
J EGYZ ŐKÖNYV

Készült: 2016. november 3-án 15,00 — a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott —

képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: j elenléti ív alapján

Napirend:

1) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék- gazdálkodás Fejlesztése Társulás
határozati javaslatok.

2) Hatvan és Térsége Hulladék-gazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Kft beszámolój a

3) Úthasználati megállapodás
4) Bárányhimlő elleni oltás
5) 2017. évi belső ellenőrzési terv
6) Hó eltakarítás és síkosság mentesítési pályázati felhívás
7) Képviselők közérdekű bej elentései

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, ajelenléti ív alapján megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolom, hogy a kiküldött napirendeken kívül, 7. napirendi pontként az óvoda pedagógiai
programját, SZMSZ-t, házirendjét tárgyaljuk, 8. napirendi pontként tárgyaljuk a
segélykérelmeket és 9. napirendi pontként a képviselők közérdekű bejelentéseit.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan
elfogadják.

1.! Napirend: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék- gazdálkodás Fejlesztése
Társulás határozati javaslatok

Juhász István polgármester
A határozati javaslatokat minden képviselő megkapta, 3 határozati javaslatot kellene
elfogadnunk, az első a Társulás és a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel megkötött beruházási
hitelszerződés módosítása, a második a káli 029/26 hrsz-ú ingatlan és ajászfényszarui 05/147
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában megkötött vagyonkezelési szerződések módosított és
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege, a harmadik a Társulás 2016. évi
előirányzat módosítása.
Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 3 határozati javaslattal.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatokat hozzák:
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APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

129/2016. (XI.03.) h a t á r o z a t a
Ape Községi Onkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat melléklete szerint
elfogadja a Társulás és a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel megkötött beruházási
hitelszerződés módosítását.

A képviselő-testület felhatalmazza Juhász Istvánt Ape község polgármesterét, hogy a társulás
társulási tanácsának tagjaként Ape Községi Önkormányzat képviseletében jelen határozatnak
megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2016. november 8.

Felelős: Juhász István Ape község polgármestere

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

130/2016. (XLO3.) h a t á r o z a t a
Ape Községi Onkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat melléklete szerint
elfogadja a Társulás és a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.)
között a káli 029/26 hrsz-ú ingatlan és a jászfényszarui 05/147 brsz-ú ingatlan
vonatkozásában megkötött vagyonkezelési szerződések módosított és változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.

A képviselő-testület felhatalmazza Juhász Istvánt Ape község polgármesterét, hogy a társulás
társulási tanácsának tagjaként Ape Községi Önkormányzat képviseletében a soron következő
társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2016. november 8.

Felelős: Juhász István Ape község polgármestere

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

l31/2016.(XI.03.)határozata
Ape Községi Onkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja jelen határozat melléklete szerint
elfogadja a Társulás 2016. évi előirányzat módosítását.
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A képviselő-testület felhatalmazza Juhász Istvánt Apc község polgármesterét, hogy a társulás
társulási tanácsának tagjaként Ape Községi Onkormányzat képviseletében a soron következő
társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2016. november 8.

Felelős: Juhász István Ape község polgármestere

2.! Napirend: Hatvan és Térsége Hulladék gazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft beszámolója

Juhász István polgármester
A társaság jegyzett tőkéjének 200 eFt-tal történő felemeléséről, Kál és Nagyút községek
társaságba való belépéséről kellene határoznunk. Kál és Nagyút elég messze van Hatvanhoz,
kb. 70 km, nem túl jó ez a társaságnak.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Javasolom tartózkodjunk, mert nem tudunk dönteni, nem tudjuk, hogy a többi
tagönkormányzat hogyan dönt.

Jancsó István képviselő
Gyöngyös és környéke szállítsa el a hulladékot Kálról és Nagyútról, az közelebb van, ne 70
km-ről szállítsák a hulladékot.

