
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015. január 28-án 15,00 órakor a – művelődési ház középső termében  
               megtartott –  képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Polgármester tájékoztatója.

Napirend: 1. Segélykérelmek
                   2. Védőnő kérelme
                   3. Temetői fák gallyazása
                   4. Idősgondozók kérelme

       5. Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme
                   6. Képviselői tiszteletdíjak
                   7. Alba-Duó tájékoztatása
                   8. Civil szervezetek tájékoztatója
                   9. Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 

társulási megállapodás módosítása
                 10. Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti  a  képviselőket,  külön  köszönti  a  civil  szervezetek  vezetőit,  a  megjelenteket,  a 
jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Javasolom  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontokat  azzal  a  változtatással,  hogy  a 
segélykérelmek elbírálását az egyebek napirendi ponton belül tárgyaljuk zárt ülésen.
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a javasolt napirendi pontokkal

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

 Polgármester tájékoztatója

Juhász István polgármester
A tájékoztatómat az alábbiakkal szeretném kiegészíteni:
Január 20-án a TÖOSZ fórumon pályázati lehetőségekről beszéltünk, lesznek folyamatosan 
pályázatok, tájékoztatnak bennünket. 
Január 21-én a Hatvani Idősek Otthona vezetőjével találkoztam, és talán megoldódik egy idős, 
ellátásra szoruló hölgy otthonba való elhelyezése. 
A 21-es főút bővítésével kapcsolatban folyamatosak a tárgyalások. 
Van-e kérdés, észrevétel a tájékoztatóval kapcsolatban?
Amennyiben nincs, térjünk rá az első napirendi pontra.

  1./ Napirend: Védőnő kérelme

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a védőnő kérelmét, kérem a bizottság elnökét, hogy a 
bizottság javaslatát terjessze a testület elé. 
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Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A védőnő azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy szolgálati mobiltelefont és havi 5 eFt 
útiköltség  hozzájárulást  biztosítsunk a részére.  A bizottság  javasolja  a  testületnek,  hogy a 
védőnőnek biztosítsunk szolgálati telefont, havi 2.920,-Ft összegig, ha túllépi, akkor neki kell 
kifizetni és 5.000,-Ft/hó összegű útiköltség hozzájárulást is biztosítson 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

5/2015.(I.28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  védőnő kérését  –  szolgálati  telefon,  útiköltség 
hozzájárulás – és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  biztosít  szolgálati  telefont  a  védőnő  részére,  havi  2.920,-Ft/hó 
összeghatárig és 5.000,-Ft/hó összegig hozzájárulást a község közigazgatási területén történő 
gépkocsi-használathoz a csecsemők otthonában történő látogatáshoz. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 

Határidő: folyamatos

Felelős: Juhász István polgármester

Juhász István polgármester
További kérése lenne még a védőnőnek, hogy engedélyezzük a gyöngyösi kórházban védőnői 
állás helyettesítését.

Jancsó István képviselő
Ha elmegy helyettesíteni, a heti 40 órája meglesz ?

Juhász István polgármester
Igen, 32 óra +  papírmunka, így kijön a heti 40 óra.

Mészáros Józsefné képviselő
Az apci munka rovására ne menjen a helyettesítés, csak akkor járuljunk hozzá. 

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a védőnő a gyöngyösi kórházban 
helyettesítsen.

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

6/2015.(I.28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a védőnő kérését  - gyöngyösi kórházban védőnői 
állás helyettesítése - és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület  tagjai  engedélyezik  Lukácsné  Sipkó  Gabriella  apci  védőnő  részére  a 
gyöngyösi Bugát Pál Kórházban a védőnői állás helyettesítését azzal a feltétellel, hogy Apcon 
a tanácsadási alkalmak nem változnak és a heti 40 órás munkaidőt ledolgozza.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Juhász István polgármester

