
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.04.26-án 11,00 órakor — a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott —

képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Tájékoztató a két ülés között történtekről.

Napirend:

1) Jobbik Magyarország Apci Szervezetének kérése helységnév tábla székely
rovásírással történő kihelyezésére

2) Lakossági járdaépítési kérelmek elbírálásáról és annak egyes feltételeiről szóló
rendelet

3) Háromoldalú megállapodás (CSABAcast Kft.-MÁV Zrt.-Önkormányzat) az „Ipari
Park” víz- és szennyvízellátását biztosító vízilétesítmény megvalósítására

4) Konzorciumi megállapodás az Egri Főegyházmegyével templomfelúj ításra
5) Informatikai biztonsági rendszer kiépítése
6) MLSZ — Pályaépítési program
7) Cafetéria szabályozása
8) Susán-Fáczán Zsuzsanna kérelme Településrendezési Tervtől való eltérés

engedélyezésére
9) Lukácsné Sipkó Gabriella kérelme védőnői feladatok vállalkozási formában történő

ellátására
10)Apci 030 hrsz ingatlan „művelésből kivont”, önkormányzati tulajdonban lévő

hányadának használatba adása
11) Segélykérelmek
12) Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A napirendek tárgyalása előtt van-e kérdés, észrevétel a két ülés között történtekkel
kapcsolatban. A tájékoztatót azzal szeretném kiegészíteni, hogy CSABAcast Kit
beruházással kapcsolatban a munkaterület átadása megtörtént, elindult a folyamat.
Amennyiben nincs kérdés, javasolom a meghívóban szereplő napirendi pontokat.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan
elfogadják a javasolt napirendi pontokat.
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1.! Napirend: Jobbik Magyarország Apci Szervezetének kérése helységnév tábla székely
rovásírással történő kihelyezésére

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, kérem a bizottság elnökét, hogy
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a JOBBIK Apci Alapszervezet 2 kérését. A fűzfa ültetést a
Trianoni emlékműhöz (Bethien G .- Összekötő u. kereszteződésénél) támogatja a bizottság, a
székely-magyar rovásos helységnévtábla kihelyezését nem támogatj a a bizottság.

Juhász István polgármester
Van-e más javaslat.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

34/2016.(IV.26.) h at á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a JOBBIK Magyarországért Mozgalom Apci
Alapszervezetének kéréseit és az alábbi határozatot hozzák:
A Trianoni emlékműhöz történő fL~zfa ültetését támogatja, engedélyezi a képviselő-testület.
A székely-magyar rovásos helynévtábla állítást nem támogatja a képviselő-testület.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetett táj ékoztassa.

Határidő: 2016.05.10.

Felelős: polgármester

2.! Napirend: Lakossági járdaépítési kérelmek elbírálásáról és annak egyes feltételeiről
szóló rendelet

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta a rendelet tervezetet, kérem a bizottság elnökét a
javaslatukat terjessze a testület elé.
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Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet és javasolja a testületnek elfogadásra
azzal a kiegészítéssel, hogy a 3.~ (4) bekezdésében a támogatás mértéke bruttó 1800,-Ft/m2
legyen. A kérelmeket folyamatosan nyújthatják be a lakosok és a pénzügyi bizottság dönt a
kérelmek ügyében.

Juhász István polgármester
Van-e más javaslat.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával,
miszerint a rendelet tervezet 3.~ (4) bekezdésében a támogatás mértéke bruttó 1800,-Ft/m2
legyen. A kérelmeket folyamatosan nyújthatják be a lakosok és a pénzügyi bizottság dönt a
kérelmekben.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják:

Apc Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének

6/20 16.(IV.26.) önkormányzati rendelete
a lakossági járda-felújítási kérelmek elbírálásáról és annak egyes feltételeiről

/A rendelet teljes és hatályos szövege ajegyzőkönyvhöz csatolva./

3.! Napirend: Háromoldalú megállapodás (CSABAca5t Kft.-MÁV Zrt.-Önkormányzat)
az „Ipari Park” víz- és szennyvízellátását biztosító vízilétesítmény megvalósítására

Juhász István polgármester
A 3 oldalú megállapodást is tárgyalta a pénzügyi bizottság, kérem a bizottság elnökét, hogy
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klalzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a CSABAcast-MÁV-Önkormányzat az „Ipari Park” víz
és szemiyvízellátását biztosító vízilétesítmény megvalósítására kötendő háromoldalú
megállapodást és javasolja a megállapodás aláírását.

