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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt

Idõpont: 2012. március 14. 
Programtervezet:

13 h Koszorúzás Csete Balázs sírjánál, 

majd a Fõ úti iskolaépületben 

elhelyezett Csete Balázs emléktáblánál
14 h A jászkiséri és a csepeli Csete Balázs 

Általános Iskolák közös mûsora a 
Kossuth emlékmûnél,
utána az emlékmû koszorúzása

Mindenkit szeretettel várunk!

az 1848-49-es 
Szabadságharc és Forradalom 
emlékére rendezendõ ünnepségre. 

TÁJÉKOZTATÁS

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
JÁSZKISÉR

területén a kötelezõ kéményseprõ-
ipari közszolgáltatást

2013. II. félévében:
július, szeptember, október, november

hónapokban végezzük.

A szolgáltatás tényleges idõpontjáról 8 nappal 
elõbb értesítést adunk. Kérjük, hogy törvényi 
kötelezettségüknek eleget téve, a közszolgál-
tatás elvégezhetõségének feltételeit biztosí-
tani szíveskedjenek.

A Fûtéstechnikai Kft. nevében megköszönjük 
segítõ közremûködését!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata képviselõ-testülete 

2013. január 22-i, soron kívüli ülésérõl

A Képviselõ-testület: Jászkisériek Baráti Egyesülete    883.920.- Ft 
-   Felülvizsgálta a Jászkisér Város Roma Nemzetiségi Jászkiséri Polgárõr Egyesület    460.000.- Ft 
Önkormányzatával megkötött Együttmûködési megállapo- Ifjúsági Egyesület          61.849.- Ft 
dást. Az együttmûködési megállapodás 2012. június 1-én Rubin Életmód-tanácsadó Egyesület    125.547.- Ft 
került aláírásra határozatlan idõre és 2013. január 1-én lépett Római Katolikus Egyházközség    200.000.- Ft 
hatályba. A törvényi elõírás szerint az együttmûködési Református Egyházközség                 200.000.- Ft
megállapodást minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. A összesen:                         10.541.583.- Ft
megállapodást módosítás nélkül, változatlan tartalommal a A támogatásban részesült szervezetek elszámoltak az 
testület egyhangúlag elfogadta. önkormányzat felé a támogatási összegek felhasználásáról. 
-   Egyhangúlag elfogadta a felnõtt és gyermek (vegyes) Ez a támogatási összeg tartalmazza a képviselõk által 
háziorvosi szakmával kötött bérleti, valamint egészségügyi különbözõ civil szervezetek részére felajánlott tiszteletdíj 
ellátási szerzõdések módosításait. értékét is. 
-   1 ellenszavazattal elfogadta azt a javaslatot, hogy az -   Megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Képviselõ-
Önkormányzat ne csatlakozzon a 2013. évi Megyei Parlagfû- testületi és Bizottsági tagok 2012. év II. félévi ülésein történõ 
mentesítési Alaphoz. Az elmúlt évek tapasztalata alapján részvételének felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót.
önállóan is el tudta látni ezt a kötelezõ feladatot, -   Felülvizsgálta és elfogadta Jászkisér Város Önkormány-
közfoglalkoztatási programokon belül, így megspórolja a zata 2013. évi Egészségtervét. A testületi tagok kérték az 
csatlakozási hozzájárulás összegét, mely 51 650.- Ft, s egészségterv cselekvési programjában felvenni a fiatalok 
amennyiben a pályázaton nem nyer, az Önkormányzat részére drog prevenciós elõadások, programok szervezését, a 
elveszti a befizetett összeget. Hanyi-Tiszasülyi árvíztározó körüli kerékpártúra szervezé-
-   Egyhangúlag elfogadta a Jászkiséri Településüzemel-tetési sét, valamint a korai gyermekvállalással, a depresszióval kap-
Intézmény, a Mûvelõdés Háza és Könyvtár, a Polgármesteri csolatos programok szervezését illetve a gyermekes szülõk 
Hivatal valamint az Óvoda költségvetési elõirányzatainak bevonását a programokban. A terv végrehajtásával a Szociális 
módosítását. Bizottságot bízta meg. 
-   A módosításokra a JÁTI-nál a megnövekedett bevételek -   Módosította az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának 
miatt, a Mûvelõdés Házánál eszközbeszerzés miatt, a zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet 13. és 13. a 
Polgármesteri Hivatalnál vagyonnyilvántartó program mellékletét.
beszerzése miatt, az Óvodánál az intézményi ellátottak és az -   Tulajdonosi hozzájárulását adta a HHE North Kft. részére 
alkalmazottak térítési összegének változása miatt volt szerviz út létesítésére, mely a HHEN-Jászkisér1 jelû 
szükség. mélyfúrás helyszínének megközelítéséhez szükséges.

