A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

„Karácsony. A legendák szent ünnepe, amely a legszebb,
a legdicsőbb valamennyi közt. Karácsony … e szónál
millió szív dobban össze, s millió ajkról hangzik fel a hála,
a zsolozsma a nagy mindenség Urához, aki beváltá az
ígéretet, s megváltót adott a bűnös emberiségnek.”
/ Ady Endre /

Kedves Jászkisériek!
Rohannak az évek, így ez az év is, mondhatjuk, hogy
gyorsan telt el.
Újból Karácsony közeleg. Év közben sokszor
emlegetjük e csodálatos ünnepet, mégis, mikor így
közel vagyunk hozzá, eszébe jut az embernek, hogy
újból eltelt egy esztendő.
Visszagondolunk az év sűrű eseményeire, a jóra,
rosszra, az örömre, szomorúságra.
Összegzünk, és mindenki saját szemszögéből
megállapítja, hogy jó vagy rossz volt az ó esztendő.
De a mérlegelésnél ne csak az anyagiakat vegyük
figyelembe, hisz az igazi érték talán az, ha
szeretteinkkel együtt lehetünk, erőben, egészségben,
békességben.
Az igazi boldogság az, ha ilyenkor, Karácsonykor egy
pillanatra megpihenünk, és megajándékozzuk
szeretteinket jó szóval, kedvességgel, apró
figyelmességgel.
A Karácsony a szeretet ünnepe, az év legcsodálatosabb ünnepe. Mondhatjuk, Karácsonykor változik
valami. Hisz' Karácsony után már hosszabbodnak a
nappalok. A Karácsonyt megelőző régi természetünnep is a fény győzelmét, az élet diadalát hirdette a
sötétség és a halál felett.
Nálunk, keresztényeknél szintén maradt e fő
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motívum. Az élet győzelme a halál felett nem
változott, hiszen Jézus születése is a legnagyobb
diadal.
A Karácsony ünnepe a remény ünnepe. A feldíszített
örökzöld fenyő az emberek vágyát jeleníti meg. A
tavaszt, a megújuló, termékenységet hozó, újjászületett természet iránt, a szép és kiegyensúlyozott
élet iránt.
A Karácsony egy gyönyörű, meghitt, bensőséges
ünnep. Rajtunk múlik, hogy azzá tegyük.
Ügyeljünk arra, hogy a lelkünket öltöztessük fel, ne a
díszletekre koncentráljunk.
Mert a szeretet az, ami valóban összetart bennünket,
ami összetartja a családot, és minden közösséget.
Ebből töltekezhetünk a küzdelmes hétköznapokra,
hogy a türelem és a tisztelet vezérelje cselekedeteinket.
Vigyázzunk hát e szent ünnepünkre, vigyázzunk és
segítsük egymást, hogy boldogan élhessünk.
Jászkisér Város Önkormányzata és a magam
nevében Istentől áldott, békés, boldog Karácsonyi
Ünnepeket és hitben, reményben teli, sikerekben
gazdag Boldog Új Esztendők kívánok minden
jászkiséri polgárnak!
Hajdú László
Jászkisér Város Polgármestere

