EMLÉKEZTETŐ
.A 2008. november 11-én megtartott megbeszélésről
A következő szervezetek képviselői voltak jelen:
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Önkéntes Tűzoltóság, Ifjúsági Egyesület, Jászkisér Gyermekeiért
Alapítvány, 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, Rubin Természetgyógyász
Egyesület, Kisér Kertbarát Kör, Hétfő Este” Baráti Kör, Sportegyesület, Jászkiséri Etnikai Szervezet,
valamint Hajdú László polgármester, 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 KLM-500 Kft. Jászkiséren tervezett beruházásáról
Balog László köszöntötte Kassai Lászlót a KLM-500 Kft. tulajdonos igazgatóját és munkatársait.
Elmondta, hogy a tájékoztatót azért kérték a Civil Kerekasztal előző havi találkozójának résztvevői,
mert a tervezett beruházás jelentős változást hozhat Jászkisér foglakoztatási helyzetében és ezért
nagyon sokakat érint. Bemutatta a jelenlévő civilszervezetek vezetőit és elmondta, hogy minden
jelenlévő mögött egy-egy civil közösség áll, így az itt elhangzottak további több száz jászkiséri
emberhez fognak eljutni.
Kassai László megköszönte a lehetőséget, örömmel jöttek a találkozóra. Felkérte Nagy László
környezetvédelmi mérnököt, hogy a céget bemutatva tartsa meg tájékoztatóját.
Nagy László számítógépes prezentációval illusztrált tájékoztatót tartott a tervezett használt
akkumulátor feldolgozó üzemről. Elmondta, hogy a zöldmezős beruházás 1,5 milliárd forintba
kerül, évi 15 ezer tonna használt akkumulátor feldolgozására lesz alkalmas. A feldolgozási folyamat
során Indiából vásárolt zárt technológiával újra hasznosítható 99,97% tisztaságú ólom tömböket és
darált műanyagot nyernek ki. Ilyen üzem elsőként Jászkiséren létesül Magyarországon, sőt KeletEurópában sincs hasonló. Az új üzem minden Európai Uniós környezetvédelmi előírásnak megfelel
majd. Folyamatos monitoring rendszer garantálja majd, hogy a levegőbe, a talajba, talajvízbe és a
környezet mezőgazdasági termékeibe ne kerülhessen az egészségügyi határértéknél több
szennyeződés. Már most is működik négy helyen ellenőrzési pont, melynek mérési adataihoz lehet
majd viszonyítani az üzem által kibocsátott értékeket.
Kassai László kiegészítésként elmondta, a cég székhelyét Jászkisérre jegyeztette be, így az adókon
keresztül minden jászkiséri ember haszonélvezője lehet működésüknek. 150 új munkahelyet
kívánnak létrehozni, és elsősorban jászkiséri munkavállalókat akarnak foglalkoztatni, a
minimálbérnél magasabb béreket fizetve. „A takarítónők is százezer forintot fognak keresni” –
mondta. (többen közbeszólva, ennek számonkérését ígérték…). A dolgozók jó közérzete érdekében
kulturált környezetet, éttermet, egészségük védelme érdekében üzemorvosi és fogorvosi ellátást,
mosodát fognak üzemeltetni.
Balogh Tamás azt kérdezte, lesz-e lehetőség a környezetvédelmi méréseket a helyi lakosoknak
ellenőrizni, mert a bizalom megőrzése miatt ez fontos lenne.
Nagy László válaszában újra ismertette az ellenőrzési folyamatot, elmondta, hogy ISO minősítésű
független laboratórium fogja a méréseket végezni, de természetesen lesz lehetőség arra is, hogy az
önkormányzat vagy a civilszervezetek nyomon kövessék a folyamatot a mintavételtől, akár a
laboron belüli ellenőrzésig. Eddig azt tapasztalták, hogy a településen élők bizalommal fogadták a
beruházó céget, ezt a bizalmat hosszú időre meg akarják őrizni.
Csomor András azon aggályait fejezte ki, hogy ha „magyar módra” valósul meg a beruházás,
akkor az veszélyt jelenthet a lakosságra, úgy látja a jelenlegi gazdasági környezetben túl nagy a
kockázata egy ilyen beruházásnak, és hogy az önkormányzat vezetői nem megfelelően képviselik ez
ügyben a lakosság érdekeit.
