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Ezek a kihívások az elindult fejlesztések megvalósí-
tása, vagy a Jász Világtalálkozó megrendezése is lehet. 

polgármester
Lukácsi György

          „ orongós napok tűnjetek tova,B
 kkal szomorú ne legyél soha!O
 épteid kísérje töretlen szerencse,L
 erűs percek rajzoljanak mosolyt a szemedre!D
 szoljanak el az óévnek sötét árnyai,O
 úzsból szabaduljanak a képzelet szárnyai!G
 

 
 erüljön betegség, bánat messzire,K
 rmagjuk is vesszen mind a semmibe!Í
 ágyaid sorra valóra váljanak,V
 lnok szavak többé ne bántsanak!Á
 övekedjen az igaz barátok tábora,N
 kosan élj, ne legyél ostoba!O
 ívánom neked, legyen 365 szép ünneped!”K

Én ezekhez, és minden más kihíváshoz kívánok 
Önöknek erőt, egészséget, mert „minden nehézségből 

képesek vagyunk talpra állni, minden kihívás erősíthet 
bennünket, bölcsebbek, érettebbek lehetünk.”

 j évet hozzon a nesztelen iramló idő,Ú
 öjjön már a rég várt, csodálatos jövő!J

Ez az év sokunk számára hoz újabb kihívásokat, 
feladatokat, hogy Jászkisér fejlődése továbbra is 
töretlen maradjon, hogy városunk jó híre a 
továbbiakban is erősödjön. 

 vek ha múltok, ha elszálltok napok,É
 idámságot, örömet számolatlan adjatok!V
 lfusson most az óévnek malaca,E
 öbbé ne legyen senkinek panasza!T

De kihívás lehet idős szüleink segítése, beteg 
családtagjaink ápolása, egy újszülött gyermek érkezése 
is. Barátsággal: 

Kedves Barátaim!

Sok szeretettel köszöntöm Önöket a 2019. évben! 

Tisztelt Jászkiséri Polgárok, 
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Köszöntöm az egyházi és világi vezetőket, díszpolgára-
inkat, képviselő társaimat, intézményvezetőinket, kedves 
vendégeinket, minden megjelent jászkiséri lakost!

Folyamatban lévők:

ź I. világháborús sírok felújítására 1,4 millió forintot 
nyertünk. Tavasszal kezdődhet a munka.

ź 45 millió forintból sátorfedést kapott, műfüves borítást 
az iskola kézilabda pályája. Köszönjük a Jászsági 
Tankerület támogatását, sikeres pályázatát.

Befejezettek : 

ź a Liliom és a Viola utca aszfaltozása 15 millió forintból

A 2018. június 6-án elfogadott intézkedési tervben 
foglaltak végrehajtásával, valamint a BM-től elnyert 47,5 
millió forintos támogatásnak (RÖT) köszönhetően a 2018. 
évi költségvetés egyensúlya helyreállt, még maradvány is 
keletkezett, amit át tudunk vinni a következő évre. Ennek 
pontos összegét még nem tudjuk, hiszen még csak a 
novemberi hónap könyvelése zajlik.

ź „Nagy energetika” 5 intézményi épületünk (2 óvoda, 
könyvtár, teleház, sportöltöző) szigetelése, nyílászárók 
c s e r é j e ,  n a p e l e m ,  n a p k o l l e k t o r  k i é p í t é s e , 
mozgáskorlátozott feljárók, mosdók építése 140,6 
millióból

ź  Jászapátival konzorciumban 3 pályázatunk van, ennek 
köszönhetően beszerzés alatt van egy traktor rézsű 
kaszával, 4 fő kitűnő tanulót támogatunk havonta 30 ezer 
forinttal, 7 pedagógust szakkörök, szabadidős programok 
szervezésére, vezetésére átlagban havi 30 ezer forinttal.
ź „Zöld város” Kossuth tér átépítése (új sétányok, 
kandeláberek, padok, szemetesek, szökőkút, fák, bokrok, 
virágok, ehhez öntözőrendszer) és a Posta mellett parkoló 
kialakítása 136 millió forintból
ź Ipari parkunk kialakítására 188,4 millió forintot 
nyertünk, ennek a tervezése van folyamatban, most 
decemberre ígérte az engedélyes terveket a tervező.
ź „Kis energetika” 2 intézményi épületünk (Bölcsőde, 
Alapszolgáltatási központ)  energetikai ellátása, 
szigetelése valósul meg 38,9 millió forintból. Tervek 
elkészültek, a kivitelezőt kell kiválasztanunk, és tavasszal 
indulhat a munka. 

ź A Művelődés Háza felújítása és bővítése. Felújításra 
kaptunk 100 millió forintot, de mi szerettük volna 
megvalósítani régi elképzelésünket, hogy a próbaterem 
lapos teteje is beépítésre kerüljön, ahol vendégszobákat 
alakíthatunk ki. Sikerült a Makovecz Alapítvánnyal 
elfogadtatni elképzelésünket, és az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától további 90 millió forint támogatást 
kaptunk. A támogatási szerződést 190 millió forintról 
2018. december 12-én írtam alá. Tervek elkészültek, a 
kivitelezőt kell kiválasztanunk, és tavasszal indulhat a 
munka. 

