A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA

XIII.évfolyam 9.szám

A 90. éves Margit nénit
köszöntöttük
Hajdú László polgármester és Szabó Szidónia jegyzõ
2013. október 2-án otthonában ajándékkosárral és
virágcsokorral köszöntötte,
Balogh Sándorné, Margit nénit
90. születésnapja
alkalmából.
Ezúton kívánunk további jó egészséget, sok boldogságot
családja körében!
-juhi-

1956-ra
emlékezünk
2013. október 22-én 1730-kor
a Mûvelõdés Házában.

A megemlékezést követõen
koszorúzás az 56-os
emlékmûnél!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2013. szeptember 12-i, soros, nyílt ülés
összefoglalója:
Az ülésen a Képviselõ-testület
Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta Hajdú
László polgármester tájékoztatóját a két ülés között történt
fontosabb eseményekrõl, a képviselõ-testület megbízása
alapján végzett feladatokról.
Meghallgatta a jegyzõ beszámolóit az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének féléves teljesítésérõl,
valamint a Polgármesteri Hivatal által 2012. II. félévében
és 2013. I. félévében végzett feladatokról.
A beszámolókat egyhangúlag elfogadta.
Egyhangúlag elfogadta az Alapszolgáltatási
Központ Szakmai Programjának módosítását, melybe
ezen túl nem kerül be az intézményben a területileg
illetékes ellátottjogi képviselõ neve. Természetesen a
képviselõ neve és elérhetõsége ezen túl is jól látható helyen
kifüggesztésre kerül.
Elfogadta a költségvetési elõirányzat módosításáról szóló elõterjesztést, melyre az ”értékteremtõ

közfoglal-koztatás szilárd burkolatú utak építése” projekt
keretén belül felmerülõ egyéb építmény vásárlása miatt
volt szükség.
Támogatta a helyi önkormányzatok mûködõképessége megõrzését szolgáló 2013. évi kiegészítõ
támogatásra pályázat benyújtását. Felhatalmazta a
polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok aláírására.
Felhatalmazta Hajdú László polgármestert a
„Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban“ c.
pályázathoz kapcsolódó vagyonrendezési megállapodás
aláírására.
Egyhangúlag elfogadta a Tiszamenti Regionális
Vízmûvek Zrt. részvényeinek önkormányzati tulajdonba
adásáról szóló elõterjesztést, melyben hozzájárul a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. által értékesített TRV
Zrt. 1db 10.000 Ft névértékû törzsrészvény 38.200 Ft-ért
való megvásárlásához.
A TRV arról adott tájékoztatást, hogy az üzemeltetés
jogszerû megteremtése érdekében, az ellátásért felelõs
települési önkormányzatok tulajdont kell, hogy
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szerezzenek. Az MNV Zrt. összesen 201 db 10 000 Ft
névértékû törzsrészvényt értékesít az üzemeltetés
szempontjából érintett önkormányzatok részére.
A Jászsági Többcélú Társulás le nem zárt vagyoni
helyzetérõl szóló elõterjesztés ügyében a következõ
határozatot hozta:
A Képviselõ-testület javasolja a JTT osztatlan közös
vagyonát, továbbá Jászkisérre esõ 6.6%-ot (kb.
1.256.640.- Ft) az Önkormányzat részére felosztani,
kifizetni.
Támogatta a Jászsági Ivóvízminõség-javító
Önkormányzati Társulás Ivóvízminõség javító beruházás
tárgyú projekt mûszaki tartalmát illetõ változásbejelentését, valamint a Támogatási Szerzõdés
módosítását, melyre a támogatási szerzõdés téves
adminisztrációs hibáiból adódóan volt szükség.
Egyhangúlag elfogadta az önkormányzat 4/203.
(III.1.) költségvetési rendeletének módosítását, melyben a
költségvetési rendelet fõösszege 913.758. e Ft-ról, 934.061
e. Ft-ra módosul
Támogatta a Jászkiséri Sportegyesület pályázati
támogatási kérelmét, melyben az Önkormányzat a Sportegyesület pályázatának megvalósításához 1.701.767 Ft
önrészt biztosítását kérték.
A Jászkiséri Sportegyesület a Magyar Labdarúgó
Szövetségéhez két támogatási jogcímen nyújtott be
pályázatot. Pályafelújítás és utánpótlás nevelési feladatok
ellátására 2.450.135 Ft pályázati összeghez 1.060.000 Ft
önrészt, valamint utánpótlás nevelési feladatok ellátására
melynek megítélt támogatás összege 5.718.144 Ft, ahol
641.767 Ft önerõt szükséges biztosítani.
Felhatalmazta Hajdú László polgármestert a
Tiszamenti Regionális Vízmû Zrt. által kezdeményezett,
önkormányzati tulajdonban lévõ vízi-közmû elemek
vagyonértékelési szerzõdésének aláírására.
Jászkisér Város Önkormányzata tulajdonát képezõ
víziközmû-vagyonra vonatkozó átfogó közmûvagyonértékelést kíván elvégeztetni a TRV Zrt., melynek során
teljes körûen számba kell venni az Önkormányzat
tulajdonát képezõ víziközmû-vagyont, el kell végezni a
vagyonér-tékelés céljának megfelelõ mûszaki
állapotfelmérést és strukturált, objektum szintû eszköz-,
ill. vagyonleltárt kell készíteni.
Jászkisér Város Önkormányzata a TRV Zrt. -vel kötött
üzemeltetési szerzõdést versenyeztetési eljárás
lefolytatása céljából kötik, miszerint a TRV Zrt.
felhatalmazást kap az Önkormányzattól a versenyeztetési
eljárás lefolytatására. A TRV Zrt. a feladatok teljes körû
ellátásáért 20 000 Ft+Áfa megbízási díjra jogosult, mely
díj a felek között korábban kötött üzemeltetési
szerzõdésben meghatározott bérleti díj terhére kerül
beszámításra.
Egyhangúlag elfogadta a 0244/4 hrsz.-ú
önkormányzati földterület haszonbérleti szerzõdésének
módosításáról szóló elõterjesztést, melyben a
Mezõgazdasági Startmunka Mintaprojekt megvalósításához szükséges földterületet, elõzetes egyeztetés
alapján visszaveszi az Agroszöv Zrt. által bérelt
földterületekbõl.

