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Hajdú László, Cseh Gáborné, Hudák István
az átvett díjakkal

Erre gondolva kívánok Jászkisér Város Önkormányzata és Kedves Jászkisériek!
a magam nevében Istentõl áldott békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket és hitben, reményben teli sikerekben gazdag Hamarosan eltelik ez az év. Gyorsan elszálltak a napok, hol 
boldog új esztendõt minden jászkiséri polgárnak.jó, hol rosszabb eseményekkel tûzdelve.

A karácsonyhoz közeledve akaratlanul is visszatekintünk a Kívánom, hogy a 2013-as esztendõ legyen jobb, mint az 
múló esztendõ kusza történéseire. Rohan az idõ, idei volt, hogy a 315-ik zsoltár szavai vezéreljék 
felgyorsultak a világ dolgai. Kevesebb idõ jut egymásra, a cselekedeteinket:
valódi emberi érzelmek kinyilvánítására. Talán ezért 
várjuk annyira a Karácsonyt. Ilyenkor igyekezünk több 

     „A magasságban dicsõség Istennek,figyelmet idõt szentelni egymásra. Egy pillanatra 
     Békesség legyen földön embereknek,megpihenünk és megajándékozzuk a szeretteinket jó 
     És jóakarat mindenféle népnek és nemzetségnek!”szóval, kedvességgel, egymás iránti szeretet és tisztelet 

erejével. Felidézzük a gyermekkori karácsonyokat, 
emlékezünk azokra akik már nem lehetnek közöttünk de 

                                                                                                  
õrizzük és tovább adjuk gyermekeinknek mindazt, amit 
tõlük kaptunk. Megtanítjuk a hagyományokat. Ezek az 
igazi emberi érzések, melyekbõl feltöltekezünk a 

                                                                                            küzdelmes hétköznapokra, hogy a türelem és a tisztelet 
vezérelje cselekedeteinket. Hajdú László                                                                                             

polgármesterEz az ünnep a legszentebb a legjobban várt ünnepünk, 
azért is, mert a születés az élet legszebb pillanata. 

Beszámoló Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-testülete 2012. november havi üléseirõl

2012. november 14-i soron kívüli ülés tájékoztatója 2012. november 29-i soros, nyílt ülés beszámolója

Tájékozódott a Képviselõ-testület a 2013. évi Döntött a testület: a Hanga Tivadar (Besenyszög, 
költségvetési koncepcióról. A költségvetés elõkészítéséhez Kossuth út 51. sz. alatti lakos) által megvételre felajánlott 
csak a Kormány által meghatározott fõ sarokszámok Jászkisér Szabadság út 9. sz. alatti 52 m2 területû 
ismertek, ezekbõl látható, hogy kemény megszorítások éve üzlethelyiséget nem kívánja megvásárolni. (Az ingatlan 
lesz a 2013-as esztendõ. Fõ célkitûzés, mint eddig is a önkormányzati tulajdonú földterületen van.)
település mûködõképességét biztosítani minden áron. Elfogadta a téli átmeneti közfoglalkoztatásra 
Tények: a lakosságszám csökken, a fiatalok elköltöznek, a vonatkozó pályázat benyújtásának tervét. A közfoglal-
lakosság öregszik, munkahelyteremtést szinte csak a start koztatás 2012. december 3- 2013. február 28-ig napi 6 órában 
munkaprogram jelent. A költségvetési év fõ feladatait a 30 fõ számára nyújtana munkalehetõséget. A pályázathoz 
következõkben határozták meg: szükséges saját erõt a 2013. évi költségvetésbõl vállalja 
· a település mûködõképességének legalább a biztosítani. (Központi forrás hiányában nem valósul meg a 
jelenlegi szinten történõ megtartása, az alapellátási foglalkoztatás. szerk.)
intézmények mûködésének biztosítása, az ellátási szint A 2013. évi költségvetési tervezéshez szükséges még 
megtartásahiányos központi adatok birtokában a következõ 
· kistermelõi piac kialakítása, szolgáltatóház, helyi szándéknyilatkozatot hozta: „Jászkisér Város Önkormány-
áruk boltjának kialakításazata Képviselõ-testülete (továbbiakban: Képviselõ-testület) 
· közterületi fásítás, (meglévõ faállomány karban-megállapítja, hogy az Önkormányzat rendelkezésére álló 
tartása)saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló 
· környezetvédelem terén az illegális szemétlerakások az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
megelõzése,köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és 
· zöldhulladék lerakó, település szintû komposztáló, ingatlan vagyon mûködtetését a 2013/2014-es tanévtõl 
létesítése, kijelölésevárhatóan nem képes vállalni.” Amennyiben a központi 
· járda-, és útépítés, (korszerûsítés) prioritási sorrend finanszírozás lehetõvé teszi az ingó és ingatlan vagyon 
alapján és középtávú terv szerint, temetõi fõbejárati járda újra mûködtetését az Önkormányzat megvalósíthatónak ítéli.
építése
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Rendeletet módosított az intézményeknél · a hatékonyabb közterület fenntartás, városszépítési 
alkalmazandó élelmezési nyersanyag normákról és a térítési akciók szervezése
díjakról. A rendelet a 22/2011. (IX.28.) kiegészítése, minden · közforgalmú települési szolgáltatások elõtt parkolók 
más pontja érvényes. A gyermekétkeztetés intézményi térítési kialakítása 
díjai:· eszközfejlesztés, (játszótér) köztéri bútorok elhelye-