Előkészítés alatt:
ź A református iskola épületének felújítása
ź A Jász Világtalálkozó támogatására
Beadott, bírálatra váró pályázatunk: a piac csarnok 
felújítása, környezetének aszfaltozása. Igényelt támogatás 
49 millió forint.

Pályázatainkról:

ź a Tájház gádorának felújítása 4 millió forintból

ź Inkubátorház, a volt mozi épületének átépítése 
irodáknak, rendezvényteremnek (házasságkötő terem, 
amit az idősek, mozgáskorlátozottak is könnyebben 
megközelíthetnek) 192,7 millió forintból. Tervek 
elkészültek, a kivitelezőt kell kiválasztanunk, és tavasszal 
indulhat a munka.

Beszámolómat az év egyik meghatározó eseményével 
kezdem, mikor is májusban a MÁV FKG Kft. iparűzési 
adójának jelentős csökkenésével  (-52 millió) 
szembesültünk.

A szoros intézményi gazdálkodásnak és bérmegtaka-
rításnak köszönhetően az óvoda dolgozói fejenként 100 
ezer forint, a többi intézménynél átlagosan 50 ezer forint 
év végi jutalomban részesültek dolgozóink.

 A Jászapáti – Újszász közötti útszakaszon 
megnövekedett a teherforgalom. Ennek köszönhetően az 
út minősége, közlekedésbiztonsága rohamosan romlik. 
Jászladány polgármester asszonyával közösen kértük a 
megyei rendőrfőkapitány urat, hogy a súlyhatárokat és a 
sebességet tartassa be az átmenő teherforgalommal, így 
annak nagyságát is vissza tudjuk szorítani. Az 
intézkedéseket a rendőrség megkezdte.

Ebben az évben 9 utcát láttunk el kő burkolattal. Csorba, 
Virág, Nefelejcs, Fényes, Rigó, Tulipán, Bokányi Dezső, 
Bajcsy Zsilinszki, Kereszt. A Velence félig készült el, 
sajnos a darált beton elfogyott.

Útjainkról:

Területrendezés: Elbontottuk a Dózsa György és a Fő 
úti romos házakat. A Ladányi úti (rendelő mellett), és a 
Dohánybeváltó udvarán lévő épületeket a tél folyamán 
szeretnénk elbontani.

  Parkolót szeretnénk építeni az Egészségház mellé, 
és a Teleház mellé is.

 Elkezdődött a Jászkisér- Tiszasüly közötti 
útszakasz felújítása. Ennek az évnek a végén kezdték el, 
tavasszal fogják folytatni. 1,7 milliárd forint állami 
támogatás áll rendelkezésre a felújítási munka 
elvégzésére.

Belterületi útjaink állapota romlik, ez a megnövekedett 
személyjármű forgalomnak, és az egyre nagyobb súlyt 
szállító haszongépjármű forgalomnak is köszönhető. 
Felújításra pályázunk.

 Jövő év tavaszán elkezdik a Fő út bevezető 
szakasza, Kossuth út, Petőfi út, Kiskör út, Sülyi út 
felújítását 370 millió forint állami támogatással.
Amennyiben a jövő évi költségvetésünk engedni fogja, 
tudjuk biztosítani az önerőt, újra pályázunk belterületi utak 
aszfaltozására.

Lukácsi György polgármester év végi beszámolója 
(Elhangzott a 2018. december 13-i közmeghallgatáson)
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ź Jászkisér Városért díjat adhattam át Baloghné 
Erzsikének

Közbiztonság: Egy rendőrnek és családjának 
biztosítunk szolgálati lakást. 2 polgárőr szervezetet 
támogatunk 250-250 ezer forinttal. Tűzoltóinkat 
támogatjuk 5,7 millió forinttal. Új és kiválóan felszerelt 
mentőautót kapott a jászkiséri mentőállomás. Az ott 
szolgálatot teljesítő mentősök jobb elhelyezéséről nem 
mondtam le. A napokban kerül végső átadásra a 15 
kamerás térfigyelő rendszer, amit a továbbiakban 
szeretnénk bővíteni. ź Városunkban ebben az évben 50 rendezvényünk volt. 

Számtalan neves előadót, művészt köszönthettünk, de a 
legmeghatározóbb az, hogy minden rendezvény mögött 
ott áll egy civil szervezet! Köszönöm a lelkesedésüket, a 
munkájukat! Ebből merítettem, merítettünk a Jász Bál 
megrendezésekor, a Jász Világtalálkozó programjának 
összeállításakor.

ź Civil szervezeteinket 2018-ban 9,6 millió forinttal 
támogattuk. Ehhez párosult még képviselő társaim 
tiszteletdíj felajánlásai 694 ezer forint összegben, amit 
köszönök nekik!

ź Az elballagó, 8 éven át kitűnő tanulókat (4 fő) 
jutalmazhattam tablettel: 

Közélet:  

ź 90. életévüket betöltött (7 fő) szépkorúakat 
köszönthettem: Szőke Sándornét, Kiss Józsefnét, Jász-
Suba Ferencnét, Szecskó Józsefnét, Homonnai Jánosnét, 
Mészáros Jánosnét, Balog Ferencet. 

