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Megalkotta gazdasági programját az önkormányzat
Elkészült Kisújszállás 2006-2010. évre szóló gazdasági
programja, amelyet minden bizottság megtárgyalt,
véleményezett és javaslataival bõvített, majd a képviselõtestület a márciusi ülésén fogadott el.
Kisújszállás alföldi kisváros, hangulatos, kertvárosi
arculattal, mûemlék jellegû városközponttal, a város
jelenleg hagyományos mezõgazdasági, kiskereskedelmi,
gazdasági struktúrával rendelkezik. A jövõkép
kialakításakor figyelembe vettük, hogy Kisújszállásnak
egyrészt meg kell találnia a helyét a napjainkban alakuló
kistérségi hálózatban, másfelõl a hasonló tulajdonságokkal
rendelkezõ környezõ települések mellett specializálódnia
kell egyes feladatokra. Céljaink elérése érdekében
törekednünk kell arra, hogy a város fejlesztése európai
uniós és hazai pályázati források bevonásával
megvalósulhasson.
Általánosan megfogalmazott cél: Kisújszállás
élhetõbb, mezõgazdasági kisváros jellegét megõrizni,
erõsíteni szükséges. A városfejlesztés keretében szükség
lesz az infrastruktúra fejlesztésére, a szennyvízcsatornahálózat teljes kiépítésére és a szennyvíztisztító-telep
rekonstrukciójára, a szilárd burkolatú úthálózat
fejlesztésére, kerékpárút építésére, az ipari területek
infrastruktúrájának fejlesztésére, a külterületi földutak,
bekötõutak karbantartására.
A
mezõgazdasági
vállalkozások
fejlesztési
elképzeléseivel összehangolva olyan pályázatok beadásában nyújtunk támogatást, amelyek feldolgozóipari
létesítmények telepítésére irányulnak, valamint a
megújuló energiaforrások felhasználásával, kiaknázásával
összefüggenek.
A versenyképesség követelménye nem csak az infrastrukturális felszereltségre nézve jelent kihívást. Az
oktatásban és képzésben szintén fel kell vennie a versenyt
a városnak mind az oktatási rendszer, mind az oktatást

kiszolgáló épületek tekintetében. A felnövekvõ nemzedék
fejlõdését szem elõtt tartva fontos számunkra, hogy
önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények a
jövõben is megbízható, magas színvonalú, hatékony és
eredményes munkát végezzenek a mindennapi nevelõoktató tevékenységük során. Ennek érdekében a támogatói
hátteret biztosítani kívánjuk.
A város életében fontos a hagyományõrzés, ezért nagy
hangsúlyt kívánunk fektetni a helyi építészeti, kulturális
és természeti értékek védelmére. Távlati cél, hogy
Kisújszállás az idelátogató vendégek számára pihenõváros
legyen, ennek érdekében a strandfürdõ fejlesztése, a közbiztonság megõrzése, szálláshelyek bõvítése, szabadidõs
programok megrendezése és a városközpont revitalizációja szükséges.
Kisújszállás lakóinak mint európai uniós polgároknak
fontos, hogy a városunk légköre, látványa, környezete
tiszta és egészséges legyen. Ennek érdekében szükség van
a parlagfû-mentesítési programra, a hulladékgazdálkodás
reformjára, valamint a helyi természetvédelmi értékek
megõrzésére.
Bízunk abban, hogy az infrastruktúra fejlõdésével
egyre több vállalkozó számára lesz vonzó városunk, de
ösztönözzük a helyi lakosságot is saját üzleti tevékenység
elindítására. Az önkormányzat fontosnak tartja a város
megtartó erejét, a helyi vállalkozók védelmét, infrastruktúrával és adópolitikával való segítését, ösztönzését.
Ha minden célkitûzésünk megvalósul, Kisújszállás
békés kisvárossá válik, ahol minden lakos jól érzi magát,
és szeret ezen a településen élni. A program
megvalósításához a város lakóinak összefogására van
szükség.
Kecze István
polgármester

Szeretettel kívánunk napfényes, vidám, kellemes
h ú s v é t i ü n n e p e k e t k e d v e s O l v a s ó i n k n a k . (Szerk.)
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JEGYZÉK
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõ-testületének a
2007. február 27-ei soros ülésén hozott döntéseirõl
Rendeletek:
5/2007.(II.28.) a 2006. évi költségvetésrõl szóló 2/2006. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
6/2007.(II.28.) az egyéni választókerületi kommunális keretrõl
szóló 31/2006. (XII.1.), valamint a módosításáról szóló 1/2007. ( I.
31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezetésérõl
7/2007. (II.28.) a 2007. évi költségvetésrõl
Határozatok:
29/2007. (II.27.)a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló
beszámoló elfogadásáról
30/2007. (II. 27.) az önkormányzat 2007. évi rendezvénytervének
módosításáról
31/2007. (II. 27.) a közmûvelõdési érdekeltségnövelõ
támogatásának benyújtásáról
32/2007. (II.27.) az önkormányzati intézményrendszer
struktúrájának áttekintésérõl
33/2007. (II.27.) a Sallai Óvoda tagintézmény megszüntetésérõl
34/2007. (II.27.) a Rézmûves utcai iskola tagintézmény
megszüntetésérõl
35/2007. (II.27.) a 2007. évi költségvetésben szereplõ új induló
fejlesztésekhez szükséges tervek készítésérõl
36/2007.(II.27.) a polgármesteri hivatalban elrendelt
létszámcsökkentésrõl
37/2007.(II.27.) a Városi Óvodai Intézményben elrendelt
létszámcsökkentésrõl
38/2007.(II.27.) az Arany János Általános Iskolában elrendelt
létszámcsökkentésrõl

Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõtestületének a 2007. március 27-ei soros ülésén hozott
döntéseirõl
Rendelet:
8/2007. (III.28.) a 2007. évi költségvetésrõl szóló 7/2007. (II.28..)
önkormányzati rendelet módosításáról
Határozatok:
69/2007.(III.27.) a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
70/2007.(III.27.) a bûnmegelõzéssel, bûnüldözéssel foglalkozó
szervek munkájáról
71/2007.(III.27.)térfigyelõ kamera létesítésérõl a Kálvin Parkban
72/2007.(III.27.) a város közbiztonságáról és közrendjérõl, a
bûnözés városi helyzetérõl szóló beszámoló elfogadásáról, a
Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság, a Városi Polgárõrség
és a mezõõrök tevékenységérõl szóló tájékoztató tudomásul
vételérõl
73/2007.(III.27.) gazdasági program elfogadására
74/2007.(III.27.) bérlakás-építési pályázat benyújtására a
Kisújszállás, Deák Ferenc utca 61. szám alatt önkormányzati
bérlakások kialakítására
75/2007.(III.27.) bérlakás-építési pályázat benyújtására a
Kisújszállás, Vásár utca 8. szám alatt önkormányzati bérlakások
kialakítására
76/2007.(III.27.) bérlakás-építési pályázat benyújtására a
Kisújszállás, Deák Ferenc utca 14. szám alatt önkormányzati
bérlakások kialakítására
77/2007.(III.27.) bérlakás program elfogadására
78/2007.(III.27.) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
átfogó értékelésérõl
79/2007.(III.27.) a Városi Óvodai Intézmény alapító okiratának
módosításáról
80/2007.(III.27.) a Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
intézményvezetõi állására szóló pályázat kiírására
81/2007.(III.27.) az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
minõsítésének kezdeményezésére
82/2007.(III.27.)önkormányzati állásfoglalás kialakítására a JászNagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában
mûködõ közoktatási intézmények átszervezésérõl
83/2007.(III.27.) az önkormányzat intézményeiben folyó
HEFOP-projektekrõl szóló tájékoztató elfogadásáról
84/2007.(III.27.) az önkormányzati intézmények belsõ
világításának korszerûsítésérõl

39/2007.(II.27.) a Kossuth Lajos Általános Iskola Pedagógiai
Szakszolgálat és Diákotthonban továbbiakban Kossuth Lajos
Általános Iskola PSZD elrendelt létszámcsökkentésrõl
40/2007.(II.27.) a Móricz Zsigmond Gimnáziumban elrendelt
létszámcsökkentésrõl
41/2007. (II.27.) a Költségvetési Szolgáltató Irodában (KÖSZÍR)
elrendelt létszámcsökkentésrõl
42/2007. (II.27.) a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Központban elrendelt létszámcsökkentésrõl
43/2007. (II.27.) a Korda Vince Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény kérelmérõl
44/2007. (II.27.) az önkormányzati közoktatási minõségirányítási
program felülvizsgálatáról
45/2007. (II. 27.) az önkormányzati nevelési-oktatási intézmények
pedagógiai programjainak módosítására
46/2007. (II.27.) a 2007/2008. tanévre vonatkozó óvodai és
általános iskolai beíratások szabályozásáról
47/2007.(II.27.) a magyarhertelendi ifjúsági tábor 2006. évi
kihasználtságáról, hasznosításáról és a jövõbeni sorsáról
48/2007. (II. 27.) a közoktatási intézmények rendezvényeire szóló
meghívásos pályázatok elbírálására
49/2007. (II.27.) az Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõ 2007. évi
üzemeltetési tervérõl
50/2007. (II.27.) a vízterhelési díj visszaigénylésérõl
51/2007.(II.27.) a munkahelyteremtés és megõrzés elõsegítésére
52/2007.(II.27.) a Nagykun Együttmûködési Társulás
mûködtetésére kötött megállapodás és alapító okirat módosításáról
53/2007.(II.27.) a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
mûködésére vonatkozó megállapodás módosítására
54/2007.(II.27.) a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás keretében
végzett sporttevékenységrõl

55/2007.(II.27.) személyesen érintett települési képviselõ
döntéshozatalban való részvételérõl
56/2007.(II.27.) a Közbeszerzési Bizottság tagjainak
megválasztásáról
57/2007.(II.27.)Kisújszállás város részvételérõl a 2007. évi Kihívás
Napján
58/2007.(II.27.) a képviselõ-testület 2007. január 30-ai ülésérõl
készül jegyzõkönyv továbbításáról
59/2007. (II.27.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
tevékenységének felügyeleti jellegû ellenõrzése során feltárt
hiányosságok megszüntetésére
60/2007. (II.27.) a Kisújszállási Vízmû Kft. tevékenységének
felügyeleti jellegû ellenõrzése során feltárt hiányosságok
megszüntetésére
61/2007. (II.27.) a Kisújszállási Vízmû Kft. és a Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft. tevékenységi körének felülvizsgálatáról
62/2007. (II.27.) a Kisújszállás Vízmû Kft. ügyvezetõ
igazgatójának munkaviszony megszüntetésérõl
63/2007. (II.27.) Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ igazgatói
állására pályázati kiírásról
64/2007. (II.27.) a Palágyi Gábor polgármester által 2006.
szeptemberében szóban megrendelt kõszállítási, járdajavítási, útalap
építési, illetve útfelújítási munkák feltárásáról
65/2007. (II.27.) a kisújszállási 7617 hrsz-ú "kert" megjelölésû
ingatlan értékesítésére
66/2007. (II.27.) a kisújszállási 7614 hrsz-ú "kert" megjelölésû
ingatlan értékesítésére vevõkijelöléssel
67/2007. (II.27.) a kisújszállási 1327 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
68/2007. (II.27. ) a kisújszállási 4325/14 hrsz-ú ingatlanból
területrész értékesítésére

85/2007.(III.27.) a város belterületén lévõ belvízcsatornák
állapotáról, a záportározók helyzetére
86/2007.(III.27.) a 2007. évi belvízi munkákról
87/2007.(III.27.) a 2007. évi közbeszerzési terv elfogadására
88/2007.(III.27.) a Kisújszállás város 2007-2013 közötti
idõszakra vonatkozó Települési Környezetvédelmi Programjának
elkészítésérõl
89/2007.(III.27.) a közterület-felügyelet tevékenységének
hatékonyságáról, lakossági megítélésérõl
90/2007.(III.27.) a Kisújszállás város belterületi szúnyog és
rágcsáló irtásának, valamint növényvédelmi munkáinak
megrendelésérõl
91/2007.(III.27.) a Településrendezési és Mûszaki Társulás
megszüntetésérõl
92/2007.(III.27.)Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió
Ivóvízminõségének Javításáért alapító okiratának és társulási
megállapodásának módosításáról
93/2007.(III.27.) a sportingatlan alap ingatlanok karbantartása,
fejlesztése alapjának felosztásáról
94/2007.(III.27.)hozzájárulás a Kisújszállási Extrém Sportpályán
elhelyezendõ eszközök telepítéséhez
95/2007.(III.27.) a IX. Országos Zeneiskolai Kürtverseny
megrendezéséért mondott köszönetrõl
96/2007.(III.27.) a 2007. március 15-ei ünnepi
megemlékezésekért mondott köszönetrõl
97/2007.(III.27.) az önkormányzat intézményeiben folyó
HEFOP-projektekrõl szóló tájékoztató elfogadásáról
98/2007.(III.27.) a 2007. évi közhasznú foglalkoztatás pályázat
benyújtásáról
99/2007.(III.27.) a 2007/3. számú "Vasút-tisztasági " közmunka
pályázat lemondásáról
100/2007.(III.27.) a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás által a
közmunkaprogram megvalósulására beadott pályázatról
101/2007.(III.27.) személyesen érintett alpolgármester
döntéshozatalban való részvételérõl
102/2007.(III.27.) a Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ igazgató
állás betöltésére pályázati kiírásról
103/2007.(III.27.)
a
követelésállomány
behajtása
eredményességének 2006. évi tapasztalataira
104/2007.(III.27.) Nagykunságért Díj adományozására szóló
javaslattételrõl
105/2007.(III.27.) személyesen érintett települési képviselõ
döntéshozatalban való részvételérõl
106/2007.(III.27.) megyei díjakra történõ javaslattételrõl
109/2007.(III.27.) a Kunsági Téglaipari Kft. részére bányatelek

