainak (Kinizsi, Nyúl és Tompa M. 
utcák) útalap készítéséhez szükséges anyagszükség-
letének megvásárlása és útalap készítése valósul meg.

TM

Felzárkóztatási támogatás Meghívó Testületi Ülésre

Jászkisér Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének soros, nyílt testületi 

ülését
2012. szeptember 13-án

0014  órakor tartjuk,
a Városháza Házasságkötõ termében,
melyre szeretettel meghívunk minden 

érdeklõdõt!

2012. október 13-án kerül 
megrendezésre az
Aradi vértanúk 

megemlékezési ünnepsége.
A bõvebb programról a késõbbiekben 
adunk tájékoztatást, plakátokon és 

az alábbi honlapokon:

http://baratiegyesulet.civilkiser.hu/
www.jaszkiser.hu

Fotó: Torma Márta
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TÁJÉKOZTATÓ
A súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjármûadó-mentesség 

megváltozott feltételeirõl 2012. évtõl
A gépjármûadóról szóló törvény alapján a súlyos 
mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott C. a szakértõi szerv által a közlekedõképesség 
kiskorú, a cselekvõképességet korlátozó (kizáró) minõsítésérõl kiadott szakvéleménye (A szakértõi szerv 
gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, jogelõdje 
személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élõ az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet)
szülõ - ideértve a nevelõ-, mostoha- vagy örökbefogadó 
szülõt is- egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érõ, nem Ennek igazolására elfogadható dokumentum 
személytaxiként üzemelõ személygépkocsija után legfeljebb beszerzésének menete !
13 000 forint erejéig illeti meg mentesség.

c) A kérelmezõnek fel kell keresnie a Jászapáti 2012.évben változnak a súlyos mozgáskorlátozottság 
Okmányirodát, ahol kérelmeznie kell a esetén adható gépjármûadó-mentesség feltételei, melyrõl 
közlekedõképessége minõsítését. A kérelméhez csatolnia az alábbiakban adunk tájékoztatást.
kell a mozgáskorlátozottságát bizonyító orvosi A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
dokumentációt. (Pl. kórházi zárójelentés, szakorvosi kedvezményeirõl szóló 102/2011 (VI.29.) Korm. Rendelet  
igazolás, stb.)melléklete szerinti orvosi szakvélemény a hatályossági 
Az Okmányiroda az ügyfél kérelmével és az ahhoz csatolt idején belül, legfeljebb azonban- - 2012. december 3I-ig 
orvosi dokumentáció megküldésével megkeresi a használható fel !!
szakértõi szervet a közlekedõképesség minõsítése 
érdekében.Ennek értelmében a súlyos mozgáskorlátozott 

személynek 2012. évben a korábbiakban „hétpontos" I. A szakértõi szerv közlekedõképességében súlyosan 
fokú Orvosi Szakvélemény alapján adott gépjármûadó akadályozottnak minõsíti azt a személyt, akinek a 
fizetés alóli mentesség az igazolás érvényességéig, de komplex minõsítésre vonatkozó részletes szabályokról 

szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 1. melléklete legkésõbb 2012. december 31. napjáig áll fenn.
szerintiEzután a mentesség csak akkor állapítható meg, ha a 
a) mozgásszervi részkárosodása, b) idegrendszeri kérelmezõ igazolja a lentebb részletezettek szerinti károsodás okozta felsõ végtagi részkárosodása, c) 

súlyos mozgáskorlátozottság fennállását. idegrendszeri károsodásból eredõ járászavara, d) alsó, 
illetve felsõ végtagi perifériás keringési károsodás miatti 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési részkárosodása, vagy e) az egészségi állapot 
kedvezményeirõl szóló 102/2011 (VI.29.) Korm. Rendelet meghatározásának módszerére vonatkozó szabályok 
2.§. a)pontja szerint súlyos mozgáskorlátozott személy: alapján az aj-d) pont szerinti két részkárosodása 

együttesenA. a fogyatékos személyek jogairól és 
eléri vagy meghaladja a 40%-ot, és közlekedési esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 
képessége a d4452, d4500, d4501 vagy d4702 FNO törvény 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi 
kódok szerint legalább súlyosan nehezített.fogyatékosnak minõsülõ súlyosan fogyatékos személv.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a szakértõi szerv a Ennek igazolására elfogadható dokumentum:
szakvéleményét 60 napon belül adja ki.

a) mozgásszervi fogyatékosságot igazoló- 
fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági 

A szakvélemény a jogszabályban meghatározottakon túl (Magyar Államkincstár) határozat másolata;
tartalmazza a közlekedõképesség súlyos akadályoz-
ottságának fennállását vagy fenn nem állását, a következõ 

B. a 18. életévét be nem töltött, a magasabb felülvizsgálat idõpontját.
összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és 
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM Az ismertetett jogszabályváltozások miatt az adózó a fenti 
rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének igazolások valamelyikének benyújtása mellett kérheti a 
L) pontjában meghatározott mozgásszervi gépjármûadó alóli mentességet adóhatóságunknál. ( Az 
fogyatékosságban szenvedõ személv, vagy  P)

adómentesség érvényesítéséhez elégséges a súlyos 
mozgáskorlátozottság tényét igazoló okirat másolata.)Ennek igazolására elfogadható dokumentum:
Kérjük azon adózókat, akik ilyen típusú gépjármûadó 
mentességet kapnak, hogy a mentesség folyamatosságának b) 18 életév alatti gyermek esetén az 5/2003. (II. 
biztosítása érdekében a szükséges dokumentumokat 2012. 19.) ESzCsM rendelet 3.számú melléklet szerinti 
december 3 l-ig szerezzék be.IGAZOLÁS tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 

gyermekrõl kizárólag MOZGÁSKORLÁTOZOTT 
dr. Gócza Tamás            GYERMEK ESETÉN;

jegyzõ

Munkában a zsûri
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