A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKOS KIADVÁNYA

Lukácsi György
polgármester

dr. Ádám Mónika
jegyző

A Magyar Katolikus Lexikon szerint útmenti - útszéli kereszt szerepe
a napi gyakorlatban a tájékozódás segítése földrajzi tájegységek
végének/kezdetének jelzésével. Az urbanizáció következtében ezek
az keresztek ma városok utcáin és terein az ősi településhatárok
emlékét őrzik.
Itt Jászkiséren is így alakult a történelem, előbb volt a kereszt, 1901ben avatták fel, utána bővült a településhatár, épültek a házak. Ebből
adódott az a helyzet, hogy egy kereszt mögé lakóház épült.
121 év elteltével a kereszt útjában állt valakinek.
Mi nem ítélkezünk, mi építünk! Építünk házakat, utakat, és ami ennél
is fontosabb, közösségeket, olyan közösségeket, ami ha baj van,
összefog, adakozik, és ha kell keresztet állít!
Azt kérem Önöktől, hogy legyenek büszkék arra, hogy ennek az
építkező közösségnek a tagjai!
Köszönöm Pócs János képviselő úrnak, hogy az első szóra
támogatásáról biztosította az egyházat, és városunkat, hogy ez a seb
minél hamarabb begyógyuljon, mert képviselő úr is azok közé
tartozik, aki építkezik!
Mert az építkező embereket a kereszt átvitt értelemben szolgálja a
lelki eligazodásban, és figyelmezteti a határokra!
Barátsággal:
Lukácsi György polgármester
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Tisztelt Jászkisériek!
Április 3-án 4 évre ismét jövőt választottunk. Városunkban 3914 választópolgár közül 2318 fő élt választójogával
Köszönöm Önöknek, hogy élve alkotmányos jogukkal – a szeszélyes áprilisi időjárás ellenére - elmentek szavazni.
Jászkiséren az alábbi eredmények születtek:
1/ Országgyűlési képviselő választás:
1. Pócs János 1467 szavazat (63,28%)
(választókerületi eredmény: 60,79%)
2. Kertész Ottó 708 szavazat (30,54%)
(választókerületi eredmény: 32,76%)
2/ Listás választás:
1.
Fidesz – KDNP
1500 szavazat (64,71%)
2.
DK-Jobbik-LMP-MSZP-Momentum-Párbeszéd
616 szavazat (26,57%)
Szavazóköri eredmények:
1 szk. (Attila úti Óvoda)
1.
Pócs János
309 szavazat (65,47%)
Fidesz: 316 (66,95%)
2.
dr. Kertész Ottó
140 szavazat (29,87%)
Ell.Ö.: 118 (25%)
2 szk. (Petőfi úti iskola)
1.
Pócs János
278 szavazat (57,44%)
Fidesz: 281 (57,7%)
2.
dr. Kertész Ottó
177 szavazat (36,57%)
Ell.Ö.: 155 (31,83%)
3 szk. (Kossuth téri Iskola)
1.
Pócs János
311 szavazat (80,15%)
Fidesz: 315 (81,79%)
2.
dr. Kertész Ottó
65 szavazat (16,75%)
Ell.Ö.: 53 (13,66%)
4 szk. (Bocskai úti óvoda)
1.
Pócs János
263 szavazat (67,96%)
Fidesz: 261 (67,62%)
2.
dr. Kertész Ottó
100 szavazat (25,84%)
Ell.Ö.: 92 (23,83%)
5 szk. (Bölcsőde)
1.
Pócs János
306 szavazat (54,74%)
Fidesz: 310 (55,66%)
2.
dr. Kertész Ottó
225 szavazat (40,25%)
Ell.Ö.: 190 (34,11%)
Ezúton külön és tisztelettel köszönöm dr. Ádám Mónika jegyző, a Polgármesteri Hivatal, a Szavazatszámláló
Bizottsági tagok és jegyzőkönyvvezetők (választott és delegált, valamint utolsó pillanatban beugró póttagok) precíz,
pontos és kitartó munkáját, a Polgárőrök és Rendőrség közreműködését, a KISÉR-SZOLG Nonprofit Kft. és a Napközi
Konyha dolgozói segítségét.
Köszönöm annak a közel 100 embernek, hogy ezen a hosszú napon, éjszakába nyúlóan kitartottak és törvényesen
lebonyolították a választást Jászkiséren.
Tisztelettel:
Lukácsi György
polgármester