ütemezési tervéhez nyilatkozat megadásáról
110/2007.(III.27.)Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõ csónakázó tó
bérbeadásáról

* * *
Aképviselõ-testület rendkívüli ülését
2007. április 12-én (csütörtökön)
17.00 órai kezdettel tartja
a következõ napirenddel:
- Elõterjesztés az önkormányzat intézményeiben 2006.
évben vis maior helyzet miatt keletkezett károk
elhárítására, intézmények felújítására irányuló
közbeszerzési eljárás megindítására
- Elõterjesztés a Kisújszállás Téglagyár utca szilárd
burkolatának felújítására
- Elõterjesztés a Kisújszállás Iskola utca szilárd
burkolatának felújítására
- Elõterjesztés a Kisújszállás Erdõ utca szilárd
burkolatának felújítására
- Elõterjesztés a Kisújszállás Kórház utca szilárd
burkolatának felújítására
* * *
Aképviselõ-testület soron következõ ülését
2007. április 24-én (kedden)
13.00 órai kezdettel tartja
a következõ napirenddel:
- Tájékoztató a foglalkoztatás városi helyzetérõl és a
munkanélküliek ellátásának lehetõségeirõl
- Elõterjesztés a 2006. évi zárszámadás jóváhagyására
- Elõterjesztés a 2007. évi úthíd-keretbõl megvalósuló
útfelújítási és járda javítási munkák elvégzési tárgyú
közbeszerzési eljárás megindítására
- Tájékoztató a szakképzés és foglalkoztatás városi
helyzetérõl
- Elõterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévõ
ingatlanok bemutatásáról és hasznosításáról
Az ülés nyilvános, azon bárki részt vehet.
Az ülés anyaga
- a zárt ülés anyagának kivételével a városi könyvtárban megtekinthetõ.
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A Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ igazgatói
állására szóló pályázati kiírásról
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a 62/2007.
(II.27) számú határozatával a Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ
igazgatói állására pályázatot írt ki. A pályázat megjelent az JászNagykun-Szolnok megyei Új Néplapban, a helyi lapban és az
interneten.
A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett, az önkormányzat
képviselõ-testülete a 102/2007.(III.27.) számú határozatával
megállapította, hogy a pályázat eredménytelen, mert a benyújtott
pályázat nem felelt meg a pályázati kiírásnak.
Aképviselõ-testület a Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ igazgatói
állására újra pályázatot írt ki, amelyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Új Néplapban, helyi lapban és az interneten tesz közzé.
A képviselõ-testület a pályázat elbírálásáig, illetve az új ügyvezetõ
igazgató kinevezéséig, a Kisújszállási Vízmû Kft ügyvezetõ igazgatói
teendõk ellátásával dr. Ducza Lajosnét bízza meg.
Tatár Zoltán
alpolgármester

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõ-testülete
pályázatot ír ki
a 100 % - ban tulajdonában álló
Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ igazgatói
állásának betöltésére
Pályázati feltételek:
- szakirányú felsõfokú végzettség,
- 5 év szakmai gyakorlat,
- vezetõi gyakorlat,
- büntetlen elõélet.
Az elbírálásnál elõnyt jelent:
- gazdasági, közgazdasági további szakképesítés,
- vízellátásra vonatkozó szakképesítés,
- mélyépítés, közmûépítés területére vonatkozó mûszaki
ellenõri képesítés.
A pályázathoz csatolni kell:
- diplomamásolatot,
- szakmai önéletrajzot,
- szakmai elképzelést a kft. vezetésére, mûködtetésére,
- erkölcsi bizonyítványt.
Az állás betölthetõ: a pályázat elbírálását (2007. április 24.) követõen
2007. május 1. napjától, határozatlan munkaviszonyban és legfeljebb
öt évre szóló vezetõi megbízással.
A pályázat benyújtási határideje: 2007. április 16. 16.00 óráig.
A pályázattal kapcsolatosan Kecze István Kisújszállás Város
Polgármesterénél - telefonon történõ egyeztetés után - lehet
érdeklõdni. Tel: 59/520-244
Apályázatot Kisújszállás Város Polgármesteréhez (5310. Kisújszállás
Szabadság tér 1.) kell benyújtani.

A városi sporttelep karbantartásáról
A Városgazdálkodási Kft. mint vagyonkezelõ a Városi Sporttelep
karbantartására - a tulajdonos képviselõit és a Polgármesteri Hivatal
közbeszerzésekkel, sporttal foglalkozó munkatársait bevonva beszerzési eljárást folytatott le, amelyben mind a bruttó vállalási ár, mind
a mûszaki tartalom tekintetében a legkedvezõbb ajánlatot Farkas Tamás
egyéni vállalkozó adta, így 2007. március 1-jétõl õ látja el a feladatot.
Kiss Endre intézményi referens

3. oldal
Szakemberhiány kisújszálláson

Az elmúlt idõszakban néhány, a régióban mûködõ cég dinamikus
fejlõdése létszámbõvítést tenne szükségessé, azonban szembesülniük
kellett ezen cégeknek a Kisújszálláson és környékén tapasztalható
forgácsoló szakemberhiánnyal.
Így került megrendezésre 2007. március 29-én a Borsodi Mûhely
Kft. szervezésében a "Találkozó a szakemberképzés jövõjéért" címû
rendezvény, melyet a Kisújszállás város Polgármesteri Hivatalának Gál
Kálmán termében tartottak. A rendezvény célja, mint már azt korábban
említettem, a forgácsoló szakemberképzés újraindítása Kisújszálláson.
A tanácskozást Kecze István polgármester és Borsodi László, a
Borsodi Mûhely Kft. ügyvezetõje nyitotta meg, majd a Borsodi Mûhely
Kft. történetét és tevékenységét mutatták be, illetve a forgácsoló szakma
propagálásával kapcsolatos elképzeléseiket ismertették. Ezt követõen a
Munkaügyi Központ képviselõi ismertették munkavállalóik statisztikai
adataikat, illetve átképzési lehetõségeiket. Ezután az iskolák kaptak
lehetõséget arra, hogy tájékoztassák a jelenlévõket a forgácsoló
szakemberképzéshez szükséges és meglévõ feltételeikrõl valamint
lehetõségeikrõl. Az ebéd utáni fórum jellegû beszélgetésen
körvonalazódtak a rövid és hosszú távú lehetõségek a szakemberképzés
elindítására. Ezt három lépcsõben tudják elképzelni a résztvevõk,
mégpedig rövid távon a Munkaügyi Központtal együttmûködve a
meglévõ fémipari alapokkal rendelkezõ munkanélküliek átképzésével,
középtávon az érettségizett vagy mérnökasszisztensi végzettségûek
átképzésével, végül hosszú távon az iskolák bevonásával, a tanulóképzés
elindításával. Elképzelések is körvonalazódtak a pályaválasztó fiatalok
motiválására, amivel erre a szakmára csábíthatnánk õket.
A rendezvény záró programjaként két cégnek, az Eposz Kft.-nek és
a Borsodi Mûhely Kft.-nek az üzemét látogatták meg a résztvevõk.
Reméljük, ez kezdete valaminek, ami elõsegíti a régióban lévõ
munkanélküliek számának csökkentését és a pályakezdõ fiatalok
könnyebb elhelyezkedését.
Borus István

Röviden a belterületi szúnyog- és rágcsálóirtásról,
valamint a növényvédelmi munkákról
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a 2007.
március 27-i ülésén tárgyalta a Kisújszállás város belterületi szúnyog- és
rágcsálóirtásának, valamint növényvédelmi munkáinak megrendelésére
szóló elõterjesztést.
A téma megtárgyalása azért vált halaszthatatlan feladattá, mert az
önkormányzatra több szakterületen (egészségügyi károsítók - szúnyog,
rágcsálók - elleni védelem végzése a közterületen, közterületi fák
fenntartása, növényvédelmének végzése) jelentõs feladatok hárulnak.
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõ-testülete az
elõterjesztést megtárgyalta, és a Kisújszállás város belterületi szúnyogés rágcsálóirtásának, valamint növényvédelmi munkáinak
megrendelésérõl szóló 90/2007.(III.27.) számú önkormányzati
határozatában úgy döntött, hogy Kisújszállás belterületén a szúnyog
és rágcsálóirtást, valamint a belterületi vadgesztenye és platánfák
növényvédelmi munkáinak elõkészítését - az önkormányzat 2007. évi
költségvetésrõl szóló 7/2007. (II.28.) számú önkormányzati rendeletben
jóváhagyott keretösszegek figyelembevételével - megkezdi, a munkák
elvégzésére vonatkozóan az árajánlatokat három ajánlattevõtõl,
egyidejûleg írásban megkéri.
A képviselõ-testület ezen határozatában felhatalmazta a
polgármestert, hogy az árajánlatokat megkérje, amelyeknek
elbírálásáról, a munkák megrendelésérõl és elvégzésérõl a Kisbíró
további számaiban értesíteni fogjuk a tisztelt lakosságot.
Ökrös János
tanácsos
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Beszámoló a Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság tevékenységérõl
A Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottságot önkormányzatunk
a [225/2002. (XI. 28.)] számú határozatával hozta létre a Karcag Város
Rendõrkapitánysággal kötött megállapodás alapján a közbiztonsággal
összefüggõ feladatok ellátásának társadalmi segítésére és ellenõrzésére.
Abizottság céljaival, szerepével egyetértve a jelenlegi testület a törvény
adta lehetõséggel élve újabb négy évre meghosszabbította a
megállapodást. A bizottság elsõdleges feladata a város középtávú
bûnmegelõzési és közbiztonsági koncepciójában (237/2002. (XII.19.)
számú önkormányzati határozat) meghatározott feladatok
végrehajtásának figyelemmel kísérése.
A márciusi önkormányzati ülésre készült el:
- beszámoló a város közbiztonságáról és közrendjérõl, a bûnözés
városi helyzetérõl,
- tájékoztató a Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság, a Városi
Polgárõrség és a mezõõrök tevékenységérõl.
Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetérõl
Általános helyzet
Az elõzõ és a jelenlegi év során már elõre látható - összesen akár 10
%-ot is meghaladó mértékû (Karcagi Rendõrkapitányságra vonatkozó
adat) - létszámhiány kezelése mindenképpen nagy fontosságú és
kiemelt feladat a mûködõképesség fenntartása érdekében. A
rendelkezésre álló, nagyságrendileg nem változó pénzügyi keretek
ésszerû és takarékosságra törekvõ kihasználásával igyekszik a
rendõrkapitányság valamennyi dolgozója a nem csökkenõ mennyiségû
feladatoknak az ellátására. Segítséget jelentenek az önkormányzatok,
cégek és magánszemélyek által nyújtott adományok, melyek a
mûködési feltételek javítását segítik. A jelenlegi képviselõ-testület hat
tagjának felajánlása révén a rendõrõrs egy számítógéppel és egy
lézernyomtatóval lett "gazdagabb".
Bûnügyi - közbiztonsági helyzet
Az egyes bûncselekmények százalékos aránya 2006-ban:
- Vagyon elleni bûncselekmények (lopás, betöréses lopás) 55,81 %
- Közrend elleni bûncselekmények
(garázdaság, okirattal összefüggõ visszaélés)
22,1 %
- Személy elleni bûncselekmény
8,4 %
- Közlekedési bûncselekmény
5,8 %
- Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bûncselekmény 1,8 %
- Gazdaság elleni bûncselekmény
2,8 %
- Államigazgatás, igazságszolgáltatás
és közélet tisztasága elleni bûncselekmény
3,27 %
Kisújszállás vonatkozásában az ismertté vált bûncselekmények
száma a 2005. évhez képest csökkenõ tendenciát mutat (276-ról 242-re),
viszont az elkövetési magatartások bõvültek, a bûncselekmények
struktúrája szélesebb körû lett. Afelderítési eredményesség 37,71 %-os,
a nyomozati eredményesség 55,04 %-os. Jelentõs mértékben
emelkedett az utazó bûnözõk által elkövetett bûncselekmények száma.
A lakosság nyugalmát jelentõsebb mértékig zavaró cselekmények
elsõsorban a közrend elleni bûncselekmény kategóriájába tartoztak a
településen. Alétszámgondok miatt a nyári szabadságolások idején több
olyan idõszak volt, mely során a nappali idõszakban gyakorlatilag az
õrsparancsnok, egy fõ közrendvédelmi szolgálatos, és egy fõ bûnügyes
végezte a napi közrendvédelmi, bûnügyi, ügyeleti és ügyfeldolgozó
tevékenységet. Összegzésképpen megállapítható, hogy 2006. évben a
folyamatosan romló feltételrendszer, a létszámproblémák, illetve a
rendkívüli események ellenére is jó eredményeket tudott elérni az
illetékes szerv a bûnüldözés és a közrendvédelem terén. A 2007. év fõ