zése Megnevezés Térítési díj  Ft/ fõ/nap
· közremûködés a település közbiztonságának biztosí-

Óvodás gyermek 295tásában
· a csapadék elvezetési árkok központosított Óvodás tízórai   80
tisztántartása, 

Iskola napközis tanuló 256+ÁFAa közvilágítás korszerûsítése, napenergia felhaszná-
    kedv. 130+ÁFAlás lehetõségének kihasználása

· civil szervezetek részére célhoz kötötten több forrás Iskolai ebédlõs tanuló 177+ÁFA
biztosítása a költségvetésben a támogatásra     kedv.   90+ÁFA
· egészségház bõvítése, felújítása, ivóvízminõség 

Iskolai uzsonna   80+ÁFA
javító és belterületi csapadékcsatorna projektek befejezése     kedv.   40+ÁFA
A gazdálkodás eddig minden évben nehéz körülmények 

Bölcsõdei gyermek 340között indult. Az idei évben 60 millió Ft hiánnyal kezdõdött 
   kedv. 170az év. A rendelkezésre álló folyószámlahitel 30 %-át 

használta fel, így biztosítva a mindenkori fizetõképességet. A Bölcsõdei dolgozó 490
2013-as év ugyanilyen takarékos gazdálkodást kíván. 

Értékelte a Képviselõ-testület a 2012. év harmadik Módosította a 2012. évi költségvetési elõirányzatot, mely 
negyedévének teljesítési adatait. A fõ mutatók ismerete érintette az iparûzési adó bevételi elõirányzatát, az 
fegyelmezett és takarékos gazdálkodást tartalmaz. A intézmények dologi költségeinek belsõ átcsoportosítását, az 
költségvetés bevételei 80 %-ban teljesültek. A kiadási oldal iskola áram és vízdíjához az emelkedett költségeknek 
teljesítése 77 %-os. A beszámolót egyhangú szavazással biztosítását és egyéb pl. a bérmaradványok felhasználását. 
elfogadták. Tudomásul vette Holló Zoltán képviselõ november 

Megismerték és elfogadták a 2013. évi munkatervet. havi tiszteletdíjáról való lemondását a Pendzsom Néptánc 
A testületi ülések ideje a hónap utolsó csütörtöke délután 14 Egyesület javára.
óra és mindenki számára nyílt. Hozzájárult eredményes éves munkája elismerése 