Juhász István polgármester
A testület dönthet úgy is, hogy nem támogatja Kál és Nagyút belépését a társulásba.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Egyetértek polgármester úrral, ne támogassuk a 2 község belépését.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy Kál Nagyközségi Önkormányzat
és Nagyút Községi Önkormányzat Társaságba való belépését nem támogatja a testület, ennek
vonzataként a Társaság jegyzett tőkéjének 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint pénzbeli
hozzájárulással történő felemelését sem támogatj a.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
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APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

132/2016. (XI.03.) h a t á r o z a t a
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság tagja Kál Nagyközségi Onkormányzat és Nagyút Községi Önkormányzat
Társaságba való belépését nem támogatja, ennek vonzataként a Társaság jegyzett tőkéjének
200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történő felemelését sem
támogatja.
A képviselő-testület a 27/2016.(III.23.) számú határozatát visszavonja.

Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: A kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Juhász István Apc község polgármestere

3./ Napirend: Úthasználati megállapodás

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az úthasználati megállapodást, kérem a bizottság elnökét,
hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság javasolja a testületnek az úthasználati és útrekonstrukciós megállapodás
elfogadását. Az apci 024, 030/4, 022, 028-as hrsz-kat érinti az úthasználat, cserébe az Ady
Endre utca és a Béke utca Összekötő és József Attila utca közötti része és a temető parkoló
lenne leaszfaltozva.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az úthasználati megállapodással.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

133/2016.(XI.03.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Uthasználati és útrekonstrukciós megállapodás
megkötését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza a polgármestert az Úthasználati és útrekonstrukciós
megállapodás aláírásával.

Határidő: 2016.11.20.

Felelős: polgármester
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Juhász István polgármester
A CSABAcast Kf~. kéri a testület hozzájárulását az apci 077/2 hrsz.-ú ingatlanon
tereprendezési munkák elvégzéséhez.
Javasolom adjuk meg a hozzájárulást.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

134/2016.(XI.03’.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a CSABAcast Könnyűfémöntöde Kf~. tulajdonosi
hozzájárulás kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú 077/2 hrsz-ú
ingatlanon a CSABAcast Könnyűfémöntöde Kft (1124 Budapest, Németvölgyi út 97.)
megbízottja tereprendezési munkákat végezzen.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet táj ékoztassa.

Határidő: 2016.11.20.

Felelős: polgármester

4.! Napirend: Bárányhimlő elleni oltás

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a bárányhimlő elleni védőoltás napirendet, kérem a
bizottság elnökét javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság javasolja, hogy 250 eFt-os keretet határozzon meg a testület a védőoltásokra,
továbbá javasolja, hogy a 2. oltást fizesse az önkormányzat, az elsőt a szülő, mivel 2 oltásból
áll a bárányhimlő elleni oltás.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

135/2016. (XI.03.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a bárányhimlő elleni védőoltás finanszírozásának
lehetőségé és az alábbi határozatot hozzák:
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A képviselő-testület a bárányhimlő elleni védőoltás finanszírozására 250.000,-Ft
keretösszeget határoz meg, mely összegből apci lakhellyel rendelkező gyermekek 2. oltását
fedezi a testület /az első oltást a szülőnek kell fizetni/.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

5.! Napirend: 2017. évi belső ellenőrzési terv

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta a 2017. évi belső ellenőrzési tervet, kérem a
bizottság elnökét javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta a 2017. évi belső ellenőrzési tervet és a javasolt 4 pontot elfogadásra
javasolja a testületnek.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

A képviselő-testület tagjai nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

136/2016. (XI.03.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a 2017. évi belső ellenőrzési tervet és az alábbi
határozatot hozzák:
A képviselő-testület az alábbi 4 pontban fogadja el a 2017. évi belső ellenőrzési tervet:

1. Egy korábban lefolytatott vizsgálat utóellenőrzése
2. Pénzgazdálkodási j ogkörök (kötelezettség-vállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés

igazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének, gyakorlásának ellenőrzése
3. Besorolások helyességének vizsgálata
4. Szociális támogatások (pénzbeli és természetbeni) ellenőrzése

Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedj en.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester
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6.! Napirend: Hó eltakarítás és síkosság-mentesítési pályázati felhívás

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság tárgyalta a hó eltakarítás pályázati kiírásának tervezetét is, kérem a
bizottság elnökét ajavaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság javasolja a testületnek, hogy írj on ki pályázatot hó eltakarítás és
síkosság mentesítésre, 2016. december 1-től.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

137/2016.(XI.03.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a községben hó eltakarítás és síkosság mentesítési
pályázat kiírását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület pályázatot ír ki a községben hó eltakarítás és síkosság mentesítési
munkálatok elvégzésére 2016. december 1 -től.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.12.01.