2013. október

A módosított terület nagyságából 2013. október 1-tõl
2015. december 31-ig még 5 ha területet saját használatba
von, ezzel 6 hektárral csökkentve a bérbe adott területet.

A 2013. szeptember 27-i soron kívüli, nyílt ülés
összefoglalója:
Az ülésen a Képviselõ-testület:
Javasolta a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény
értelmében 1 fõ delegálását az Intézményi Tanácsba,
Ádám Kálmán személyében, hogy képviselje Jászkisér
Város Önkormányzatát.
Javasolta továbbá, hogy Pély Község Önkormányzata
további 1 fõt delegáljon az Intézményi Tanácsba.
Egyhangúlag támogatta a „Háziorvosi rendelõk
és védõnõi szolgálat felújítása és akadálymentesítése
Jászkiséren” elnevezésû ÉAOP-4.1.2/A-12-2012-0004
jelû pályázat önerejének csökkentésére, az EU Önerõ
Alapra való pályázat benyújtását. A projekt önereje
18.407.252,- Ft, melynek 50 %-nak biztosítására van
lehetõség a pályázat kapcsán. A BM EU Önerõ Alap
támogatás vissza nem térítendõ támogatás.
Hozzájárult 15 fõ közfoglalkoztatott 2013.10.01.
-2013.11.30. közötti idõszakban történõ foglalkoztatására.
Az újabb közfoglalkoztatás elindítására 2013.10.01. –
2013.11.30. közötti idõszakban lesz lehetõség.
A közfoglalkoztatásban 15 fõ 6 órában történõ foglalkoztatását tudjuk biztosítani.
Elfogadta az Önkormányzati folyószámlahitel
igénybevételérõl szóló elõterjesztést, melynek értelmében
45.000.000.-Ft összegû folyószámlahitel felvételét
határozta el az átmeneti likviditási problémák kezelésére.
A hitel végsõ lejárata: 2013.december 20.
Egyhangúlag támogatta a Jászkiséri XIV.
Pünkösdi Vigadalmi Napok 2014. június 6-7-8.
LEADER pályázat benyújtásáról szóló elõterjesztést.
A pályázat bekerülési költsége bruttó 2 924 700 Ft.
Maximum elnyerhetõ pályázati forrás bruttó 2 000 000 Ft.
Felkérte a PH Pénzügyi Osztály vezetõjét, hogy az
önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet
rendezvények szervezési kerete terhére tervezze be a
szükséges pályázati önerõ összegét, 924 700 Ft-ot.
A pályázati önerõ biztosítása megbontva:
Pendzsom Néptánc Egyesület bruttó 512 500 Ft,
Rendezvények keret
bruttó 412 200 Ft.