feladata a közrend-közbiztonság fenntartása, a lakosság
biztonságérzetének javítása. Az említettek a bûnügyi felderítési mutatók
javításával és a közrendvédelmi állomány intézkedési mutatóinak
emelésével érhetõk el. Az önkormányzati képviselõ-testület határozatba
foglalta, hogy megköszöni a Városi Rendõrõrs bûnmegelõzés és
közbiztonság területén végzett magas színvonalú munkáját.
Tájékoztató
a mezei õrszolgálat mûködésérõl
2006. október 7. napjától az eredetileg 9 fõvel létrehozott mezei
õrszolgálat 6 fõvel látja el ugyanazon területnagyság õrzését. A
megnövekedett terület mellé feladatnövekedés is jelentkezett. 2006-ban
a mezõõri szolgálat feladatellátása kiegészült az önkormányzat
tulajdonában lévõ utak, csatornák, árkok melletti területek
parlagfûmentesítésével. 2006 márciusa óta a mezõõrök feljelentéseibõl
12 szabálysértési ügy lett, útrongálás miatt 5 fõt szólítottak fel, illegális
tarló- és árokpart égetés miatt 14 alkalommal kértek segítséget a
tûzoltóságtól. A rendõrséghez 12 jelzés érkezett. A mezõõrök jó
kapcsolatra törekednek továbbra is a rendõrséggel, a gazdálkodó
szervezetekkel, a vadõrökkel és a polgárõrséggel. A lakosság
véleménye szerint lényegesen javult a külterületek vagyonbiztonsága, a
szomszédos településekrõl átlátogató böngészõ-keresgélõ egyének
tevékenysége csökkent. Köszönjük az elõzõ évben végzett munkáját a
mezei õrszolgálatnak.
Tájékoztató
a Városi Polgárõrség 2006. évi tevékenységérõl
A Városi Polgárõrség 2006-ban az alábbi tevékenységeket végezte
a közrend - közbiztonság érdekében:
- szolgálatba vezénylések száma:
140 esetben
277 fõ
rendõrrel
2 esetben
11 fõ
önállóan
138 esetben
265 fõ
Szolgálati óra: 1131 óra. Különbözõ helyeken biztosítási feladatokat
látnak el: 37 fõ, 184 órában teljesített ekszolgálatot. (Közlekedési raj: 10
fõ 40 órát, határõrséggel 14 fõ 88 órát teljesített.)
A polgárõrség az önkormányzattal közösen sikeresen szerepelt "a
vagyon elleni bûncselekmények, elsõsorban a betöréses lopások
visszaszorítását, megelõzését elõsegítõ programok támogatására" szóló
pályázaton. A pályázat keretében 2006-ban 19 db bejelzõ készüléket
vásároltunk, amelyek vészjelzés esetén a rendõrjárõr mobiltelefonján
jeleznek, segítve a veszélyeztetett személyeket. A pályázatban vállalt
elõadások szervezését a polgárõrség végzi. Hátrányos, veszélyeztetett
helyzetû gyerekek számára személyiségfejlesztõ programokat
szerveztek. Erdõrendezés keretében biztosították a rászorulók által
végzett munkával a tüzelõbeszerzést. Gyerekek, fiatalok számára
hasznos idõtöltést biztosítottak. Felszereléssel együtt pingpong-asztalt,
darts felszerelést, asztalifocit vásároltak. A vasúti kerékpártározó teljes
biztonsága érdekében kiegészítették a térfigyelõ rendszert újabb
kamerával, így a kerékpárlopás gyakorlatilag megszûnt. Nagyobb
összegû postai kifizetéseknél rendszeresen biztosítják a postások
védelmét. Köszönjük a polgárõrség minden tagjának a közrend közbiztonság érdekében végzett munkáját.
A bizottság 2007-ben is folytatja a lakosság tájékoztatását és a
bûnmegelõzést szolgáló figyelemfelhívást, az évi programok, pályázati
munka területén szeretnénk tovább mélyíteni az együttmûködést a
partnerszervezetekkel.
Tuka Antal,
a Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke
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Kérdések és válaszok az egészségügyben történt változásokról
Az egészségügyben végbemenõ reformok következtében sokakban
felmerülnek az alábbi kérdések. Bízom benne, hogy válaszaink
segítenek a jogszabályváltozások követésében.
I. A vizitdíj fizetésére vonatkozó kérdések:
Milyen módon tudom teljesíteni vizitdíjfizetési kötelezettségemet?
A vizitdíjfizetési kötelezettséget készpénzzel, vizitbérlettel, automata
által kiadott bizonylattal vagy készpénz-helyettesítõ fizetési
eszközzel lehet teljesíteni. A vizitdíjat az ellátás igénybevételének
megkezdéséig kell befizetni, a kórházi napidíjat a fekvõbeteggyógyintézetbõl való elbocsátáskor.
Kik mentesülnek a vizitdíjfizetési kötelezettség alól?
Vannak olyan tartós orvosi kezelések, melyek részeként nyújtott, az
alapbetegséggel összefüggõ ellátásokért nem kell vizitdíjat
fizetni, ezek a következõk:
a.) rosszindulatú daganatos megbetegedésekben szenvedõ betegek
oki és tüneti kezelése;
b.) vesebetegek dialíziskezelése és az azzal összefüggõ vizsgálatok;
c.) a véralvadás rendszerének veleszületett betegségeiben szenvedõk
ellátása;
d.) véradással összefüggõ vizsgálatok;
e.) cukorbetegség kezelése;
f.) szerv- és szövetátültetésre várók, valamint szerv- és
szövetátültetésen átesettek gondozása;
g.) HIV-fertõzés és AIDS-betegség kezelése;
h.) szkizofrénia, szkizoaffektív pszichózis, súlyos depresszió, súlyos
bipoláris szindróma kórképek kezelése.
Hol kérhetem a befizetett 300 forintjaim visszatérítését?
A befizetett vizitdíj visszatérítése iránti kérelmet a biztosított a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzõjénél terjesztheti elõ legkésõbb a
tárgyévet követõ 60 napon belül.
Bármilyen vizitdíjat visszaigényelhetek?
Nem. Avisszatérítés iránti kérelem csak a nem emelt összegû, vagyis
csak a 300 forintos vizitdíj fizetése esetén lehetséges. Szeretném
felhívni a figyelmet arra, hogy a kórházi napidíj visszaigénylésére
nincs lehetõség.
Hány számlát, illetve nyugtát szükséges összegyûjtenem?
A visszaigénylésre csak abban az esetben van lehetõség, ha a
biztosított nyugtával, illetõleg számlával igazolja, hogy az adott
naptári évben az általa igénybe vett háziorvosi ellátásért (ideértve a
fogászati alapellátást is), illetve járóbeteg-szakellátásért vizitdíjat
legalább már 20-20 alkalommal fizetett. Visszaigényelni csak a 20
alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjat lehet.
Hová nyújthatom be a kérelmemet?
A kérelmet Kisújszállás lakói a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
Osztályán (földszint 6. szoba) az erre rendszeresített
formanyomtatványon nyújthatják be. A kérelemhez minden
esetben csatolni kell:
- az adott naptári évben igénybe vett ellátásokért fizetett
vizitdíjakról kiállított, a vizitdíj-visszaigénylésre feljogosító 20

alkalmat igazoló nyugtát, illetve számlát,
- valamint a visszaigényelt vizitdíjak befizetését igazoló (20
alkalom feletti) nyugtát, illetve számlát.
Kérem, minden esetben ellenõrizzék, hogy a kiállított nyugta, illetve
számla tartalmazza-e az alábbiakat:
a) annak megjelölését, hogy az adott bizonylat számlának vagy
nyugtának minõsül,
b) az egészségügyi szolgáltató megnevezését, címét,
c) az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevõ nevét és TAJszámát,
d) a megfizetett összeget,
e) a befizetés alábbi jogcímének megjelölését:
ea) háziorvosi vizitdíj (ideértve a fogorvosi alapellátásért
fizetett vizitdíjat),
eb) szakorvosi vizitdíj vagy
ec) kórházi napidíj,
f) a fizetés módját,
g) a teljesítés idõpontját,
h) a számla, illetve nyugta sorszámát.
Milyen formában értesítenek a kérelmem elbírálásának
eredményérõl?
A jegyzõ a kérelem tárgyában 15 napon belül határozattal dönt.
Milyen módon kapom vissza a pénzemet?
A kifizetésre házi pénztárból - a határozat kézbesítését követõ
szerdán, illetve pénteken pénztári idõben - kerül sor. Aminden hónap
utolsó szerdáján, ügyfélfogadási idõben elõterjesztett kérelmet
azonnal elbíráljuk és kifizetjük, amennyiben a kérelmezõ
fellebbezési jogáról lemond.
Mit tegyek, ha úgy érzem, nem volt jogos a vizitdíjfizetésre való
kötelezés?
Amennyiben valaki úgy érzi, hogy õt háziorvosa vagy szakorvosa
indokolatlanul kötelezte a vizitdíj befizetésére, az Egészségbiztosítási
Felügyelethez (1139 Budapest, Teve u. 1/a. - c.) fordulhat panasszal.
A települési önkormányzat jegyzõjének vizitdíjjal kapcsolatos
döntésével szemben benyújtott fellebbezést szintén az
Egészségbiztosítási Felügyelethez lehet benyújtani.
II. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal
kapcsolatos kérdések:
Milyen nyomtatványokat szükséges beszereznem, ha 2007. április
1-jétõl az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére eltartottként
már nem vagyok jogosult?
Elsõ lépésként minden esetben meg kell vizsgálni, hogy más
jogcímen nem jogosult-e az egészségügyi szolgáltatásra. A
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény
és a végrehajtásáról szóló 195/1997.(XI.5.) Komr. rendelet tételesen
felsorolja az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körét.
Azok a személyek, akik nem rendelkeznek biztosítással, és az
egészségügyi szolgáltatásra más jogon sem jogosultak, csak az
egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése ellenében
szerezhetnek jogot az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére.
Folytatás a következõ oldalon.
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Honnan fogom tudni, hogy milyen összegû járulékot vagyok
köteles fizetni?
Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege a minimálbér
(jelenleg 65.500.-), vagy az egy fõre jutó családi jövedelem, de
legalább a mindenkori öregségi nyugdíjminimum (jelenleg 27.130.-)
9%-a. A járulék fizetését a lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál
kell kezdeményezni (APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatósága,
levelezési cím: 5000, Szolnok, József Attila u. 22-24.).
Hogyan tudom igazolni a járulékfizetés alapját?
Amennyiben az érintett családjában az egy fõre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló
részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelezõ
legkisebb összegét - mely jelenleg 65.500.- Ft -, kérelemre a
települési önkormányzat polgármestere a járulékfizetés
meghatározásának céljából hatósági bizonyítványt állít ki. A
kérelemhez minden esetben szükséges mellékelni a kérelmezõ és
családtagjai elmúlt háromhavi jövedelemigazolásait. A kérelmet a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (földszint 6. szoba)
ügyfélfogadási idõben lehet elõterjeszteni.

2007. április 7.

Mivel tudom igazolni szociális rászorultságomat?
A települési önkormányzat polgármestere önkormányzati
hatáskörben az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából
annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,
a) akinek családjában az egy fõre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (jelenleg 27.130.- Ft),
b) aki egyedülélõ és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át (jelenleg 40.695.-Ft)
nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal.
Erre vonatkozó kérelmüket formanyomtatványon szintén a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán (földszint 6. szoba)
nyújthatják be, csatolva a kérelmezõ és családtagjai elmúlt
háromhavi jövedelmének igazolásait.
* * *
Amennyiben további kérdés merül fel Önökben, felvilágosítást,
tájékoztatást az alábbi telefonszámokon vagy e-mail címen
kérhetnek.
Telefon:
59/520-226 vagy 59/520-251
E-mail:
igazgatas@kisujszallas.hu
Nagy Tünde igazgatási osztályvezetõ
Városháza, fsz. 2/a. iroda
"Kevés a forgandó szerencse,
hogy e csodát újólag megteremtse…"
(Kosztolányi)

Z. Tóth Kálmán bácsi emlékére
Az 59-es - a környéken az utolsó - õrház gazdája, Z. Tóth Kálmán
bácsi 2007. március 13-án, életének 85. esztendejében elhunyt. Eddig
õ volt a fák titkának tudója - mostantól a fák mesélnek õróla…
… Olyan kis világ vette körül õt ott, az erdõ-mezõ és a város-falu
határán, melyben mintha a mese és a valóság játszott volna
egymással. Legigazabban talán az kis ház udvarán álló öreg fák
mesélhetnének róla. 1956-ban költözött ugyanis hozzájuk fiatal
feleségével és két kislányával együtt egy fiatalember, aki mindjárt
gondjaiba vette õket. A két kõrisfát, amelyek ma hatalmas lomjukkal
óvják a házat, hosszú ideig ápolta, hogy megszabadítsa õket a
törzsüket pusztító kártevõktõl. A diófát, amelynek egyik nagy ágát a
háború idején az udvaron átgázoló tankok durván letörték, gyógyítani
kezdte - az öreg fa még mindig kihajt. A hajdan gyengécske körtefát
sem engedte kivágni, "jó helyt van az ott!" - mondogatta. De a kert
végében fiatal fák is állnak, amelyeket már õ ültetett… A fákat szinte
egész évben virágok veszik körül, az udvaron békésen csipegetnek a
tyúkok, a kutya kötelességtudóan õrzi a portát, a verebek otthonosan
csiripelnek a farakásokon. Ebbõl a kis világból messzire ellátni az
erdõre, a rétekre… Kell ennél szebb világ az alkotáshoz?

