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LEHETİSÉGEK ÉS FELADATOK JÁSZKISÉREN 
 

Jászkisér Jász-Nagykun-Szolnok megyében a jászberényi kistérség, a Jászság, az 
ország egyik hátrányos helyzetében lévı, belsı perifériát képezı megyéjében fekszik.  

Célomnak tartom  a meglévı térségi adottságok, lehetıségek átgondolt kiaknázását, 
hiszen Jászkiséren jó a termıtalaj, kedvezı az éghajlat a gabonafélék, a szántóföldi 
zöldségfélék (hagyma) termelésére. Kelet-magyarországi átmenı forgalmunk számottevı, 
viszonylag közel van Budapest és nem utolsósorban az itt élı emberek akarnak, szeretnek és 
tudnak dolgozni. 

Feladatom ezen térségi adottságok optimális kihasználása, a térség – ezen belül 
Jászkisér - vonzerejének kialakítása, fejlesztési programok menedzselése, megvalósítása,  a  
jelenlegi munkahelyek megtartása, munkahelyteremtés, a mezıgazdasági szféra fejlesztése, 
ipari vállalatok, szövetkezetek stabilizálása utján. A térség tıkebevonó képességeinek 
javítása, a beruházások és befektetések ösztönzése. Ehhez elengedhetetlen a humán 
erıforrások fejlesztését elısegítı körülmények megteremtése, a jelenlegi infrastruktúra 
hiányosságainak pótlása (központi szemétszállítás, szennyvíz, csatornázás). 

Mindemellett Jászkisér jövıbeni lehetıségeit befolyásolják a regionális és kistérségi 
fejlesztési koncepciók. Ezen koncepciókhoz szervesen illeszkedik gazdasági programom, 
melyet képviselıtestületünk támogat. 

 Jászkiséren 13 fıs képviselıtestület dolgozik aktívan: Papp János alpolgármester, Gál 
András a pénzügyi bizottság elnöke, Bajzáthné Tóth Klára ügyrendi bizottsági elnök, Balog 
László településfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági elnök, Csillik Ferenc a kulturális, 
közoktatási és sport bizottság elnöke, Szüle Andrásné szociális bizottsági elnök, továbbá   
Balogh Ibolya, Gócza Zoltán, Kiss Lajos, Kovács Károly, Menyhárt Ferencné, Mike Miklós, 
Szüle Katalin képviselık.  

Végül új polgármesterként bemutatkozásképpen magamról is leírok néhány mondatot. 
Itt születtem 1962-ben, református paraszti családból származom, szüleim, rokonaim itt élnek, 
éltek, gazdálkodtak, a szülıföld szeretetére nevelve engem. A DATE Mezıgazdasági 
Fıiskolai Karán végeztem, ahol mezıgazdasági üzemmérnöki diplomát szereztem. 15 évig 
dolgoztam a helyi Mezıgazdasági Szövetkezetben közép-, majd felsı vezetıként. 1998-ban a 
Gyöngyösi Fıiskolán mérlegképes könyvelıi képesítést szereztem. 

A régi testületi tagok tapasztalata és az új tagok lendülete segíti az önkormányzat 
munkáját. Nagy a felelısség, hiszen a választások során Jászkisér polgárai nem hatalommal, 
hanem felelısséggel ruházták fel településünk vezetıit, és jogosan várják el, hogy mindig, 
minden körülmények között a helyükön állva dolgozzanak nagyközségünkért. A testület 
döntéseinek megvalósítását a Polgármesteri Hivatal dolgozói Mudris Andrásné jegyzını 
vezetésével biztosítják. 
 Fejlıdésünk érdekében 1998-2002 között a következı területeken látok 
megvalósítandó feladatokat: 
- Érdekvédelem, a meglévı jogszabályok ismerete alapján a törvények betartása, 

betartatása, valamint a most készülı törvénytervezetekkel kapcsolatos egyeztetések. 
-    A meglévı intézmények mőködésének biztosítása, az önkormányzati vagyonnal való 
      hatékony gazdálkodás segítségével. 
- A megindult fejlesztések, illetve rövid- és hosszútávú célok megvalósítása, az ehhez 

szükséges pénzeszközök elıteremtése. 
- Szociális ellátás biztosítása, a közrend, közbiztonság javítása, a környezetvédelmi 

feladatok megoldása. 



