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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

Mammogárfiás szûrés Jászkiséren
Tisztelt jászkiséri 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 év feletti hölgyek körében lehetõség van a háziorvosuktól kért beutaló alapján a szûrés
igénybevételére, amennyiben az elõzõ mammográfiás vizsgálat idõpontja óta az egy év már
eltelt (legalább egy nappal), illetve panaszmentesek. Õk a helyszínen illetve a 06-30-257-2836
telefonszámon kérhetnek idõpontot.
Kérjük saját érdekükben kihasználni a városunkba érkezõ vizsgálatot, mellyel Önök költséget
spórolnak meg.

2013. március 25.
2013. március 26.
2013. március 27.

8-12 óra és 12.30-16.30
8-12 óra és 12.30-16.30
8-12 óra és 12.30-16.30
Polgármesteri Hivatal

Jászkisér Város Önkormányzata ezúton intéz
FELHÍVÁST
Jászkisér város lakóihoz
a település tisztasága érdekében.
Lakókörnyezetét mindenki köteles tisztán tartani.
Kérjük közösen akadályozzuk meg az illetéktelen szemétlerakók
megjelenését, udvariasan figyelmeztessük a szemét eldobálókat, vegyék
fel, amit véletlenül elejtettek.

Városunk tisztasága közös ügyünk!
Évente több millió forintba kerül a szemétmentesítés,
amely összeget, hasznos és fontos célokra is lehetne
fordítani!
Jászkisér Város Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató Jászkisér Város Önkormányzata képviselõ-testülete
2013. februári üléseirõl
A 2013. február 14-i soros, nyílt ülésén történtekrõl
Az ülésen a Képviselõ testület
?
Megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi tervezett

karbantartási feladatokról szóló tájékoztatót. A karbantartások fedezetét az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezése során figyelembe kell venni.
A tájékoztató részletesen tartalmazza az Alapszolgáltatási
Központ, az Óvodák, a Mûvelõdés Háza, a Könyvtár, a
Tájház, az Általános iskola épületeinek, a Polgármesteri
Hivatal, Orvosi és Fogorvosi rendelõk, a JÁTI, a Sportpálya
valamint a Vendégház szükséges karbantartási feladatait.
?
Elõzetesen megtárgyalta Jászkisér Város 2013. évi
költségvetését a jogszabályi változások és a jelenleg
rendelkezésre álló adatok figyelembevételével és hozzájárult
a költségvetés-tervezés folytatásához.
?
Felhatalmazta a polgármestert a Jászsági Többcélú
Társulás 2013. június 30. napjával való megszüntetésével
kapcsolatos egyeztetések, tárgyalások lefolytatására, a
megszüntetési döntés végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.
?
Hozzájárult a KEOP 4.10.0/A kódszámú, “Helyi hõ és
villamosenergia igény kielégítésére megújuló energiaforrásokkal” címû pályázaton való induláshoz.
2013. február 18-i soron kívüli, nyílt ülésén
a Képviselõ-testület:
?
Határozott a KEOP 4.10.0/A kódszámú, “Helyi hõ és

villamosenergia igény kielégítésére megújuló energiaforrásokkal Jászkisér önkormányzati tulajdonú épületeiben”
címû a “Napelem telepítése Jászkiséren I.” és a “Napelem
telepítése Jászkiséren II.” pályázatok benyújtásáról, az
azokhoz szükséges önerõ biztosításáról és elfogadta az Eseti
Közbeszerzési Szabályzatot.
A pályázat megvalósulási helyszínei:
Projekt I.: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatal,
Tûzoltólaktanya
összköltsége:
30.391.608.-Ft,
önrész:
4.558.741.-Ft,
igényelt támogatás:
25.832.867.-Ft
Projekt II.: Csete Balázs Általános Iskola Petõfi úti
épülete
összköltsége:
53.543.200.-Ft,
önrész:
8.031.480.-Ft,
igényelt támogatás:
45.511.720.-Ft
?
Magyarország 2013. évi központi költségvetésrõl szóló
törvényben foglaltakra figyelemmel kinyilvánította, hogy a
törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar
Állam által történõ átvállalását igénybe kívánja venni.
?
Az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazta a
polgármestert hogy megtegye a törvény szerinti nyilatkozatokat, intézkedéseket az adósság részét képezõ
értékpapírokat kölcsönjogviszonnyá alakítsa át és kösse meg
a törvény szerinti megállapodásokat.
?
Utasította a polgármestert, hogy az adósság-átvállalással
kapcsolatos intézkedéseirõl a soron következõ testületi ülésen
tájékoztassa a testületet.