Ezért lett a bál, és ezért lesz a világtalálkozó is sikeres!

Kozma Tímeát, Papp Vivient, Farkas Mátét, Miskolczi 
Alexet

Mindenkinek meghitt, kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kívánok!

ź Nagy örömömre sikerült diák polgármestert választani 
az általános iskolánkban. Sajnos a kis polgármesterünk 
elköltözött, de a két helyettesét a tavaszi városi 
programokba szeretném bevonni. 

Köszönöm a figyelmüket! 

 1%
Adójának 1%-át a következő helyi civil 

szervezeteknek ajánlhatja fel:

Jazyges Íjász Egyesület   18841156-1-16

Jászkiséri Mentőkért Alapítvány 18841084-1-16

Jászkiséri Pedagógus Női Kar   18841376-1-16

Jászok Egyesülete   19666024-1-41 

KÓPÉ Diáksport Egyesület   19227430-1-16

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jászkisér 18831494-1-16

Pendzsom Néptánc Egyesület    18827903-1-16

Jászkisér Ifjúsági Egyesület  18828832-1-16

Városvédő Polgárőr Egyesület  18728141-1-16

Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság  19868484-2-16

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány  18822843-1-16

Jászkiséri Sportegyesület  19866138-1-16

Támogatásukat előre is köszönjük!

Tisztelt lakosok!

2019. január 31-én (csütörtök) 

Jászkisér Város Képviselő-testülete 

a Városháza házasságkötő termében,

minden érdeklődőt!

következő, soros nyílt ülését

melyre sok szeretettel várunk 

0014  órakor tartja 

Az elmúlt időszakban két személyt is 
köszönthettünk 

90. születésnapja alkalmából  

Jász-Suba Ferencnét

Takács Lászlónét
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A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 - kimagasló tanulmányi eredmény,

Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 5 hónap (2019. február 01.–2019. június 30.)

Pályázat kötelező melléklete:

Jászkisér Város Önkormányzata

 - Az előző év/ félév tanulmányi eredményének oktatási intézmény által hitelesített igazolása,

Az összeg folyósítása folyószámlára történik minden hónap 15. napjáig.

A pályázat elbírálása:

 Kizárólag a pályázati űrlapon, a szükséges mellékletek csatolásával.

Előnyt jelen:

 - Tanulói/hallgatói jogviszony oktatási intézmény által kitöltött eredeti igazolása,

 - jegyzői igazolás a hátrányos helyzetről (ha elérhető).

Adatkezelés:

 - postai úton ajánlott küldeményként (Jászkisér Város Önkormányzata 5137 Jászkisér, Fő út 7.)

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.

 - szociálisan hátrányos helyzet.

Az elnyerhető ösztöndíj összege: 30.000 Ft/ hónap

Pályázat benyújtása: 

 - személyesen (Dósa Zsanett jegyzői referens)

 - egyéb pályázati támogatásban, ösztöndíjban- hallgatói/tanulói jogviszonya tekintetében nem részesül.

Az ösztöndíj visszavonásra kerül: 
 - ha időközben az ösztöndíjban részesülő pályázó elköltözik Jászkisérről,
 - megszűnik a tanulói/hallgatói jogviszonya.

A pályázó pályázata benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelősséget vállal az általa közölt adatok 
valóságtartalmáért.

A pályázat benyújtásának módja:

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.

 - Igazolása a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelméről,

A pályázati adatlap letölthető a  weboldalról, illetve beszerezhető a Jászkiséri polgármesteri www.jaszkiser.hu
Hivatalban (5137 Jászkisér, Fő út 7.)

Jászkisér, 2019. január 3.

Az elbírálás határideje: 2019. január 31.

Ösztöndíj pályázat

 - bejelentett Jászkiséri lakcím

Jászkisér Város Önkormányzata pályázatot hirdet az azonosítószámú „Humán EFOP-3.9.2-16-2017-00019 
kapacitások fejlesztése a Jászapáti járásban” – projekt keretében.

 - közoktatási vagy felsőoktatási tanulói/hallgatói jogviszony,
 - szociálisan hátrányos helyzet,
 - kiskorú személy esetén a törvényes képviselő által benyújtott pályázati adatlap,

Pályázati feltételek:
 - magyar állampolgárság,
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Az elmúlt időszak eseményei képekben

A Búzavirág Népdalkör Adventi koncertje
Az Egyetértés Nyugdíjas Klub 

évzáró rendezvénye

A Honismereti Szakkör
évzáró rendezvénye

Idősek szeretet vendéglátása

„Apáról-Fiúra”

Mézeskalács város - jótékonysági célra

A Pedagógus Női Kar
Karácsonyi koncertje

Adventi ünnepség
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Lakossági Fórum A MÁV FKG Kft. évzáró rendezvénye

A
KIS-ÉR

Kertbarát Kör
évzáró 

rendezvénye

Szenteste köszöntöttük a szolgálatban lévőket 
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