A Jászkiséri Civil Kerekasztal februári összefoglalója
A jászkiséri civil szervezetek képviselõi 2009. február 06-án 18 órától tartották soron következõ
találkozójukat. A következõ szervezetek képviselõi voltak jelen: Külkapcsolatok Baráti Egyesülete,
Pedagógus Nõi Kar, 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, Rubin Életmód Egyesület, Hajdú László polgármester, dr. Gócza Tamás jegyzõ,
Kassai László a KLM 500 Kft. tulajdonosa, valamint Juhász László a Civil Kisér szerkesztõje.
Balog László köszöntötte a megjelenteket, a találkozón a követkekzõ témákat javasolta megbeszélésre:
1. Tájékoztató a KLM 500 Kft. tervezett beruházásának helyzetérõl
Kassai László ügyvezetõ igazgató örömmel számolt be arról, hogy meg vannak a szükséges engedélyek,
így hamarosan elindulhatnak a munkálatok. Az üzem felépítésével és beindításával Magyarországon
egyedülállóként valósul az akkumulátor feldolgozó. Bízik abban, hogy minél több jászkiséri munkavállalónak tudnak majd munkát
biztosítani. Hosszú folyamat vezetett az engedélyek beszerzéséig és most már ténylegesen minden energiát az üzem megépítésére fogják
fordítani, melyet számításaik szerint a tavasz folyamán megkezdhetnek.
2. Civil Kerekasztal javaslatai az önkormányzat 2009. évi civil támogatási alap létrehozására. Három fõ civil delegált
megválasztása a civil szervezetek pályázatáról döntõ bizottságba.
Balog László elmondta, hogy reméli ez évben is lesz mód arra, hogy az önkormányzat anyagi támogatásban részesíthesse a jászkiséri civil
szervezeteket. Az elmúlt évben már három civil delegált (Kiss Jánosné, Krizsai Sándor, Torma Márta) részt vett a négy képviselõ-testületi
tag mellett a támogatás szétosztásában és idén is szeretnék ezt a gyakorlatot folytatni. Kéri a jelenlévõket tegyenek javaslatot az idei három
delegált személyre. Gál András javasolta, hogy a Krizsai Sándor helyett válasszanak mást, mivel már egy személy képviselte a
Sportegyesületet a bizottságban. Kiss Jánosné ismét javasolták a feladat elvégzésére, aki vállalta is. Juhász László Czékmán Lászlónét
javasolta, mivel elég nagy létszámot képviselne a mozgáskorlátozottak részérõl. Nem vállalta a feladatot. Torma Márta lemondott e
bizottságban való részvételrõl, mivel a polgármesteri hivatalnál végez munkát. Javaslat érkezett Berente Judit személyére, aki elutasította a
felkérést, mivel a szervátültetettek országos és világszövetségében betöltött feladatai nem teszik lehetõvé ezt a munkát. Õ Rácz Juditot
javasolta, aki vállalta is a részvételt. Harmadik személynek Nagy Gyulát javasolták, aki szintén vállalta a feladatot. A jelenlévõ civil
szervezetek képviselõi egyhangúlag elfogadták a delegáltak személyét.
3. SZJA 1% kampány közös feladatai
Tájékoztatta a jelenlévõket Balog László, hogy az Újnéplap mellékleteként Civil Kurázsi kiadványban egy féloldalas cikk jelent meg a
jászkiséri Civil Kerekasztal munkájáról és az 1%-ra jogosult civil szervezetek adatáról, mely megjelenést pályázati támogatásból fedezett.
Az 1%-ra jogosult szervezetek nevei és adatai a KISÉR újság és a tudósító oldalain is meg fognak jelenni májusig, az adóbevallás
beadásáig. Javasolja, hogy valamilyen formában pl. szórólap juttassák el a lakosok részére e felhívást és tudatosítsák bennünk az adójuk 1
%-ról szóló rendelkezést.
4. Helyi rendezvény naptár, az önkormányzat és a civil szervezetek rendezvényei 2009-ben.
Torma Márta a beérkezett programok alapján összeállította a település egész éves rendezvény naptárát, melyet ki is osztott a jelenlévõknek.
Egyúttal megkérte õket, hogy nézzék át és pontosítsák rendezvényeiket, hogy az újságokban és a honlapon is megjelenhessen. Valamint
kiosztotta a kitüntetésekrõl szóló helyi rendeletet, melyben a helyi civil szervezetek is javasolhatnak a díjra érdemes személyeket.
