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Sok szeretettel köszöntjük a
Hölgyeket
Nőnap alkalmából!
Vajas György

Lukácsi György

ifj. Sebestyén Ferenc
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tájékoztató a 2018. febuár 22. napján tartott
soros Képviselő-testületi ülésről
Az ülésen a képviselők:
 Meghallgatták Lukácsi György polgármester
tájékoztatóját a két ülés között történt fontosabb
eseményekről, a képviselő-testület megbízása alapján
végzett feladatokról.
 Meghallgatták a járási tankerület vezetőjét és Kiss
Lajos iskolaigazgatót az iskola udvarán felépítendő fedett
kézilabda pálya fűtési terveiről és kérdéseket tettek fel az
elképzelésekről.
Megállapították, hogy a további tervezéshez szükséges
egy részletes felmérés a fűtési igény kielégítése
céljából.
 A Jászkisér Város Önkormányzata saját
bevételeire, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló
előterjesztést egyhangúlag támogatták.
 Elfogadták Jászkisér Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetését.
 Felülvizsgálták a települési egészségtervét és
meghatározták a 2018. évi programokat.
 A Jászkisér város egészségügyi alap- és szakellátásának helyzetéről szóló beszámolót elfogadták.
 Elfogadták Jászkisér Város Polgármesterének
2018. évi szabadságának ütemezéséről szóló előterjesztést.
 Megválasztották a Szavazatszámláló Bizottságok
tagjait, póttagjait.
 A helyi civil szervezetek beszámolóját a 2017.
évben kapott önkormányzati támogatás felhasználásáról,
meghallgatták és elfogadták.
 Elfogadták Jászkisér Város Önkormányzata 2018.
évi Közbeszerzési Tervét.
 Mó dosították Jászkisér Város Önkormányzata
2017. évi költségvetését.

 A jogszabályok változásának megfelelően,
módosították Jászkisér Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati
rendeletét.
 Hatályon kívül helyezték Jászkisér Város
Önkormányzat Képviselő-testületének egyes rendeleteit.
 Elfogadták Jászkisér város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.
 A rendelési időn kívüli alapellátási szintű Központi
Orvosi Ügyeleti szolgálati ellátásról szóló Vállalkozási
Szerződés módosították, így az ügyeleti díj 68.Ft/fő/hónap lesz a jövőben.
 A HATÁRTALANUL! program Kárpátaljai
szolidaritási programra pályázat benyújtásáról és a
szükséges adományösszeg biztosításáról szóló
előterjesztést elfogadták.
 Módosították a Regio-Kom Hulladékkezelő Kft.vel kötött szerződést.
 Támogatták Cseh Gáborné képviselő 1 havi
tiszteletdíjának felajánlását, melyet a képviselő asszony
a kóbor kutyák befogására és a kinti telephelyen való
ellátására ajánlott fel.
-juhi-

Tisztelt lakosok!
Jászkisér Város Képviselő-testülete
következő, soros nyílt üléseit
00

2018. március 29-én (csütörtök)14
órakor tartja

Fotót készítette: Fodor Orsolya

a Városháza házasságkötő termében,
melyre sok szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

Ügyfélfogadás változása!
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2018. március 15. napi nemzeti ünnep miatt a
Jászkiséri Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása az alábbiak szerint alakul:
2018. március 15. csütörtök
2018. március 16. péntek

munkaszüneti nap A Hivatal zárva tart.
pihenőnap
A Hivatal zárva tart.

2018. március 9. péntek
2018. március 10. szombat

munkanap
munkanap

Ügyfélfogadás: 8:00-12:00
Ügyfélfogadás nincs

Kérem tájékoztatásunk szíves megértését!
dr. Ádám Mónika
jegyző
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EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú „Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” – projekt
keretében meghirdetett:

Ösztöndíj pályázat
Jászkisér Város Önkormányzata pályázatot hirdet az EFOP-3.9.2-16-2017-00019 azonosítószámú
„Humán kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” – projekt keretében.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- bejelentett Jászkiséri lakcím
- közoktatási vagy felsőoktatási tanulói / hallgatói
jogviszony,
- szociálisan hátrányos helyzet,
- kiskorú személy esetén a törvényes képviselő által
benyújtott pályázati adatlap,
- egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjbanhallgatói/tanulói jogviszonya tekintetében nem
részesül.

A pályázat benyújtásának módja:
- postai úton ajánlott küldeményként (Jászkisér Város
Önkormányzata 5137 Jászkisér, Fő út 7.)
- személyesen (Torma Márta pályázati referens)
Adatkezelés:

Előnyt jelent:
- kimagasló tanulmányi eredmény,
- szociálisan hátrányos helyzet.

