EMLÉKEZTETŐ
A 2008. október 03-án megtartott megbeszélésről
A következő szervezetek képviselői voltak jelen:
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Önkéntes Tűzoltóság, Ifjúsági Egyesület, Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány, Külkapcsolatok Baráti Egyesülete, Jászkisériek Baráti Egyesülete, Polgárőr Egyesület,
Kertkultúra Egyesület, JAZYGES Íjász Egyesület,, Csete Balázs Honismereti Egyesület, KIS-Ér
Sporthorgász Egyesület, Pedagógus Női Kar, Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja, Vöröskereszt Helyi
Szervezete, Kisér Kertbarát Kör, Hétfő Este” Baráti Kör, valamint Hajdú László polgármester, Balogh
György Művelődés Háza igazgató.

Balog László köszöntötte a megjelenteket, az írásban kiküldött meghívóban szereplő témák
megbeszélésére tett javaslatot. A javaslattal a civilszervezetek képviselői egyetértettek.
1. A Helyi Civil Kerekasztal működését segítő pályázat ismertetése
Balog László elmondta, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület sikeresen pályázott az NCA
önszerveződést segítő kollégiumához, és 1.160.000 forintot nyert a Civil Kerekasztal működésének
támogatására. A pályázati program 2008. októbertől 2009. májusig tart. Részletesen bemutatta a
program elemeit (mellékleve)
Több hozzászóló is elmondta, hogy örül a Civil Kerekasztal működésének és a nyertes
pályázatnak, fontosnak tartja a rendszeres megbeszélést és közös program szervezést.
Gál András a Teleház képviseletében kérte a jelenlévőket, hogy a KISÉR újságba és a Civilkisér
honlapra időben adják a híreket.
2. A 2008. évi „Civil Majális” értékelése, tapasztalatok megbeszélése.
Balog László elmondta, hogy a rendezvény után többekkel beszélt, akik az mellett, hogy jónak
tartották a majálist, javaslatot is tettek a jövőre vonatkozóan Pl.: legyen jövőre is Civil Majális, a
sátrak építésére és bontására több segítő kell, a kiegészítő programokat később kellene kezdeni és
nem kellene csak késő délután befejezni.
Berente Judit a Külkapcsolatok Baráti Egyesület elnöke kulturáltnak és jónak ítélte a rendezvényt.
Nagy sikere volt a póni fogatnak is. Számítanak arra, hogy 2009-ben is lesz Civil Majális, sőt az
NCA nemzetközi pályázata keretében Erdélyből és Szlovákiából magyar fiatalokat látnak vendégül,
akik a rendezvényen találkozhatnak a kiséri civilszervezetekkel.
Javasolta, hogy a kiegészítő programok között legyen több ügyességi, sportos feladat.
Torma Márta a Honismereti Egyesület képviseletében javasolta, hogy népi játék elemeket is
vegyenek a rendezők a programba, ezzel a hagyományőrzést is lehetne segíteni.
Mindenki egyetértett abban, hogy 2009-ben is rendezzük meg a Civil Majálist.
Balogh György a Művelődés Háza igazgatója bejelentette, hogy a hagyományos falunapot 2009ben május 29-30-án rendezik, így a két esemény kiegészíti, nem zavarja egymást.
3. Tájékoztató az Önkormányzat fejlesztési terveiről, megvalósítható projektekről.
Hajdú László polgármester köszöntötte a megbeszélés résztvevőit, elmondta szívesen találkozik a
civilszervezetek képviselőivel, mert nagyon fontosnak tartja, hogy az Önkormányzatnak élő
kapcsolata legyen a lakossággal.
Konkrét fejlesztésekről a következő tájékoztatást adta:
• A várossá nyilvánítási pályázat nem nyert, a képviselőtestület döntött arról, hogy 2009.
január 31-ig újra benyújtja a pályázatot. A minisztérium észrevételeit figyelembe véve
dolgozzák át a meglévő anyagot.
• Az oktatási intézmények (iskola, óvoda) felújítására, akadály-mentesítésére,
eszközbeszerzésre nyert az önkormányzat közel 500 millió forintot. A pontos műszaki
tartalmat, terveket, tenderkiírást 2009. február 26-ig kell elkészíteni.
1