Meghatározták a 2013. évi önkormányzati gyanánt Hajdú László polgármester jutalmazásához. A 
rendezvényeket, azok idõpontját, helyszínét, közremû- jutalom összege 2 havi munkabér.
ködõket, felelõsöket, melyek az alábbi módon kerülnek Megismerte a FANS internetes TV társaság ajánlatát. 
meghirdetésre: honlap, plakát, újság, hangosbemondó, A cég az önkormányzat jobb kommunikációját kívánja 
meghívók. segíteni havi 3 órás ingyen szolgáltatással. Kérésük az 

Beszámoltak végzett munká-jukról a munkabi- önkormányzat számára hátrányos dolgot nem fogalmaz meg. 
zottságok. A testület elé kerülõ anyagokat minden esetben A testület megbízta a polgármestert, hogy a szerzõdés 
elõkészítették, döntésképtelenség hiányzás vagy más ok pontosítása után azt írja alá. 
miatt nem volt. Papp János

Meghívó

A Jászkiséri Pedagógus 
Nõi Kar 

szeretettel meghívja 

Önöket 

2012. december 22-én 

16 órai 
kezdettel 

a Mûvelõdés Házában 
tartandó 

karácsonyi hangversenyére.

Karácsonyi csomag 
idõseknek

Jászkisér Város 
Képviselõ-testülete 

600.000,- Ft 
pénzösszeget biztosít 

ajándékcsomag készítéséhez a 
település 70 éven felüli idõsei 

részére, melyet még az ünnepek 
elõtt kézhez vehetnek. 



Jászkiséri Tudósító 32012. december

Megemlékezés az 1956-os Forradalom és Szabadságharcról

Jászkisér Város Önkormányzata 2012. október 23-án 17 Szabadságért” emlékérem kitüntetést adományozta Silye 
órai kezdettel tartotta meg ünnepi megemlékezését az 56 Sámuel részére.
évvel ezelõtti eseményekre a Mûvelõdés Házában. Az ünnepség Kuncz László színmûvész énekes-prózai 
Ádám Kálmán önkormányzati képviselõ köszöntötte a mûsorával folytatódott, majd a megemlékezés koszorúit 
megjelent vendégeket és a település lakóit. helyezték el az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 
A rendezvény a Himnusz közös eléneklésével kezdõdött, tiszteletére készült emléktáblánál és Silye Sámuel 
majd Hajdú László polgármester ünnepi köszöntõjét kopjafájánál. Az ünneplõ közönség mécseseket és 
hallgathatták meg a jelenlévõk. Ezt követõen Faragó László gyertyákat helyezett el az áldozatokra emlékezve. Az 
Gyöngyös város polgármestere mondott ünnepi beszédet, ünnepség a Szózat közös éneklésével fejezõdött be. 
abból az alkalomból, hogy a jászkiséri születésû 1956-os A rendezvényen a Búzavirág Népdalkör tagjai is 
forradalmár, Silye Sámuel Gyöngyösön dolgozott. közremûködtek. 
Tragédiájában is egyik legszebb és legnemesebb történelmi TM
ünnepünk, mely egyrészt nemessége, másrészt idõbeli 
közelsége miatt is leginkább megérintett bennünket a 
magyar múlt valamennyi történelmi eseménye közül. A 
gyöngyösiek 2007-ben „Gyöngyösért 1956” posztumusz 
kitüntetést adományozott Silye Sámuel részére ezzel is 
kifejezve mártírhalála elõtti tiszteletét.
A megemlékezések sorát dr. Nemes András, a Jászkisériek 
Baráti Egyesületének elnöke folytatta, aki ismertette az 
1956-os eseményeket, azok következményeit és emlékezett 
az áldozatokra. 
Hajdú László polgármester Silye Sámuel húgának, Silye 
Eszternek adta át Jászkisér Város Önkormányzata 
díszpolgári cím posztumusz díját. 

