EMLÉKEZTETŐ

.A 2011. február 08-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, Természetjáró Gyermekek Egyesülete, Pedagógus
Női Kar Egyesület, Pendzsom Néptánc Egyesület, Sportegyesület, KIS-ÉR Sporthorgász Egyesület, ’48as Polgári
Egyesület, Mozgáskorlátozottak Helyi Csoportja, Vöröskereszt Helyi Szervezete, KÓPÉ Diáksport Egyesület,
„Hétfő Este” Baráti Kör, Jászkiséri Lovasok, Juhász László – CIVILKISÉR, Hajdú László polgármester, Dr. Gócza
Tamás jegyző, 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. Tájékoztató a Civilszervezetek által tervezett és az Önkormányzat által megrendezésre
kerülő helyi rendezvényekről
Torma Márta elmondta, hogy az Önkormányzat Képviselőtestülete, a Kulturális Bizottság javaslatai
alapján jóváhagyta a 2011-re tervezett önkormányzati rendezvényeket. A szükséges forrásról februárban a
költségvetés elfogadásakor döntenek. A civilszervezetek is leadták a tervezett programok tervét, ezeket is
figyelembe véve elkészült a bővített programterv, amit írásban kiosztott. Kérte a jelenlévőket, hogy aki még
nem tette meg, mielőbb juttassa el hozzá a rövid ismertetőt.
Szüle Sándor elmondta, hogy még nem szerepel az írásos anyagban, de a Természetjáró Gyermekek
Egyesülete ez évben is tábort rendez június26. és július 5. között Berce-Ordaspusztán. Április vagy május
hónapban pedig a Polgárőr Egyesülettel és a Rendőrséggel közösen akarnak egy kerékpáros napot rendezni.
Vajas György elmondta, hogy július 9-én Hagyományőrző Lovasnapot szerveznek a volt dohánybeváltó
területén. Azt is elmondta, hogy egy új egyesület szervezésén is gondolkoznak, a lovassport támogatására.
Balog László felajánlotta, hogy az Ifjúsági Egyesület tevékenységi körét bővítsék ezzel a céllal, akkor egy
működő egyesület előnyeit ki tudják használni.
Lukácsi György a Pendszom Néptánc Egyesület elnöke elmondta, hogy április 9-én a jászkiséri Művelődés
Házában rendezik a Kelet-magyarországi Kamara Néptánccsoportok selejtező versenyét. Ez egy nívós
rendezvény, az érdeklődők számára ingyenes. Október 14-én az egyesület 15 éves fennállása alkalmából
rendeznek ünnepi műsort.
Tájékoztatásul elmondta, hogy folyamatban van a KIS-ÉR Vízisport Egyesület bírósági bejegyzése, melynek
keretében a vízisportok iránt érdeklődőknek akarnak programokat szervezni. Ennek bázisa hosszabb távon a
most épülő Tiszai szükségtározó állandó vízfelülete lehet.
2. Tájékoztató a civilszervezetek 2010. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról.
Gócza Zoltán az Önkormányzat pénzügyi bizottsága elnöke elmondta, hogy minden civilszervezet leadta
január 31-ig a beszámolót. Voltak, akiktől hiánypótlást kért a polgármesteri hivatal. A képviselőtestület a
februári ülésen dönt a beszámolók elfogadásáról. A jövőre nézve módosítani fogják a szabályozást, az
élelmiszer elszámolás tilalma kikerül a helyi rendeletből. Ezzel azoknak a szervezeteknek a működését
kívánják segíteni, melyek a programszervezés keretében vidékről Jászkisérre látogatók vendégül látását is
biztosítják.
Gubiczné Csejtei Erzsébet képviselő asszony, az önkormányzat kulturális bizottsága elnöke elmondta, hogy
ők kezdeményezték ezt a lehetőséget, mert a Jászkisériek Baráti Egyesülete rendszeresen olyan
rendezvényeket szervez, melyre vidékről sőt külföldről is hívnak vendégeket.
3. Aktuális pályázatok, ötletek pályázatok készítéséhez, együttműködés lehetőségei
Balogh György a Művelődés Háza igazgatója bemutatta a debreceni Magiszter Alapítvány munkatársait,
Molnár Emesét és Sarkadi Ákost, akik egy TÁMOP pályázat keretében segítik a mi megyénkben is a
civilszervezetek tevékenységét. Ezen belül képzéseket hirdetnek és havonta szakértőkkel lehet konzultálni.
Felhívták a figyelmet az NCA működési célú pályázatra.
