Emlékeztetõ a civil kerekasztal 2009. januári találkozójáról
A jászkiséri civil szervezetek képviselõi 2009. január 16-án 18 órától
tartották ez évi elsõ találkozójukat. A következõ szervezetek képviselõi
voltak jelen: Külkapcsolatok Baráti Egyesülete, Pedagógus Nõi Kar,
„Kis-Ér” Kertbarát kör, Csete Balázs Honismereti Egyesület,
Polgárõrség, Egyetértés Nyugdíjas Klub, Búzavirág Népdalkör,
Jászkiséri Kertkultúra Egyesület, Jazyges Íjász Egyesület,
Mozgáskorlátozottak Jászkiséri Csoportja, az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület, Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány, Természetjárók
Gyermek Egyesülete, Balogh György mûvelõdési ház igazgató és Juhász
László a Civilkisér szerkesztõje.
Balog László köszöntötte a megjelenteket, mindenki egyetértett a
napirendi pontokkal, melyek a következõk voltak:
1. 2008. évi önkormányzati Civil Alap támogatás felhasználásának értékelése, elszámolások
összeállításának segítése.
Elmondta, hogy a tavalyi évben már a Civil Kerekasztal delegáltjai is részt vettek a pénzalap
szétosztásában. Az idei elszámolás a tavalyihoz képest annyiban változott, hogy csak az
önkormányzattól kapott támogatással kell elszámolni a civil szervezetnek. Biztosította a
szervezeteket, hogy segítséget kérhetnek tõle a beszámoló elkészítésében. Valamint pályázatok
keresésében, azok elkészítésében segítséget kérhetnek a Teleház munkatársaitól, dr. Gócza Tamás
jegyzõ úrtól és Torma Mártától. A civil szervezetek képviselõi egyhangúlag megerõsítették azon
szándékukat, hogy legalább a tavalyi összegben az idén is biztosítsa az önkormányzat a civil
alapot.
2. SZJA 1% kampány elõkészítése
Balog László elmondta, hogy az Újnéplap mellékleteként fog megjelenni a Civil Kurázsi c. melléklet,
melyben lehetõség van a civil szervezetek az SZJA 1 %-nak kérésére, mely felhívás a KISÉR
újságban és Tudósítóban is megjelenne. Várják azon szevezetek jelentkezését a Teleházban, akik
jogosultak az 1 % igénylésére.
3. Tájékoztató a 2009-re tervezett önkormányzati fejlesztésekrõl
Tájékoztatta a jelenlévõket Balog László, hogy épp aznap tartottak egyeztetõ megbeszélést a
polgármester úrnál e témában. Jelenleg folyamatban lévõ pályázatunk az iskola-óvoda
intézményeinek felújítására készül, melyet Pély községgel közösen készítünk. Beruházás érték
összesen kb. 710 millió Ft, melynek 10 % az önerõ igénye. Egészségház felújítására beadott
pályázatunk jelenleg értékelés alatt van. Remélhetõleg ebbõl sikerül megfelelõ körülményeket,
tágasabb rendelõket és az ÁNTSZ elõírásainak is eleget tevõ fejlesztést megvalósítani. Elõttünk
álló feladat az ivóvíz minõségjavító program II. ütem. Ehhez 9 településsel közösen társulási
szinten szeretne az önkormányzat pályázni. A Jászkisérre esõ rész 303 millió Ft, melynek szintén
10 % az önerõ igénye. A Vásárhelyi Tervvel összefüggõ, az ebben szereplõ települések vehetik
igénybe a belvízelvezetõ rendszer rekonstrukcióját. Kb. 830 millió Ft-os beruházás a település
felét érintené. Szintén 10 % az önerõ. Terv a településközpont rekonstrukciója, a presszó épület
helyén Szolgáltató ház létesítése, a park felújítása, a próbaterem tetõtér beépítése ifjúsági
szálláshely kialakításával. Meg kell még említenünk a megyei szintû pályázatot, melyben a tájház
felújítása valósulna meg. Jászkisérre esõ rész 10 millió Ft, ennek is 10 % az önereje. Hosszabb
távú elképzelés a sportcsarnok , a szabadidõcentrum létesítése, a tûzoltólaktanya felújítása.
4. Helyi rendezvény naptár, az önkormányzat és a civil szervezetek rendezvényei 2009-ben.
Minden évben kérik a civil szervezetek éves programjainak leadását, hogy el lehessen készíteni a
rendezvény naptárt. Balogh György, mûvelõdési ház igazgató kérte a civil szervezetek vezetõit,
hogy terem igényüket elõször vele egyeztessék, mert már rengeteg foglalás van erre az évre.
Torma Márta tájékoztatta a jelenlévõket, hogy 2009. január 01-tõl megváltozott az önkormányzat
kitüntetéseirõl szóló rendelet. Ez évtõl öt újabb díj adományozható a díszpolgári és nagyközségért díj
mellett, melyek a következõk: az év kultúra, az év nevelõje, az év sportolója,az év szociális és az év
településfejlesztõje díjak. A civil kerekasztalnak lehetõsége van ezen díjakra jelöltet állítani március 15ig, ezért javasolta hogy a következõ, februári találkozón ezt beszéljék meg.
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