EMLÉKEZTETŐ
A 2008. január 24-én megtartott megbeszélésről
A következő szervezetek képviselői voltak jelen:
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Önkéntes Tűzoltóság, Ifjúsági Egyesület, Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány, Pendzsom Néptánc Egyesület, Sportegyesület, Természetjáró Gyermekek Egyesülete,
Külkapcsolatok Baráti Egyesülete, Jászkisériek Baráti Egyesülete, Polgárőr Egyesület, Kertkultúra
Egyesület, JAZYGES Íjász Egyesület, Blue Dragons Önvédelmi Sportegyesület, Csete Balázs
Honismereti Egyesület, Mozgássérültek Helyi Csoportja, Vöröskereszt Helyi Szervezete, Kisér Kertbarát
Kör, Bózavirág Népdalkör, Egyetértés Nyugdíjas Klub, „Hétfő Este” Baráti Kör, valaint Hajdú László
polgármester, Balogh György Művelődés Háza igazgató.

A megbeszélés során a jelenlévők többségi szavazással a következőkről döntöttek:
1. Az Önkormányzat 2007. évi támogatás felhasználásáról kért beszámolóval kapcsolatban
helytelenítették az éves gazdálkodás egészére kiterjedő adatlap kitöltésének
követelményét. A következő évtől csak a támogatás összegéről legyen kötelező
elszámolni, a szervezet helyzetét, éves gazdálkodását saját elhatározásból csatolhassák a
beszámolóhoz.
2. A 2008. évi önkormányzati támogatással kapcsolatban a következő javaslatot tették:
 Legyen 2008-ban is civil támogatási alap, legalább a 2006. évi keretösszeggel.
 Az elosztásról döntő bizottság 7 fős legyen, melyben 4 önkormányzati képviselő
mellett kapjon helyet 3 fő, akiket a Civil Kerekasztal delegál a Bizottságba.
 A Civil Kerekasztal tagjaival egyeztetett kiírás és pályázati adatlap készüljön.
 Étkezési költségre ne lehessen pályázni és ilyen költséget ne lehessen elszámolni.
(kivétel a Vöröskereszt véradóknak adott ilyen juttatása)
 A támogatás elosztásánál figyelembe veendő értékelési szempontok.
 Rendszeresen végzett tevékenység
 Jászkiséri
közösségi
programokon,
rendezvényeken,
helyi
ünnepségeken való részvétel
 Taglétszám
 Hány kívülállónak szolgáltat, rendez programot a civilszervezet?
 A civilszervezet „hozzáadott érték” nagyságrendje (tagok önkéntes
munkája, tagdíj, nem önkormányzati támogatás, pályázatok, stb.)
 Jászkisér hírnevének öregbítése más helyeken
3. A civilszervezetek úgy döntöttek, hogy ebben az évben is megrendezik a „Civil
Majális”-t, melynek időpontja május 1., helyszíne a tavalyi évhez hasonlóan a Dongó
Sörkert lesz.
4. Lukácsi György az önkormányzat kulturális bizottsága elnöke ismertette a 2008-ra
tervezett községi rendezvényeket, és kérte a civilszervezetektől, hogy minél előbb adják
le saját rendezvényeik helyét és időpontját. A jelenlévők kérték, hogy a községi
rendezvények írásos meghívóját minden civilszervezet vezetőjéhez is juttassák el a
szervezők.
5. Gál András elmondta, hogy a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleház pályázati
forrást nyert Jászkisér Civil Honlapjának elkészítésére. Lehetősége van minden olyan
civilszervezetnek, mely saját honlappal nem rendelkezik, hogy ezen keresztül
megjelenjen az interneten.
6. Eszes Tamás a Blue Dragons Önvédelmi Sportegyesület vezetője a jelenlévők segítségét
kérte ahhoz, hogy a Gyermekek Háza helyiségében tartott edzéseikhez szükséges
zsákokat beszerezhessék, és a vidéki versenyeken való részvétel támogatására
szponzorok figyelmét felhívják.
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7. Balog László átadta mindenkinek az Önkormányzat Képviselőtestülete üléseinek 2008.
évi munkatervét. Kérte, hogy a civilszervezetek véleményét, javaslatait az egyes
napirendi pontokhoz előzetesen juttassák el a képviselőkhöz vagy a polgármesteri
hivatalhoz. Hajdú László polgármester felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a
képviselőtestület ülései nyilvánosak, azon bárki, bármikor részt vehet.
8. Gócza Zoltán elmondta, hogy a Sportegyesület eddigi tevékenységét bővíteni szeretné
olyan tömegsport rendezvények szervezésével, amin minden érdeklődő részt vehet majd.
Ezzel kapcsolatban várják a civilszervezetek és a helyi lakosok javaslatait.
Jászkisér, 2008. január 28.
Balog László ÖTE elnöke Civil Kerekasztal koordinátora