Ez úton hívjuk fel olvasóink figyelmét,
hogy a
Képviselõ-testület következõ soros,
nyílt ülését

2013. október 31-én 14 órakor
tartja
a Városháza házasságkötõ termében,
melyre
sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
-juhi-

2013. október
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Hamarosan megkezdõdhet az egészségház felújítása.
Jászkisér Város Önkormányzata „Háziorvosi rendelõk és
védõnõi szolgálat felújítása és akadálymentesítése
Jászkiséren” (ÉAOP-4.1.2/A-12-2012-0004) elnevezéssel
nyújtott be 2012. novemberében pályázati dokumentációt
az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program
keretén belül.
A pályázatot elsõ körben forráshiány miatt tartalék listára
helyezték. Majd nagy örömünkre és meglepetésünkre a
napokban érkezett meg a támogató döntésrõl szóló levél,
melyben értesítettek bennünket, hogy a maximális
támogatási igénnyel, 60 millió Ft-tal támogatja az Irányító
Hatóság pályázatunkat.
A projektbõl a használaton kívüli, erõsen romló állapotú
volt tüdõgondozó szárny teljes felújítása (nyílászárók
cseréje, fûtési rendszer kialakítása, akadálymentesítés,
szigetelés, vakolatjavítás, új rendelõk, várótermek

kialakítása, parkolási lehetõségek biztosítása) történik
meg, ezen kívül a jelenlegi orvosi rendelõk
fûtéskorszerûsítése, hõszigetelt nyílászárók cseréje,
akadálymentesítés, az orvosokat kiszolgáló helyiségek
kialakítása, valamint eszközbeszerzés.
A felújítás után dr. Kolláth Bálint a jelenleg védõnõk
részére kialakított rendelõbe költözik át, a védõnõk pedig a
felújított új szárnyban kapnak helyet, ezáltal biztosított
lesz a betegek és orvosok részére is a megfelelõ ellátottság,
hely, valamint a jogszabályi elõírásoknak is megfelelünk.
A kivitelezés 2014 tavaszán kezdõdhet meg.
A rendelések zavartalan biztosításáról a késõbbiekben
tájékoztatjuk a lakosságot.
Jelenleg a támogatási szerzõdés dokumentációjának
elõkészítése zajlik.
TM

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:
Háznál történõ oltás díja:

3000,-Ft/eb
3500,-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.
Veszettség ellen csak mikrochippel megjelölt eb oltható. A 164/2008. /XII.20./ Fvm rendelet
elõírásai alapján 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 oltási helyszínei és idõpontjai:
Jászkisér Sülyi út 2013.10.19. 09-12 óráig
Polgármesteri Hivatal 2013.10.20. 09-12 óráig
Az oltást végzõ állatorvos:

Dr. Batki István

Amennyiben a tulajdonos nem oltatja be kutyáját szabálysértési bírságra számíthat!
Dr. Batki István állatorvos

2013. október
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Jászsági Honismereti Egylet találkozója Jászkiséren
A Jászsági Honismereti Egylet a Csete Balázs
Helytörténeti Gyûjteményben 2013.09.17-én
tartotta soron következõ gyûlését.
Az egyletet 18 jász település, valamint Besenyszög
város honismerettel foglalkozó vezetõi alkotják.
Negyedévente üléseznek és mindig más település
ad otthont találkozóiknak.
Jászkiséren 7 település vett részt Jászjákóhalma,
Jászfényszaru, Jászberény, Jászapáti, Alattyán,
Jászalsószentgyörgy és Jászkisér.
A megjelenteket Hajdú László polgármester,
Balogh György igazgató és egyesületünk tagjai

fogadták. A polgármester úr köszöntõje után a
megjelentek a Jászság tanyasi iskoláival foglalkoztak.
Az eddig összegyûjtött anyagot szándékoznak még
kiegészíteni és egy közös kiadványban megjelentetni
A települések beszámoltak az aktuális és tervezett
honismereti munkáikról és elõttünk álló ünnepségekrõl.
Ezt követõen a gyûjtemény megtekintésére került
sor.
TM

Évfolyamok találkozója 2013.
Kedves volt Diákjaink! Tisztelt Szülõk és Támogatók!
A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Szakképzõ Iskola, Kollégium
gimnáziumi intézményegységének igazgatósága, nevelõtestülete, tanulóifjúsága
és a
Baráti Kör Alapítvány
szeretettel hívja és várja
a jászapáti gimnázium egykori és jelenlegi tanulóit, tanárait, a szülõket és a támogatókat

a 2013. november 9-én, szombaton 18 órakor kezdõdõ
„A második száz év kapujában”
mottóval megrendezésre kerülõ

nosztalgiázással egybekötött jótékonysági estre
Az est védnöke: dr. Ternyák Csaba – egri érsek
Programok:
Képes bemutató a centenáriumi eseményekrõl, diákjaink bemutatói, iskolatörténeti kiállítás, teaház,
találkozás és beszélgetés a régi tanárokkal, fényképnézegetés régi idõkrõl, tombolasorsolás és tánc
élõzene kíséretében.

A belépõjegyek ára:4500 Ft
Az osztálytalálkozót is szervezõ osztályok tagjainak 4000 Ft. Elõzetes kérés alapján külön
osztálytermet is biztosítunk számukra.
Információk az iskola honlapján: www.szechenyi-jaszapati.sulinet.hu/

Kérjük, hogy részvételi szándékukat

2013. október 31-ig jelezzék
a 57/540-960 telefonszámon.
Munkában a zsûri
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