2013. december 14.
15 órától
a Művelődás Házában

Programok:
1500-tól
Iskolások fellépése
a Gyimesi Líceum fellépése
2100-tól

Jászmagyarok Koncert
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 28-i soros, nyílt ülésén
az alábbi napirendi pontokat és előterjesztéseket tárgyalta:
Meghallgatta Hajdú László polgármester két
testületi ülés között végzett tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta Kormos
Lajos pénzügyi osztályvezető beszámolóját az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed
éves teljesítéséről.
A beszámolóból kitűnik, hogy mind a bevételek, mind a
kiadások oldalán a tervezett előirányzatok időarányos
teljesítése terv szerint alakult.
Egyhangúlag elfogadta a Képviselő-testület 2014.
évi munkatervét. A tervben 12 nyílt, soros testületi ülés
szerepel, napirendi pontokkal alátámasztva.
Szintén egyhangúlag elfogadta az Önkormányzat
2014. évi rendezvény tervét, melyben törekednek arra,
hogy az állami rendezvények az ünnep napokon
kerüljenek megrendezésre.
Jóváhagyta a belső ellenőrzésre szóló megbízási
szerződést. Az ellenőrzést az At-Ro'21 Bt. fogja végezni.
Szintén egyhangúlag elfogadta a Önkormányzat
2014. évi belső ellenőrzési tervét.
Megtárgyalta és egyhangúlag jóváhagyta a
hatályos törvényi és rendeleti előírások szerinti vektoros
digitális földmérési alaptérképen, részterületeket érintő
módosításokról szóló előterjesztést.
Elfogadta Jászkisér Város 2014-2016. évi
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját, melyet
előzőleg a rendőrséggel egyeztetett és az egyeztetés során
felmerülő ajánlásokat a koncepcióba beépítette.
Rendeletet alkotott a közterületek használatáról.
Módosította a Jászsági Szociális Szolgáltató
Társulás Társulási Megállapodását.
A JTT vagyon felosztására tett javaslatot
megtárgyalta, és a vagyon megküldött táblázat szerinti
felosztását nem fogadja el.
A Képviselő-testület a felosztási javaslat elutasítását azzal
indokolja, hogy az korlátozza a Képviselő-testület vagyon
feletti szabad rendelkezési jogát, mint önkormányzati
alapjogot.
Módosította a költségvetési előirányzat, a szociális
hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarítás
befizetéséről szóló határozatát, melyet a törvényi
változások és értelmezések tettek szükségessé.
Egyhangúlag elfogadta a START közmunka projekt
költségvetési előirányzat módosítására tett javaslatot, mely
a projekt költségvetés 2014. évre áthúzódó kiadásait is
tartalmazza és ezt tárgy évi költségvetésben szükséges
módosítani.
Szintén módosította a költségvetési előirányzatot,
amit a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
tett szükségessé.
Módosította a védőnői szolgálat MEP finanszírozás
növekedés miatti költségvetési előirányzatát . A törvényi
változások következtében a védőnői szolgálat visszamenőleg megkapja a törvényben rögzített juttatásokat, melyek
a jövőben beépítésre kerülnek a bérezésbe.