Felelős: polgármester

7.! Napirend: Gyöngyszem Óvoda pedagógiai programja, SZMSZ-e, házirendje

dr. Zsi2a Szilvia jegyző
Az óvodavezető-helyettes személyében változás történt, emiatt szükséges módosítani az
óvoda pedagógiai programját, SZMSZ-ét és a házirendjét.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a módosítással, ez egy formai változtatás.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatokat hozzák:
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APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

138/2016.(XLO3.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az apci Gyöngyszem Ovoda Helyi Pedagógiai
Programját és azt a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadják.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet táj ékoztassa.

Határidő: 2016.11.18.

Felelős: polgármester

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

139/20 16. (XI.03.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az apci Gyöngyszem Ovoda Szervezeti és Működési
Szabályzatát és azt ajegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadják.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet táj ékoztassa.

Határidő: 2016.11.18.

Felelős: polgármester

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

140/2016. (XI.03.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az apci Gyöngyszem Ovoda Házirendjét és azt a
jegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadják.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet táj ékoztassa.

Határidő: 2016.11.18.

Felelős: polgármester

8.! Napirend: Segélykérelmek

Juhász István polgármester
A segélykérelmek tárgyalása idejére zárt ülést rendelek cl, mivel személyi kérdésekről lesz
szó és a zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

Zárt ülés
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9.! Napirend: Képviselők közérdekű bejelentései

Juhász István polgármester
Dr. Bulcsu Elemér kéréssel fordul a testülethez, miszerint a Fő u. 39.sz. előtti lakóháza
bejáratában több esetben parkolnak, ami akadályozza őt a közlekedésben és a gyógyszertárba
érkező áruszállítók sem tudják lepakolni az árut, ezért kéri, hogy elhelyezhessen a
közterületen beton oszlopokat.

Klajzsovics Ferenc képviselő
A beton oszlop nem túl jó ötlet, valami más megoldás kellene, de a véleményem szerint
járuljunk hozzá valamilyen akadály kihelyezéséhez.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a Fő Út 39.sz. ingatlan bejárata
elé, közterületre parkolást akadályozó oszlopokat helyezzen el.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

142/2016.(XI.O33határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Dr. Bucsu Elemér 3032 Apc, Fő Út 39.sz. alatti
lakos kérelmét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Fő Út 39.sz. ingatlana bejárata elé a közterületre
parkolást akadályozó műtárgyakat helyezzen el, de ezek nem lehetnek a közlekedőkre,
közlekedésre veszélyesek.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet táj ékoztassa.

Határidő: 2016.11.18.

Felelős: polgármester

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A Községi Bölcsőde az ellátásban részesülők érdekvédelmét szolgáló érdek- képviseleti
fórum megalakításának és működésének szabályait szabályzatban kell foglalni. A szabályzat
csak a község területén működő bölcsődére vonatkozik.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a Községi Bölcsőde Erdekképviseleti Fórum
Szabályzatával.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
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APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

143/2016.(XI.03.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Községi Bölcsőde Erdekképviseleti Fórum
Szabályzatát és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadják a Községi
Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum Szabályzatát.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet táj ékoztassa.

