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Hajdú László polgármester és Szabó Szidónia jegyző 
2014. április 24-én otthonában, népes családja, 
gyerekei, unokái körében köszöntötte ajándék-
kosárral és virágcsokorral Kalmár Pista bácsit 

90. 
születésnapja alkalmából.

Ez úton kívánunk további jó egészséget, 
sok boldogságot és hosszú életet neki!

A 90 éves Kalmár Pista bácsit köszöntöttük

Ezúton gratulálunk a Búzavirág Énekkar tagjainak, 
akik az április 26-án Szolnokon megrendezésre került 
KÓTA Országos Népzenei Minősítő Hangversenyen, 

a térségi minősítőn “KIVÁLÓ”, az országos 

minősítőn “ARANY” minősítést szereztek.

További munkájukhoz sok sikert és kitartást 
kívánunk!

Hajdú László

polgármester A  három napos program keretein 
belül kerül megrendezésre a 

és a 

is  
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szűkszavúan, de hivatkozásaiban tartalmazta a legfontosabb A 2014.április 24-i sorosi, nyílt ülésen 
rendelkezéseket. A ki nem fejtett területre törvényességi történtekről
észrevétel érkezett, amely vezérvonala volt a módosításnak.

Az ülésen a Képviselő-testület: - Meghatározta a Jászkiséri Városi Óvoda beiratkozás 
- Meghallgatta Hajdú László polgármester időpontját, mely a következő képen alakul:
beszámolóját a két ülés között történt fontosabb A 2014/2015. nevelési évre történő óvodai beíratások 
eseményekről, a képviselő-testület megbízása alapján időpontja 2014. május 19.-22. között történik.
végzett feladatokról, a folyamatban lévő önkormányzati - Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta a 2013. évi 
beruházások helyzetéről. belső ellenőrzésekről szóló tájékoztatót.
- Meghallgatta és egyhangúlag elfogadta Szabó 
Szidónia jegyző tájékoztatóját az I. negyedéves képviselő- A 2014.április 30-i soron kívüli, nyílt ülésen 
testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű történtekről
határozatok végrehajtásáról, hatályon kívül helyezéséről.
- Meghallgatta, megtárgyalta és elfogadta a Jászkisér Az ülésen a Képviselő-testület:
Város Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és - Megtárgyalta és elfogadta a 2013. évi költségvetés 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. teljesítéséről, végrehajtásáról szóló beszámolót.
A beszámoló részletesen bemutatta: - Módosította a 2014. évi költségvetési előirányzatát, az 

- a település demográfiai mutatóit, különös orvosi rendelő pályázat, saját erő hitelből történő biztosítása 
tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira, végett.

- az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, termé- - Egyhangúlag elfogadta Jászkisér Város Önkormány-
szetbeni ellátásokra vonatkozó adatokat, zatának Közbeszerzési Szabályzatát.

- az önkormányzat által biztosított személyes 
-juhi-gondoskodást nyújtó ellátásokat,

- a felügyeleti szervek gyámhatósági, gyermek-
védelmi területen végzett ellenőrzésének megálla-
pításait,

- a jövőre vonatkozó javaslatok, célok maghatáro-
zását a Gyvt. előírásai alapján,

- a bűnmegelőzési cselekvési program és koncepció 
főbb, - elsősorban gyermek és ifjúságvédelemmel 
összefüggő- elemeit,

- a civil szervezetekkel való együttműködés kereteit.
- Elfogadta a a Jászkiséri Városi Óvoda magasabb 
vezetői  pályázat kiírására vonatkozó előterjesztést.
- Egyhangúlag elfogadta a Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás munkájáról, az együttműködés 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót.
- Egyhangúlag elfogadta a KISÉR-SZOLG 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízási szerződésére 
vonatkozó előterjesztést, melyben a Kft. ügyvezetőjének egy 
évre Kovács Károlyt bízta meg.
- Jóváhagyta a Jászsági Többcélú Társulás és 
intézményei 2013. évi költségvetése teljesítéséről szóló záró 
beszámolóját.
- Módosította Jászkun kapitányok nyomában 
túraútvonal konzorciumi megállapodást. A konzorciumi 
megállapodásban változtatások történtek az alábbiak szerint:

1/ Az „Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület“ 
helyett a konzorcium vezetője továbbra is a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat marad.
2/ A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok 
igazgatósága megszűnésével annak jogutódja, a 
Damjanich János Múzeum lép be konzorciumi 
tagként. A fenntartó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzat nem tagja a konzorciumnak.

A határozattal elfogadott 2014. évre szóló költségvetést, 
hozzájárulást az Önkormányzat részéről a módosítások nem 
érintik.
- Módosította a köztemetőről és a temetkezésről szóló 
15/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendeletét. Az eddigi rendelet 

Ezúton hívjuk fel olvasóink figyelmét, 
hogy a 

Képviselő-testület következő soros, 
nyílt ülését 

2014. május 29-én 14 órakor 
tartja 

a Városháza házasságkötő termében, 
melyre 

sok szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

A Jászkiséri Városi Óvoda
értesíti a kedves szülőket, 

hogy a 2014/2015. nevelési évre 

történő óvodai beíratás: 

2014. május 19.-22. között 
történik,

a Kossuth téri óvodában
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Megkezdődik a sportpálya felújítása-juhi-

Értesítjük a tisztelt Lakosságot,

hogy az ÉAOP-5.1.2/D3-09-2f-2010-0001 azonosító 
számú "Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztéséhez 
kapcsolódó bel- és csapadékvíz rendezés Jász-
Nagykun-Szolnok Megyében I. ütem" 
megnevezésű beruházás keretében a kivitelezők 
2014. május hónapban az alábbiakban felsorolt 
utcákban kívánnak munkát végezni.:

Apáti, Hevesi, Dózsa György, Zrínyi, Nagykör út, Tó, 
Béke, Kút, Kittenberger, Mező, Perem, Vágóhíd, 
Rózsa, Fő, Liliom, Kossuth tér, Viola, Velence, Deák 
Ferenc, Szabadság, Petőfi, Gólya (volt Bokányi 
Dezső), Pázmány Péter, Rákóczi, Csap, Virág, 
Szegfű.