      2./ Napirend: Temetői fák gallyazása

Juhász István polgármester
A temetőben veszélyesek a nagy juharfák, javasolt a visszametszésük. 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt a témát, kérem a bizottság elnökét, hogy javaslatukat 
terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
Kaptunk  árajánlatot  a  gallyazásra,  60  eFt/db  összegért  vállalja  a  vállalkozó,  ebben  az 
összegben  benne  van,  hogy  minden  felelősség  őt  terheli,  ha  kárt  csinál.  4  fa  van,  amit 
gallyazni kell, ez összesen 240.000,-Ft-ba kerülne. Ezeket a fákat csak hozzá értő szakember 
tudja legallyazni, alpin módszerrel.
A pénzügyi bizottság javasolja a testületnek elfogadásra az árajánlatot.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy szakemberrel elvégeztessük a 
temetői fák gallyazását 240.000,-Ft  összegben.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7/2015.(I.28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a temetőben 4 db nagyméretű juharfa gallyazására 
beérkezett árajánlatot és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület Nagy János fakitermelő vállalkozóval elvégezteti a temetőben 4 db 
juharfa gallyazását 60.000,-Ft/db, összesen 240.000,-Ft összegért.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 

Határidő: folyamatos

Felelős: Juhász István polgármester
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     3./ Napirend: Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét, 
kérem a bizottság elnökét, hogy a javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta a kérésüket, mely szerint előleget szeretnének kérni 30 eFt-ot, mivel 
az  állami  támogatás  még  folyamatban  van  és  az  induláshoz  szükség  van  a  pénzre.  Ha 
megkapják az állami támogatást, abból visszafizetik az összeget. 

Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Roma  Nemzetiségi 
Önkormányzat részére 30.000,-Ft előleget adjunk, mely összeget visszafizetik, ha megkapják 
az állami támogatást.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

8/2015.(I.28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apci Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérését 
és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  tagjai  30.000,-Ft  előleget  biztosítanak  az  Apci  Roma  Nemzetiségi 
Önkormányzat részére, mely összeget az Apci Nemzetiségi Önkormányzat visszafizet az apci 
önkormányzat részére, ha az állami támogatást megkapták.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István polgármester

     4./ Napirend: Képviselői tiszteletdíjak

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

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
Az alpolgármester úr jelezte, hogy a bruttó 157 eFt tiszteletdíjából bruttó 73 eFt összegről 
lemond. A tiszteletdíjakról döntés nem született,  szó volt arról, hogy maradjon úgy ahogy 
eddig volt, vagy emeljünk 50 eFt, 40 eFt, 15eFt-ra.
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Mészáros Józsefné képviselő
A  költségvetésünk  még  nincs  kész,  nem  tudjuk  hogy  fog  alakulni,  egyáltalán  jut-e  a 
tiszteletdíjakra. Javasolom várjuk meg a költségvetésünket és akkor döntsünk.

Gémes Virág képviselő
Egyetértek, várjuk meg a költségvetést.

Jancsó István képviselő
Várjuk meg a költségvetést és utána döntsünk a tiszteletdíjakkal kapcsolatban.

Juhász István polgármester
Kérem a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy a  képviselői  tiszteletdíjakkal 
kapcsolatban a költségvetés tárgyalásakor visszatér a kérdésre, akkor döntünk.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9/2015.(I.28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a képviselői tiszteletdíjak mértékét és az alábbi 
határozatot hozzák:
A képviselő-testület elnapolja a döntést a költségvetés tárgyalásakor visszatér a kérdésre.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

 Határidő: költségvetés elfogadása

Felelős: Juhász István polgármester

Hegedűs Gyula Barátság u. 6.sz. alatti lakos
Figyelem a tiszteletdíjakat, káosz van véleményem szerint, legyen egy illetményalap. Pluszba 
kapjon a bizottság elnök, biz. tag, ez nincs rendjén.

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Ez jelenleg  is  így van.  Klajzsovics  képviselő  úr  javaslata  szerint  pedig az  alapdíj  25 eFt 
minden képviselőnek, ha bizottsági tag + 15 eFt, külsős bizottsági tagnak is 15 eFt.  Bizottsági 
elnöknek az alapdíjon felül + 25 eFt az elnökségért. 