Juhász István polgármester
Van-e más javaslat, vélemény.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával, a
megállapodás aláírásával.

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



- 46 -

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

35/2016.(IV.26.) h at á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a CSABAcast Kit-MÁV Zrt.-Önkormányzat az
„Ipari Park” víz- és szennyvízellátását biztosító vízilétesítmény megvalósítására kötendő
háromoldalú megállapodást és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával.

Határidő: 2016.05.25.

Felelős: polgármester

4./ Napirend: Konzorciumi megállapodás az Egri Főegyházmegyével templomfelúj ításra

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság szintén tárgyalta a Konzorciumi megállapodást az Egri
Főegyházmegyével templomfelújításra, kérem a bizottság elnökét javaslatukat terjessze a
testület elé.

Klajzsovics Ferenc pü.biz. elnöke
A templom felújítására az egyház pályázna, a közbeszerzés költsége terhelné az
önkormányzatot, ami 3 00-400 eFt között lenne.
A bizottság javasolja a testületnek, hogy határozzon meg egy keretet beruházások
közbeszerzési költségeire, 500.000,-Ft-tot javasol a bizottság.

Juhász István polgárniester
A templom külső, belső felújítása nem indul az idén, tervezési folyamatban van, a
konzorciumi megállapodást még nem küldte meg az Egri Főegyházmegye.
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

36/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület megtárgyalta a templomfelújításra konzorciumi megállapodás
megkötését az Egri Főegyházmegyével és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület 500.000,-Ft keretösszeget határoz meg az apci római katolikus templom
felújításához kapcsolódó közbeszerzési költségek fedezésére.
megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.



- 47 -

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

5.! Napirend: Informatikai biztonsági rendszer kiépítése

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendi pontot, kérem a bizottság elnökét, javaslatukat
terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Kötelező lesz az ASP program használata az önkormányzatoknál, ehhez szükség van
informatikai biztonsági rendszer kiépítésére. A BM rendeletben meghatározott
Információbiztonsági Rendszer kiépítését nettó 350.000,-Ft megbízási díj ellenében vállalja
egy budapesti cég.
A bizottság javasolja a testületnek, hogy nettó 350 eFt megbízási díjért építesse ki az
Információbiztonsági Rendszert.

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 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

37/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a hivatalban Információbiztonsági Rendszer
kiépítését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza a KÖZINFORMATIKA Közigazgatási Informatikai
Szolgáltató Központ Nonprofit Kft.-t (1153 Budapest, Bocskai u. 180.) a polgármesteri
hivatalban Információbiztonsági Rendszer kiépítésével nettó 350.000,-Ft megbízási díj
ellenében.
Megbízzák a polgármestert a szerződés megkötésével.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester
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6.! Napirend: MLSZ — Pályaépítési program

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a pályaépítési programot is, kérem a bizottság elnökét,
hogyjavaslatukat terjessze a testület elé.

Klaizsovics Ferenc pü.biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a pályaépítési programot és nem javasolja a testületnek a
programban való részvételt.

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

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — 2 igen, 5 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

38/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az MLSZ által kiírt - az Országos Pályaépítési
Program keretében - pályaépítési pályázaton való részvételt és az alábbi határozatot hozzák.
A képviselő-testület nem kíván részt venni a pályázaton.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetett táj ékoztassa.

Határidő: 2016.05.10.

Felelős: polgármester

7.! Napirend: Cafeteria szabályozása

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a cafeteria szabályozás módosítását, kérem a bizottság
elnökét ajavaslatukat terjessze a testület elé.

Klaizsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság javasolja a testületnek, hogy készítsen elő egy Új cafeteria szabályozást az alábbi
paraméterekkel:
Az a dolgozó, aki meleg étkezést választ, 12.500,-Ft/hó összeget, aki nem veszi igénybe a
meleg étkezést, az 8.000,-Ft/hó Erzsébet utalványban részesüljön. A konyhán dolgozóknak
kötelező legyen a meleg étkezést igénybe venni.
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Juhász István polgármester
Van-e kérdés, észrevétel.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a pénzügyi bizottság
javaslatával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

39/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a dolgozók részére cafeteria juttatásra Új szabályzat
alkotását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a közalkalmazottak részére Új cafeteria szabályzat
összeállításával.