Madarász Sándor felhívta a figyelmet, hogy a február 27-én tartandó egészségnap kimaradt a programok közül, kéri ennek pontosítását.
5. Egyéb
Balog László felkérte a polgármestert, hogy tájékoztassa a jelenlévõket a januári testületi ülés eseményeirõl, ahol is a helyi vállalkozók kis
csoportja írásban benyújtotta kifogásait a mozi helyén építendõ üzletházról. A helyi lakosok, vállalkozók véleményét fontosnak tartják a
település vezetõi. Ugyanakkor szem elõtt kell tartani azt is, hogy a konkrét megvalósításra milyen tervek készülnek és az a település
céljaival egybe esik e. Az önkormányzat elképzelései szerint egy mûemlék jellegû épületekhez igazodó, de funkcióval ellátott kisvárosias
településkép kialakítása a cél, melynek funkciója lehet üzletház egyéb. De sajnos egyelõre ennél jobb ötlet nem volt. Fontosnak tartja, hogy
a település fejlõdés szempontjából hasznosnak tûnõ ötleteket ne hagyják elveszni, illetve azt kellõ komolysággal kezeljük és lehetõség
szerint azt ki is tudjuk használni.
Hajdú László polgármester úr elmondta, hogy valóban megkeresték a vállalkozók közül egypáran, és írásban nem tetszésüket fejezték ki a
CBA üzletház építése ellen. Valamint számon kérték a polgármestert, hogy milyen alapon tárgyalt a CBA képviselõivel. Úgy gondolja, ha
megválasztott képviselõként és polgármesterként kötelessége a munkahelyteremtéssel foglalkozni, ami a települést elõbbre viszi. Másfél
éves tárgyalás sorozat után 2008 novemberében került a testület és a lakosság elé. Ugyanis a befektetõ most került olyan helyzetbe, hogy
érdemes róla tárgyalni, beszélgetni. Minden elkötelezettség nélkül tárgyalt a befektetõvel, hiszen a képviselõ-testület kezében van a
döntés. Jelenleg a testület hatalmazta meg, hogy tárgyaljon a befektetõvel, és amikor olyan stádiumba kerülnek a tervek, akkor ismét a
képviselõ-testület dönthessen a további teendõkrõl. Jelenleg van egy látványterv, ami nemcsak egy üzletházat, hanem több üzlethelységet
is tartalmaz. Ennek a formája nem nyerte el a tetszést, de van rá mód és lehetõség, hogy az elképzeléseket figyelembe vegyék. Szeretnék
megtartani a mozi alatti pincét. A tervek szerint az udvaron kerül kialakításra a kellõ számú parkoló, mely a Teleház udvarán megépített
szabadtéri színpaddal alkotna egy egységet és biztosítaná egyben a színpad nézõterét is. Sajnos az elmúlt idõszakban sem lehetõsége, sem
jobb ötlete nem volt senkinek a mozi hasznosítására. Jelenleg az épület csak viszi a pénzt. A településnek hosszú távon kell gondolkodnia,
mert egyre kevesebb az állami finanszírozás így az önkormányzatoknak bevételt kell termelni, hogy a kötelezõ és egyéb önként vállalt
feladatait ellássa. Választott képviselõnek, polgármesternek nem lehet érdeke a lakossággal, szembe menni. Az üzletközpont felépítésével
a település központja megszépülne, átalakulna úgy, hogy az önkormányzatnak ez pénzébe nem kerülne. Az önkormányzatnak az
elkövetkezendõ idõben nem lesz erre több százmillió forintja, hogy az épületet rendbe tegye, esetleg egy újat építsen. Ha most nem
használja ki a település a lehetõséget, akkor nem marad más választás, mint lebontani az épületet, melynek költsége szintén az
önkormányzat zsebét terheli. Tisztában van azzal, hogy ez egyes vállalkozók érdekeit is sérti esetlegesen az üzletház megépítése, de úgy
gondolja azokat az embereket, lakosokat is figyelembe kell venni, akik olcsóbban, jó minõségben szeretnének vásárolni. Nem célja sem
neki és a képviselõ-testületi tagoknak, hogy a helyi vállalkozókat tönkretegyék. Inkább partnerként szeretnének velük dolgozni a település
érdekében.
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