Az Idősbarát Önkormányzati díjjal járó 100.000 Ft
pénzösszegű támogatás következtében módosította a
költségvetési előirányzatot.
Az összegből, az Alapszolgáltasási Központba, egy
modern, nagyképernyős televíziót vásároltak, mely
hozzájárul az oda látogatók szabadidejének kultúrált
eltöltéséhez.
Szintén módosítani kellett a költségvetési
előirányzatot, mert Jászkisér Város Önkormányzata tagi
kölcsönt nyújtott 2011. évben 7.350 e. Ft összegben a
Jászközmű Szolgáltató Kft-nek, melyből ez évben
törlesztésként 4.262.477 Ft-ot visszautalt.
A költségvetésben nem került tervezésre ez az összeg, ezért
vált szükségessé a módosítás. Az összeget működési célú
tartalékba helyezte.
A TÖOSZ-tól digitális átállásra kapott támogatás
összegével is szükségessé vált a költségvetési előirányzat
módosítása. Jászkisér Város Önkormányzata a Települési
Önkormányzatok Országos Szövetségétől 150.000 Ft
támogatást kapott digitális átállás megvalósulására. A
beszerelés kapcsán beltéri egységek, antennák, kábelek és
szállítási költségek merültek fel. Ennek felosztása
intézményenként az alábbiak szerint megtörtént.
Jászkiséri Városi Óvodánál
39 e. Ft,
Jászkisér Város Önkormányzatnál
17 e. Ft,
Jászkiséri Polgármesteri Hivatalnál
31 e. Ft,
Városi Bölcsődénél
9 e. Ft,
A Művelődés Háza és Könyvtárnál
34 e. Ft,
Alapszolgáltatási Központnál
20 e. Ft
összegben.
A támogatás a kis értékű tárgyi eszközök és a szállítás áfája a
dologi kiadás előirányzat növelésével járt.
Szintén szükségessé vált a költségvetési előirányzat módosítása a TRV Zrt-vel kötött víziközművek bérletiüzemeltetési szerződés szerint.
Jászkisér Város Önkormányzata bérleti-üzemeltetési
szerződést kötött a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a víziközművek
üzemeltetésére, a helyi közműves ivóvízellátás és a
közműves szennyvízelvezetés- tisztítási közszolgáltatás
ellátására. A Jászapáti szennyvíz tisztítótelep üzemeltetési
díjára 3.328.299 Ft+áfa, a szennyvízhálózatra 6.650.757
Ft+áfa, az ivóvízhálózatra 3.036.920 Ft+áfa összesen
(13.025.976 Ft+27%áfa) 16.542.990 Ft-ot számláznak
2013.évben.
Az önkormányzat vállalta, hogy a bérleti díj összegét
kizárólag a víziközműfejlesztés finanszírozására használja
fel a felek által egyeztetett ütemezésben, ezért szükséges az
önkormányzat üzemeltetésből származó bevételi előirányzatát és a gép, berendezések felújítási kiadási előirányzatát
is növelni 16.543 e .Ft-tal.
A Jászkisér – Pély Intézményfenntartó Társulás az
óvodát érintően 2013. június 30-án megszűnt és ennek
pénzügyi elszámolása a Képviselő-testület határozata
értelmében megtörtént.
A két önkormányzat közötti vagyon átadásra (vagyonátadási
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megállapodás értelmében) 2013. június 30-án és a pénzügyi
elszámolásra (2013. augusztus 31-én) sor került.
Amennyiben a 2013. évi költségvetési beszámolóban az
állami támogatás elszámolása részletesen ismertté válik és ez
kihatással lesz az elszámolásra, akkor utólag korrekcióra fog
sor kerülni.
A Testület nem támogatta Sándor Bertalanné,
Semjén, Béke utca 2. szám alatti lakos, Jászkisér, Árvácska
utca 6. szám alatti, 1062 hrsz.-ú ingatlanának megvásárlására
tett javaslatot.
Az elmúlt év végén született az a törvény, hogy egy
önkormányzat területén közterület, intézmény nem viselheti
olyan személy, szervezet, vagy jelkép nevét, amely a XX.
századi önkényuralmi politikai rendszerhez köthető.
A Képviselő-testület a Kulturális Bizottsága javaslata alpján a
Zalka Máté utca nevét Silye Sámuel utcára, a Bokányi
Dezső utca nevét Gólya utcára változtatja.
Határozatot hozott a Művelődés Háza, Könyvtár és
Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény intézményvezetői
pályázati kiírásáról. Az intézmény vezetője, megbízását 5
évre kapta, amely 2014. január 31-én lejár. Emiatt az
intézményvezetői megbízásra új pályázatot szükséges kiírni.
Egyhangúlag támogatta Gócza Zoltán képviselő,
Hajdú László polgármester jutalmazására tett javaslatát. A
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javaslat értelmében Hajdú László polgármestert az
önkormányzat érdekében 2013. évben kifejtett áldozatos és
eredményes munkájáért 2 havi illetményének megfelelő
jutalomban részesíti.
A törvényi előírások változása miatt módosította
Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének
szervezeti és működési szabályzatát.
Támogatta a gazdasági tevékenység folytatására
szolgáló ingatlan vásárlásáról, valamint a vásárláshoz
szükséges hitel felvételéről szóló előterjesztéseket
-juhi-