     5./ Napirend:  Alba-Duó tájékoztatása

Juhász István polgármester
Fehér László az ALBA-DUÓ Kft. ügyvezetőjének kérését a pénzügyi bizottság megtárgyalta, 
kérem  a bizottság elnökét javaslatukat terjessze a testület elé.
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Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A  pénzügyi  bizottság  megtárgyalta  Fehér  László  kérését,  miszerint  a  munkavédelmi 
feladatokat továbbra is ellátná, díjat nem emelne.
A bizottság javasolja, hogy a testület hosszabbítsa meg a munkavédelmi feladatok ellátására 
szóló szerződést Fehér Lászlóval.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy Fehér Lászlóval a munkavédelmi 
feladatok ellátására szóló szerződést meghosszabbítsuk.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

10/2015.(I.28.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  Fehér  László  (ALBA-DUÓ  Kft.)  kérését  és  az 
alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a munkavédelmi feladatok ellátásáról szóló megállapodást 2015.03.01-től 
2016.03.01-ig meghosszabbítja  Fehér  László munkavédelmi  szakemberrel,  a megállapodás 
tartalmának változatlanul hagyása mellett (a térítési díj 45.000,-Ft + ÁFA/hó).
Megbízzák a polgármestert a megállapodás megkötésével.

Határidő: 2015.02.15.

Felelős: polgármester

     6./ Napirend: Idősgondozók kérelme

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta a gondozónők kérést, kérem a pénzügyi bizottság 
elnökét a javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke 
Az  idősgondozók  elektromos  kerékpárt  szeretnének  kérni  a  munkájukhoz,  a  bizottság 
megtárgyalta,  de  döntés  nem született,  mert  árajánlatokat  szeretnénk  beszerezni  és  utána 
dönteni.

Juhász István polgármester
Folyamatban van az árajánlatok beszerzése, amit eddig néztünk 100 eFt lenne a legolcsóbb 
elektromos kerékpár. Visszatérünk a következő testületi ülésen a kérdésre.
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  elnapoljuk  a  döntést  az 
idősgondozók kérelmével kapcsolatban. 

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

11/2015.(I.28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az idősgondozók elektromos kerékpár vásárlásának 
kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület árajánlatok beszerzése után dönt a kérdésben. 
Megbízzák a polgármestert az árajánlatok beszerzésével.

Határidő: következő testületi ülés

Felelős: polgármester

     7./ Napirend: Civil szervezetek tájékoztatója

Juhász István polgármester
Minden  civil  szervezetet  megkértem,  hogy  küldjenek  tájékoztatót  a  munkájukról  a 
költségvetés tárgyalása előtt, minden képviselő megkapta az anyagokat.
Van-e kérdés, hozzászólás a képviselők részéről. 

Klajzsovics Ferenc képviselő
Köszönjük  minden  civil  szervezet  munkáját,  maximális  teljes  odaadással  végzik  a 
munkájukat, én csak meg tudom köszönni és kérem, folytassák továbbra is úgy a munkájukat 
mint eddig.  Talán az összefogás lehetne szorosabb a szervezetek között. 

Körömi Kázmér képviselő
Sajnálom, hogy a polgárőrség vezetője Nagy Zoltán nincs jelen az ülésen, több hónapja nem 
tudom elérni. Szeretnék felolvasni egy levelet a képviselő társaimnak és a jelenlévőknek. 
(A levél a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
Megkérem Gémes Virágot az ügyrendi bizottság elnökét, hogy hozzon létre egy Felügyelő 
Bizottságot  és  vizsgálják  meg  a  polgárőrség  működését,  ha  a  vizsgálat  befejeződik  utána 
döntsünk a támogatásról. 

Gémes Virág ügyrendi biz. elnöke
Milyen  joga  van  az  ügyrendi  bizottságnak  egy  civil  szervezetet  vizsgálni,  ennek  utána 
szeretnék nézni.

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Civil szervezetek a támogatási összeg mértékéig kell, hogy elszámoljanak az Önkormányzat 
felé, ennek a felhasználása vizsgálható az Önkormányzat, illetve  annak bizottsága részéről. 