Sajtóközlemény
Cím: Zöld város kialakítása Jászkiséren
2022/január/14
Jászkisér Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a Terület és Településfejlesztési Operatív
Programba, ahol sikeres támogatói döntés követően megvalósult a város központjában lévő park , a Kossuth tér
és közvetlen környéke teljes rehabilitációja 136 millió forint 100%-os vissza nem térítendő támogatásból.
A projekt elsődleges célja a város központjában lévő park, a Kossuth tér és közvetlen környéke teljes rehabilitációjának
megvalósítása volt. A fejlesztések megvalósítása során elsődlegesen a városi közterületek környezettudatos, család és
klímabarát megújítása volt a cél oly módon, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára
szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit is szolgálják, a
városi zöld környezet megteremtéséhez, annak gazdaságos fenntartásához járulnak hozzá.
A projekt másodlagos célja a lakosok komfortérzetének javítása, mellyel Jászkisér identitását is erősítjük annak érdekében,
hogy érdemes legyen itt élni, és jövőt tervezni.

A projektről bővebb információt a www.jaszkiser.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: Jászkisér Város Önkormányzata 5137 Jászkisér, Fő út 7.
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Tisztelt Jászkisériek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Jászkisér Város
Önkormányzata a TOP Plusz-2.1.1-21
azonosítószámú "Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése" elnevezésű pályázat
keretében bruttó 176.475.849 forint vissza nem
térítendő támogatásban részesült.

Tisztelt Jászkisériek!
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
M obilizált K ormányablak Ü gyfélszolgálatának
(Kormányablak busz) ügyfélfogadás helyszíne és
időpontja JÁSZKISÉREN:
2022. április 14. (csütörtök) 08:30 – 10:00 óra
Jászkisér, Polgármesteri Hivatal előtti parkoló
(Fő út 7.)

A pályázati forrásból a Jászkisér, Fő út 7. száma alatt
található Polgármesteri Hivatal energetikai
korszerűsítése, a Jászkisér, Jubileum tér 10. szám
alatti Csete Balázs Általános Iskola fűtési vezetékek
és radiátorok cseréje, valamint a Jászkisér, Petőfi út 1.
szám alatti Csete Balázs Általános Iskola napelemes
rendszerének kiépítése valósul meg.

Tisztelt Jászkisériek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Jászkisér Város
Önkormányzata a TOP Plusz-1.2.1-21
azonosítószámú, "Élhető települések" elnevezésű
pályázat keretében 408.494.863 forint vissza nem
térítendő támogatásban részesült.
A pályázat forrásából csapadékvíz és belvíz elvezető
rendszer, a Vágóhíd úti árok rekonstrukciója, a
Vágóhíd út – Csalogány tóba belvíz elvezető hálózat
kialakítása, a Somogyi Béla út – Damjanich út
kereszteződésében lévő átemelő, illetve
vízgyűjtőterületének felújítása, a kinti parkban
szabadtéri színpad építése, valamint a színpad
elhelyezéséhez kapcsolódóan mintegy 1.600 m2-en
zöldfelület (fák, cserjék ültetése) megújítása valósul
meg.

Intézhető ügyek köre:
• Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos
ügyintézés
• Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés
• Vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) kapcsolatos
ügyintézés
• Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
• Diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap
felvétele
• Ügyfélkapu regisztráció
• Tulajdoni lappal kapcsolatos ügyintézés
• Meghatalmazás illetve törvényes képviseleti
jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási
Térben rögzítése
• Erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos
ügyindítás
• A biztosított személyek esetében Európai
Egészségbiztosítási Kártya kiállítása
• A biztosított személyek esetében TAJ kártya
másodlatának kiadása
• Információszolgáltatás kormányablak és szociális
igazgatási ügyekben valamint általános ügyekben
• Kérelmek átvétele és továbbítása a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatósághoz

JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓ

2022.
június
24 - 26.
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Programok Jászkiséren
Idősek Tavaszváró Vendéglátása
2022. április 20. (szerda) 1100 óra
A Művelődés Háza
Civil Majális
2022. április 30. (szombat) 1000 óra
a Dongó Sörkert udvara
Búcsú
2022. május 1. (vasárnap)
a Dohánybeváltó területe
Jászkun Redemptio Emléknapja
2022. május 5. (csütörtök) 1000 óra
A Művelődés Háza
Hősök napja - Trianon emléknap
2022. június 3. (péntek) 1700 óra
a Trianon emlékmű
Kiséri-Napok
2022. június 10-11. (péntek-szombat)
Szent István park

III.
LÁDI JÓZSEF EMLÉKTORNA
Jászkisér Város Önkormányzata és a Jászkiséri
Sportegyesület közös szervezésében idén
harmadik alkalommal kerül megrendezésre a
LÁDI JÓZSEF EMLÉKTORNA, a jászkiséri
születésű kiváló labdarúgó és edző pályafutásának elismeréseként.
A kispályás labdarúgó torna időpontja:

2022. április 30. (szombat)
09:00 óra
Helyszíne:

Jászkiséri Sportpálya (Vasút út 1.)
nevezési feltételei:
-5+1 fő játékrendszer,
csapatonként 12 fő nevezhető
-maximum 8 csapat nevezését
tudjuk elfogadni
-nevezési díj:10.000 forint/csapat
-nevezési határidő:
2022. április 24. (vasárnap)

Nevezés a
CENTER Büfében!

KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS VÁLTOZÁSA
2022. április 18. (húsvét hétfő) helyett
2022. április 16. szombat
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TÁJÉKOZTATÓ
az óvodai beiratkozás rendjéről a 2022/2023-as nevelési évben
A 2022/2023-as évi nevelési évre történő beiratkozáskor a kötelező óvodába járás azokra a gyermekekre vonatkozik,
akik 2019. évben születtek és 2022. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a
szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket nem íratja be kellő időben az óvodába, szabálysértést követ el a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszeréről szóló 2012. évi II törvény
247. §-a értelmében.

Beiratkozás időpontja, helye:
2022. május 02 – 2022. május 04. között (8:00 – 16:00).
Jászkisér, Kossuth tér 3.
A pótbeiratkozás időpontja: 2022. május 09-10. (8:00 – 12:00).
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy a beiratkozáshoz feltétlenül vigyék magukkal:

ź
ź
ź
ź
ź
ź

a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
rendszeres gyermekvédelmi jogosultságot igazoló dokumentumot,
a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, szakértői véleményeket
ha a gyermek már előzőleg egy másik óvodába járt a kiiratkozást igazoló dokumentumot.

A Jászkiséri Városi Óvoda egyes feladatellátási helyeinek felvételi körzetei Jászkisér Város honlapján
megtalálhatók. (www.jaszkiser.hu)

Jászkisér, 2022. március 31.

Jászkisér Város Önkormányzata

Tanuszoda nyitvatartása

BÚCSÚ Jászkiséren

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanuszoda
2022. április 11-től (hétfő) a következő
nyitvatartási rend szerint üzemel a lakosság
részére:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
városunkban a BÚCSÚ - a hagyományoknak
megfelelően - május hónap első vasárnapján,
azaz 2022. május 1-én kerül megrendezésre.
A KATOLIKUS SZENTMISE
11:30 órakor kezdődik
a jászkiséri Katolikus templomban.
KIRAKODÓVÁSÁR:
a Dohánybeváltó, valamint a Vasút utca
területén.

Kedd és csütörtök: 16:00-19:00 óra
Bérletek továbbra is válthatók:
12 alkalomra 4000.- Ft, 6 alkalomra 2400.- Ft.
A szauna újra üzemel: 2500.- Ft/óra
2022. május 7-től az uszoda
szombatonként 9-12 óráig üzemel.
(A húsvéti ünnepek alatt az uszoda zárva tart.)

Kérjük az árusítani kívánó kereskedőket,
hogy árusítási szándékukat előzetesen
jelezzék területfoglalás céljából az
alábbi
Telefonszámon:
Malatinszky Pál: 06-70/ 450-4122
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A Kossuth-szobor felavatása

A Művelődés Házának átadása

Agócs Tibor nevét viselő terem
került átadásra
a Csete Balázs Általános Iskolában.

Sportbál a Művelődés Házában
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