Határidő: soron következő testületi ülés

Felelős: jegyző

8.! Napirend: Susán-Fáczán Zsuzsanna kérelme Településrendezési Tervtől való eltérés
engedélyezésére

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság Susán-Fáczán Zsuzsanna kérelmét is megtárgyalta, kérem a bizottság
elnökét, hogyjavaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság javasolja a testületnek, hogy járuljon hozzá Susán-Fáczán Zsuzsanna
területvásárlási kérelméhez, a településrendezési tervtől való eltéréshez.

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 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

40/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Susán-Fáczán Zsuzsanna 3032 Ape, Ady Endre utca
22. szám alatti lakos területvásárláshoz kapcsolódó kérelmét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület engedélyezi a településrendezési tervtől való eltérést, mely szerint az apci
864 hrsz-ú ingatlan (természetben: 3032 Ape, Petőf~ Sándor Út 61.) területe - a
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telekmegosztást követően - a rendezési tervben legkisebb telekméretként meghatározott 1500
m2 alá csökkenjen.
Megbízzák ajegyzőt a határozatban foglaltakról az érintettet táj ékoztassa.

Határidő: 2016.05.10.

Felelős: jegyző

9.! Napirend: Lukácsné Sipkó Gabriella kérelme védőnői feladatok vállalkozási
formában történő ellátására

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság a védőnő kérését is megtárgyalta, kérem a bizottság elnökét, hogy
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A bizottság javasolja a testületnek, hogy fogadja el a védőnői feladatok vállalkozási formában
történő ellátását, azokkal a feltételekkel, mint a gyermekorvosi és a fogorvosi rendelő
működik.

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 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

41/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Lukácsné Sipkó Gabriella kérelmét, a védőnői
feladatok vállalkozási formában történő ellátását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület hozzájárul a védőnői feladatok vállalkozási formában történő ellátásához.
A képviselő-testület feladat-ellátási szerződést köt Lukácsné Sipkó Gabriella védőnővel a
védőnői feladatok vállalkozási formában történő ellátására.
Megbízzák a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírásával.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester
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10.! Napirend: Apci 030 hrsz ingatlan „művelésből kivont”, önkormányzati tulajdonban
lévő hányadának használatba adása

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot is, kérem a bizottság elnökét, hogy
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság javasolja a testületnek, hogy a Versendkő Kft. részére 2016. május 30-
ban határozza meg az aszfaltozás határidejét az Apc-Petőűbánya közötti Út fennmaradó
részének leaszfaltozásában. Amennyiben nem történik meg az aszfaltozás, az önkormányzat
elvégzi a munkát és a bánya járművei nem közlekedhetnek az aszfaltos úton. A főldutat tegye
alkalmassá a szállításra.
Javasolja még a bizottság, hogy 3 árajánlatot kérjünk a fennmaradó rész aszfaltozására.

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 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

42!2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az apci 030 hrsz ingatlan „művelésből kivont”,
önkormányzati tulajdonban lévő hányadának használatba adását és az alábbi határozatot
hozzák:
A képviselő-testület 2016. május 30-i határidőt határoz meg a Versendkő Kft. részére az Apc
Petőűbánya közötti út fennmaradó részének aszfaltozására.

Határidő: 2016.05.30.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy 3 árajánlatot kérjünk az Ape
Petőfibánya közötti út fennmaradó részének aszfaltozására.

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

43/2016.(IV.263 h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apc-Petőfibánya közötti Út fennmaradó részének
aszfaltozását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza a polgáriTlestert 3 árajánlat beszerzésével az aszfaltozási
munkára.

Határidő: 2016.05.3 1.

Felelős: polgármester

11.! Napirend: Segélykérelmek

Juhász István polgármester
A segélykérelmek napirend tárgyalására zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv
készül.

Zárt ülés

12.! Napirend: Egyebek

Juhász István polgármester
A 079/1 hrsz.-ú fásított terület eladásáról is dönteni kellene a testületnek, a 2015. július 23-án
kötött vételi jogot alapító szerződés értelmében 300 eFt-ért adjuk el Hetzmann Béla és
Majoros Csaba részére.
Van-e más javaslat.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a terület eladásával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

46!2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a 079/1 hrsz.-ú fásított terület eladásának
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a 2015. július 23-án kötött vételi jogot alapító szerződés értelmében a
tulajdonában lévő apci 079/l hrsz.-ú fásított területet 300.000,-Ft összegért eladja a
jogosultak, nevezett Hetzmann Béla (an: Varga Mária, szül.: Tatabánya, 1970.11.20.) és
Majoros Csaba (an.: Nagy Teréz Veronika, siül.: Gyula, 1989.01.03.) részére, Y2 - V2 arányú
tulajdonba.
Megbízzák a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírásával.
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Határidő: 2016.05.30.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Tájékoztatni szeretném a testületet, hogy a Petőű tér Rákóczi Út kereszteződésében, gyalogos
átkelőhely létesítésére megkaptuk az engedélyt,tervezőt keresünk, elindult a folyamat.