A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg
büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok
valóságtartalmáért.
A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a
pályázatot kiíró Jászkisér Város Önkormányzata
nyilvántartásba vegye és a jogosultság ellenőrzése
céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

Az elnyerhető ösztöndíj összege: 30.000 Ft/ hónap

A pályázat elbírálása:

Az összeg folyósítása folyószámlára történik minden
hónap 15. napjáig.

A pályázatokról Jászkisér Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete által a Jászkisér Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2013 (XI.04) önkormányzati rendelet 38. § (3)
bekezdése által megválasztott ideiglenes bizottság
dönt.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 5 hónap
(2018. április 01.–2018. augusztus 31.)
Pályázat benyújtása:

Az elbírálás határideje: 2018. március 29.
Kizárólag a pályázati űrlapon, a szükséges mellékletek
csatolásával. (Pályázati ürlap a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be illetve letölthető a www.jaszkiser.hu
weboldalról)
Pályázat kötelező melléklete:
- Tanulói/hallgatói jogviszony oktatási intézmény által
kitöltött eredeti igazolása,
- Az előző év/ félév tanulmányi eredményének oktatási
intézmény által hitelesített igazolása,
- Igazolása a pályázó és a vele egy háztartásban élők
egy főre jutó nettó jövedelméről,
- jegyzői igazolás a hátrányos helyzetről (ha elérhető).
A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok
elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. március 15.

Az ösztöndíj visszavonásra kerül:
- ha időközben az ösztöndíjban részesülő pályázó
elköltözik Jászkisérről,
- megszűnik a tanulói/hallgatói jogviszonya.
Jászkisér, 2018. március 01.
Jászkisér Város Önkormányzata
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Tisztelt Lakosság!
0

Örömmel értesítjük Önöket, hogy Jászkisér, Pély, Tarnaszentmiklós település területén az ingatlanhasználók
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal kapcsolatos bejelentéseinek intézése, panaszainak
kivizsgálása, tájékoztatásnyújtásra biztosítása érdekében Jászkisér városban ügyfélszolgálatot működtet.
0

JÁSZKISÉR, PÉLY, TARNASZENTMIKLÓS
települések kommunális hulladék szállításával kapcsolatos ügyintézés:
KISÉR-SZOLG nonprofit Kft.
5137 Jászkisér, Fő út 7.
Tel.:57/656-098
E-mail.: kiserszolg.nonprofit@gmail.com
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 14.00 h – 17.00 h
Szerda: 8.00 h – 11.00 h
Péntek: 8.00 h – 11.00 h
Kedden és Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!
0

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közszolgáltatáson túli, eseti hulladék elszállítására alkalma, RegioKom emblémával ellátott, fekete színű zsák az alábbi ügyfélszolgálatoknál megvásárolható bruttó 205 Ft/db áron,
ügyfélszolgálati időben.
0

Gazdálkodó szervezetek részére: 230 Ft/zsák ( nem rezsi csökkentett)
0

Regio-Kom Nonprofit Kft.

Telephely: 5141 Jásztelek, Hrsz: 090/2

0

Jászapáti Városüzemeltető Nonprofit Kft.

5130 Jászapáti, Gyöngyvirág út 11.

0

KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft.

5137 Jászkisér, Fő u. 7.sz. (Önkormányzat udvara)

FELHÍVÁS
Kutya chipezési + oltási akció, hogy végre minden kutyában legyen chip Jászkiséren.
Minden ebtulajdonos törvényi kötelezettségekutyája évente veszettség elleni védőoltással történő ellátása,és
2013. óta mikrochippel történő megjelölése! A kötelezettség elmulasztása és be nem tartása állatvédelmi bírság
kiszabását (30 000,- Ft) vonja maga után.
Jászkisér Város Önkormányzata ingyen chipezést és ehhez kapcsolódóan kedvezményes veszettség elleni
oltási akciót hirdet, azon ebtulajdonosok számára, akik 2013. óta nem tettek eleget törvényi kötelezettségüknek.
Célunk: a kóbor állat probléma kezelése, megelőzése és megfékezése, valamint a veszettség elterjedésének
megelőzése, a lakosság fokozott védelme esetleges kutyaharapások utáni védőoltás sorozat elkerülésével.
Az akció időtartama a chip-készlet erejéig tart (100 db).
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Jászkiséri Polgármesteri Hivatal (5137 Jászkisér, Fő út 7., T: 57/550-130)
- Molnár Tibor közterület-felügyelő +36/70-682-7398
- Dósa Zsanett jegyzői referens +36/70-399-5994
e-mail: info@jaszkiser.hu.
A chip beültetés árát az Önkormányzat átvállalja, amennyiben az ebtulajdonos megfizeti az eb veszettség
elleni védőoltás költségét, amelynek kedvezményesára 3000,- Ft.
Felhívjuk a tisztelt ebtulajdonosok figyelmét, hogy az akcióban történő részvétel feltétele a regisztrációs és
nyilatkozati lap kitöltéséhez kötött, amelyet legkésőbb az oltás során szükséges megadni.
Ezúton felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét a felelős állattartásra, a tulajdonosok oltási és mikrochip beültetési
kötelezettségére, valamint a kutyák megfelelő életkörülményeinek kialakítására. Amennyiben fenti kötelezettségeinek
a tulajdonosok nem tesznek eleget, úgy az ebek elkobzása mellett állatvédelmi bírság kiszabását foganatosítjuk.