EMLÉKEZTETŐ
A 2008. október 03-án megtartott megbeszélésről
•

Tervezik a „egészségház” épületének felújítását is. A közel 80 millió forintos pályázat
elbírálás alatt van.
• A Megyei Önkormányzattal közös pályázaton 10 millió forintot nyertek a Tájház
felújítására, a megvalósítás 2009-2010-ben várható.
• A LEADER program keretében 2009. februártól nyílnak meg a pályázati lehetőségek.
Ebben az önkormányzatok mellett civilszervezetek, kis- és közepes vállalkozások is részt
vehetnek. Egyik kiemelt terület a turisztikai célú fejlesztés. A gyermekek háza tetőtér
beépítésével 30 fő részére akar az önkormányzat szálláshelyet kialakítani.
Polgármester úr kérte a civilszervezetek véleményét és javaslatait az Önkormányzat Gazdasági
Programja időarányos végrehajtásáról, amit október végi ülésén tárgyal majd a képviselőtestület.
Elsősorban a település centrumának, a központi parknak és a környező épületeknek a megújítására
várnak javaslatokat.
A pályázatok eddig nem látott lehetőséget, de felelősséget is jelentenek. Minden pályázatot három
szempontból vizsgálnak: egybe esik-e a település céljaival, pályázhat-e az önkormányzat?
Finanszírozható-e a pályázott program, mennyi a szükséges önerő, elő vagy utófinanszírozott a
pályázat?
Minden lehetőséget ki akar az önkormányzat használni, de a működőképesség folyamatos
biztosítása mellett.
• További fejlesztési célok, melyeket regionális keretek között koordinálnak, de döntés még
nincs: ivóvíz minőség javító program, belvíz elvezető rendszer felújítása, felhagyott
szeméttelep rekultivációja. Ezek egyenként is milliárdos fejlesztések lehetnek.
• Az Apáti út külső szakaszának felújítására összesen 27 millió forintból októberben sor kerül.
Balog László kiegészítésként elmondta, hogy vizsgálják egy sportcsarnok, a volt dohánybeváltó
területén egy szabadidős- sportcentrum és ott egy védelmi központ építésének lehetőségét is.
Csomor András bejelentette, hogy a tulajdonában lévő ingatlan területét, térítésmentesen felajánlja
a civilszervezeteknek hasznosításra, minden ötletre nyitott.
Hajdú László polgármester kérdésre válaszolva elmondta, hogy KLM 500 Kft. tervezett
beruházása, az engedélyek beszerzésének vége felé jár. Azt tervezik, hogy az időjárás
függvényében egy hónap múlva közmű és kerítés építéssel megkezdődik a kivitelezés.
Balog László javasolta, hogy a Civil Kerekasztal novemberi megbeszélésére hívjuk meg a KLM
500 Kft. ügyvezető igazgatóját. A javaslattal a jelenlévők egyetértettek.
4. Egyéb bejelentések, javaslatok
A következő programok lesznek a közeljövőben:
• Október 7-én a Művelődés Házában a „Magic Dans” csoport tart bemutatót és toborzót
• Október 11-én a Pedagógus Női Kar jubileumi koncertet rendez a katolikus templomban
• Október 11-én napközben Horgászverseny a Csalogány telepi tavon, este „Táncoló
uszonyok” horgászbál a Kis-Ér Sporthorgász Egyesület szervezésében
• Október 12-én a Jászkisériek Baráti Egyesülete által építendő „Október 6. Emlékmű”
átadása
• Október 18. a Cete Balázs Honismereti Egyesület szervezésében Közép-magyarországi
Honismereti Konferencia. A Művelődés Házában az előadások nyilvánosak.
• Október 19. a Művelődés Házában a jászfényszarui amatőr színjátszók előadásában Tamási
Áron: Énekes madár című darab kerül színre.
• November 8-án hagyományos Tűzoltóbál a Művelődés Házában német tűzoltó vendégekkel
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Torma Márta elmondta, hogy az Önkormányzat képviselőtestülete elfogadta Jászkisér Egészség
Tervét, ami a jelenlegi helyzet bemutatása mellett javaslatokat is megfogalmaz az egészséges
életmód kialakítása, betegségek megelőzése érdekében. A Béres Alapítványhoz benyújtandó
pályázaton forrást akarnak nyerni a programok szervezéséhez. Számítanak a civilszervezetek
javaslataira és aktív közreműködésére is.
A jelenlévők elfogadták, hogy a Civil Kerekasztal novemberi megbeszélésén a következő
témák szerepeljenek:
1. KLM 500 Kft. tájékoztatója a tervezett munkahelyteremtő beruházásról
2. Egészségterv részletesebb megbeszélése, civilszervezetek ötletei, program javaslatai
3. Iskolai erőszak jelei településünkön, szülők és a civilek lehetőségei és felelőssége a
megelőzésben

Jászkisér, 2008. október 03.
Balog László ÖTE elnöke Civil Kerekasztal koordinátora
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