EMLÉKEZTETŐ
.A 2010. február 05-én megtartott megbeszélésről
A következő szervezetek képviselői voltak jelen:
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Önkéntes Tűzoltóság, Ifjúsági Egyesület, Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány, Külkapcsolatok Baráti Egyesülete, Egyetértés Nyugdíjas Klub, Jászkisériek Baráti
Egyesülete, Polgárőr Egyesület, Kertkultúra Egyesület, JAZYGES Íjász Egyesület,, Csete Balázs
Honismereti Egyesület, Pedagógus Női Kar, Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja, Vöröskereszt Helyi
Szervezete, Kisér Kertbarát Kör és 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. 2010. évi rendezvénynaptár
Torma Márta elmondta, hogy az Önkormányzat Képviselőtestülete, a Kulturális Bizottság
javaslatai alapján jóváhagyta a 2010-re tervezett önkormányzati rendezvényeket. A szükséges
forrásról február 25-én a költségvetés elfogadásakor döntenek. A civilszervezetek egy része már
leadta a tervezett programok tervét, ezeket is figyelembe véve hamarosan elkészül a bővített
programterv. Kérte a jelenlévőket, hogy aki még nem tette meg, mielőbb juttassa el hozzá a rövid
ismertetőt.
Balog László kérdésére a jelenlévők megerősítették, hogy a Civil Kerekasztal koordinálásával az
idén is részt akarnak venni május 1-én esedékes Civil Majális megrendezésében.
Nagy Gyula javasolta, hogy teremtsen a CKA anyagi forrást a Dongó Sörkert helyszín
biztosításával kapcsolatos költségeinek kifizetésére. Az áram és vízdíj, valamint a takarítás
költségeire gondol. A következő találkozóra információt kér Szabó Ervintől a szükséges összegről.
Tóth Magdolna bejelentette, hogy május 16-án 16,00 órakor a Pedagógus Női Kar koncertet tart a
katolikus templomban.
Rácz Judit bejelentette, hogy a múlt évi Civil Majálison résztvevő kézdivásárhelyi csoport május
8-án jászkiséri gyermekcsoportot kíván vendégül látni. A meghívót hamarosan elküldik. A csoport
utazását a Csete Balázs Általános Iskola és a Külkapcsolatok Baráti Egyesülete szervezi meg.
2. Önkormányzati fejlesztési tervek
Balog László bejelentette, hogy Hajdú László polgármester úr kérésére ezt a témát a következő
találkozón beszéljük meg. Február végén lesz elfogadott költségvetése az önkormányzatnak, annak
függvényében pontosítják a képviselők a fejlesztési terveket is.
Balogh György a Művelődés Háza igazgatója röviden ismertette a március 1-én kezdődő tájház
felújítás és a helytörténeti gyűjtemény átalakítás tervezett munkáit.
Torma Márta elmondta, hogy folyik a Jászság kistérség könyvtárait érintő fejlesztési projekt,
aminek keretében elsősorban számítástechnikai eszközbeszerzésre és az állomány egységes
nyilvántartásának kialakítására kerül sor.
Kérte a jelenlévőket, hogy a település városközpontjának kialakításához készített tervekről írásban
vagy elektronikus levélben juttassanak el véleményeket, javaslatokat a polgármesteri hivatalba.
A jelenlévők eldöntötték, hogy a február 26-i CKA találkozón külön témaként megbeszélik a
„Fő tér” projektet.
3. Tájékoztató az Önkormányzat 2009. évi Civil Alap felhasználásáról készült
beszámolókról
Balog László, aki egyben az Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elnöke is
tartotta meg a tájékoztatót. Elmondta, hogy minden támogatott civilszervezet határidőre elszámolt.
A képviselőtestület megállapította, hogy minden szervezet a pályázott célra, Jászkisér fejlődése
érdekében használta fel a támogatást, amiért köszönet illeti őket.
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Reményeik szerint 2010-ben is lesz felosztható Civil Alap, amiről várhatóan áprilisban lehet
dönteni. A támogatási szerződésben több pontosítást fog a jegyző úr érvényesíteni. Azok a
szervezetek, melyek nem önálló jogi személyként tevékenykednek, a Művelődés Háza nevére szóló
számlákkal tudnak elszámolni. Az év közbeni képviselői tiszteletdíj felajánlásból kapott
támogatással is következő év elején, hasonlóan a Civil Alaphoz kell elszámolni. A polgármesteri
keretből kapott soronkívüli támogatással az átvételkor meghatározott időpontig, a polgármesteri
hivatal nevére kiállított számlákkal kell elszámolni a jövőben.
4. Egyéb bejelentések, javaslatok
Torma Márta elmondta, hogy március 2-ig lehet az NCA működési célú pályázatait beadni.
Kérte a jelenlévőket, hogy az Önkormányzat által alapított és adományozható elismerésekre
vonatkozó javaslataikat juttassák el polgármester úrhoz. A jelenlévők úgy döntöttek, hogy a
következő találkozón lehetőség szerint közös álláspontot fognak kialakítani erről.
Balog László javaslatával a jelenlévők egyetértettek, így a következő találkozóra meghívja a
LEADER pályázatokat kezelő szervezet képviselőjét, akitől a civilszervezetek számára
meghirdetett pályázatokról várnak tájékozatást.
Juhász László kérte a civilszervezetek képviselőit, hogy minden hónap 10-ig juttassák el híreiket,
írásaikat, fotókat a Teleházba, mert csak akkor tudja a KISÉR újságban megjelentetni. Ugyancsak
fontos, hogy látogassák a www.civilkiser.hu honlapot.
Balog László bejelentette, hogy a Civil Kerekasztal következő találkozója február 26-án lesz.
Jászkisér, 2010. február 05.
Balog László ÖTE elnöke Civil Kerekasztal koordinátora
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