Kálmán bácsi egy õszi délelõtt, egyik legkedvesebb alkotásával, a táncos párral

… E fák mesélik ugyanis, hogy látták: látszólag holt társaikból, a
kivágott fák törzseibõl, a körte-, alma-, dió-, cseresznye-, meggyfa
ágaiból hogyan varázsoltak új életet Kálmán bácsi gyógyító, varázsló
kezei. Kifaragta, megfaragta, meseszép szobrocskákba ültette saját
életét, azt, ami hozzá tartozott: dolgos parasztember édesapját és
édesanyját, akik hét gyermeket neveltek fel; gyermek- és ifjúkorának
emlékképeit: a kanász, a kubikos, a pásztor, a juhász, a táncospár
alakját, de megörökítette a berliner kendõjébe burkolózó, tojásszedõ
“púpos Julcsa nénit” is a nagy kaskájával, meg a kaján nevetésû öreg
libatolvajt, aztán a drótostótot is, akinek szinte halljuk jellegzetes
hangát, ha a kis szoborra nézünk.
… Kálmán bácsi fiatalként élte át a háborút, utána nyugdíjba
vonulásáig a vasút dolgozója volt: így hát megformázta az
ezredkürtös alakját is, no meg egy vasutas térközõrét, amelynek talán
saját maga volt az ihletõje. De ott vannak a paraszti élettõl
elválaszthatatlan állatok is, fából kifaragva: lovak, ökrök, erõs,
egymással küzdõ bivalyok. De alkotott lágyabb világot is: pipacsokat,
margarétákat, búzavirágokat és búzakalászokat faragott tányérokra,
fûszertartókra, ládikákra, bögrékre… Ösztönösen kiváló forma- és
arányérzékkel, õszinte tisztasággal és egyszerûséggel.
Gyermekkorától örömmel végzett kedves mestersége, a fafaragás
sok kedves ismerõst és értõ barátot hozott számára. Szívesen
bekapcsolódott a helyi képzõmûvészeti életbe, sok kiállításon részt vett
vidéken is, melyeken rangos díjakkal ismerték el alkotásait. Városunk
Kálmán bácsi 80. születésnapján Pro Communitate Urbis Emlékérem
adományozásával fejezte ki elismerését.
… Kálmán bácsi most elment. Kedves és vidám mosolyát,
egyszerû és bölcs életét, emberséges és ízesen formált szavait nem
felejthetjük el. Higgyük: valahol … a természetben, a mindig
újjászületõ öreg fákban minden tavasszal ránk mosolyog egy lassanlassan messzetûnõ, fájdalmasan szép világból.
Kocsisné Monoki Julianna
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Lom- és lombtalanítás
Ti s z t e l t Ü g y f e l e i n k !
Ahogy már több fórumon is értesülhettek róla, 2007. július
1. napjától a kisújszállási hulladéklerakóra a vegyes lakossági
hulladékot beszállítani TILOS lesz, ezért ebben az évben a
lakosság terheinek csökkentése érdekében az eddig
megszokottaktól eltérõen fél évig kettõ alkalommal szervezünk
lomtalanítást városunkban.
A fentiekre való hivatkozással tájékoztatásul közöljük, hogy
Kisújszállás közigazgatási területén 2007. április 16-20. között
ürítési napokon lomtalanítást, illetve lombtalanítást szervez a
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. (Kisújszállás, Kossuth L. u.
74.).
A lomtalanítás kiterjed a nagyobb méretû darabos
hulladékokra, berendezési tárgyakra.
A lomtalanítás nem terjed ki a veszélyes hulladékra, építési
törmelékre (inert hulladékra), trágyára, autóroncsra, valamint ipari,
mezõgazdasági, vállalkozási tevékenységbõl származó hulladékra.
A lombtalanítás során kérjük a lakosságot, hogy a gallyakat
összekötözve, a fûnyesedéket és egyéb levélmaradványokat, kerti
hulladékokat bármilyen zsákokban gyûjtsék össze.
A lomb- és lomtalanítás keretében elszállításra kihelyezett
hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármû- és gyalogos
forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne
károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének
elõidézésével, valamint a hulladékszállítást végzõ célgép azt jól
meg tudja közelíteni.
Hatékony közremûködésüket elõre is köszönjük.
Tisztelettel:
a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. nevében:
Deák Ferenc ügyvezetõ igazgató

Életmentõ mezõõrök
2007. március 26-án 19 óra 20 perckor Ferenczi Lajosné
kerttulajdonos telefonon értesítette Kémeri Zoltán mezõõrt, és
elmondta, hogy a Lógókertben, a gépjavító erdõ felõl az elsõ út
közepén lévõ Szûcs Ferenc kunyhójánál egy zavart lelkiállapotú,
öngyilkossággal fenyegetõzõ ismeretlen férfivel találkozott.
Kémeri Zoltán mezõõr értesített a történtekrõl és Szabó Zsolt
mezõõr kollégámmal együttesen a helyszínre vonultunk. 20 óra 30
perckor megtaláltuk a férfit, aki nem volt ismeretlen a mezõõri
szolgálat számára. A férfi nagyon zavartan viselkedett,
öngyilkossággal fenyegetõzött, kútba akart ugrani. 15-20 perc
elteltével sikerült megnyugtatnunk és elterelni a kúttól a férfit.
Értesítettük a helyi rendõrjárõröket, akik szintén a helyszínre
érkeztek, nyugtatták a férfit, majd beszállították az orvosi
ügyeletre.
Itt az ügyeletes orvos megállapította, hogy a férfi már 3-4 napja
nem evett, a vércukor szintje nagyon alacsony volt, kómához
közeli állapotba került. Ha nem találunk rá, valószínûleg - vagy az
egészségi állapotának köszönhetõen, vagy öngyilkosság
következtében - elhunyt volna. Közremûködésünk nélkül a férfi
ma már nem élne.
Oros Kálmán
mezõõr csoportvezetõ

7. oldal
P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S
Kisújszállás Város Önkormányzata nyílt árverésen
meghirdeti az alábbi
építési telkeket

A telkek beépítési lehetõségeirõl és az övezeti
besorolásáról a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Osztályán (Városháza, em. 23. iroda) lehet információt
kérni.
Árverési biztosíték: a bruttó kikiáltási ár 20 %-a. A
nyertes licitáló esetében az árverési elõleg foglalóvá alakul
át. A nyertes pályázó a vételár fennmaradó részét egy
összegben köteles megfizetni az eladó részére az adásvételi
szerzõdésben meghatározott határidõre.
Az árverésen érvényesen licitálni azok jogosultak,
akiknek az önkormányzat felé adó-, adók módjára
behajtható köztartozásuk, egyéb tartozásuk (pl. bérleti díj)
nincs.
Az árverésre a jelentkezést írásban kell benyújtani 2007.
április 19-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztályának címezve (5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.) vagy személyesen leadni a Városháza I.
emelet 23-as irodájában. A jelentkezéshez szükséges
formanyomtatványokat ugyanitt lehet beszerezni.
A pályázatokkal kapcsolatos további információ
munkaidõben Rácz Szilviától kérhetõ az 59/520-241 és az
59/520-250 telefonszámokon.
Az árverésen csak azok a pályázók vehetnek részt, akik
a fenti határidõig írásban benyújtották az árverési
jelentkezési lapot, és becsatolták az igazolásokat, valamint
befizették az árverési elõleget.

Az árverési licit lebonyolítása:
Az árverés helye: Városháza, I. emelet 23. iroda.
Rácz Szilvia
osztályvezetõ
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Eseményekben gazdag volt a március
Márciusban több emlékezetes eseményre, rendezvényre is sor került
városunkban, amelyeket nagy érdeklõdés kísért, és amelyek túlmutattak
településünk határain.
IX. Országos Zeneiskolai Kürtverseny
Március 8-11. között az ország legtehetségesebb fiatal kürt
tanszakos mûvészeti iskolai növendékek érkeztek hozzánk, hogy
összemérjék tudásukat a IX. Országos Zeneiskolai Kürtversenyen. A
versenyt - benne a március 10-ei színvonalas hangversenyt - Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményünk rendezte, melyért önkormányzatunk is
köszönetet mondott, köszönetét határozatban erõsítette meg.
1848/49 emlékezete
Március 15-én méltósággal ünnepeltünk. Önkormányzatunk a
következõ szavakkal értékelte a helyi megemlékezéseket és fejezte ki
köszönetét:
"Kisújszállás Város Önkormányzata elismerését és köszönetét fejezi
ki mindazon közösségeknek és személyeknek, akik részt vettek az
1848/49-es forradalom és szabadságharc alkalmából 2007. március 1415-én tartott kisújszállási megemlékezések megszervezésében és
lebonyolításában. Az önkormányzat úgy ítéli meg, hogy a helyi
megemlékezések szépek, színvonalasak, az ünnephez méltóak voltak. Az
önkormányzat példaértékûnek tartja azt az összefogást, amely a
szervezésben, a részvételben, a megemlékezések során és különösen
Kossuth Lajos mellszobrának létrehozásában megnyilvánult.
Az önkormányzat név szerint is köszönetet mond a következõ
szervezeteknek és személyeknek: a Városvédõ és -Szépítõ Egyesületnek,
a Városi Mûvelõdési és Ifjúsági Központnak, a Kossuth Lajos Általános
Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthonnak, az Illéssy Sándor
Szakközép- és Szakiskolának, a '48-as Olvasókörnek, a Mellofon
Fúvósegyüttesnek, a Kisújszállási Városi Rendõrõrsnek, a Nagykun
Nádor Huszárbandériumnak, a Nagykun Néptáncegyüttesnek, a
Kisújszállási Polgárõrségnek, a Kisújszállási Mezõõri Szolgálatnak,
valamint Györfy Sándor Munkácsy-, Mednyánszky- és Szervátius-díjas
szobrászmûvésznek, Jámbor József, Koroknai Árpád, Léka Dóra és
Somodi Ildikó mûvészeknek, Monoki Kálmánné, Tóth Csilla és Törös
Ágnes tanárnõnek, Dobák Tibor dekoratõrnek és Szepeshelyi Csaba
vállalkozónak."

TIOK-zárás … és a folytatás lehetõsége
Amárcius 27-ei önkormányzati ülésen képviselõink tájékoztatást kaptak
a városunkban jelenleg folyó HEFOP-projektekrõl (európai uniós
támogatással megvalósuló programok). Ennek kapcsán határozatban
fogalmazta meg a képviselõ-testület értékelését a kisújszállási
központtal mûködõ Térségi Iskola- és Óvodafejlesztõ Központról is:
"1.) Kisújszállás Város Önkormányzata elfogadja az önkormányzat
intézményeiben - a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégiumban, az Arany János Általános Iskolában,
a Kossuth Lajos Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és
Diákotthonban, valamint a Városi Óvodai Intézményben - folyó
HEFOP-projektekrõl szóló tájékoztatót, melynek kapcsán elismeri az e
projektekben dolgozó pedagógusok innovatív munkáját.
2.) Az önkormányzat elismeri és megköszöni a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kádas György Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola, Diákotthon, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Gyermekotthon pályázati munkáját is,
mellyel a városunkban élõ sajátos nevelési igényû gyermekek
befogadását és elfogadását segítik elõ önkormányzati közoktatási
intézményekkel történõ konzorciumi együttmûködésben.
3.) Önkormányzatunk külön is kiemeli a 2007. március 31-én záruló
Észak-alföldi Térségi Iskola- és Óvodafejlesztõ Központ (TIOK)
projektet, melyben a kompetencia alapú nevelés-oktatás
programcsomagjainak tesztelésére került sor, és amelyben két
önkormányzati iskola: a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium, valamint az Arany János Általános
Iskola, továbbá az önkormányzat is mint konzorciumi partner vett részt.
A kisújszállási székhellyel mûködõ TIOK az ország egyik
legeredményesebben mûködõ konzorciumává lett. Pedagógusaink
aktívan, nagy kötelességtudattal és örömmel vettek részt a munkában,
melynek eredményeként a mai közoktatás legjelentõsebb fejlesztési
programja alapozódott meg városunkban. Önkormányzatunk bízik az
eddigi munka eredményességében és a gyermekek/tanulók, a szülõk, a
pedagógusok és a szélesebb oktatási környezet megelégedésére
szolgáló, hosszú távú, sikeres folytatásban.