Silye Sámuel rövid életrajza: Silye Sámuel 
Jászkiséren született 1932. február 16-án, földmûves 
családban. Iskolai tanulmányait a Jászkiséri Református 

Népiskolában, a Jászapáti 
Katolikus „Gróf Széche-
nyi István” Gimnázi-
umban és a Miskolc-
Diósgyõr-Vasgyárban 
vasesztergályos tanonc-
ként (1950-1952) végez-
te.  
1954. évben hívták be 
sorkatonai szolgálat telje-
sítésére, ahol a tüzérségi 
alakulatnál tizedesi foko-
zatot kapott. 
Az 1956-os Forradalom 
és Szabadságharc idején 
katonai szolgálatának 
harmadik évét töltötte 

Budapest X. kerületében (Kõbányán) amikor 1954. 
november 4-én a katonákat kivezényelték Budapest 
védelmére a megszálló Vörös Hadsereggel szembeni 
harcra. A hatalmas túlerõvel szemben a harc hiábavaló volt. 
1957 évben a katonaságtól leszerelt és visszament dolgozni 
korábbi munkahelyére. 1959. június 5-én a munkahelyén 
letartóztatták, majd 1959. szeptemberében elsõ fokon, 
novemberben másodfokon halálra ítélte a Katonai Bíróság, 
melyet 1959. november 21-én reggel 7 óra 2 perckor a 
Kozma utcai börtönben végrehajtottak. 1990 évben Fûr 
Lajos honvédelmi miniszter hõsi helytállásának 
elismeréseként posztumusz õrnaggyá léptette elõ. 1991 
évben Göncz Árpád köztársasági elnök „A Hazáért és 

Vigyázzunk a szén- monoxiddal 
a fûtési szezonban!

Színtelen, szagtalan gáz. Mérgezése minden évben 

többek életét követeli. Az „éber halál” oka nem más, 

mint a szén-monoxid. A katasztrófavédelem országos 

sajtókampányt szervezett, cél a figyelemfelhívás, az 

emberi élet megóvása. 

A szén-monoxid-mérgezés az egyik leggyakoribb 
háztartási baleset, amelyet legtöbbször a helytelenül 
használt tüzelõberendezés, kémény, kályha, kandalló, 
gázsütõ, gázszárító, gázkazán, gáz vízmelegítõ, stb. 
okoz. Szén-monoxid a tökéletlen égés során szabadul 
fel, veszélye abban rejlik, hogy színtelen, szagtalan, a 
levegõnél szinte alig könnyebb, nem irritáló gáz, 
amely megakadályozza, hogy a vér megfelelõ 
mennyiségû oxigént szállítson.

A balesetek viszonylag kis anyagi ráfordítással 

megelõzhetõek lennének, hiszen a szénmonoxid-

koncentráció emelkedését a szén-monoxid-érzékelõk 

jelzik. Ezek az eszközök rendkívül hatékonyak, 

nagymértékben segítik a balesetek megelõzését. 

Jelenleg csak a hazai háztartások kis részében van 

ilyen érzékelõ, pedig a nemzetközi tapasztalatok 

szerint is jól használhatóak a balesetek megelõzésére.

Szintén rendkívül fontos, hogy az állampolgárok 

minden fûtési szezon elõtt ellenõriztessék a tüzelõ-, 

fûtõberendezések és a kémények mûszaki állapotát, 

karbantartottságát, ezzel fontos lépést tesznek saját 

biztonságuk érdekében.

Az ellenõrzést célszerû olyan szakemberre bízni, aki a 

mûszaki biztonsági felülvizsgálat elvégzésére is 

jogosult. Fontos az is, hogy azokat a helyiségeket, 

amelyekben a tüzelõberendezések találhatóak, 

rendszeresen szellõztessék, így is megakadályozható a 

mérgezõ gázok felhalmozódása.