Határidő: 2016.11.18.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Karácsonyi díszkivilágítás — kedvezményesen lehet most fényfüzéreket beszerezni, az
intézményeinkre gondoltam elhelyezni, az oszlopokon nem kapcsoljuk be a díszkivilágítást,
mivel állandó probléma volt vele, nem működött tavaly a közvilágítás és nagyon sokba került.
A felújítás (kis megszakító, érintésvédelmi relé), kb. 6500.- Ft/db. 96 díszfény van elhelyezve
az oszlopokon, plusz a rossz izzósorok cseréje, ez is jelentős összeg lenne.
Kerékgyártó László úr megkeresett azzal, hogy szeretne a betlehemet és ádventi koszorút
felállítani a Művelődési Ház előkertjében, ehhez kér anyagi segítséget. Természetesen
megadjuk.
Falukarácsony — a tavalyihoz hasonlóan szeretnénk megrendezni, december 1 8-án.
Délelőtt adventi vásár, délután Ünnepi műsor, a parkolóban árusok és vendéglátás bejgli, forró
csoki, zsíros kenyér, puncs, sült gesztenye stb.
Közmeghallgatás — november 9-én szerdán 18,00 órai kezdettel tartanánk a művelődési
házban. Egyeztettem Szabó Zsolt államtitkár Úrral, térségünk Országgyűlési képviselőj ével,
meghívtam és ez az időpont megfelel neki.
Szeretnék reagálni Körömi Kázmér képviselő közösségi oldalán megjelent állítására, melyben
a következőket Írja „ Nekem, mint az önök által megválasztott képviselőjüknek, fontos a
lakossággal való kapcsolattartás. Az elmúlt két évben minél több lehetőséget próbáltam
biztosítani a választópolgárok felé, hol írott formában, hol az utcán, hol a rendszeres
fogadóórákon, különböző közösségi portálokon (facebookon - Körömi Kázmér tájékoztató
oldala, http://koromi.hu/tajakoztató). Ez eddig teljesen rendben van, egy képviselőnek ez is a
feladata, de amit utána írsz - „ mégha azt többször is megpróbálta ellehetetleníteni a
polgármester Úr és a képviselő-testület” - azt határozottan visszautasítom, mind a magam,
mind képviselő társaim nevében. Tegyük tisztába a dolgokat: nem gátoltam meg, hogy az
utcán beszélgess az emberekkel, a fogadó órákról nem tiltottam cl senkit, sőt helyiséget kaptál
a Művelődési Házban, nem hekkeltem meg a honlapodat, nem uszítottam rád kutyákat amikor
hordtad a szórólapjaidat, tehát amit állítasz az hazugság, ez nem méltó egy képviselőhöz.
Mélységesen felháborít és véleményem szerint, már-már súrolja a méltatlanság határát.
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Kérem helyesbítsd, de nem úgy hogy kitörlöd, hanem közöld a látogatókkal, az amit leírtál az
nem igaz.

Körömi Kázmér képviselő
Nem arról szól amit elmondtál, nem erre gondoltam, félreértetted.
Én hitelesen táj ékoztatom a lakosságot.

Juhász István polgármester
Ez az írás a hitelességgel köszönő viszonyban sincs. Ha az a problémád hogy a képviselő
testület nem támogatta, hogy a falu pénzéből finanszírozzuk a kiadványaidat, melyet önként
vállaltál, hiszen nem bízott meg vele senki, akkor ezt kellett volna leírni. Nem rágalmazni és
rossz fényben feltüntetni bennünket. De szeretném felhívni a figyelmed az általad többször
idézett SZMSZ-re - 18. ~. (2) bekezdés - „Á képviselő köteles képviselői megbízata’sa’hoz
méltó a képviselő-testület, valamint annak szervei tekintélyét és hitelét óvó magatartást
tanúsítani.” ‚ kérlek ehhez tartsd magad.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Egyoldalúan írod le az eseményeket, lej áratod a testületet, nagyon bosszantó, hogy
folyamatosan csúsztatsz. A Facebook-ra feltettél egy „szemétkupac” fényképet és azt írtad,
hogy „ A tegnapi túrám során ezt láttam. Kérdésem. Kiengedélyezte, ki nyitotta ki a
sorompót? Miért is nem lett vissza zárva? Mióta van nyitva? Sajnos a nemtörődömség újabb
példájának lehetünk tanúi. De miért is csodálkozom ezen, amikor egy közel 20 m2 helyiségre,
900E forintot dobnak ki az ablakon”

Juhász István polgármester
Miért kell feltenni olyat az internetre, amit meg lehet oldani rögtön. Ott voltál, vissza húzod a
sorompót a helyére, bejössz megkérdezed kik használják, tájékoztatlak, veszünk új lakatot és
bezárjuk. Amit egyébként én másnap megtettem. Képviselő vagy, a társaidat, a testületet
járatod le. Bejössz hozzám ha valami gond van, szólsz és megoldjuk, nem kell rögtön kitenni
a netre.