Kérték, hogy a civilszervezetek e-mail címét adják meg nekik, melyre el fogják küldeni az aktuális
információkat, de a www.magiszteralapitvany.hu honlapon keresztül bármikor kapcsolatba lehet lépni a
szakértőkkel. Ez a szolgáltatás ingyenes a civilszervezetek számára.
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Balog László kérte, hogy egy gyors ötletbörzén tegyék le a közös asztalra azokat a pályázati ötleteket,
melyek megvalósítását az egyes civilszervezetek fontosnak tartanak, tenni akarnak érte, esetleg támogatást
kérnek ehhez másoktól.
Madarász Sándor, Polgárőr Egyesület – foglakoztatási helyzet javítása, lovas programok segítése,
Nagy Gyula, Horgász Egyesület – halastó környezetének védelme, a tó körbe kerítése,
Kiss János, Kertkultúra Egyesület – parlagfű mentestés,
Gócza Zoltán, Sportegyesület – sporttelep felújítása, műfüves pálya létesítése,
Lukácsi György, Pendzsom Egyesület – NCA működési pályázat és a határon túli magyar-magyar
kapcsolatok erősítése, szabadidős- sportcentrum kialakítása, az új Vízisport Egyesület szervezése
Balogh György, MűvHáz. – turisztikai szálláshelyek kialakítására a volt „gyermekek háza” tetőterének
beépítésével,
Hajdú László polgármester – nem akarja az önkormányzat fejlesztési terveit felsorolni, ez mindenki
számára megismerhető. Néhány olyan témát emelne ki, amiben az önkormányzat, a civilszervezetek és a
helyi vállalkozók, lakosok együttműködése hozhat eredményt: Teleház új funkciójának megtalálása,
kisvárosias arculat kialakítása, ehhez a városközpontban található épületek (mozi, volt italdiszkont, volt
presszó) új funkciójának megtalálása, ehhez átépítése, hasznosítása, szabadtéri színpad létesítése.
Gál András, Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány – Teleház fenntartása, meglévő lehetőségek kihasználása
(képzés, megváltozott munkaképességű emberek foglakoztatása)
Rácz György, DSE – a diáksport szervezésének segítése, ehhez eszközök biztosítása, határon túli
kapcsolatok fejlesztése Rimaszombat, Kézdivásárhely. Ez utóbbival az iskolák közötti együttműködési
megállapodás megkötésének segítése.
Rácz Judit, Külkapcsolatok Baráti Egyesülete – svájci magyar testvérvárosok pályázat keretében fejlesztő
program kidolgozása, többi testvérvárosi kapcsolat segítése, külföldi partnerekkel közös programok
szervezése.
Gubuczné Csejtei Erzsébet, Önkormányzat kulturális, oktatási, sport bizottság – „Város karácsonya”
megrendezéséhez jobb feltételek biztosítása, pl. faházak, idősebbek rendszeres tornájához a feltételek
megteremtése, eszközök beszerzése,
Szüle Sándor, Természetjáró Gyermekek Egyesülete – gyermekek táboroztatása
Gubicz András, Jászkisériek Baráti Egyesülete – vendéglátó helyek fejlesztése, hétvégi nyitva tartás az ide
érkezők miatt, rendezvényeken nagyobb részvételi aktivitás kellene, gratulál a polgárőrök munkájához, a
lovasnapot jó ötletnek tartja, javasolja, hogy Bende Sanyit mindenképpen hívják meg a szervezők, a KISÉR
újság ne pletykalap legyen.
Balog László, tűzoltók – teniszpálya építése a Hősök téri iskola udvarán, vizesblokk az iskolában, esetleg itt
egy felszerelt tornaszoba az idősebbek részére, sportcsarnok építése, tűzoltólaktanya bővítése.
4. Egyéb bejelentések, javaslatok
Gubiczné Csejtei Erzsébet elmondta, hogy a Kiséri Tudósító önkormányzati kiadványban csak programok
rövid meghirdetésére van lehetőség, a civilszervezetek tájékoztatóit, beszámolóit különböző programokról a
Kisér Újsághoz juttassák el.
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 tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Civil Kerekasztalnak lehetősége van ez évben is
önkormányzati kitüntetések (Jászkisér Város Díszpolgára cím, Jászkisér Városért Díj, 2010. év Szociális,
Kultúra, Év Nevelője, Év Sportolója Díjak) odaítélését kezdeményezni. Kérte, hogy akinek ilyen javaslata
van keresse őt, segít a szükséges adatlap kitöltésében és a CKA támogató döntésének előkészítésében.
Bejelentette, hogy a Civil Kerekasztal következő találkozója március elején lesz.
Jászkisér, 2011. február 11.

Balog László ÖTE elnöke Civil Kerekasztal koordinátora
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