"Éneklõ Ifjúság" hangverseny
Március 22-én - mint évek óta mindannyiszor, így, március közepén
- gyermekkórusok hangja töltötte be a Városháza nagytermét. Ekkor
került sor a Kodály Zoltán által életre hívott Éneklõ Ifjúság
hangversenysorozat kisújszállási körzeti hangversenyére, melyen
szakmai zsûri értékelte az iskolai énekkarok munkáját, és amelyen
önkormányzatunk általános iskolái ismét szépen szerepeltek. A Kossuth
Lajos Általános Iskola ének-zenei tagozatos gyermekekbõl álló
nagykórusa - Monoki Kálmánné tanárnõ vezetésével - újra
aranydiplomát szerzett, és a zsûri felterjesztette õket "Az év kórusa"
címre. A kórust mindemellett az a megtiszteltetés is érte, hogy
meghívást kapott az idén Szolnokon megrendezendõ XVI. Éneklõ
Ifjúság Országos Szakmai Napok rendezvénysorozatának április 20-ai
megnyitó ünnepségére, amelyen a megyébõl négy fellépõ lesz: három
szolnoki iskola mellett õk, a kisújszállásiak. Az iskola alsósainak
"Diridongó" kórusa Vadas Ilona tanítónõ vezetésével szintén
aranydiplomát kapott, és az Arany János Általános Iskola énekkara
Szilágyiné Horváth Henriette tanárnõ karvezetésével pedig arany
minõsítést ért el. Nagy örömöt jelentenek ezek a nagyszerû
eredmények, de az igazán jó dolog a gyerekek örömét látni, tudni.

A konzorcium zárókonferenciájára 2007. március 24-én kerül sor
városunkban. Ennek színvonalas megrendezéséért és a projektben
dolgozó valamennyi szakember munkájáért az önkormányzat ezúton is
köszönetet mond. Külön megköszöni Gönczi Károly projektmenedzser
és Szénási László szakmai vezetõ kimagasló szervezõi és szakmai
tevékenységét, valamint a városunkban folyó HEFOP-projektekhez
nyújtott segítségét."
Összeállította: Kocsisné Monoki Julianna
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Zárul a TIOK, folytatódik
a kompetencia alapú oktatás az Aranyban
Az Észak-alföldi TIOK-konzorcium tagjaként az Arany János
Általános Iskola is részt vett a kompetencia alapú oktatási
programcsomagok tesztelésében. A gyerekek, szülõk és kollégák
kedvezõ tapasztalatai alapján a nevelõtestület döntése értelmében a
kipróbálás után továbbra is alkalmazni kívánjuk iskolánkban a
programcsomagokat évfolyamonként egy-egy osztályban. Ezzel is
hatékonyabbá kívánjuk tenni a gyerekek együttmûködési,
alkalmazkodási és egész életen át tartó tanulási képességeit, valamint
fejleszteni kívánjuk tanítványaink olvasott szövegértését és
matematikai logikáját, informatikai ismereteit, életpálya-építésének
tudatosságát.
Apedagógusok által elsajátított módszerek mellett iskolánk több
millió forint értékû technikai felszereléssel is gazdagodott. Több
hordozható számítógépet, vezeték nélküli internetkapcsolat,
projektorokat, aktív táblákat és digitális zsúrkocsit is használunk.
Az aktív táblák az általános iskolákban újdonságot jelentenek.
Szívesen bemutatjuk használatukat szakemberek segítségével az
érdeklõdõ szülõknek, kollégáknak is. A bemutató ideje 2007.
április 11. (szerda) 15.30, helye az Arany János Általános Iskola
központi épületének (Kálvin u. 3.) 6-os terme. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk! Kérem, részvételi szándékukat az 520-512-es
telefonszámon jelezzék!
Tuka Antal projektkoordinátor
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Az általános iskolai beíratásokra
2007. április 17-18-án de. 8-12 és du. 14-17 óra között
kerül sor a következõk szerint:
- az Arany János Általános Iskolában a Kálvin úti épületben,
- a Kossuth Lajos Általános Iskolában a Rákóczi úti, új épületben,
- a Kisújszállási Református Általános Iskolában
az Arany János út 1. sz. alatti épületben.
Az óvodai beíratásokra
2007. április 17-18-19-én de. 8-12 és du. 14-16 óra között
kerül sor a Pitypang Óvodában (Ifjúság u.).

A gyógyszertárak szolgálati rendje
Gólya Gyógyszertár:
hétfõtõl-péntekig 8.00-19.00 óráig.
minden páros hét szombaton 8.00-12.00 óráig.
Készenléti szolgálat: minden páros héten szombaton 16.00-19.00 áráig,
vasárnap és ünnepnapokon 9.00-12.00 és 16.00-19.00 óráig.
Nyitva tartási idõ:

Zöldy Gyógyszertár:
hétfõtõl-péntekig 8.00-19.00 óráig.
minden szombaton 8.00-12.00 óráig.
Készenléti szolgálat: minden páratlan héten szombaton 16.00-19.00 áráig,
vasárnap és ünnepnapokon 9.00-12.00 és 16.00-19.00 óráig.
Nyitva tartási idõ:

Falak helyett építsünk hidakat!
Ma Magyarországon a törvénykezési rendelkezések ellenére is nagyon
lassan terjed az együttnevelés, és egy-egy ritka kivételtõl eltekintve inkább
integrációt takar és nem inklúziót.
Az integráció többféle formában valósulhat meg, de elsõsorban a sajátos
nevelési igényû gyerekek fogadásáról szól, és elvárja az alkalmazkodást,
fõleg a sérült gyermek és szülei részérõl. Míg az inklúzió befogadást, más
szemléletet feltételez.
Így az inklúzió nem csupán egy-egy iskola belügye. Afogyatékossággal
élõk jövõje a befogadó társadalomban alapvetõen függ attól, hogy a
felelõsségteljes gondolkodás menyire tud kialakulni. Az egyének, a
közösségek mennyire képesek és készek együttmûködni. "Mindenki
másképpen egyforma" - írja Mérõ László. Ezt alapul véve, ha már
gyermekkorban megtanulnánk, hogyan kell alkalmazkodni, együttmûködni,
gyakorolnánk a természetes segítségnyújtást, akkor könnyebben
megértenénk, hogy a "másság" nem jelent alacsonyabbrendûséget.
Az inkluzív oktatás - nevelés, olyan attitûdöt, olyan tanulásszervezést és
módszereket feltételez, amely differenciáltsága révén minden gyereket
személyre szabottan fejleszt. Ez az oktatási forma minden gyermek érdekét
szolgálja, függetlenül attól, hogy épnek ítélt vagy sajátos nevelési igényûnek
diagnosztizált.
A folyamat mûködéséhez szükség van a szakemberek, pedagógusok és
a szülõk együttmûködésére, közös célok kitûzésére. A partneri viszony
kialakítása elengedhetetlen.
Általában az a pedagógus, aki nem önszántából vállalta a sajátos
nevelési igényû gyerekeket az osztályába, egyedül dolgozik. Nem szívesen
enged be a tevékenységi körébe más pedagógust, még akkor sem, ha
szüksége lenne rá. Saját kudarcaként éli meg a folyamatot.
Ezzel szemben az integrációt
tudatosan vállalók igénylik a szakmai segítséget, az együttmûködést. A sikeres integráció feltétele
az ismeretek megfelelõ szintje,
az információáramlás, de a

legfontosabb az együttmûködés. Mindezek hiánya összefügg az elfogadás
nehézségével, hiszen ha valamit nem ismerünk, azt fenntartással fogadjuk.
Városunkban elindult egy innováció a HEFOP 2.1.6 projektben
dolgozó pedagógusok lelkes kezdeményezésére. Reméljük, hogy egyre
szélesebb körben fog elterjedni ez a más, elfogadó, befogadó szemlélet.
Nekünk, szülõknek is támogatnunk kell az inkluzív nevelés - oktatást,
hogy gyermekeink nyitottak, egymást feltételek nélkül elfogadni tudó,
felszabadult felnõttekké váljanak. Szükséges, hogy a szülõk aktívan
bekapcsolódjanak a folyamatba, ezért megalakítottuk a Szülõi Klubot.
Minden hónapban érdekes és hasznos programokat tervezünk, amelyeken
bárkit szívesen látunk a Mûvelõdési és Ifjúsági Központ Delta termében. A
gyermekfelügyeletet a helyszínen megoldjuk. A programokról plakátok és
szórólapok segítségével tájékoztatjuk az érdeklõdõket. Sajnos a legutóbbi
összejövetelrõl sokan nem értesültek, mert a szórólapok továbbítása egy -két
óvodában nem történt meg.
ASzülõi Klub legutóbbi összejövetelén, 2007. március 13-án a Bocskai
óvodából két óvó néni, Fábián Sándorné és Kurucz Sándorné ismertetett
meg bennünket a kompetencia alapú óvodai programcsomaggal. Nagyon jó
volt látni, hogy milyen örömmel és tele élménnyel mesélnek a
tapasztalataikról.
Az Arany János Általános Iskolából Kovács Sándorné tanító néni
számolt be tapasztalatairól a matematikai kompetenciát fejlesztõ oktatási
programcsomag gyakorlati alkalmazásáról. A beszámolókat kisfilmek,
fotók, a gyerekek által készített bábok színesítették. Szeretnénk, ha minél
több szülõ jönne el ezekre az összejövetelekre, és megismerkedne ezzel az
új oktatási formával.
A következõ összejövetelünk április 17-én lesz, ahol Zsolnai Zita
tanítónõ a délutáni tevékenységekrõl
tart beszámolót.
A Szülõi Klub nevében:
Kolicsné Vincze Erika
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Az iskolák életében a tavaszi idõszak sok izgalommal jár. Ekkor
rendezik a legtöbb tanulmányi versenyt. Ebben a tanévben a
természettudományok kedvelõi már eddig is sok örömet szereztek
tanáraiknak és szüleiknek. Az országos fordulókba való továbbjutás
pedig további sikereket ígér.
Informatikából az országos LOGO-versenyt tizedik alkalommal
rendezik meg, az utóbbi években mintegy 3000 résztvevõvel. Idén az
iskolai forduló megoldása alapján 21 tanulónk jutott a megyei
fordulóba, ahol elsöprõ gyõzelmet arattak.
5-6. évfolyamon 1. Farkas István 6.b, 2. Farkas Sándor 5.b, 3. Kása
Zoltán 6.b, 5. Nagy Dániel 6.b, míg 7-8. évfolyamon 1. Süveges Richárd
8.b, Rácz Zsolt 8.b, Barta Gergõ 7.b. osztályos tanulók. Felkészítõ
tanáraik: Holló Lászlóné, Kovács Gáborné, Csáti Tibor, Tuka Antal.
Eredménye alapján az országos fordulóba jutott 7 tanuló.
Matematikából a Zrínyi Ilona Matematika Versenyen Barta Zsanett
4., Süveges Richárd 6., a 8. évfolyam csapata megyei 2. helyezést ért el,
míg Gönczi Dorottya 6., Farkas Sándor 14. lett. Felkészítõ tanáraik:
Mrenáné Gönczi Katalin, Szabóné Miltényi Katalin, Nagy Lajos. Részt
vettünk a Kalmár László Verseny megyei fordulóján is, errõl még
eredmény nem érkezett.
Kémiából a Curie Emlékverseny megyei fordulóján nyújtott
teljesítménye alapján az országos fordulóba jutott Gönczi Dorottya 7.b
osztályos tanuló. Felkészítõ tanára Szabóné Miltényi Katalin tanárnõ.
Gratulálok eddigi szép teljesítményükhöz, további sok sikert
kívánok!
Nagy Lajos mb. igazgató

Az önkormányzati pályázatok elszámolása során
tapasztalt problémák megelõzésére a Pénzügyi Osztály
munkatársaival közösen tájékoztatót szervezünk a
támogatottak, pályázók képviselõi részére:

Rügyeznek a rózsák

A pályázók köre: megyei székhelyû önkormányzatok, oktatási
intézmények, civil szervezetek, vállalkozások, amelyek
környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységet is folytatnak.
A következõ témakörökben lehet pályázni:
- Tájékoztató anyagok készítése (keret: 800.000.- Ft)
- Parlagfû-mentesítési akciók/napok szervezése (keret: 5.200.000.- Ft)
A részletes tájékoztatót letölthetik a www.jnszm.hu honlap
pályázatok rovatából, és a tájékoztató másolata Polgármesteri
Hivatal portáján is kapható. (A tájékoztató részletesen tartalmazza a
tartalmi, formai követelményeket, a támogatás maximális összegét,
%-os mértékét stb.)
A pályázattal kapcsolatban a Krizsai Anetttõl, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi
Irodájának munkatársától kérhetnek információt az 56/505-282-es és
az 56/505-312-es telefonszámon.
(A felhívás alapján készítette: Szerk. KE)

Örömmel adunk hírt arról, hogy milyen sokan "meghallották"
kérésünket, amelyet a Kisbíró idei elsõ számában fogalmaztunk meg
a Városháza elõtti rózsakert újratelepítésérõl. Kérésünk nyomán volt,
aki egy-két rózsatövet, de volt olyan is, aki egyszerre tízet is "örökbe
fogadott". Köszönjük.
Mostanra már minden rózsatõ gazdára talált, a VG Kft. kertészei
pedig el is ültették mind a 196 tövet. Jó látni, hogy a rügyek
megindultak; reméljük, az ültetéshez használt tápanyagban gazdag
föld is elõsegíti fejlõdésüket.
A töveket "a rózsák hazájából", Szõregrõl hozta el a VG Kft., és
el is ültették azokat. Õk vállalták ezt, és természetesen a virágok
további gondozását is. A Városháza elõl kivett tövekkel a posta elõtti
rózsaágyás hiányzó virágait pótolták, és a régi VGV-irodaház elõtti
rózsasort ültették újjá.
Egy rózsatõ átlagosan 900.- Ft-ba került. A rózsák
örökbefogadóinak mondjuk el, hogy a költségeket Ducza Endre
közterület-felügyelõnél rendezhetik, akit a Városháza 27. sz.
irodájában vagy a következõ telefonszámokon érhetnek el: 520-223
vagy 06-30-547-7371. Tõle tudhatják meg majd azt is, hogy pontosan
kinek melyik a rózsája, amelynek virágai számára nyílnak majd a
legszebben. Reméljük, hamarosan minden tõ erõsödni, fejlõdni és
virágozni fog, és mindannyiunkat jobb kedvre derítenek majd.
Köszönjük e szép összefogást.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói

A tájékoztató tervezett témái:
- szerzõdésértelmezés,
- mire lehet költeni a támogatást,
- hogyan kell elszámolni a támogatással,
- bejegyzett szervezetek költségvetés-tervezése, költségvetési
beszámoló készítése a számviteli jogszabályok alapján.