Mészáros Józsefné képviselő
Kazi, nem kell műbalhét csinálni, kirakni olyan dolgokat, ami nincs is. Nem értem, hogy jön
össze a „szemétkupac” a rendőrlakással.

Halmai László alpolgármester
Csatolni szeretném a jegyzőkönyvhöz azt, amit fel szeretnék olvasni. Leírtam a
gondolataimat.
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„Tisztelt Képviselő-testület!

Elöljáróban közlöm, hogy mélységesen felháborít az, amit Körömi Kázmér képviselő 2016.
október hónap közepe óta művel az internetes felületein, illetve amit híresztel a faluban.
Konkrétan az Onkormányzat tulajdonában álló körzeti megbízotti ingatlan felújításával
kapcsolatos kommunikációjára gondolok. Engedjék meg, hogy tőle, illetve az ő oldalairól
származó hozzászólásokból idézzek ezzel kapcsolatban.

„2016. október 11.

Kedves csoporttagok!

Számomra a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen elhangzottak, újból megerősítettek
abban, hogy nem véletlenül lett elege sokaknak a választásokkor, és nem véletlenül szavaztak
bizalmat olyan sokan, hogy a képviselő-testület tagja legyek.

Az Ape Tv-én, ma látható szeptember 13-i képviselő-testületi ülésen szóvá tettem, hogy az azt
megelőző Pénzügyi Bizottsági ülésen megszavaztak egy, a szolgálati lakás tetőtéri szoba
kialakítására közel 900E forintos, pontosabban 837.300 forintos árajánlatot, amivel én nem
értettem egyet (egy 20 a2 helyiségről beszélünk).

25 éve dolgoznak nálunk karbantartók, akik bizony minden rájuk bízott munkát kiválóan
szoktak elvégezni, így sosem volt kérdés számomra, hogy akár polgármesterként, akár
képviselőként velük kell minden olyan feladatot megoldani, ahol súlyos kiadásokat lehet
megtakarítani a munkájukkal. En ehhez tartom magam ezek után is.

De a helyzetre való tekintetre nem voltam rest (bár nem az én feladatom lenne) és én is
kértem egy árajánlatot az akkori árajánlathoz, ami egy radiátor bekötését nem tartalmazta,
486E forint. Ezt nyÚjtottam be a 13-i ülésen. Ekkor egy Új pontos árajánlat kérését szavaztuk
meg, amelyben már nem ugyanazokat a munkákat tartalmazta, hanem több Új feladattal
bővült.

A mai rendkívüli ülésre ezeket a kiegészített plusz munkákkal bekért árajánlatokat tette le a
polgármester Úr a képviselő-testület elé. Igy most újból beadásra került változatlan formában
az első 837.300 forintos árajánlat, bekerült egy 1.192.705 forintos árajánlat és bekerült egy
mindenre kiterjedő részletes, 549.500 forintos árajánlat, amely a fűtésszerelést nem
tartalmazza (60E anyag és 32E munkadíj).

Ezek után a képviselő-testület megszavazta (magam és Jancsó István képviselőtársam
kivételével) az elsőként beadott 837.300 forintos árajánlatot.

Én a polgármester úr és a képviselő-testület döntését, döntéseit minden esetben tiszteletben
tartottam, tartom a jövőben is, de sem most, sem a későbbiekben nem tudok az ilyen
döntésekkel azonosulni. Ezért is kértem, hogy mindenféleképpen a karbantartókkal oldjuk
meg ezt a feladatot.
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Hozzászólás: Kazi! Meg szeretném kérdezni, hogy miért választhatták a testületi tagok a jóval
drágább megoldást? Mi az indok? Van egyáltalán indok?

Válasz: A kérdésed költői és a választ szerintem mindenki tudja, ha olvas a sorok között.
Hozzászólás: Nyilvánosan magyarázatot kérnék a testülettől az állásfoglalásuk indoklásáról!
Ha nem saját zsebből kell valamit űnanszírozni, akkor a határozat mögött valami sunyiság
sejthető! Az Onkormányzat vagyona,, a választók vagyona! Joguk van tudni, mi van a
határozat mögött? Talán visszaosztás?

Válasz: Erről beszélek, ezért harcolok már évek óta. „... a választ szerintem mindenki tudja,
ha olvas a sorok között.” Akik itt élnek, szerintem már tudják a választ.”