Ez úton hívjuk fel olvasóink figyelmét,
hogy a
Képviselő-testület következő soros,
nyílt ülését

2014. január 30-án 14 órakor
tartja
a Városháza házasságkötő termében,
melyre
sok szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

Hulladékszállítás változása
A Jászkiséri Településüzemeltetési Intézmény értesíti a lakosságot, hogy a hulladékszállítás a
következő képen alakul az ünnepek miatt:
a hétfői és keddi szállítás
2013. december 23-án,hétfőn
a szerdai és csütörtöki szállítás
2013. december 24-én kedden történik.
A 2014. január 01. (szerdai) szállítás
2014. január 02án csütörtökön történik.

Megértésüket köszönjük!
szolgáltató

X
Piac nyitva tartás változása

A
Jászkiséri
Településüzemeltetési Intézmény
értesíti a lakosságot,
hogy
2013. december 25-én szerdán
és
2014. január 1-én szerdán

A PIAC zárva tart!
Megértésüket köszönjük!
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Tisztelt Jászkisériek!

„Német nyelv az alapoktól„

A tanuszoda továbbra is várja a sportolni,
mozogni vágyó lakosokat.

nyelv képzési tanfolyam indul kezdők számára,

Az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
- 25 m x 11,5 m x 1,2 m-es 28-30 °C
medence használata
- 5 féle fittnes gép (14 db) használata
- Szauna
Nyitva tartás:
Uszoda
16-20-ig
14-19-ig

Szauna
17-19-ig
15-18-ig

hétfőtől péntekig
szombaton
Bérlet ára:
8+4 alkalomra szóló bérlet: 4000 Ft
4+2 alkalomra szóló bérlet: 2400 Ft
1 alkalomra szóló belépő:
600 Ft
Szauna belépő:
500 Ft/alkalaom/fő (minimum 4 fő 2000 Ft)

2014. január 17-én
a Teleházban
keddi és pénteki napokon,
30
00
16 -19 óra közötti időpontokban.
A tanfolyam EU-s támogatottságú, 60 órás.
A jelentkezőknek mindössze a képzési díj 2%-át
kell megfizetni,
ami jászkisériek esetében 1200 Ft.
Jelentkezni lehet:

Torma Mártánál
(Polgármesteri Hivatal, Jászkisér Fő út 7.)

Tel.: 06-30/44-22-925 és
Juhász Lászlónál a Teleházban

Tel.: 06-57/550-170

Bérlet, illetve belépő nyitvatartási időben a
helyszínen váltható az úszómestereknél!

Munkarend változás

„Informatikai aktualitások„

Jászkisér Város Jegyzője értesíti a lakosságot, hogy a
2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről
szóló 28/2012. (IX.4.) NGM rendelet alapján
munkarendváltozás lesz a Polgármesteri Hivatalban.

számítógépes tanfolyam indul kezdők számára,

A munkarend változás az alábbiak szerint alakul:
2013. december 07. /szombat/ munkanap
2013. december 24. /kedd/
pihenőnap
2013. december 21. /szombat/ munkanap
2013. december 27. /péntek/ pihenőnap

A tanfolyam EU-s támogatottságú, 80 órás.
A jelentkezőknek mindössze a képzési díj 2%-át
kell megfizetni,
ami jászkisériek esetében 1600 Ft.

Ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul:
2013. december 06. / péntek / 8:00-12:00
2013. december 07. /szombat/ nincs ügyfélfogadás
2013. december 20. /péntek/ 8:00-16:00
2013. december 21. /szombat/ nincs ügyfélfogadás

2014. január 28-án
a Csete Balázs Általános Iskolában,
keddi és csütörtöki napokon,
00
15
16 -19 óra között.

Jelentkezni lehet:

Torma Mártánál
(Polgármesteri Hivatal, Jászkisér Fő út 7.)

Tel.: 06-30/44-22-925

Szabó Szidónia
jegyző

Munkában a zsűri
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