Az április 25-ére meghirdetett
tájékoztató elmarad, ezen idõpont helyett
május 9-én szerdán,
16.00 órakor tartjuk azt meg
a Városháza Gaál Kálmán Termében.
Kiss Endre

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
pályázatot hirdet
a "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Parlagfû-mentesítési Alap" terhére,
a Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló
parlagfû-mentesítési tevékenységek támogatására

SZABÓ CSABA GITÁRMÛVÉSZ
SPANYOL GITÁRESTJE
Május 5. szombat 18 óra mûvelõdési ház
A Spanyol gitárest c. elõadáson a közönség spanyol és délamerikai szerzõk mûveibõl hall válogatást. A klasszikus gitárzene
ismert, temperamentummal teli, illetve romantikus oldalát
ismerhetik meg a nézõk.
Helyre szóló belépõk elõzetesen április 10-tõl igényelhetõk a
mûvelõdési házban. Jegyek kizárólag elõvételben kaphatók.

Felhívás
A Kisújszállás Város Sportjáért Díj azon személyek elismerésére szolgál, akik Kisújszállás sportéletében kimagasló eredményt értek el, vagy
kiemelkedõ szakmai munkát végeztek. A díjra a www.kisujszallas.hu honlapról letölthetõ nyomtatványon a városban mûködõ sport- és
diáksportegyesületek és bármely helyi választópolgár is javaslatot tehet. A nyomtatványhoz a városháza portáján is hozzájuthatnak. A
javaslatokat 2007. május 2-ig kell Kecze István polgármester részére eljuttatni.
(Szerk. KE)
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A Mûvelõdési és Ifjúsági Központ programjai

Az Arany János Városi Könyvtár hírei

Április 14-én szombaton 16 órakor a mûvelõdési házban:
Jótékonysági operakoncert a város szépítése érdekében

Könyvtárunk március 26-29. között rendezte meg a költészet napi
versmondó versenyeket, melyek eredményei:
- A 46 induló óvodás és a 37 1-2. osztályos diák között a zsûri
rangsort felállítani nem tudott, oly ügyesen és bátran szerepelt
mindenki. Mindenki értékes nyereménnyel: könyv- vagy
tárgyjutalommal távozott.
- A 3-4. osztályos tanulók versenyében 32 fõ vett részt, közülük I.
helyezett Végh Dominik, II. helyezett Szaszkó Alexandra és Janó
Sára, III. helyezett Csörögi Gábor és Márta Renátó lett.
- Felsõ tagozatos tanulók 37-en indultak. Az 5-6. osztályos
kategóriában I. helyezett lett Nagy Renáta, II. helyezett lett
Adamecz Tünde és Nagy Helga, III. helyezett lett Lakatos Gábor
és Buzás Lelle, IV. helyezett Katona Beatrix és Víg Csilla.
- A 7-8. osztályosok közül elsõ lett Esztero Margit, második Bojti
Sándor, harmadik Erdõdi Alexandra.
- A középiskolás kategória nyertesei: I. Józsa Anita, II. Kugler
Anita, II. Márki Erika, III. Herceg Orsolya, III. Várdai István.
- A felnõtt versmondók eredményei: I. Farkasné Szõke Katalin, II.
Vargáné Csípõ Terézia, III. Réder Jánosné, III. Sotus József.
A verseny helyezettjei könyvjutalmat kaptak, a többi versmondó
pedig egyéb ajándékban részesült.Minden résztvevõnek gratulálunk,
és köszönjük a zsûri munkáját.
* * *
Továbbra is várjuk
az "Értékeink"-címmel meghirdetett kistérségi pályázatra
a pályamûveket.
* * *
Téma:
Az adott település európai értékeinek bemutatása
A tablók bármilyen technikával készíthetõk
egyénileg vagy csoportosan.
Leadási határidõ: 2007. április 27.
A pályázat támogatója:

A rendezvény szervezõi:
Városi Nyugdíjas Klub, Mûvelõdési és Ifjúsági központ
Fellépnek:
Tóth Melinda kisújszállási kötõdésû operaénekes, a Szegedi
Tudományegyetem Zenemûvészeti Karának végzõs énekmûvész
hallgatója.
Somogyi Anita, a Szegedi Tudományegyetem Zenemûvészeti
Karának végzõ énekmûvész hallgatója.
Szelezsán Beáta zongoramûvész, a Szegedi Tudományegyetem
tanára
Rózsa Gábor zongoramûvész, a Gyõri Zenemûvészeti Fõiskola
és a Budapesti Contiuno Zenemûvészeti Szakközépiskola tanára.

M û s o ro n :
A. Dvorak: Cigánydalok
R. Vagner: Wesendonck-dalok
R. Strauss: Ariadne Naxosban-Zerbinetta áriája
C. Debussy: Öt dal Bourget verseire
J. Massenet: Werther c. operából Charlotte áriája
M. Ravel: Seherezade c. dalciklusból az Asie c. dal
G. Verdi: Álarcosbál c. operából Amélia áriája
L. Bernstein: Candide c. operából Cunegonde áriája
A koncert jótékonysági jellegû. A belépés díjtalan, de
támogatójegyek a hangverseny helyszínén, és elõvételben is
kaphatók 500 és 1000 Ft-os áron a mûvelõdési házban, valamint
Ö. Tóth Lajosnénál a Városi Nyugdíjas Klub vezetõjénél.
A befolyt bevételt a rendezõk és a fellépõ mûvészek a város
szépítésére ajánlják fel.
Janó Lajos igazgató

Farsangi mulatság a Sásastó oviban
2007. február 17-én szombaton, e derûs februári hétvégén
rendezték meg a Sásastó oviban, a gyermekek által már nagyon várt
télbúcsúztató ünnepséget, a farsangot.
Délelõtt a Mókus csoport, délután az Õzike csoport
jelmezbáljára került sor. Mindenki lelkesen készült, szülõk és
gyerekek egyaránt. A résztvevõk nagy örömére sok gyönyörû, és
kreatív jelmezt láthattunk, mókás, vidám mondókákat, dalokat
hallhattunk. Minden gyermek egy, a jelmezét bemutató verset
mondott. Hála a szülõk és az óvodai dolgozók szorgos kezeinek, az
elõadás után a büfében ízletes étkek sora várta a vendégeket: fánk,
péklángos, sütemények. A szomjazók pedig az üdítõkbõl
válogathattak.
A gyermekek nagyon várták a tombolahúzást,
ahol minden tombolajegyhez ajándék tartozott, így minden gyermek
nyereménnyel és örömmel távozott. Kellemes kikapcsolódást
nyújtott mindenkinek ez a pár óra, felnõttnek, gyermekeknek
egyaránt. Köszönjük mindenkinek a részvételt, segítséget,
támogatást, óvó néniknek a felkészítést.
Jövõre, reméljük, újra találkozunk!
Egyed Lászlóné szülõ
Tisztelettel köszönjük rendezvényünk sikeres lebonyolítását
minden szülõnknek, az óvoda jelenlegi és volt dolgozóinak és Nagy
István Zoltán képviselõ úrnak a támogatást. Bevételünket homokozó
eszközökre, udvari játékokra szeretnénk fordítani.
Demeter Istvánné tagóvodavezetõ

* * *
Az Internet Fiesta 2007. programsorozat eredményhirdetése
e-történelem (általános iskola):
A feladatsort 25 diák töltötte ki és adta le. Maximális pontszámot
értek el a következõ tanulók: Kovaly Dorottya,Vörös Zsófia,
Szegi Mónika, Rózsa Ádám, Veres Dávid.
e-történelem (középiskola):
a feladatsort hibátlanul kitöltõ diákok között sorsolás útján dõlt el,
hogy kik lesznek a szerencsés nyertesek: Kovács Anita, Dobák
Nikolett, Kürti János (Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola).
EU-NET (felnõttek):
24 fõ töltötte ki és adta le a feladatlapot, közülük sorsolás alapján,
választottuk ki a nyerteseket: Egyed Péter, Karsai Zsuzsanna,
Varga Dóra, Árvai Attila, Kovács Éva, Szõke Erika, Barkóczi
Ilona.
Az eredményhirdetésre 2007. április 3-án 16.30 órakor került sor
a Zenei Könyvtárban.
* * *
Köszönet Klauszmann Zoltánnak éa Oros Istvánnak a könyvtárnak
adományozott dokumentumokért.
Gubuczné Tomor Mária
könyvtárvezetõ
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Kisújszállásnak is van Kossuth-szobra
Városunk lakossága minden idõben különös tisztelettel
tekintett az 1848-as forradalom és szabadságharc eseményeire
és szereplõire. A városban erõs volt a Kossuth-kultusz.
Ezt az érzést bizonyára megalapozta, hogy ismerték az
Illéssyek szerepvállalásának, Kossuth Lajos háromszori itt tartózkodásának, Perczel Mór serege "teleltetésének"
történetét. Tudták, hogy az ispotályházban laktak azok a 48-a
honvédek, akik megalapították a ma is mûködõ 48-as
Olvasókört, hogy Õk nyugodtak az "édenkertben", az 1960-as
évek elején felszámolt 48-as temetõben.
Kossuth emlékének ápolásáról hiteles sorokat olvashatunk
az olvasókör jegyzõkönyveiben, melyek emlékünnepség
megtartásáról, zászlókészíttetésrõl, s többek közt a szoborra
történõ adakozásról szólnak. Helytörténészeink leírták, hogy
korábban csak annyi pénz gyûlt össze, hogy abból egy olajnyomatot tudtak vásárolni. (Ezt a képet láthatták az idei
ünnepségen.)
Egyesületünkben a megalakulástól kezdve többször
felmerült a szoborállítás gondolata. A végsõ döntést a 2005.
évi közgyûlésünkön hoztuk meg, ahol Kovács József
egyesületi tag elmondta "…határozottan ragaszkodik ahhoz,
hogy Kisújszálláson legyen Kossuth-szobor…." Ezzel a
jelenlévõk többsége egyetértett.
Akkor is tudtuk, hogy a lakosság támogató részvétele
nélkül nem birkózunk meg a feladattal, ezért a Kisbíróban
többször jelentettünk meg tájékoztatást szándékunkról,
felhívást a közadakozásra. Felhívásunkhoz csatlakoztak a
civil szervezetek, intézmények, vállalkozások. A gyûjtést az
egyesület tagjai olyan íveken végezték, ahol az adományozó
aláírásával igazolta hozzájárulását. Két rendezvényen
névtelen gyûjtést végeztünk. Sok levelet elküldtünk, sok
csekket szétosztottunk. Pályázatot nyújtottunk be a Képzõ- és
Iparmûvészeti Lektorátushoz, támogatást kértünk az
önkormányzattól.
Bíztunk a sikerben, a kisújszállásiak és az elszármazottak
adakozó kedvében, a testületek pozitív döntésében.
Úgyannyira, hogy 2006 tavaszán megbíztuk Gyõrfi Sándor
Munkácsy-díjas
szobrász-mûvészt
a
mûalkotás
elkészítésével, végsõ határidõként a 2007. március 15-i
avatást megjelölve.
Sikerült! Az idei ünnepen több százan hallgattuk a mûsort,
a méltató szavakat, tapsoltuk meg az alkotót a szobor
leleplezése után, helyeztük el a kegyelet koszorúit Kossuth
Lajos kormányzó, a város díszpolgára tiszteletére.
Köszönjük mindenkinek a bátorítást, az adományt,
bárminemû segítséget. Egyesületünk és alapítványunk
befejezte a gyûjtést. A hirdetõtáblán olvasható névsorban
azoknak a neve szerepel, akiknek több, mint 800.000,-Ft-nyi
adománya március 10-ig beérkezett pénztárainkba. Tudjuk,
hogy más gyûjtésbõl további összegek várhatók, elõre is
köszönjük. Most ezzel a kis tájékoztató cikkel, késõbb reméljük lesz rá lehetõségünk - más módon is. Köszönjük!
Az eddig elhangzott vélemények szépnek, fontosnak
tartják a város új szobrát. Örüljünk együtt, védjük együtt ezt a
szép alkotást, összefogásunk látható eredményét.
Nagykun Kisújszállásért
Alapítvány