Klajzsovics Ferenc képviselő
Nem értem ezt a „kirohanást” a polgárőrséggel kapcsolatban. Bármilyen rendezvény van, a 
temetőnél Mindenszentekkor ott vannak, irányítják a forgalmat, esténként kint vannak, mikor 
más alszik és ezért nem kérnek egy fillért sem, ingyen, a szabadidejükben csinálják. 
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A  fotókkal  kapcsolatban  az  a  véleményem,  hogy  örülnék  ha  minél  több  helyen  állna  a 
polgárőrség  autója.   Fogjunk  össze,  nem  kell  ez,  nincs  erre  szükség,  nem  értem  amit 
felolvastál. A polgárőrségbe miért nem álltál be ?

Körömi Kázmér képviselő
Ketten  adtuk  be  a  tagfelvételi  kérelmünket,  de  etikátlannak  tartottak  bennünket  és 
elutasítottak. 

Mészáros Józsefné képviselő
Most a civil  szervezetekről tárgyalunk,  ez nem ide való, mert  nem az önkormányzat  civil 
szervezete a polgárőrség, vannak felettes szervei, oda lehet fordulni a problémákkal.
Hogyan alakíthatnánk ki szorosabb kapcsolatot a civil szervezetekkel erről kellene beszélni.

Juhász István polgármester
Lezárnám a vitát, mert nem ide tartozik, 2013-ban az év egyesülete lett a polgárőrség. 

Laczik József polgárőr
A fényképekkel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy a polgárőr autónak nincs 
garázsa, ezért most például nálam parkol. Pénteken indul szolgálatba és a piacon fog parkolni.

Juhász István polgármester
Megkérdezem a civil szervezetek képviselőit, ki szeretné kiegészíteni a tájékoztatóját.

Szuhányi József Postagalamb Sport Egyesület Apc elnöke
Az  én  tájékoztatóm  a  legrövidebb,  köszönjük  a  képviselő-testület  támogatását,  kérem  a 
lehetőségekhez mérten támogassák továbbra is az egyesületünket. 

Határ József Rákóczi u. lakos
Szeretném  megvédeni  a  polgárőr  egyesületet,  mint  volt  polgárőr  egyesület  elnöke,  más 
kívülről látni és más benne lenni. 
Ha nem vesznek be valahova, akkor el lehet gondolkodni, hogy lehet létrehozni egy másik 
egyesületet és ott dolgozni. Sok a kiadása az egyesületnek, de bizonyos felszereléseket meg 
kell vásárolni, kötelező.
Forgalom, irányításra meg lehet bízni más céget, egyesületet és kiszámlázott díjat kifizetni.

Körömi Kázmér képviselő
1-2 polgárőrről van szó, akivel probléma van, akik jól végzik a munkájukat azoktól elnézést 
kérek.

Juhász István polgármester
Vasárnap délelőtt polgárőr gyűlés lesz, ott meg lehet beszélni mindent, ez nem testület elé 
tartozik.

Hegedűs Gyula Közösen Apcért Egyesület elnöke
Létre  kellene  hozni  egy  civil  kerekasztalt,  üljünk  le,  tárgyaljunk,  adott  témában  eszmét 
cserélünk. 
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Udvari Gábor Bányász Nyugdíjas Szakszervezet elnöke
Véleményem  szerint  a  közéleti  tevékenységet  meg  kell  becsülni.  Minden  szervezetnek 
megvan a maga profilja és támogatásokból működnek. Én jó viszonyt tudtam kialakítani a 
testülettel, a polgármesterrel. A lakosság megelégedésére szeretne dolgozni minden szervezet, 
Megköszönöm a testület támogatását, de sajnos egyre több az elszegényedett nyugdíjas, idős 
ember.  Össze  kellene  fognunk.  Mi  szívesen  segítünk  az  önkormányzatnak,  amiben  csak 
tudunk.

Paskó László Lövészklub elnöke
A civil kerekasztal érdekes felvetés, rég össze kellett volna már hívni. 
A civil szervezetek ellenőrzése az ügyészségre tartozik, nekik van joguk hozzá.
A lövészklub létszáma változó, átlag 20-25 fő. A mi munkánk nem annyira látványos, mert 
fegyverekkel dolgozunk. Gyerektáboroztatások voltak több alkalommal, örülnénk, ha az apci 
iskola is jobban részt venne a munkánkban. 