- Kapcsolattartás, koordináció az egyházakkal, civilszervezetekkel, közösségi 
kezdeményezések támogatása. 

-  
Az elmúlt évtizedekben Jászkisér fejlıdésében több említésre méltó tényezı akad. 

Mindenképpen megemlítendı az 1980-ban felépített „új iskola”, a tornaterem és a tanuszoda. 
Ugyanide sorolandó az 1984-ben Makovecz Imre tervei alapján elkészült Mővelıdés Háza és 
a felújított nagyközségi könyvtár. Ezen intézmények teremtik meg a korszerő oktatási és 
kulturális feltételeket a jövı nemzedéke számára. 

A település jövıjének tekintetében mérföldkı volt az 1995-ös év, amikor kiépült a 
korszerő telefon- és gázhálózat.  

Ezzel szemben legfontosabb problémánk a megélhetés problémája. Településünkön a 
munkanélküliek aránya meghaladja az országos átlagot (17 %), így a munkahelyteremtés 
önkormányzatunk legégetıbb gondjai közé tartozik. Tovább fokozza problémáinkat az a tény, 
hogy viszonylag alacsony azok száma, akik semmiféle formában nem érzik veszélyeztetettnek 
egzisztenciájukat.  

A munkanélküliség kialakulásának okai között elsı helyen az iskolai végzettség 
hiánya, alacsony iskolázottsági fok áll. Ezek az emberek többségükben 40 év felettiek, iskolai 
végzettségük alacsony, ráadásul legtöbben semmilyen ellátásra, segélyre sem jogosultak. Az 
önkormányzat közmunka, közhasznú munka szervezésével kíván enyhíteni gondjaikon. 

Az elıbbiekbıl mintegy logikusan következik, hogy az iskolázottsági fok emelésére, 
az iskola oktatási programjának támogatására nagy súlyt kívánok fektetni. Célomnak 
tekintem, hogy a hátrányos, veszélyeztetett helyzető gyermekek, valamint a kimagasló 
képességő tanulók megfelelı színvonalú képzésben részesüljenek, minden gyermek végezze 
el az általános iskolát. 

A nyolcosztályos iskola mellett a szakiskola jelleget is meg kívánom tartani, hiszen a 
gyengébb eredményt nyújtó gyermekek szakmához jutását itt tudjuk biztosítani. 

A munkaügyi központ és az önkormányzat között naprakész munkakapcsolat áll fenn, 
melynek eredményeként a felnıttképzés mőködik településünkön, amely biztosítja az 
általános iskola elvégzését, valamint esélyt ad a szakmához jutáshoz.  

Távlati terveim között szerepel az Általános Iskola Petıfi úti épületének tetıtér 
kialakítása, beépítése, a tanuszoda befedése, ezzel segítve az oktatás színvonalának növelését. 

Jászkiséren az önkormányzat biztosítja az önkormányzati törvényben meghatározott 
alapellátásokat:  
- fenntart egy 20 férıhelyes bölcsıdét, ahol a gyermekek féléves kortól 3 éves korig 
   kapnak ellátást, 
- mőködteti az óvodát 3 épületben, mintegy 250 gyermekkel, 
- finanszírozza az általános iskolát, melynek költségvetése a napközi konyhával 

közösen éves szinten 107 millió forint, 
- biztosítja az alapfokú egészségügyi alapellátást 3 háziorvos, 2 fogorvos, védınıi 

hálózat, fizikoterápiás gondozás segíti a betegek gyógyulását. 
- Az idısek ellátására mőködtetünk egy 20 férıhelyes nappali szociális intézményt és 

közel 100 idıs ember otthoni ellátását segítjük. 
- Közmővelıdés: feladatainak a könyvtár, a mővelıdés háza, a tájház (helytörténeti  

győjtemény) üzemeltetésével tesz eleget. 
 
Önkormányzatunk kötelezı és vállalt feladatain túl támogatja az egyházakat, a településen 

mőködı több mint 20 civil szervezetet és egyesületet.  
Jászkisér 1999-ben 466 millió forintból gazdálkodik. Az államtól kapott központi 

támogatás természetesen kevés az intézmények mőködtetésére, ezért mindent megteszünk a 
saját bevételek növelésére, a pályázati lehetıségek kihasználására. A lakosság gazdasági 



lehetıségei – a befolyt helyi adók, fejlesztési hozzájárulások befizetése terén – nagyon szőkre 
szabottak.  