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Kassai László válaszában elmondta, hogy a kockázatot elsősorban ő viseli azzal, hogy 1,5 milliárd
forintot beruház az üzembe, mely csak akkor fog megtérülni, ha az üzem működni fog. Működni
pedig csak akkor fog, ha minden környezetvédelmi előírást betartanak. A piaci alapok megvannak,
a használt akkumulátorokat akár már holnap hoznák az üzembe. Az üzembe a legkorszerűbb zárt
feldolgozást biztosító technológia kerül, biztosítani fogják az EU normáknak megfelelést.
Balog László kiegészítette az elhangzottakat. Elmondta, hogy 1,5 milliárd forint Jászkisér másfél
éves teljes költségvetésével azonos. Az önkormányzati képviselőkön már sokszor és sokan számon
kérték, miért nem teremt az önkormányzat új munkahelyeket? Az önkormányzat új munkahelyet
csak az intézményrendszerén belül teremthet(ne), de erre nincs szükség, és forrás sincs hozzá.
Örömmel, de felelősen fogadták a KLM-500 Kft. megjelenését, terület biztosításával az
engedélyezési eljárás segítésével és minden egyéb lehetséges módon igyekeznek segíteni a
beruházót. Ezt tették más cégekkel is korábban. Az esélyt látták az új üzem megjelenésében, amit ki
kell használni az itt élők érdekében, természetesen kellő garanciákat érvényesítve.
Mészáros János elmondta, hogy örül az üzem építésének. Szükség van új munkahelyekre, mert
miből neveljék az emberek a családjukat, miből lesz nyugdíja a most 20-30 éveseknek, ha nem
lesznek munkahelyek? Szerencsére a környezetvédelmi előírások és ellenőrzések már sokkal
szigorúbbak, mint korábban, bízik abban, hogy az üzem létrejön és sok család boldogulását segíti
majd, ha van is kockázat, azt fel kell vállalni a jövőbeni megélhetés érdekében.
Kassai László megköszönte a lehetőséget, és ígéretet tett arra, hogy a jövőben is biztosítani fogják
a folyamatos tájékoztatást. A következő nagy esemény amire várnak, az építési engedély kiadása,
melyre reményeik szerint a jövő év legelején sor kerül, utána jöhet az „első kapavágás”.
2. Jászkisér Egészségtervéhez kapcsolódó cselekvési program
Torma Márta elmondta, hogy az előző találkozón már volt szó az önkormányzat által elfogadott
Egészségtervről. Most minden jelenlévőnek kiosztotta a tervezett Cselekvési Programot. Azt kérte,
minden civilszervezet tanulmányozza és november 25-ig írásban a Polgármesteri Hivatalba
juttassák el vállalásaikat, javaslataikat. Az is segíti majd a program sikerét, ha a közösségek a leírt
programterv valamely eseményének megvalósításában való közreműködésre vállalkoznak, de lehet
teljesen új javaslatokat is leadni.
Madarász Sándor elmondta, hogy október 25-én a Rubin Természetgyógyász Egyesület
„Egészségnapot” szervezett, melyre minden jászkiséri ember elmehetett (volna). Elég szerény
érdeklődés volt, ennek ellenére hasznosnak ítélték, akik elmentek. Felajánlotta, hogy ilyen
egészségnapot 2009-ben több alkalommal is szerveznek majd.
3. Egyéb bejelentések, javaslatok
Torma Márta elmondta, hogy november 15-én a Művelődés Házában egy jótékonysági est lesz,
melyen fellépnek majd Kóródi Anikó operaénekes, Réz Lóránt orgonaművész, a Pedagógus Női
Kar, Váradi László, Suki Tibor és a Pendzsom Néptánc Egyesület. Az est bevételét Küry Klára
jászkiséri születésű primadonna budapesti síremlékének felújítására fordítják majd. Kérte, hogy a
civilszervezetek mozgósítsák tagjaikat és ismerőseiket a részvételre.
Azt is kérte, hogy november 30-ig a civilszervezetek 2009. évre tervezett programjait írásban
juttassák el hozzá vagy adják le a teleházba.
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 december 5-én lesz.
Jászkisér, 2008. november 12.
Balog László ÖTE elnöke Civil Kerekasztal koordinátora
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