Körömi Kázmér képviselő
Elolvastam  az  összes  civil  szervezet  tájékoztatóját,  pl.  a  makettezők  érdemei  magukért 
beszélnek,  a  Közösen  Apcért  Egyesület,  a  Lövészklub  rendezvényei  is  nagyon  jók,  a 
Rákellenes Liga munkáját is nagyon sokra értékelem, támogatom ezeket a civil szervezeteket 
maximálisan. 

Juhász István polgármester
Köszönöm, hogy  a civil szervezetek képviselői eljöttek és elmondták a véleményüket.

     8./ Napirend: Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 
     társulási megállapodás módosítása

Juhász István polgármester
Mindenki megkapta a határozati javaslatot, van-e vélemény, észrevétel ezzel kapcsolatban.

Klajzsovics Ferenc képviselő
A Hejőpapival kapcsolatos téma lezárult már ?

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Kiengedik a társulásból azokat a településeket, akik a hulladékkezelési feladatokat saját 
maguk el tudják látni. Esetünkben ez megoldott.
A rekultiváció tekintetében azonban  a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási megállapodásának hatálya alá tartozunk.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet határozati javaslattal.

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

12/2015.(I.28.) h a t á r o z a t a
Apc  községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  akként  határoz,  hogy  Apc  község 
Önkormányzata,  mint  a  Heves  Megyei  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Társulás  tagja  a 
társulás Társulási  Megállapodásának módosításokkal  egységes szerkezetbe foglalt  szövegét 
jelen határozati javaslat 1./ számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Apc  községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  felhatalmazza  Juhász  István  polgármester 
urat, mint Apc község Polgármesterét, hogy Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Tanács tagjaként Apc község Önkormányzatának képviseletében a soron 
következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja 
és Társulási Megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét aláírja.

Határidő: soron következő társulási tanácsülés

Felelős: Juhász István polgármester

     9./ Napirend: Egyebek

Juhász István polgármester
A könyvtár nyitva tartását tv írja elő, szombaton is nyitva kell lenni.
/Polgármester felolvassa a törvényt./
Egyeztettem a könyvtárossal a határozati javaslatban szereplő időpontok szerint lenne nyitva a 
könyvtár, így lenne a legésszerűbb.
Van-e észrevétel, más javaslat.
Ha nincs kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a könyvtár nyitva tartási rendjével.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

13/2015.(I.28.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 
nyitvatartási rendjét és azt az alábbiak szerint határozzák meg:

Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár nyitva tartási rendje 2015. január 1-től:

Könyvtári kölcsönzési idő
Hétfő:        10 – 21 óráig 10 – 18 óráig
Kedd:          8 – 16 óráig   8 – 16 óráig
Szerda:         8 – 16 óráig   8 – 16 óráig
Csütörtök:    8 – 11 óráig       nincs
Péntek:         8 – 16 óráig   8 – 16 óráig
Szombat:      8 – 10 óráig   8 – 10 óráig
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Rendezvények esetén a nyitva tartás természetesen a rendezvény idejéhez igazodik.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Juhász István polgármester

Juhász István polgármester
Megkérem Kovács Tibornét Klárit az új művelődési ház vezetőt mondjon pár szót magáról.

Kovács Tiborné
Zagyvaszántóról érkeztem, 4 gyermekem van, főiskolát végeztem és Hatvanban dolgoztam 
könyvtárban. Magamról röviden ennyit, ha kérdés van szívesen válaszolok.

Juhász István polgármester
Kulturális közfoglalkoztatásra lehet pályázni, 100 %-os támogatottságú és magas végzettségű 
közmunkást tudnánk alkalmazni a művelődési házban. Ezt csak tájékoztatásként mondtam el. 
Szelektív hulladékgyűjtés – épül Hatvanban a válogató, február-március hónapban kapjuk a 
zöld  kukát,  800-1000,-Ft/db  összeget  kell  fizetnünk  a  kukáért.  A  szelektívet  ingyen 
elszállítják. 2 fő felett a 120 l-es kuka kötelező, alapdíjat kell fizetni és arra jön rá a súlydíj,  
mert súly alapján kell fizetni a kommunális hulladékért. A cég tájékoztatni fogja a lakosságot 
a szelektív hulladékgyűjtésről.