Tegyük helyre a dolgokat tényszerűen!

A helyi körzeti megbízott kérelemmel élt a képviselő-testület felé, miszerint decemberben
születik második gyermeke, ezért a szolgálati ingatlan tetőterében szeretne egy gyerekszobát
kialakítani. A Pénzügyi Bizottság, majd a képviselő-testület is egyhangúan arra szavazott,
hogy az Önkormányzat űnanszírozza meg a költségeket, egyrészt értéknövelő beruházásként,
másrészt pedig azért, hogy a körzeti megbízottunk és családja hosszú távon is településünkön
maradhasson.

A körzeti megbízottat megkértük, hogy méresse fel a munkát és kérjen árajánlatot egy
vállalkozótól, amit ő meg is tett. Az általa becsatolt ajánlatban — melyet egy helyi vállalkozó
adott — komplett munkavégzés szerepel aljzatbetonozással, épületgépészeti (fűtés- és
villanyszerelési) munkákkal egyetemben.

A következő Pénzügyi Bizottsági ülésen ahol ez az árajánlat be lett nyújtva, a képviselő Úr
sokallotta az ajánlat összegét, ami megközelítőleg 837 eFt volt. Ennek ellenére a Pénzügyi
Bizottság ellenszavazat nélkül megszavazta a kivitelezést többek között a további időhúzás
elkerülése végett. Ekkor a képviselő Ur fel lett kérve arra, hogy személyesen nézze meg
milyen munkálatokat kell elvégezni a szolgálati ingatlanon és a következő testületi ülésen
számoljon be róla.

A 2016. 09.13-án megtartott testületi ülésen a képviselő Úr arról számolt be, hogy kb. 20 m2
kialakításáról van szó, majd benyújtott egy általa kért árajánlatot, amit egy másik helyi
vállalkozó készített az ő szóbeli elmondása alapján. Ez az ajánlat közel 476 eFt-ró szólt.

A testület ekkor úgy döntött, hogy maximum két héttel elnapolja a vállalkozó kiválasztását és
további ajánlatokat is be fog kérni.

Az árajánlatok bekérése megtörtént, egy vállalkozó a teljes munkálatokra megközelítőleg 1,2
MEt-os ajánlatot adott, az eredeti 837 eFt-os ajánlatot az első vállalkozó fenntartotta, a
képviselő által beszerzett ajánlat helyszíni szemrevételezés után pedig úgy módosult, hogy
közel 550 eFt lett a végösszeg épületgépészeti munkák nélkül. Erre tekintettel Polgármester
Ur a gépészeti munkálatokra is szerzett be ajánlatokat, melyben a villanyszerelés vállalási ára
130 eFt, a fűtésszerelés vállalási ára pedig 250 eFt lett anyag és munkadíjjal együtt.
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Tisztelt képviselő-testület, számoljunk!

Az 1,2 Mft-os árajánlat a legdrágább, így azt nem választottuk. Amennyiben összesítjük a
részmunkálatokat is és a képviselő Ur által prezentált vállalkozóval készíttetjük cl a munkát
összességében közel 930 eFt lenne a végösszeg. Az eredeti ajánlat ezzel szemben 837 eFt-ról
szólt és szól ma is. A drágábbat választottuk? Legjobb meggyőződésem szerint nem. Ugy
gondolom, hogy akik a testületből igennel szavaztak ajózan eszükre hallgattak.

Mivel a képviselő Úr látta, hogy álláspontját a testület nem tette magáévá, előhozta a
karbantartói kérdést, amire úgy gondolom, kimerítő választ kapott a Polgármester Urtól, hogy
miért nem célszerű és lehetséges velük elvégeztetni bizonyos részfeladatokat.