-   Meghatározta a Jászkiséri Településüzemeltetési Intéz-
A 2013. január 31-i soros, testületi ülésen történtek: mény (JÁTI) által mûködtetett általános iskola épületek 
-   Hajdú László polgármester beszámolt a két ülés között 2013. évi tanterem-tornaterem, sportudvar, uszoda, szauna és 
történt eseményekrõl és a képviselõ-testület megbízása büfé bérleti és használati díjait és nyitva tartásának lehetséges 
alapján végzett feladatokról. idejét, melyek a következõk:
A Képviselõ-testület: Tanterem bérlet: 3 000 Ft/óra
-   Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a 2012. IV. Tanterem bérlet:
negyedévben hozott határozatok végrehajtásáról, lejárt (informatikai tanfolyam,
határidejû határozatok hatályon kívül helyezésérõl szóló  továbbképzés esetén min. 12 fõ)   2 500 Ft/óra
beszámolót. Tanterem bérlet:
-  Meghatározta a 2013. évi, Önkormányzat által szervezett (táboroztatás, szállás esetén, 
rendezvények idejét és megszavazta a rendezvényekre melyben belefoglaltatik a szociális 
fordítható költségek összegét. blokk használata is)   1 000 Ft/fõ/nap
-   Elfogadta a helyi civil szervezetek és egyházak Aula:            10 000 Ft/óra
beszámolóját az önkormányzati támogatások felhaszná- Bem úti tornaterem:   2 000 Ft/óra
lásáról.    tömegsport céljára:   1 500 Ft/óra
2012. évben az alábbi civil szervezetek valamint egyházak Petõfi úti tornaterem:   3 000 Ft/óra
kaptak támogatást:    tömegsport céljára:   2 300 Ft/óra
Jászkiséri Sport Egyesület 1.687.000.- Ft Büfé bérleti díja (tartalmazza a rezsi költséget is)
természetbeni támogatás rezsi költségekre               20 000 Ft/hó

   915.000.- Ft
Pendzsom Néptánc Egyesület 1.480.947.- Ft Tanuszoda:
Önkéntes Tûzoltó Egyesület 1.000.000.- Ft  -    8+4 alkalomra szóló bérlet:   4 000 Ft 
Önkéntes Tûzoltóság 3.000.000.- Ft -    4+2 alkalomra szóló bérlet:   2 400 Ft
Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány    380.000.- Ft (A bérletek felhasználása 2013. december 31-ig lehetséges!)
'48-as Polgári Kör    147.000.- Ft -    Napijegy       600 Ft
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Szauna használat: 500 Ft/alkalom/fõ, minimum 4 fõ esetén, Zalka Máté út 1. sz.) lakosokkal.
illetve minimum 2 000 Ft befizetése esetén -   Módosította az Önkormányzat 2012. évi költség-vetésérõl 
Az uszoda nyitva tartását szorgalmi idõszakban  szóló 4/2012.(III.09.) önkormányzati rendeletét.

hétköznap 16-20 óráig -   Meghatározta a Mûvelõdési Háza és Könyvtár 2013. 
január 1-étõl érvényes terembérleti díjait az alábbiak szerint:szombaton 14-19 óráig állapítja meg.
?Kávéház: 3 500.- Ft/óraSzorgalmi idõszakon kívül a nyitva tartást a JÁTI saját 