A Képviselõ-testülete 2013. február 28-i soros, nyílt
ülésérõl
?
Elvégezte Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselõtestülete a 2013. évi gazdasági év költségvetésének részletes
vitáját és azt egyhangú szavazással elfogadta, arról rendeletet
alkotott. A költségvetés fõösszege mindösszesen:
744.791.000,- Ft. A bevételek (iparûzési adó, súlyadó,
személyi jövedelemadó) az elmúlt évhez viszonyítva
csökkentek, ennek ellenére a kötelezõ és önként vállalt
feladatait színvonalas közszolgáltatással látja el.
A feladatellátás személyi és tárgyi feltételeit a költségvetés
97 %-ban felemészti, így felújításra és fejlesztésre
mindösszesen 3 % marad. A pályázati lehetõségek figyelése
és kihasználása fokozott figyelmet igényel. A 2010 – 2014.
évekre elfogadott gazdasági program beruházásait (részben
már megkezdettek) a költségvetésben tervezték pl:
egészségház felújítása, járda építések, útalapok készítése,
ivóvízminõség javítás, csapadékcsatorna készítése. Az
önkormányzat által irányított költségvetési szervekben
foglalkoztatottak létszámát 117 fõben, a közfoglalkoztatottak
létszámát 9 fõben hagyták jóvá. Az általános iskola
pedagógusai a Magyar Államhoz kerültek.
?
Határozatot hozott a háziorvosi (házi gyermek-orvosi),
fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történõ
ellátásáról. A szerzõdések aláírásával a polgármestert bízta
meg.
?
Az államháztartásról szóló „stabilitási törvény” az
adósságot keletkeztetõ ügyletekbõl eredõ fizetési kötelezettség költségvetési tervezését írja elõ.
Az összegeket 2014-16 évekre megtervezték, azt a testület
egyhangú szavazással elfogadta.
?
Megismerte a Képviselõ-testület a rágcsálóirtási
szabályokról, kötelezettségekrõl szóló beszámolót. Az
egészségügyrõl szóló törvény (1997. CLIV. tv.) a betegséget
terjesztõ vagy egészségügyi szempontból káros, miniszteri
rendeletben meghatározott rovarok, rágcsálók irtásáról,
madarak távoltartásáról, az érintett testület vagy épület
tulajdonosa (bérlõje, használója, kezelõje, illetõleg a
gazdálkodó szerv vezetõje vagy üzemeltetõje) köteles
gondoskodni. Kérik a lakosságot, hogy a fentiek ismeretében
járjanak el és a hatósági intézkedését igénylõ esetekben a
Polgármesteri Hivatalhoz vagy a Járási Népegészségügyi
Intézethez adjanak jelzést. (5100 Jászberény, Lehel Vezér tér
9. sz. II. emelet telefon: 57/501-490)
?
Támogatta a Mûvelõdés Háza és Könyvtár és a Csete
Balázs Helytörténeti Gyûjtemény kérését és pályázat
készítéséhez 250.000,- Ft önerõt biztosít. Az intézmény a
tárgyi eszközeit, berendezéseit kívánja fejleszteni.
?
Megismerte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Fõosztálya által
végzett vizsgálat megállapításait a vagyongaz-dálkodásról.
Az elõírásoknak megfelelõen az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodásról szóló rendeletét módosította.
?
Hajdú László polgármester bejelentette, hogy a jegyzõ
álláshelyre beérkezett pályázatokból Szabó Szidónia
pályázatát fogadta el. Kinevezéséhez ezúton is gratulálunk és
eredményes munkát kívánunk.

Papp János, Juhász László
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Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2013. évi tüdõszûrõ vizsgálatot

2013. április 03. (szerda) – 2013. április 16. (kedd)
között végzik Jászkiséren.
Szûrés helye: Jászkisér, Kossuth tér 10. szám alatti Mûvelõdés Háza épülete.
Szûrési idõpontok:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

12-17
8-13
12-17
8-13
8-13

óráig
óráig
óráig
óráig
óráig

utolsó szûrési nap 2013. 04. 16-án (kedd) 8-12.30 óráig!
1. A szûrési napokon, kérjük legkésõbb 16.00, illetve 12.00 óráig jelenjen meg, ellenkezõ esetben a
vizsgálatot nem minden esetben tudják elvégezni!
2. Személyi igazolványát és TB kártyáját /TAJ számát/ a szûrés elvégzéséhez feltétlen hozza
magával, a szûrés elvégzéséhez a betegkártya bemutatása szükséges!
3. A szûrés 40 éves életkor felett ingyenes és évente egyszeri alkalommal AJÁNLOTT!
4. A szûrés 40 év alattiak számára térítési díjköteles (1700,- Ft/fõ) és beutaló szükséges. A vizsgálati
díj befizetésére vonatkozóan a helyszínen kapnak részletes tájékoztatást!
5. A 18 év alattiak szûrését csak szülõi beleegyezéssel végzik.
Kérem, hogy a szûrõvizsgálaton saját érdekében szíveskedjen megjelenni!
Szabó Szidónia
jegyzõ