TAO-s pályázaton belül lehet pályázni a sportpályán öltöző és vizesblokk felújítására, most
tulajdonosi hozzájárulás kellene a testület részéről. 8 millió Ft-os pályázat, 30 % önerő kell
hozzá.
Mi a vélemény.

Klaizsovics Ferenc képviselő
Javasolom adjuk meg a tulajdonosi hozzájárulást, ezzel még semmi kötelezettségvállalást nem
teszünk.

Mészáros Józsefné képviselő
Javasolom adjuk meg a tulajdonosi hozzájárulást.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a TAO-s pályázaton való részvételhez
tulajdonosi hozzájárulás megadásával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

47/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a TAO- pályázaton való részvételhez tulajdonosi
hozzájárulás megadását - sportöltöző teljes felújítása és külső vizesblokk építése - és az
alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a TAO-s pályázaton való részvételhez.
megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedj en.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester
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Juhász István polgármester
Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára emlékmű állítására lehet pályázni. Megkeresett egy
iparművész, aki segítene a terveket elkészíteni, a kivitelezésben is segítene és be tudnánk
nyújtani a pályázatot.
Kérem a képviselőket szavazzanak, készítsen-e tervet az iparművész, elindítsuk-e a
folyamatot?

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

48/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az 1956-os forradalom 60. évfordulójára emlékmű
állításának lehetőségét — pályázati lehetőség - és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a tervek előkészítésével a pályázaton való
részvételhez.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta Körömi Kázmér képviselő beadványát, kérem a bizottság
elnökét, hogyjavaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság javasolja a testületnek, hogy az ügyrendi bizottságot bízza meg az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni jutatásairól és költségtérítéséről szóló rendeletünk
felülvizsgálatával, utána döntsön a testület.

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

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

49/2016.(IV.26.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a pénzügyi bizottság javaslatát és az alábbi
határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza az ügyrendi bizottságot a Képviselő-testület 1/2015.(II.09.)
számú, a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíj áról, természetbeni juttatásairól és
költségtérítéséről szóló rendelet felülvizsgálatával.
Az ügyrendi bizottság javaslata után a képviselő-testület dönt Körömi Kázmér képviselő
beadványával kapcsolatban.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.
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Határidő: soron következő testületi ülés

Felelős: polgármester

Jancsó István képviselő
Szeretném megkérdezni, hol tart a pénzügyi vizsgálat?

Juhász István polgármester
Készítjük elő az anyagot, minden átadott dokumentumot laponként be kell számoznunk. A
héten remélhetőleg elkészüliink és bevisszük Hatvanba a rendőrségre. Semmi konkrétumot
nem tudok mondani, ez egy lassú folyamat.

A pénzügyre felvettünk egy dolgozót, az elmaradások pótlását végzi, az EPER program is
működik, ügyes, jól dolgozik.

Mészáros Józsefné képviselő
Benusné Esztikével mi a helyzet?

dr. Zsi2a Szilvia jegyző
Ki van írva a pályázat, várjuk a jelentkezőket, május 9-én telik le a benyújtási határidő.

Körömi Kázmér képviselő
Panasz érkezett az Ape tévével kapcsolatban, szeretné a lakosság látni a testületi üléseket.
Fogadóórát tartottam és az alábbi panaszokat adták elő a lakosok. (Felolvassa a levelet, a
levél ajegyzőkönyvhöz csatolva.)

Juhász István polgármester
Megnézzük a panaszokat, amit tudunk kijavítunk.
A kukákkal kapcsolatban, a méréssel szállítás időpontját még nem tudjuk, tesztelik az Új
rendszert ‚ valamint az Új Országos hulladékgazdálkodási rendszerbe történő integrálódás is
lassíthatja a dolgot. Egy hónap türelmi idő van az új edényzet cseréjére, utána a régiből nem
fogják elszállítani a szemetet.

dr. Zsiga Szilvia
jegyző

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 12,3 5 órakor bezárja.

polgármester