Gémes Virág képviselő
A gyógytornán résztvevők megkerestek és olyan kérésük lenne,  hogy az 1000,-Ft/alkalom 
bérleti díjat engedjük el, ha télen nem is, de a nyári hónapokban.

Juhász István polgármester
A testület majd eldönti, visszatérünk a kérésre.

Jancsó István képviselő
Ha jól értem, akkor maradnak a 60 és 120 l-es kukák és erre jön a súlydíj. Lakásonként 800-
1000,-Ft/db összegért lehet megvásárolni a zöld kukákat, de a szelektív elszállítása nem kerül 
semmibe.

Juhász István polgármester
Igen. 

Hegedűs Gyula Barátság u. 6.sz. alatti lakos
Kopasz-hegy – bánya dologgal kapcsolatban mi a helyzet, rekultiválni fogják a területet azt 
mondták, de a veszélyes hulladék is ott van, homály fedi ezt az egész dolgot. Jó lenne tisztán 
látni  ebben  az  ügyben.  A  VERSENDKŐ  Profit  Kft.  ebben  az  évben  követ  is  szeretne 
bányászni, tehát beindulna a kőbányászat. 
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Paskó László Rákóczi F. u. 122.sz. alatti lakos
Le  van  tarolva  az  egész  terület,  jó  lenne  tudni  mennyi  a  kitermelési  kvóta,  mennyit 
termelhetnek ki. A bánya és a lőtér közötti terület fokozatosan csökken, az egész területet le 
fogják túrni ez az itteni embereknek az életterét veszélyezteti. 
Kőkitermelés – ha talál valami mást, akkor kitermeli a falu alól a földet ?

Hegedűs Gyula Barátság u. 6.sz. alatti lakos
Szlovákiába viszik ki a követ, ott értékesítik , romba dől a település, ha engedi a testület a 
bányászatot. 

Juhász István polgármester
Jövő héten jönnek hozzám a VERSENDKŐ Profit Kft. vezetői, utána többet fogunk tudni a 
bányával  kapcsolatban.  A  bányászati  engedélyeket  nem  mi  adjuk  ki,  hanem  a 
bányakapitányság.  A terület  ahol  dolgoznak  magánterület,  a  saját  tulajdonuk.  Csak  amire 
engedélye van, azt végezheti a cég, semmi mást. 

Paskó László Rákóczi F. u. 122.sz. alatti lakos
Tehetetlenek vagyunk, hozzunk ide sajtót, tennünk kellene valamit. Több védett növény, állat 
van  ezen  a  területen,  ezek  el  fognak  tűnni.  Nem  tudunk  egy  tüntetést  szervezni,  több 
községgel  összefogva?   Aggódom  azért,  ami  itt  történik.  Végezze  a  tevékenységét,  de 
kulturáltan.

Juhász István polgármester
A jövő héten jönnek hozzám és megbeszélünk egy bejárást, akit érdekel, kijöhet megnézni.

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Meddőhasznosításra  van  engedélye  a  VERSENDKŐ  Profit  Kft.-nek,  ez  megtalálható  a 
Bányakapitányság honlapján. 

Jancsó István képviselő
Mindenképpen  foglalkozni  kell  ezzel  a  problémával,  gyerekként  még  azon  a  területen 
játszottunk. 50 ha-ról van szó, ami nem kis terület. Meg kell nézni mire, van engedélye és 
minél előbb egy bejárást kell összehívni. 

Klajzsovics Ferenc képviselő
Miskolcon  a  Bányakapitányságon  voltunk  a  jegyzőnővel  és  a  polgármesterrel, 
meddőhasznosításra  van engedélyük.  Az önkormányzat  részéről  semmiféle  engedély nincs 
kiadva, se úthasználatra, se másra.

Juhász István polgármester
Megkeressük a Bányakapitányságot.
Mivel a továbbiakban személyeket érintő kérdésekről tárgyalunk, ezért zárt ülést rendelek el, 
melyről külön jegyzőkönyv készül.

Z á r t    ü l é s 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 16,50 órakor bezárja.

kmft.

Juhász István dr. Zsiga Szilvia
polgármester        jegyző

 