Benedek József
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Szabó Erika Szolnokon köszöntötte a Kormányablakok az ügyintézés. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2013. 
ötszázezredik ügyfelét.  Az Közigazgatási és Igazságügyi január 1-jétõl 9 járási hivatal jön létre, 15 településen 
Minisztérium államtitkára Magyarország Alaptörvényének kirendeltség, 19 településen állandó ügysegéd várja az 
díszkiadását és egy oklevelet nyújtott át Árvai Gyula ügyfeleket. A többi 35 helyen pedig a polgármesteri 
Lajosnak. hivatalokban a hét különbözõ napjain tartanak ügyfélfogadást 

a járási hivatal munkatársai.  Így, mind a 78 településen Az ünnepséget követõen Szabó Erika elmondta a járási 
biztosított lesz az ügyintézés valamilyen formája.  A hivatalok kialakításának fontos célja, hogy az 
megyében a tervek szerint jövõre 16 kormányablak állampolgárok egyszerûbben és gyorsabban intézhessék 
alakul.ügyeiket.  Szakmai szempontok alapján, példaértékû 

egyeztetés után október 31-éig országosan 2760 
önkormányzattal állapodtak meg a kormánymegbízottak. A 
járások kialakításánál alapelv volt, hogy az emberek a lehetõ 
legkevesebb idõ alatt el tudják intézni államigazgatási 
ügyeiket. Az állampolgárok az igazi változást jövõ év végéig 
tapasztalják meg, amikor a mostani okmányirodák bázisán 
megnyílnak a kormányablakok. Az országban 300 helyen 
létre jövõ a kormányablakok munkatársaihoz több mint 
2000 ügyben fordulhatnak majd az ügyfelek. Jelenleg az 
állampolgárok, ha valamilyen államigazgatási ügyet el 
szeretnének intézni, akkor meg kell nézniük, hogy hol, 
milyen idõpontban kereshetik fel az ügyfélszolgálatokat, 
ehhez milyen dokumentumokra van szükség.  Mindez sok 
idõbe és fáradtságba kerül. Az egyablakos ügyintézés 
nemcsak megkönnyíti az ügyintézést, de így az állam 
közelebb is kerülhet az állampolgárokhoz. A területi A kormányablakok ötszázezredik ügyfele Árvai Gyula Lajos 
közigazgatás átalakításával a kormány szeretné azt a bizalmat európai egészségügyi kártya kiváltása ügyében járt az 
is vissza állítani az ügyfél és az állam között, ami az évek integrált ügyfélszolgálaton. A szolnoki vállalkozó elsõ 
során elveszett. Szabó Erika elmondta még, hogy a területi alkalommal kereste fel a szolnoki kormányablakot, mint 
közigazgatás hazai átalakítását nagy figyelemmel kísérik mondta, nagyon elégedett volt azzal a gyorsassággal, és 
Európában. Több országban mûködik hasonló módon  a szakszerû ügyintézéssel, amelyben része volt. Elmondta még, 
közigazgatás, de sehol nem található a mûködéshez hogy szeretne ügyfélkaput is nyitni, amelyre a közlejövõben 
kapcsolódó olyan szerkezeti  változás,  mint  sort is kerít.  
Magyarországon.  A sajtótájékoztatót követõen dr. Szabó Erika államtitkár 
Dr. Kállai Mária megyei kormánymegbízott arról beszélt, megtekintette a leendõ szolnoki járási hivatal épületeit, 
hogy a kistelepülések is támogatják a területi amelyet a város adott át a járási hivatal részére. A helyiségeket 
közigazgatás átalakítást, a járási hivatalok felállítását. A Szalay Ferenc polgármester mutatta be az államtitkárnak. 
megállapodások elõkészítése során arra törekedett a megyei 
kormányhivatal, hogy a lehetõ legtöbb helyen lehetõvé váljon Korim Éva

Mindenki Karácsonya

2012. december 15-én 17 órától

A Muvelodés Házában és az elotte lévo téren!
Programtervezet:

Mindenkit szeretettel várnak a szervezok!

- A Csete Balázs Általános Iskola gyerekcsoportjai elõadásai, az Apáról-fiúra Népi Gyermekjátékok 
  Közösségi Bemutatóján elõadott  produkcióikkal
- Betlehemezés - a Jászsági Hagyományõrzõ Egylet karácsonyi mûsora
- Zenebona Társulat Karácsony címû elõadása 
 (gyerekeknek, felnõtteknek zenés humoros elõadás sok-sok mûhóval a produkció során)

Munkában a zsûri
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