Startmunkáról

2014. április 31-el, 257 fő START közmunka-programban 
foglalkoztatottnak járt le a szerződése.
Úgy véljük, hogy az eddigi foglalkoztatás hasznos volt, mind a 
foglalkoztatott emberek, mind településünk számára.
A képzéssel járó közfoglalkoztatásban részt vevők sikeres 
vizsgát tettek, és reméljük, hogy a tanultakat hasznosítani fogják 
és tudják a jövőben.
Sajnálatos módon 2014. május 1-től szeptember 30-ig 
egyenlőre, mindössze 40 fő foglakoztatására van lehetőség, akik 
május 1-el el is kezdték a munkát.
A térkő gyártó üzemben folyamatosan 3 fő dolgozik. Az ott 
gyártott térkövek településünk közterületein, valamint az 
intézmények udvarain kerülnek felhasználásra, melynek 
eredményei már látványosak és rendezett településképet 
mutatnak.

-juhi-

A térfigyelő kamerarendszer 
fejlesztése

Jászkisér Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 
térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére. Az elnyerhető, 
vissza nem térítendő támogatásból az alábbi helyeken 
szeretnénk bővíteni a rendszert:

ź Apáti út  2 db
ź Fő út  8 db
ź Kiskör út  4 db
ź Ladányi út  7 db
ź Petőfi út  5 db
ź Bocskay utca  1 db
ź Sülyi út  5 db
ź Vágóhíd út 10 db
ź Szabadság utca - Tompa Mihály utca 
kereszteződésénél  2 db
ź Hevesi út - Tó utca kereszteződésénél  3 db
ź Hősök tere  2 db
ź Attila út  2 db
ź Széchenyi utca - Vadász utca keresztező-
      désénél  1 db
ź Hunyadi út - Gát út kereszteződésénél  2 db
ź Jókai utca - Könyök utca kereszteződé-
      sénél  1 db
ź Kinizsi út  2 db
ź Napsugár utca  3 db
ź Somogyi Béla utca  4 db
ź Bacsó Béla utca  2 db
ź Nagykör út  8 db
Összesen 74 db

A kamerarendszer fejlesztésével szeretnénk növelni a 
lakosság biztonságérzetét és ezzel egy időben, a bűnözési 
hajlandóság visszaszorulását.
Az eddig kiépített rendszer eddig is sok segítséget adott a 
rendőrégi felderítésekhez. 
A kiépítés  megkezdésének tapasztalatai alapján 
elmondható, hogy a kamerával felszerelt helyeken a 
bűnelkövetések száma jelentősen csökkent.

-juhi-



Munkában a zsűri
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A Mezőgazdasági Start munkaprogram

Immár több mint egy éve kezdődött a mezőgazdasági 
START munkaprogram, mely a mai napig is sikeresnek 
mondható és 15 főnek biztosít  munkalehetőséget. 
Az itt dolgozók színvonalasan el tudják látni feladataikat, 
megtanulták és becsületesen végzik a rájuk bízott munkát, 
melynek eredményeként ma már nagy mértékben fejlődött 

a telephely és környékén kialakított mezőgazdasági 
terület. Elkészült a birkahodály, a fóliasátrakban 
konyhakerti palántákat termesztenek.
Jelenleg 85 birka és 8 bárány, valamint egy éber puli kutya 
alkotja az állatállományt.
Az Önkormányzat földterületein 2,5 ha-on kukoricát, 3,5 
ha-on őszi búzát vetettek.
Az 5000 m2 konyhakerti veteményesben megtalálható a 
karalábé, káposzta burgonya, hagyma, fűszernövények, 
stb., melyek a település önkormányzati intézményeiben 
kerülnek felhasználásra. 
Összességében elmondható, hogy a program sikeres és 
várhatóan a jövőben sem lesz akadálya a folytatásnak és a 
fejlesztésnek.

Szabados László

Mint már arról többször is hírt adtunk, városközpon-
tunkban Jászkisér Város Önkormányzata LEADER 
pályázati forrás elnyerésével valósítja meg a játszótér 
építését. 
Az elnyert pályázati forrás 10 millió Ft, melyhez az 
önkormányzat 2.700 eFt önerőt biztosít. A játszótér a 
2-14 éves korosztály számára lesz használható.
A játszótér építése elkezdődött. 

Az ünnepélyes átadás 2014. 06. 06-án 
18 órakor lesz.

Új ünnep született! 
Az országgyűlés ünneppé nyilvánította a jászok és kunok 
önmegváltásának napját, melynek tiszteletére a helyi 
általános iskolában is megemlékeztek erről a jeles napról.
A polgármester úr köszöntőjét követően  helyi 
drámaszakkörösök képekkel és zenével színesített műsorát 
láthatták az érdeklődők, majd Borbás Ferenc  jászkapitány 
rendhagyó történelem órája következett a hagyományőrzés 
jegyében. 
Az ünneplés a Redemptiós  Emlékműnél koszorúzással 
zárult.  
Nagyon köszönjük a szervezők, segítők , lebonyolítók 
és szereplők áldozatos munkáját!

Humán munkaközösség