Tisztelt Lakosság!
A 2012. évben megnövekedett a szabadtéri tûzesetek száma, ezért a Jászberényi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség kiemelt feladatként kezeli a hasonló esetek megelõzését. A szabadtéren történõ nyílt láng
használatára jelenleg is több hatályos jogszabály rögzít elõírásokat:
· 1996. évi XXXI. törvény a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról 18. §
· 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról 64. – 67. §
· 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegõ védelmérõl
· 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet az erdõk tûz elleni védelmérõl
· 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról 567. – 569. §-ai és 606. §
A fenti jogszabályi elõírások betartását a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség folyamatosan
ellenõrizni fogja. Továbbá vizsgálni fogja a tûz keletkezését követõen, hogy a terület tulajdonosa, illetve
kezelõje megtett-e mindent a jogszabályi elõírások érvényesülése érdekében. Amennyiben megállapítást
nyer, hogy a tüzet tûzvédelmi szabály megszegése idézte elõ – a tûzvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervezetekrõl, a tûzvédelmi bírságról és a tûzvédelemmel foglalkozók kötelezõ élet- és
balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján eljárást
kezdeményez az érintettel szemben.
Kérjük a T. Lakosságot, hogy az ingatlanán keletkezõ, elszáradt növényi maradványokat a heti
hulladékszállítási napokon zsákba vagy kötegelve rakják ki.
Benedek József
közbiztonsági referens
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Elindult a startmunka
Hosszú várakozás után megkezdték munkájukat a
közfoglalkoztatottak a startmunka projektekben.
Jászkisér Város Önkormányzata 5 projektre pályázott.
A tavalyi évben sikeres belvízelvezetõ rendszer
karbantartása, a közúthálózat karbantartása, az
illegális hulladéklerakók felszámolása és a téli
értékteremtõ foglalkoztatás mellett az idén új
programként mezõgazdasági projektet is indított az
önkormányzat. 2013. március elsejével a téli
értékteremtõ foglalkoztatás és a mezõgazdasági
startmunka indult el 55 fõ regisztrált álláskeresõ
részvételével. A közfoglalkoztatottak napi 8 órában
dolgoznak a település több pontján. Nemcsak a már
megszokott feladataikat végzik (közterületek tisztán
tartása, hulladék szedés, parkgondozás), hanem
folytatódik a tavalyi évben elkezdett térkõgyártás,
melynek végterméke a település intézményeinek
területén, köztereken kerül majd kihelyezésre.

A szintén sikeres utcabútorok gyártása és kihelyezése
az idei évben szintén folytatódik, emellett épületek
felújítására is sor kerül.
A startmunka mellett hosszú közfoglalkoztatás
keretében 9 fõ is megkezdte munkáját. Õk az
intézmények feladatainak ellátását segítik elõ
tevékenységükkel. Munkájukat 6 órában és 4 hónap
idõtartamban látják el. Várhatóan 2013 április
hónaptól a belvízelvezetõ rendszer karbantartása és
az illegális hulladéklerakók felszámolás startmunka
projektek is elindulnak.
Az önkormányzat a közfoglalkoztatással igyekszik a
segélyen élõket visszavezetni a munka világába és
esélyt adni arra, hogy visszakerüljenek a
munkaerõpiacra.

Élelmiszer a rászorulóknak

A Fans TV jászkiséri adásai

Jászkisér
V á ro s
Ö n ko r m á n y z a t a
a
Gyermekétkeztetési Alapítvány 2012. évi EU
Élelmiszersegély programjában vett részt, mely
két fordulóban zajlott.
A tavalyi évben tej alapú élelmiszerek kerültek
kiosztásra.
A második fordulóra 2013. februárjában került
sor, ahol alapélelmezési cikkekbõl (liszt,
tésztafélék, keksz, konzerv) álló csomagot
sikerült közel 1200 fõ hátrányos helyzetû és
létminimum alatt élõ személy részére kiosztani.
A település vezetése a kötelezõ feladatai mellett
igyekszik minden lehetõséget megragadni és
kihasználni, hogy a lakosok megélhetését
segítse.
Köszönjük
a
Családsegítõ
és
Gyermekjóléti
Szolgálat,
a
Jászkiséri
Településüzemeltetési
Intézmény
munkatársainak, a Polgármesteri Hivatal szociális
ügyintézõinek, valamint Krizsai Sándornak, akik
segítettek
az
élelmiszerek
szállításában,
pakolásában, a lakosok kiértesítésében és a
csomagok kiosztásában. Bízunk abban, hogy az
elkövetkezendõ idõben is lesz mód arra, hogy
segíthessünk.

TM

Jelenleg elérhetõ adások:
?
Villáminterjú Hajdú László polgármesterrel
?
A Jászkiséri Pedagógus Nõi Kar karácsonyi

koncertje (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
?
Beszélgetés Benedek Józseffel
a Csete BalázsHonismereti Egyesület
Elnökével
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.

TM
Munkában a zsûri
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