Hozzá kívánom tenni azt is nem utolsó sorban, hogy testületi tagok egy családdal, az oda
születendő gyermekkel nem tehetnek ilyet elveim szerint. Mindannyian, akik szülők vagyunk
és mi neveljük, neveltük fel gyermekeinket, vagy csak józanul gondolkodunk, tudjuk azt,
hogy egy csecsemőt olyan környezetbe lehet hazahozni, hogy az minden kritériumnak
megfeleljen. Egy csecsemő mellett nem ildomos olyan felújítási munkálatokat végezni, mely
mind az ő, mind pedig családja nyugalmát megzavarná. Egy gyermek érkezésére fel lehet és
fel is kell készülni. Körzeti megbízotrnnk időben kezdeményezte a szolgálati ingatlanon
végzendő munkákat, a testület időben határozott is. Csak és kizárólag a képviselő Ur
időhúzása miatt vált lehetségessé az, hogy ezek a munkák talán későn készülnek el, bár a
kivitelező Ígéretet tett rá, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy időre elvégezze
feladatait.

Mint láthatjuk a lakosság egy része felé történő kommunikáció a képviselő Úr részéről teljes
mértékben megtévesztő, valótlan volt. Az, hogy oldala követői körében azt sugallja, hogy
„visszaosztás” történhetett, vagy „szórjuk a település pénzét” rágalom, amit kategorikusan
visszautasítok. Több alkalommal is felhívtam a képviselő Ur űgyelmét arra, hogy
táj ékoztatásaiban törekedjék az obj ektivitásra, a minden körülményre való alapos
tényközlésre, ami elképzelést úgy látszik nem képes magáévá tenni.

Ezúton szólítom fel képviselő Urat, hogy valamennyi elektronikus felületén tegye meg a
helyesbítést.”

Klajzsovics Ferenc képviselő
Ami az interneten szerepel rágalmazás, elutasítom, kikérem magamnak, én soha egy fillért
sem vettem cl az önkormányzattól, csak adtam. Nem azért dolgozom 20 éve, hogy ne reálisan
és ne a valóságnak megfelelően táj ékoztasd a lakosságot. Bárki tud hülyeségeket,
valótlanságokat írni, nem tudom mi a célod ezzel. Sugallod, hogy pénzvisszaosztás történt a
testületben.

K~römi Kázmér képviselő
Nem tehetek róla, ha az emberek így reagálnak arra, amit kiírtam, de én ilyet nem sugalltam,
félreértés van.
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Mészáros Józsefné képviselő
Nincs mit félreérteni, leírod - arra a kérdésre, hogy Miért a drágább megoldást választották a
képviselők a rendőrlakás felújítására? - hogy „erről beszélek” ezzel sugalltad, hogy
visszaosztás történt, ezt én is kikérem magamnak. Valótlaiiságokat írsz.

Juhász István polgármester
Tele van csúsztatással az oldalad és olvassák az egész országban. „Nagykanizsán vagy
Csepelen a panel 3. emeletén” nem látják hogy valójában mi a helyzet a településen és
hajlamosak elhinni azt amit leírsz. Azért lenne az oldalad, hogy tényszerűen táj ékoztasd a
lakosságot.

Körömi Kázmér képviselő
Levezetem, hogy van az árajánlatokban olyan, ami olcsóbb lenne a rendőrlakás felújítására.
Nincs megfelelő tájékoztatás a részemre, sok mindenről nem tudok. Az oldalamon ki fogom
javítani a kifogásolt dolgokat.

Juhász István polgármester
Képviselő Ur, a csúsztatásokon kívül az is probléma, hogy Te mint választott képviselő, csak
azokat a dolgokat sérelmezed a közösségi oldalakon ami az Önkormányzat vagy a képviselő
testület- melynek ugye Te is tagja vagy- felelőssége. A temetőben több hónapja elhelyezett
izraelita sírkertből kikerült szemetet nem tartod aggályosnak. Azt nem hiszem hogy nem
vetted észre hiszen már felülről is fotózod a temetőt, az onnan is igen látványos. De ha magas
a fű, vagy nincs f~ld a ládában esetleg a csapadékvíz lefelé folyik az esőcsatornában, azonnal
reklamálsz és lázítasz a képviselő testület és a Polgármester ellen, és ezt az egész világon
olvashatják.
Ez szerintem nem helyes. Ha problémád van előszörjelezd felém és orvosoijuk ha lehet.
Nem kell rögtön a számítógép elé ülni és szét kürtölni a világba, azzal még nem oldódik meg
a dolog.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 16,10 órakor bezárja.

J hász István dr. Zsiga Szilvia
igármester jegyző