Az oltásokra az állatorvossal előre egyeztetett időpontban kerül sor.
Jászkisér, 2018. február 26.
Jászkisér Város Önkormányzata
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TÁJÉKOZTATÁS
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSÁRÓL
3. sz. szavazókör szavazóhelyiségének változásáról
0

A Köztársasági elnök kitűzte az Országgyűlési képviselők 2018. évi választását.
A szavazás napja: 2018. április 8.
A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről, valamint a szavazás helyéről és
idejéről értesítőt kapnak. A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett
szavazóhelyiségben. A mozgásban korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. A szavazás napján lakóhelyétől
távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön, Magyarország
külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2018. április 6-án 16:00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16:00
óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerinti illetékes helyi
választási irodától (Jászkiséri Polgármesteri Hivatal).
Jászkisér város területén a választópolgárok az alábbi 5 szavazókörben szavaznak:
- 1. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Attila utca 10.
Óvoda
- 2. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Petőfi út 1.
Általános iskola
- 3. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Kossuth tér 10.
Kossuth téri iskola
- 4. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Bocskai utca 26.
Óvoda
- 5. számú szavazókör: 5137 Jászkisér, Fő út 23.
Bölcsőde
0

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az előző választásoktól eltérően – tekintettel a Művelődés Háza felújítási,
bővítési munkálataira – a 3. számú szavazókörbe tartozó választópolgárok 2018-2019. években
a Művelődés Háza helyett a Kossuth téri Iskola épületében (Kossuth tér 10.) szavazhatnak.
A szavazókör helyiségének változása a szavazókör sorszámát és területi beosztását nem érinti.
0

dr. Ádám Mónika
HVI vezető
Jászkiséri Helyi Választási Iroda

JÁSZKISÉR, SZERETLEK!
-----------------------

FOTÓPÁLYÁZAT

MEGHÍVÓ
Lakossági információs fórum
a helyi közösségfejlesztéshez
című rendezvényre
IDŐPONT:
00

00

2018. március14. (szerda) 17 -18 óra
HELYSZÍN:

A POLGÁRMESTERI HIVATAL DÍSZTERME
PROGRAM:

A Cselekvő közösségek - aktív közösségi
szerepvállalás projekt bemutatása

Kedves Fotózni Szerető
Jászkisériek!
0

Jászkisér Város Önkormányzata
fotópályázatot hirdet:
A fényképeknek városunk jellegzetességeit
kell bemutatnia - ezek lehetnek helyek,
események, stb. - az évszakok
változásának tükrében.
Az elkészült fényképeket névvel és
telefonszámmal együtt a
kiserfoto@gmail.com címre kérjük elküldeni!
A leadás határideje: 2018. 05. 31.
Eredményhirdetés a 2018. évi Városnapon.
Az alkotásokat Önkormányzatunk a
későbbiekben a hivatalos kiadványaiban
felhasználni szándékozik.
Jó munkát kívánunk!

2018.március

6

Meghívó
00

2018. március 15. 10 óra
Helyszín:

A Muvelodes Háza
Ünnepi műsor:

Himnusz - a Búzavirág Népdalkör közreműködésével
Köszöntőt mond: Lukácsi György polgármester
Az eseményekről megemlékezik: Pápai Zoltán történész - Nagyvárad
A Csete Balázs Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora
Dalcsokor – Búzavirág Népdalkör
Koszorúzás
a 48 -as emlékműnél és a Polgármesteri Hivatal falán lévő emlétáblánál
Szózat - a Búzavirág Népdalkör közreműködésével
Mindenki szeretettel várnak a szervezők:

Jászkisér Város Önkormányzata, A Művelődés Háza és a Csete Balázs Általános Iskola

Koszorúzási szándékát kérjük jelezze A Művelődés Házában!
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