Jövıbeni céljaim és feladataim e lehetıségek javítása, a lakosság életkörülményeinek 
javítása az alábbiak szerint: 
- A meglévı ipar – a Jászkiséri MÁV FKG Kft, a DIFA Barokk Butorkészitı Kft – 

fejlıdésének segítése, egyéni vállalkozók, cégek segítése, hogy a munkanélküliséggel 
járó gondok enyhüljenek. 

- Az agrárágazatban tájspecifikus növénytermesztés kialakítása, öntözésfejlesztésre 
alapozott árunövény és tömegtakarmány termesztés /a Jászsági fıcsatorna tervezett 
szakaszának megépülése nagymértékben befolyásolja/, a termálvíz kihasználása a 
mezıgazdaságban. 

- Humán infrastruktúra, az oktatás, kulturális és egészségügyi intézményrendszer 
korszerősítése és továbbfejlesztése. 
Jövınk nagymértékben függ attól, hogy hogyan tudjuk megırizni környezetünket. 

A környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése elengedhetetlen, ezért csatlakoztunk a 
jászsági regionális hulladéklerakó építéséhez, melynek befejezési ideje várhatóan 2000. 
októbere. 

A központi szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítótelep megépítése kistérségi (Jászapáti-
Jászszentandrás-Jászkisér) összefogással kerülhet megvalósításra. Addig is a szippantott 
szennyvíz elhelyezését a MÁV FKG Kft szennyvíz telepén oldjuk meg, ahol a szennyvíz 
fogadásához és kezeléséhez megfelelı beruházást kell eszközölni. 

A mőszaki infrastruktúra fejlesztésének feladati a következık: 
- Az ivóvíz megfelelı minıségének biztosításához 740 m talpmélységő vizmükut furására 

van szükség. A településen még 3000 m ivóvíz-hálózat bıvítését tervezzük, a még 
ellátatlan utcákban. 

- Belterületi úthálózat bıvítés, karbantartás. A még 14 km földúton zúzott kı utalap 
kiépítése, lakossági közmőfejlesztési hozzájárulással. 
A Vágóhid út szélesítése, átadása a Pélyi úttal együtt az Állami Közútkezelı Közhasznú 
Társaságnak. 
Jászkisér – Jásztelek között út kiépítése a regionális hulladéklerakóhoz (jelenleg 
földút) a Dél-Heves megyei települések összefogásával. 

- A piactér mellett parkoló kiépítése, valamint a piactéri csarnok építésének befejezése. 
- Településünkön még rendezetlen bányagödrök rekultivációja. 
- Az ezredfordulóhoz méltó technikai színvonalhoz csatlakozva megvalósítani a 

település térinformatikai rendszerének kiépítését. 
Jászkiséren a falusi turizmus meghonosításával fejleszthetı az idegenforgalom. 

Nagyközségünk központjában oktatási, kulturális centrumot szándékozunk létrehozni. 
Itt megtalálható lesz a mozi melletti épületben a TELEHÁZ (mely jelenleg is jól mőködik), a 
TURINFORM iroda, de ezen épület udvarán a szabadtéri színpad is, helyt adva a lovaglás, 
horgászás, vadászat, kerékpározás mellett a színvonalas kulturális programokon történı 
kellemes idıtöltésnek. Így méltóképpen fogadhatjuk az errejáró embereket a Tisza-tó déli 
kapujában! 

Itt említem meg, hogy településünkön 72 CO-os termálvíz található, melyet jelenleg 
csak a közintézmények főtésére használunk, de e víz minısége a hajdúszoboszlói víz 
minıségével vetekszik. Az ebben rejlı lehetıség kiaknázása a jövı feladatai közé tartozik. 

Ezek jövıbeni terveink. Akaraterınk, hitünk, a jászsági összefogás van bennünk, mely 
úgy gondolom, biztosítja azt, hogy megvalósítjuk céljainkat, az elkezdett munkákat 
befejezzük és a jövı nemzedék számára újat alkothassunk.  
 
 