hatáskörében állapítja meg. ?Elõtér: 3.000.- Ft/óra
A szauna nyitva tartási idõben hétköznap kizárólag 17-19 óra ?Kistermek, klubok 2.500.- Ft/óra
között, szombaton 15-18 óra között vehetõ igénybe, elõzetes ?Kistermek, klubok:
(minimum 1/2 órával történõ) bejelentkezés alapján. (tanfolyam, továbbképzés esetén min 12. fõ)
A sportudvar és tornaterem szorgalmi idõszakban hétfõtõl- 1.500.- Ft/óra
péntekig 16 óra után, szombaton egész nap látogathatók, míg ?Nagyterem: 4.000.- Ft/óra
szorgalmi idõszakon kívül szintén a JÁTI illetékes a nyitva ?Próbaterem: 3.500.- Ft/óra
tartás megállapítására. folyamatos bérlet esetén 2.500.- Ft/óra
A bérleti díjak befizetése nyitva tartási idõben a helyszínen, ?Egész ház (rendezvények):    12.000.- Ft/óra 
vagy elõzetes bejelentés illetve bérlet megvásárlása esetén a                  maximum     60.000.- Ft/nap
JÁTI pénztáránál történik. ?Egész ház eszközökkel
A pénztár hétfõn, szerdán és pénteken 8-12 között tart nyitva. (vendéglátással járó rendezvények):
A képviselõ-testület az elmúlt idõszakhoz képest komoly 100.000.- Ft/ alkalom 100 fõig
engedményeket fogadott el a tanuszoda és tornaterem 150.000.- Ft/ alakalom 100 fõ felett
használatáról, annak érdekében, hogy Jászkisér lakosságának ?Egész ház (A Jászkiséren mûködõ egyesületek és civil 
tömegsport iránti kedvét és igényét minél jobban kielégítse. szervezetek által szervezett bevételes rendez-vények után.)    
- Határozatot hozott a volt tûzoltószertár bérletbe 25.000.- Ft/alkalom
adásáról és megállapította annak bérleti díját. A határozat ?Kávéház egy rendezvényre (külsõs vendéglátó végzi):
értelmében Jászkisér Város Önkormányzata Képviselõ-      15.000.- Ft/rendezvény
testülete bérbe adja a Fõ út 7. szám alatti volt tûzoltószertár A képviselõ-testület a megállapított bérleti díjakat évente 
helyiséget a Tiszamenti Regionális Vízmûvek Kft. részére felülvizsgálja.
2013.01.01. naptól legfeljebb 2027. december 31-ig. A -juhi-
helyiség összkomfortos (víz, villany, termálvízfûtés), 
szociális blokkal, irodai bútorzattal és felszereléssel ellátott, 
zárt-õrzött udvaron helyezkedik el. A testület a bérleti díjat 
nettó 250 000 Ft/hónap összegben állapította meg, mely 
összeget a jövõben évenként felülvizsgálja.
- Felhatalmazta Hajdú László polgármestert a 
„Közösségi célú tájgazdálkodási infrastruktúra kialakítása a 
Hanyi-Tiszasülyi Árvízszint csökkentõ Tározó Területén“ c. 
pályázathoz való csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására.
- A projekt jelenleg engedélyezési fázisban tart. A 
kiépítendõ csatornák a jövõben lehetõséget biztosítanak a 
vizekkel való hatékonyabb gazdálkodásra akár belvíz-
elvezetési, akár tájgazdálkodási céllal. A nyilatkozat nem 
kötelezi a várost az infrastruktúra használatára, ez csak egy 
lehetõség a jövõre nézve.
- Meghatározta a belterületi kivett beépítetlen 
területek bérleti díját. A beépítetlen belterületek rendben 
tartása az Önkormányzat feladata. Településünkön több 
olyan belterületi kivett beépítetlen terület létezik, mely 
mûvelésre alkalmas, vagy legeltetés, kaszálás útján rendbe 
tarthatóvá válna. Kérelmek érkeztek az Önkormányzathoz 
olyan céllal, hogy helyi lakosok vállalnák bizonyos területek 
rendbetartását mûvelés, valamint kaszálás és legeltetés útján. 
Ezért az Önkormányzat - amennyiben igény van rá - bérbe 
adja ezeket a területeket, melyeket a bérlõ a vele kötött 
megállapodásban foglaltaknak megfelelõen használ és 
rendben tart. 2013. január 1-étõl a belterületi kivett 
beépítetlen mûvelésre alkalmas területek bérleti díját 3 
Ft/m2/évben, a mûvelésre alkalmatlan belterületi kivett 
beépítetlen területek bérleti díját 1 Ft/m2/évben határozta 
meg.
-   Haszonbérleti szerzõdéseket kötött illetve hoszszabbított 
meg önkormányzati tulajdonú területekre, Bódi Gábor 
(Jászkisér, Damjanich u. 45. sz.) és Balogh József (Jászkisér, 

Mammogárfiás szûrés Jászkiséren

Tisztelt Hölgyek!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2013. március 25. és 
március 27. 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. Azok a 
46-65 év közötti hölgyek, aki nem kapnak behívót a 
népegészségügyi szakigazgatási szervtõl (volt 
ÁNTSZ), 2013. március 10-ig a következõ 
telefonszámon kérhetnek idõpontot 06-30-257-2836, 
valamint a háziorvostól is szükséges beutaló a 
vizsgálatra. 
A szûrõbusz a Csete Balázs Általános Iskola Jászkisér, 
Petõfi út 1. sz. alatti udvarán fog üzemelni. A 40-45 év 
közötti hölgyek körében lehetõség van a háziorvosuktól 
kért beutaló alapján a szûrés igénybevételére, melyre a 
helyszínen illetve a 06-30-257-2836 telefonszámon 
kérhetnek idõpontot. 
Kérjük saját érdekükben kihasználni a városunkba 
érkezõ vizsgálatot, mellyel Önök költséget spórolnak 
meg.

30 30
2013. március 25. 8-12 óra és 12. -16.  

30 302013. március 26. 8-12 óra és 12. -16.
30 302013. március 27. 8-12 óra és 12. -16.