Városvédõ és -Szépítõ
Egyesület

2007. április 7.
Kisújszállás Város Önkormányzata
pályázatot ír ki
a Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
intézményvezetõi állásának betöltésére

Pályázati feltételek:
- büntetlen elõélet
- magyar állampolgárság
- az ágazati jogszabálynak megfelelõ végzettség:
- szakirányú egyetemi végzettség, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsõfokú
munkaköri szakvizsga, vagy
- közmûvelõdési fõiskolai képzettség,
- legalább ötéves szakmai gyakorlat,
- kiemelkedõ szakmai vagy tudományos tevékenység.
A pályázathoz csatolandó mellékeltek:
- felsõfokú iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel.
Az állás elfoglalásának ideje: 2007. október 1-je
Az intézményvezetõi megbízás idõtartama: 5 év (2007. október 1jétõl 2012. szeptember 30-ig)
Bérezés: Kjt. szerinti bér és 250%-os vezetõi pótlék
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. május 29.
Az elbírálás határideje: 2007. június 26.
A pályázatot Kecze István polgármesternek kell benyújtani (5310
Kisújszállás, Szabadság tér 1.). Az intézménnyel kapcsolatosan
bõvebb felvilágosítás Kiss Endre intézményi referenstõl az 59/520245-ös telefonszámon és személyesen a Polgármesteri Hivatal 28-as
irodájában kérhetõ.

Kossuth Lajos kisújszállási mellszobra alkotójával,
Györfi Lajos Munkácsy-díjas szobrászmûvésszel.
Fotó: Szepesi Jenõ
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Ünnepel az Arany DSE
Az Arany János Diáksport Egyesület ebben az évben ünnepli 20.
születésnapját. Egész évben igyekszünk olyan rendezvényekkel ünnepelni,
hogy azon a mostani Arany iskolásokon kívül volt testnevelés
tagozatosaink, illetve a város lakossága is részt vehessen (sportnap, bál, stb.).
Ezekrõl a szervezés elõrehaladtával értesítjük a város lakosságát. Addig is
várjuk azoknak a jelentkezését, akik maguk is testnevelés tagozatosok
voltak, és egy-egy osztály találkozóját szívesen megszerveznék, vagy más
rendezvényünkön szívesen részt vennének. Érdeklõdni lehet az 59/520-512
iskola telefonszámon, az aranyisk@aranyisk.axelero.net e-mail címen, vagy
a DSE elnökénél, K. Szabó Jánosnénál.
Arról is szeretnénk hírt adni, hogy a kosárlabda és a labdarúgás mellett
egyre népszerûbb a kötélugrás is. Egy-egy délután 30-40 gyermek hajtja a
kötelet, és tanul látványos figurákat. Fellépésükkel több városi és város
határán kívüli rendezvény színvonalát is emelték.
Szép eredményekrõl is beszámolhatunk. A fiú kosárlabdacsapat a
diákolimpia megyei döntõjén 3., az 5-6. osztályos lány kosárlabdacsapat
ugyanígy a megyei döntõn 4. helyezést ért el, a 7-8. osztályos lányok még
harcolnak a 3. helyért.
A kötélugrók fél tucat aranyéremmel tértek haza a megyei
megmérettetésrõl, és továbbjutottak a Nagykanizsán és Szombathelyen
megrendezésre kerülõ országos fordulóba.
I. kcs. lányok megyei bajnok csapata: Csízi Tünde 1.a, Deme Zsófia 1.b,
Végh-Békéssy Molli 1.a, Balogh Bianka 1.b;
II. kcs formáció megyei 3. helyezett csapat: Kiss Gabriella, Surányi
Nikolett, Balázsi Bettina, Koszta Klaudia 3.a; egyéniben megyei bajnok
Cs. Nagy Eszter 2.a;
III. kcs. Egyéniben megyei bajnok: Bodó Andrea 6.a; formáció megyei
bajnok csapat: Borók Réka 4.b, Lakatos Edina 4.a, Imre Anikó 6.a, Csillag
Edina 7.b;
IV. kcs. Formáció megyei 2. helyezett csapat: Bodó Andrea 6.a, Pádár
Noémi 7.b, Csillag Melinda 8.b, K. Szabó Vanda Móricz DSE; egyéniben
megyei 4. helyezett Pádár Noémi 7.b.
Õsszel iskolánkat Zircen, a Nemzetközi Ugrókötél Bajnokságon Pádár
Noémi képviselte (párja K. Szabó Vanda a Móricz DSE-bõl volt),
elismerésre méltó 14. helyett szereztek.
Mindhárom csapat edzõje: K. Szabó Jánosné tanárnõ.
A focisták ebben az évben is kiutazhatnak egy Belgiumban megrendezésre
kerülõ nemzetközi tornára.
Kádár József
testnevelés munkaközösség-vezetõ

Szeretettel várjuk
a város apraját és nagyját

LOCSOLÓBÁLUNKRA,
melyet húsvét hétfõn este 19 órakor
a Nagykun Klubban rendezünk.
Zenél: a Pipás zenekar
A Bokorvirág Hagyományõrzõ Egyesület tagjai
azzal a kéréssel fordulnak a város lakosaihoz,
hogy akinek van régi,
már nem használt, de még jó állapotú
felöltõje, öltönye, csizmanadrágja, kalapja
(bármilyen színben és méretben),
ha teheti, ajánlja fel a néptáncos fiúk részére,
ezzel segítve a fiúk hagyományõrzõ ruhában
való fellépését.
A felajánlott ruhadarabokat a Nagykun Klubban
vagy a mûvelõdési házban lehet leadni.
Köszönjük!

OEP-finanszírozott betegszállítás
Kisújszálláson
Négy évig vajúdott, de megszületett. Mint korábban hírül
adtuk a Kisbíró hasábjain, a BORÓK Kft. betegszállítás
tevékenységi körével 2003-tól folyamatosan pályázott az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál finanszírozási
szerzõdésre. Az önkormányzat és a háziorvosok
támogatásával végre célt értünk, és 2007. március 1-jével
kezdõdõen OEP-finanszírozással szállítjuk a betegeket,
rászorultakat gyógyintézetekbe.
Itt szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik térítéses
formában is igénybe vették betegszállítás-szolgáltatásunkat,
és ezzel segítették életben tartani ezt a tevékenységi körünket.
De ez már a múlté.
2007. március 1-jétõl, akik igénybe szeretnék venni
szolgáltatásunkat, azoknak nincs más dolguk, mint
háziorvosuktól betegszállítási utalványt kérni, és a 06-30323-0008 telefonszámon megrendelni a szállítást. Sajnos
vannak olyan szállítások, amit az OEP nem támogat (pl.:
magánrendelés, OSZI, mozgássérültek családlátogatása stb.),
ezeket cégünk a már megszokott módon vállalja térítés
ellenében.
Szeretném újra felhívni a tisztelt lakosok figyelmét arra is,
hogy Kisújszálláson a Mentõszolgálat továbbra is
rendelkezésükre áll, sürgõs esetekben a 104-es telefonszám
hívása után rövid idõn belül megérkezik a segítség.
Munkánk, remélem, megelégedésükre szolgál.
Borók Imre
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HELYI KIADVÁNYOK
TÁMOGATÁSÁRA
Kisújszállás Város Önkormányzatának
Mûvelõdési, Oktatási és Ifjúsági Bizottsága
pályázatot ír ki helyi kiadványok támogatására.
A pályázók köre: intézmények, civil szervezetek, magánszemélyek,
A pályázatot e célra készített formanyomtatványon lehet benyújtani,
mely átvehetõ a Polgármesteri Hivatal 28. sz. irodájában, a hivatal
portáján, vagy letölthetõ a www.kisujszallas.hu honlap nyitólapjának
bal oldali hasábjából, és kapható az Arany János Városi Könyvtárban.
Leadási határidõ: 2007. április 11. (szerda) 12.00 óra
Leadás helye: Polgármesteri Hivatal 28-as szoba.
Felosztható keret: 210.000.- Ft
A bizottság kizárólag nyomdai elõállítási költséget támogat.
Abizottság hiányosan vagy késve benyújtott pályázatokat nem támogat.
Nem nyújtható támogatás azon szervezeteknek, magánszemélyeknek,
akik az elõzõ évi támogatás összegével a megállapodásban foglalt
határidõig, de legkésõbb 2007. március 29-ig nem számoltak el.
A 2007. évi költségvetésrõl szóló 7/2007. (II. 28.) önk rendelet 3.§-a
alapján a támogatásból alapítvány részére forrás nem biztosítható.
A bizottság a támogatott pályázókkal megállapodást köt. A pályázatok
elbírálásáról a bizottság áprilisi ülésén dönt.
Gönczi Károly bizottsági elnök

A Kisújszállási Városvédõ és -Szépítõ Egyesület
közhasznúsági jelentése a 2006. év gazdálkodásáról (Ft-ban)
Vagyonmérleg 2005. december 31-én:
2006. évi bevételek összesen:
- Megyei- és Városi Önkormányzat támogatása:
- Megyei- és Városi Önkormányzat pályázatai:
- NCA mûködési célú pályázata:
- MOBILITAS ifj. programok támogatása pályázata:
- Képzõ-és Iparmûvészeti Lektorátus /Kossuth-szobor/
- magánszemélyek, cégek, intézmények adománya:
- tagdíj befizetések:
- személyi jövedelemadó 1%-a:
- kamat bevétel:
- egyéb bevételek:
2006. évi forrás mindösszesen:

1.381.073
4.561.459
342.185
184.250
850.000
250.000
450.000
1.692.870
143.600
298.423
20.581
329.550
5.942.532

2006. évi kiadások összesen:
- anyag és eszköz vásárlás:
- szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek:
- egyéb mûködési költségek:
- partnereknek kifizetett támogatások:
Maradvány /vagyonérték/ 2006. december 31-én:

1.974.295
229.051
1.264.868
256.036
224.340
3.968.237

Ezen összeg tartalmazza a Kossuth - szoborra adományozott és még fel nem
használt 471.170,- forintot, és a "halastó-szökõkút" helyreállítására összegyûjtött
1.095.500,- Ft pályázati önrészt is. Az egyesület tagjai és tisztségviselõi
közhasznú tevékenységüket minden juttatás nélkül végzik.
Az egyesületben folyó tartalmi tevékenységet éves munkaterv határozza
meg. A rendezvények nyitottak, kiterjednek a város érdeklõdõ lakosságára is.
Munkánkról a Kisbíróban és a TV Kisújban, esetenként régiós és országos
médiában is jelennek meg információk.
2006-ben elnyertük a TIT arany-koszorús jelvényét és az Észak - alföldi
Régió elismerõ oklevelét.
Ezúton is köszönjük a lakosság érdeklõdését és adományait. Álljanak
továbbra is mellettünk, segítsék a 20."születésnapját" ünneplõ közösséget.
Adószámunk: 18828124-1-16
A közhasznúsági jelentést az egyesület közgyûlése 2007. február 23-án fogadta
el.
Fekete Imréné pénztáros

Tatár Zoltán egyesületi elnök

2007. április 7.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NYÁRI TÁBOROK
TÁMOGATÁSÁRA
Kisújszállás Város Önkormányzatának
Mûvelõdési, Oktatási és Ifjúsági Bizottsága pályázatot ír ki
a városban a 2007. évben megrendezésre kerülõ
nyári táborok támogatására.