Polgármesteri Hivatal
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Jászkisér Város Önkormányzata 2013. január 22-én Alsósztregován megszületik Madách Imre, akinek az 
17 órai kezdettel tartotta meg ünnepi rendezvényét Ember tragédiája c. mûvét köszönhetjük. Január 22-
a Magyar Kultúra Napja alkalmából a mûvelõdési én, Szatmárcsekén Kölcsey Ferenc befejezi mûvét, a 
házban. Himnuszt, melyet 1844-ben Erkel Ferenc zenésít 
Az ünnepség kezdetén a Búzavirág Népdalkör meg. Egészen mást jelent számunkra, mint más 
közremûködésével énekeltük el a Himnuszt. nemzetnek. Himnuszunknak nemzeti ereje van, 
Ez után Hajdú László polgármester ünnepi összetartozásunkat jelképezi. Lélekig hatoló, 
köszöntõjét hallgathatták meg a jelenlévõk. könnyet fakasztó, imaszerû, magasztos költemény.
Beszédében elmondta, hogy méltán került az A történelmi tényekkel, adatokkal gazdagított, 
ünnepek sorába Nemzeti Imánk befejezésének színes, élmény dús beszéd után a Búzavirág 
napja, 1823. január 22. Kölcsey Ferenc nemzetünk Népdalkör elõadását hallgathattuk meg és a 
kultúráját, életét és történelmét tárta elénk mûvében. Pendzsom Néptánc Egyesület Hajnaltûz csoportja 
Köö zösségünk kultúráját az határozza meg, hogy kunsági táncokat mutatott be. Végezetül a jászapáti 
milyen értékeket követ. Mi pedig büszkék lehetünk Színjátszó kör szólistái szórakoztatták a közönséget 
kultúránkra, a kultúrát terjesztõ intézményeinkre és operett- és slágerdalokkal. 
civil szervezeteinkre, melyek közül a rendezvényen az Az estet a Szózat közös éneklésével zárult. 
alábbi közösségek mûködtek közre: a Búzavirág Gratulálunk a szervezõknek, elõadóknak és 
Népdalkör és a Pendzsom Néptánc Egyesület, amely fellépõknek az est folyamán nyújtott színvonalas 
2012-ben a területi Príma díjat elnyerte. mûsorért.

TMEzt követte Ádám Kálmán képviselõ ünnepi beszéde. 
1823 januárja különös hónapja volt történelmünk-

Az eseményrõl készült videó megtrkinthetõ a Fans nek, kultúránknak. Január elsején megszületett 
TV (www.fanstv.hu) weboldalán, illetve városunk Petrovics István kiskõrösi mészáros gyermeke, aki 
honlapjáról  is elérhetõ (www.jaszkiser.hu).magyar irodalmunk egyik leghíresebb és legtermé-

kenyebb költõje lett, Petõfi Sándor. Január 21-én 

A Magyar Kultúra napja Jászkiséren

Jelenleg elérhetõ adások:

? Villáminterjú Hajdú László polgármesterrel
? A Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar 

2012.12.22)
?Sportbál és riport a sportvezetõkkel 
      (2013.01.12.)
?Bemutatkozik a Csete Balázs Általános Iskola
?A Magyar Kultúra Napja (2013.01.22.)
?Felejthetetlen pillanatok a jászkiséri óvodában

karácsonyi 
      koncertje (

Az adások közvetlenül elérhetõk wboldalunkról a  
(www.jaszkiser.hu), valamint megtalálhatók a 
Fans Tv weboldalán (www.fanstv.hu).
A jövõben is folyamatos tájékoztatást adunk az 
elérhetõ videókról.

 A Fans TV jászkiséri adásaiFát osztottunk

2013 januárjában több mint 150 db átmeneti 
segélykérõ kérelem érkezett a Polgármesteri 
Hivatalba, melynek nagy többsége tûzifaigénylésre 
irányult. Jászkisér Város Önkormányzata 
lehetõségeihez mérten igyekszik segíteni a 
rászorulókat. 
2012. évben a Belügyminisztérium támogatásával 
80 mázsa tûzifát osztott ki a Szociális Bizottság. 
Az idei kérelmek alapján a Bizottság elsõsorban 
rászorultság alapján vizsgálta a beadott kérelmeket 
és adott természetbeni támogatást. Így január 
hónapban 110 család részére 250 mázsa tûzifát 
biztosított az önkormányzat, melyet a JÁTI 
munkatársai osztottak ki. 
A fát a tavalyi évben startmunkában, ill. a tûzoltók 
által közterületekrõl kivágott fák által tudta az 
önkormányzat biztosítani. Reméljük, hogy ezzel a 
támogatással is segítettünk a téli idõszakot 
átvészelni a rászoruló családoknak. 

TM
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