A pályázók köre: intézmények, civil szervezetek
A pályázatot e célra készített formanyomtatványon lehet benyújtani,
mely átvehetõ a Polgármesteri Hivatal 28. sz. szobájában, letölthetõ a
www.kisujszallas.hu hasznos információk rovatából, és néhány
példányt az Arany János Városi Könyvtárban is elhelyeztünk.
Leadási határidõ: 2007. április 11. (szerda) 12.00 óra
Leadás helye: Polgármesteri Hivatal 28-as szoba.
Felosztható keret: 650.000.- Ft
Abizottság hiányosan vagy késve benyújtott pályázatokat nem támogat.
Nem nyújtható támogatás azon szervezeteknek, magánszemélyeknek,
akik az elõzõ évi támogatás összegével a megállapodásban foglalt
határidõig, de legkésõbb 2007. március 29-ig nem számoltak el.
A 2007. évi költségvetésrõl szóló 7/2007. (II. 28.) önk rendelet 3.§-a
alapján a támogatásból alapítvány részére forrás nem biztosítható.
A bizottság a támogatott pályázókkal megállapodást köt. A pályázatok
elbírálásáról a bizottság áprilisi ülésén dönt.
Gönczi Károly bizottsági elnök
Közhasznúsági jelentés
az Illéssy Alapítvány 2006. évi tevékenységérõl (Ft-ban)
A többször módosított 1997. évi CLVI. tv. 19. § (1)-(5) bekezdése alapján az Illéssy
Alapítvány közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint tesszük közzé:
1. Számviteli beszámoló:
Bevétel 2006. évben:
1.719.177
- adomány:
756.000
- egyéb bevétel (bál) :
595.300
- 1 % SZJA:
155.306
- Kamatjóváírás:
212.571
Kiadás összesen:
1.580.997
- tanulók támogatása:
384.045
- egyéb kiadások :
820.907
- pénzforgalmi jutalék és postaköltség:
35.478
- eszközvásárlás:
340.567
2. Költségvetési támogatás felhasználása (nem volt)
3. Az Alapítvány vagyona 2006. december 31-én 8.852.950,- Ft,
melybõl 5.744.139,- Ft tartósan lekötött betét.
4. A cél szerinti juttatások kimutatása pályázati kiírás, kifizetési jegyzék,
határozat, számlák alapján tanulók, valamint hátrányos helyzetû tanulók
támogatása 384.045,- Ft értékben.
5. Központi költségvetési szervtõl, állami pénzalaptól kapott támogatás mértéke
(nem volt)
6. Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatások (nincs)
7. Közhasznú tevékenységrõl szóló tartalmi beszámoló
- kiemelkedõ tanulmányi eredményt elérõ tanulók támogatása
- hátrányos helyzetû tanulók támogatása
- pályázati kiírás készül, milyen feltételek mellett lehet pályázni
- javaslat készül - a kuratórium dönt!
(Az alapítvány célja:
Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolában folyó:
- az iskolai oktatás anyagi-technikai feltételeinek javítása
- a kiemelkedõ tanulmányi eredményt elérõ tanulók támogatása
- iskolai és más szabadidõs programok támogatása
- versenyek, vetélkedõk díjazásához hozzájárulás).
A közhasznúsági jelentést az alapítvány kuratóriuma a közhasznú szervezetekrõl
szóló 1997. évi tv. 19. § (2) bekezdése alapján 2007. február 28-án tartott kuratóriumi
ülésén egyhangúlag elfogadta, s azt a helyi sajtóban nyilvánosságra hozta e törvény
5. § b) pontja alapján.
Az Illéssy Alapítvány Kuratóriuma

2007. április 7.
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Kisújszállási Egészségügyi Alapítvány
5310 Kisújszállás, Nyár u. 2.
Közhasznúsági beszámoló a 2006. évrõl (Ft-ban)
Bankszámla nyitó egyenlege:
Bevétel:
Kamat:
APEH SZJA 1%:
Összes bevétel:
Kiadás:
Bank költség:
Számítógép:
Összes kiadás:
Záró egyenleg:

519.450
1.249
58.287
578.986
10.551
149.820
160.371
418.615

2006 évben a Gyógyvíz 2001 Kft. pályázatot nyújtott be korserû
informatikai háttér kiépítéséhez. A Kuratórium indokoltnak találta.
Az alapítvány számlájára csak a felajánlók SZJA 1%-a érkezett, más
szervtõl támogatást nem kapott.
A Kuratórium tagjai, vagy más tisztségviselõi munkájukért díjazásban
nem részesültek.
A Kuratórium nevében megköszönjük a felajánlott összeget, kérjük a
további felajánlásaikkal is segítsék az alapítvány vagyonát, hogy minél
hatékonyabb egészségügyi megelõzõ munkát végezhessen a lakosság
körében.
Dr. Gyergyói László
a Kuratóriumi elnöke
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a "Református Iskoláinkért Alapítvány"
2006. évi tevékenységérõl (Ft-ban)

A többször módosított 1997. évi CLVI Tv. 19.§ 1-5 bekezdése alapján
közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint tesszük meg.
Bankszámla nyitóegyenlege:
367.770
Pénztár nyitóegyenlege:
1.009
Nyitóegyenleg összesen:
368.779
Bevételek Ft-ban:
Adomány magánszemélyektõl:
Személyi jöv. adó 1%-a:
Kamatbevétel:
Bevételek összesen:
Kiadások Ft-ban:
Számlavezetésre:
Kiadások összesen:
Bankszámla záróegyenlege:
Házipénztár záróegyenlege:
Záróegyenleg 2006. december 31-én:

753.040
73.722
12.054
838.816

17.924
17.924
1.188.662
1.009
1.189.671

Alapítványunk bevételi forrása kizárólag magánszemélyek
támogatásából származik. 2006. évben magánszemély által adományozott
részvények osztalékából 49.040 Ft-ot kaptunk.
Az alapítványnak bér-és bérjellegû kiadása nem volt. A kuratórium 2006.
évben egy alkalommal ülésezett.
Az SZJA 1%-ának felhasználása:
A "Református Iskoláinkért Alapítvány" kuratóriuma ezúton mond
köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával is támogatást nyújtottak alapítványunknak. Az így felajánlott
73.722 Ft-t a Református Általános Iskola taneszközeinek fejlesztésére
fordítjuk.
A támogatást köszönjük, arra továbbra is számítunk.
Adószámunk: 18821880-1-16
Garaguly Zsigmond
kuratóriumi elnök

15. oldal
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a kisújszállási " Református Temetõinkért Alapítvány"
2006. évi tevékenységérõl (Ft-ban)

A többször módosított 1997. évi CLVI. Tv. 19.§ 1-5 bekezdése alapján
közhasznúsági jelentésüket az alábbiak szerint tesszük meg:
Bankszámla nyitóegyenlege:
1.055.741
Pénztár nyitóegyenlege:
286
Nyitóegyenleg összesen:
1.056.027
Bevételek Ft-ban
Adományok magánszemélyektõl:
25.000
Személyi jöv.adó 1%-a:
21.208
Kamatbevétel:
13.013
Bevételek összesen:
59.221
Kiadások Ft-ban
Számlavezetési díj:
12.842
Kiadások összesen:
12.842
Bankszámla záróegyenlege:
1.102.120
Házi pénztár záróegyenlege:
286
Záróegyenleg 2006. december 31-én
1.102.406
Alapítványunk kizárólag magánadományokból él. A kuratórium tagjai
társadalmi munkában látják el feladataikat, ezért bér-és bérjellegû kiadások nem
merültek fel. Célunk továbbra is a város temetõinek fejlesztése, utak karbantartása,
valamint a szemét elszállítása.
Az SZJA 1%-ának felhasználása:
A "Református Temetõinkért Alapítvány" kuratóriuma ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával is
támogatást nyújtottak. Az így felajánlott 21.208.-Ft-ot temetõink fejlesztésére
fordítjuk.
A támogatást köszönjük, arra továbbra is számítunk.
Adószámunk: 18821873-1-16
Sípos Árpád
kuratóriumi elnök
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a "Kisújszállási 56-os Emlékek Ápolása Alapítvány" 2006.évi
tevékenységérõl

A többször módosított 1997. évi CLVI. Tv. 19.§ 1-5 bekezdése alapján
közhasznúsági jelentésüket az alábbiak szerint tesszük meg:
Bankszámla nyitóegyenlege:
15.212
Pénztár nyitóegyenlege:
9.383
Nyitóegyenleg összesen:
24.595
Bevételek Ft-ban:
Adományok magánszemélyektõl
155.000
Református Egyházközségtõl:
271.816
Személy jöv. adó 1%-a:
11.990
Kamatbevétel:
1.034
Bevételek összesen:
439.840
Kiadások Ft-ban:
Jubileumi újság megjelentetésére:
408.000
Számlavezetésre:
12.992
Kiadások összesen:
420.992
Bankszámla záróegyenlege:
34.060
Házipénztár záróegyenlege:
9.383
Záróegyenleg 2006. december 31-én:
43.443
Alapítványunk kellõ figyelemmel fordult 2006. október 23-a méltó
megünneplésére, különös tekintettel az 50. évfordulóra. A kuratórium tagjai
munkájukat társadalmi munkában végezték, így bér-és bérjellegû kiadás nem
merült fel.
Az SZJA 1%-ának felhasználása:
A "Kisújszállási 56-os Emlékek Ápolása Alapítvány" kuratóriuma ezúton
mond köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával is támogatást nyújtottak alapítványunknak. Az így felajánlott
11.990 Ft-t az ünnep méltatására és kegyelettel történõ megemlékezésére
fordítottuk.
A támogatást köszönjük, arra továbbra is számítunk.
Adószámunk: 18833537-1-16
Sípos Árpád
kuratóriumi elnök
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Sándor Service Kft.

SEBÉSZ GASZTROENTEROLOGIAI
MAGÁNRENDELÉS INDUL
Dr. Szentes Gábor fõoros
Páratlan heteken szerdán 16.00-18.00 óráig.
Az elsõ rendelés 2007. április 11-én lesz.
Elõjegyzés Fodorné Gyetvai Edit asszisztensnél
kérhetõ az 59/520-754 telefonszámon.

KISÚJSZÁLLÁSI VÍZMÛ KFT. KÖZLEMÉNYE
A vízhálózat mosatása
A Kisújszállási Vízmû Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy
2007. áprilisának második felében, elõreláthatóan két héten keresztül
végezzük a városi vízhálózat egészének elõírt és szükségszerû tisztító
mosatását
A mosatás (öblítés) ideje alatt elõfordulhatnak pillanatnyi
vízminõség-romlások,
melyek
elsõsorban
esztétikai
megnyilvánulásúak lesznek. Ezeket a hálózatban lévõ vas- és
mangán-kiülepedések felkavarodása, illetve a hálózatban kissé
megnövekvõ klórkoncentráció okozhatja. (A klór mint az egészséges
ivóvízellátó-rendszer szükségszerû fertõtlenítõszere van jelen a
vízben, kis koncentrációban.)
Kérjük a tisztelt lakosság szíves megértését, hisz a Vízmû
munkatársai ezen idõszak alatt is az Önök ivóvízellátásának a
jobbításán fáradoznak. Türelmüket köszönjük.
Szabó László üzemeltetésvezetõ

A Kisbíró következõ száma 2007. május 5-én jelenik meg,
lapzárta 2007. április 26-án, csütörtökön 12.00 órakor. Cikket
a Polgármesteri Hivatal 28-as irodájában lehet leadni. Lehetõleg
floppy-lemezen vagy az intref@kisujszallas.hu e-mail címre
juttassák el az írásokat.
(Szerk. KE)

Ameddig Ön egy tesztvezetés keretében kipróbálja autóinkat
addig mi ingyenes tavaszi átvizsgálást végzünk autóján!
Ha a nyílt hétvégén rendeli meg új autóját további kedvezményekben részesül:
Akciós árak a Ford Fiesta, Fusion, Focus, Transit autókra,
kedvezõ hitelajánlat, kedvezõ Casco biztosítás a Generálitól

A tesztvezetõk között értékes ajándékok kerülnek kisorsolásra:
3 db MP3 lejátszó, Navigációs rendszer, BL jegyek és szállás,
1 db FordFiesta Magic személygépkocsi
Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.,
Tel: 59/321-134, Fax: 59/322-300
e-mail: fsandor@mail.externet.hu,
honlap: www.fordsandorservice.hu

F e e l t h e d i ff e r e n c e

GERGELY LAJOS
GÁZKÉSZÜLÉK ÉS KÜLÖNBÖZÕ
CSÕHÁLÓZAT SZERELÉSÉT, JAVÍTÁSÁT,
FELÚJÍTÁSÁT VÁLLALOM.
TEL.: 06-20-466-65-13, 06-59/322-935
KJ. RÉZMÛVES UTCA 9.

Te t õ s z i g e t e l é s e k a t i k a j a v í t á s s a l ,
felújítással együtt több év garanciával.
Érdeklõdni lehet:
20/4245-875-ös telefonszámon.

U TA Z Á S E R D É LY B E !

SZÁM-FER Bt.

2007. május 25-30. 6/5 éj
Részvételi díj: 58.000.- Ft/fõ, amely
tartalmazza az utazás, szállás, félpanziós
ellátás, idegenvezetés költségeit. Részletes
tájékoztatást adunk.
Kun-Partner Szolgáltató Iroda
Kisújszállás, Deák F. u. 22.
Tel.: 06-20/4589-843
Ha nem járt a Vaskapunál és
a Kazán-szorosban, tartson velünk!

Kisújszállás, Deák F. u. 22.
Tel.: 06-20/4589-843

TOPÁZ
ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET
Kisújszállás, Arany János út 2.
Tel.: 59/520-540
Nyitva: h-p.: 8.30-12.00; 12.30-17.00
szombat: 9.00-12.00

Vállaljuk
vállalkozások könyvelését,
magánszemélyek adóbevallását,
mezõgazdasági õstermelõk
könyvelését
és elektronikus adóbevallását.

Aranyékszerek, karikagyûrûk,
órák nagy választéka
Ékszer javítás
Óraelemek teljes választéka,
elemcsere
Casio szíjak
Füllyukasztás

Barátságos kiszolgálás,
Minõség, kedvezõ ár!
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