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A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA

Négyéves munkánk összegzése
Tisztelt Apci Polgárok!
A választási ciklus végéhez érve visszatekintünk a
mögöttünk álló 4 évre. Feltesszük a kérdést: mit tettünk,
tehettünk volna-e többet, megháláltuk-e a választók bizalmát?
A magam és a képviselő-testület nevében büszkén állítom,
hogy igen. Az alábbiakban elszámolunk a 4 évvel. Olyan
beruházásokat és felújításokat hajtottunk végre, melyekre az
elmúlt 20 év egyetlen ciklusában sem volt példa.

KÖZP ONTI KONYHA
-

A magas színvonalú iskolai nevelés-oktatás biztosítása a
mindenkori képviselő-testület kiemelt feladata. 2012-ben a
polgármester előterjesztésére a képviselők egyhangúlag
megszavazták, hogya fenntartói jogokat 2012. szeptember 1-jétől
átruházza az önkormányzat a katolikus egyházra. Az Egri
Főegyházmegye a biztosítéka az ifjúság erkölcsös nevelésének.
Mivel a tulajdonos változatlanul az önkormányzat, a beruházások,
felújítások egy része minket terhel.
Ebben a ciklusban az alábbi felújításokat végeztük el:
-

-

-

A „Molnár” féle ház megvásárlása
(parkoló kialakításához)
Iskola kéményének felújítása
A régi épület tetőcseréje
Iskola régi épületének felújítása,
ablakok cseréje, valamint az
iskola fűtésrendszerének
korszerűsítése
Az új épület tetőterének
közösségi tér kialakításának
pályázati támogatása
+ a teljes parkettázás,
illetve burkolás
Az iskolához tartozó
tornacsarnok felújítása
(vizesblokk, parkoló kialakítása).
Összesen:

800.000,-Ft
337.000,-Ft
5.574.000,-Ft

13.284.000,-Ft

784.000,-Ft
1.646.000,-Ft
700.000,-Ft

-

Befejeződött és zavartalanul működik a szennyvízelvezető
rendszer.
ISKOLA

Konyhai gépek vásárlása
A konyha áramvételének
leválasztása az iskoláról.
Az épület süllyedés miatti injektálása.
A további süllyedés
megakadályozása falvarrással.

1.961.000,-Ft

Összesen:

5.091.000,-Ft

TEMETŐ
A temetőt és környezetét igen rossz állapotban vettük át,
pedig a kegyeletnek fontos része a szép környezet. Több lépésben
alakítottuk ki a mai állapotot. Parkoló épült, a régi ravatalozót
elbontottuk, (igen csúnya látvány volt pont a bejáratnál) szép
kovácsoltvas kapukat készíttettünk. A ravatalozó csatornáját is
kicseréltük.
-

Béke u. 17.sz. alatti ház
megvásárlása a bővítéshez
Temető területének rendezése
Temetői parkoló kialakítása
Temető kapuk készítése
Régi ravatalozó bontása,
tereprendezés
Összesen:

5.000.000,-Ft
686.000,-Ft
1.270.000,-Ft
1.830.000,-Ft
1.283.000,-Ft
10.079.000,-Ft

ÓVODA
A kisgyerekek nevelésének fontos része a szép, tiszta,
egészséges környezet. Szívügyemnek tartottam a sószoba
kialakítását, tapasztalva a gyakori asztmatikus, felső légúti
megbetegedéseket a kicsik között. Segítségemre volt három
magánszemély és barátai, akik több napi fizikai munkával, illetve
egyénenként több tízezer forint támogatással segítettek. Köszönet
érte!

1.000.000,-Ft

9.929.000,-Ft
30.924.000,-Ft

Megtörtént idén az óvoda felújítása (hőszigetelés, tetőcsere,
nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés). Csak ez utóbbival a
fűtés számla kb. 30 %-kal fog csökkenni!
A felújítás teljes költsége:

17.462.000,-Ft
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Egészségügyi ellátás

MŰVELŐDÉSI HÁZ
2012-ben a művelődési ház külső felújítása történik sikeres
pályázat eredményeként. Külső térkövezés, parkoló, terasz
felújítás, ajtók cseréje, akadálymentesítés, informatikai eszközök
cseréje, könyvtár felújítása.
A felújítás teljes költsége:

28.903.000,- Ft

SP ORTP ÁLYA
A nagy rendezvények helyszíne – a futball meccseken túl –
a művelődési ház és a sportpálya. Itt is jelentős felújítások
történtek részben pályázatokon nyert pénzből, részben az
önkormányzat forrásából.
-

Sportpályán színpad építése
A kerítés felújításhoz önerő biztosítása
Színpad befedése

1.081.000,- Ft
630.000,- Ft
1.700.000,- Ft

Sportpálya összesen:

3.411.000,- Ft

UTAK – JÁRDÁK
Évtizedek óta nem történtek felújítások ezen a téren. A
lemaradás egy részét pótoltuk, de bőven marad feladat az új
testület részére is. Felújítottuk a Táncsics, Dózsa utcát és azt
összekötő útszakaszt az Ady utcáig. Az Ady, Iskola, Összekötő, Kossuth, Hunyadi, Harkály utcákat. Új járda készült az
Összekötő úton és a Hunyadi utcában, felújítottuk a Petőfi úti
járdák egy részét is. Új aszfaltot kapott a háziorvosi rendelő előtti
parkoló. A Fő út iskola környéki részén mindkét oldalon a
parkolót apró kővel borítottuk be.
A petőfibányai útra 20 év óta minden évben 2-4 millió forintot
költöttünk kátyúzásra. Új aszfaltot kapott az út első fele a bánya
feljáróig. A meddő elszállítása (szeptember, október) után a
Versendkő Profit Kft. vállalta az út másik felének az aszfaltozását.
A következő választási ciklus fő feladata lesz a járdák felújítása.
A felújítások összege:

71.381.000,- Ft

GYÁR UTCAI IVÓVÍZELLÁTÁS
Évtizedek óta nagy gond volt a Gyár utca ivóvíz ellátása. Az
ott élők a vizet a Qualitáltól kapták (ez egyébként törvényellenes). A fogyasztást viszont az önkormányzatnak számlázták,
amely azt megpróbálta behajtani a Gyár utcai lakókon többkevesebbsikerrel. Azaz közpénzből kellett kipótolni a nem fizetők
vízfogyasztását! Mindez és a hálózat kiépítése megtörtént 2011ben.
Az önkormányzat költsége:

1.821.000,- Ft

A Heves Megyei Vízmű Hatvani Kirendeltsége leválasztotta
és a közmű hálózatra kötötte a Gyár utcai fogyasztókat.

A már említett háziorvosi parkoló mellett az alábbi felújításokat végeztük: védőnői szolgálat belső felújítása, gyermekorvosi
rendelő ablakcseréje, külső vakolása, a fogászat-védőnői szolgálat épületének külső vakolása, akadálymentesítése. Dr. Laczkó
Katalin személyében kiváló gyermekorvost sikerült Apcra
csábítani, ezért felújítottuk az orvosi lakást is. Új védőnőnk is van
Lukácsné Sipkó Gabriella személyében. Kérésemre 2011-ben
visszajött dolgozni Baranyi Endréné (Ági), aki most végleg
nyugdíjba vonul. Hálásak vagyunk munkájáért.
Önkormányzati ráfordításunk:

3.024.000,- Ft

Voltak még kisebb felújítások, beruházások (közvilágítás
Fűzkútnál, Árok-Újtemető út), tulajdonviszonyok rendezése,
stb., melyek összértéke 7.448.000,- Ft volt.
A 4 év alatt a képviselő-testület a rendelkezésre álló
pénzeszközökkel felelősen gazdálkodott, az éves költségvetések
kiegyensúlyozottak voltak. A következő testületre 26.425.000,Ft szabad felhasználású összeget hagy. A várható pénzkészlet
pedig 45.000.000,-Ft lesz.
Végül a képviselő-testület nevében köszönetet mondok a
Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság külsős tagjainak (Halmai
László, Szalay Erzsébet, Dr. Keszthelyi Ferenc, Varga János),
a civil szervezetek vezetőinek és tagjainak, az önkormányzat
dolgozóinak, hogy becsülettel helyt álltak és szolgálják Apc
fejlődését.
Dr. Bulcsu Elemér polgármester

Köszönõlevél
Tisztelt Dr. Bulcsu Elemér Polgármester Úr!
2014. nyarán felújításra került az Apci Gyöngyszem
Óvoda a gyermekek örömére, a szülõk, dolgozók és
természetesen a településen élõk nagy megelégedésére.
Még az idelátogató idegenek figyelmét sem kerülte el a
szemet gyönyörködtetõ látvány. Számtalan pozitív
visszajelzés érkezett felénk csodálkozások és dicsérõ
szavak formájában, melyet úgy érzünk, meg kell
osztanunk mindazokkal, akik az elképzelés támogatói és
a sikeres megvalósítás segítõi voltak.
Ezért kérem engedje meg, hogy ezúton mondjak
köszönetet Önnek intézményünk felújításának
támogatásáért!
További munkájához kívánok sok sikert, jó egészséget
és magánéleti örömöket!
Az óvoda dolgozói és a magam nevében:
Tisztelettel:
Lõke Jánosné óvodavezetõ
Apc, 2014. szeptember 24.
Hasonló tartalmú köszönőlevelet kapott a jegyzőnő és a
képviselő-testület is.
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T Á J É K O Z TAT Ó
a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásáról
2014. október 12-én, vasárnap a választópolgárok reggel
6 órától 19 óráig járulhatnak az urnákhoz és adhatják le
szavazataikat a polgármester- és képviselőjelöltekre, a megyei
közgyűlés tagjaira, illetve a nemzetiségi névjegyzékben
szereplő választópolgárok a települési, területi és országos
nemzetiségi önkormányzati képviselőkre.
Sza vazn i a következő érvényes i gazolván yok
bemutatásával lehet:
- lakcímet tartalmazó régi típusú személyazonosító
igazolvány, vagy
- lakcímigazolvány és - személyazonosító igazolvány,
vagy
- útlevél, vagy
- 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély
A polgármestert a település választópolgárai közvetlenül
választják. Érvényesen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet.
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbbérvényes szavazatot
kapta. Szavazategyenlőség esetén (ha két, vagy több
polgármester jelölt egyenlő számú legtöbbszavazatot kapott)
időközi választást kell kitűzni.
Polgármesterjelöltek:*
1. Hegedűs Gyula
2. Tóth Judit
3. Lengyel László
4. Körömi Kázmér
5. Bukovics János
6. Gémes Virág
7. Kerékgyártó László
8. Juhász István
A 10 ezer vagy annál kevesebb lakosú településen a helyi
önkormányzati képviselőket a település választópolgárai
úgynevezett egyéni listás választási rendszerben választják
meg, ahol a település egyválasztókerületet alkot. A képviselőtestület tagjainak száma 6 fő, így a választópolgár érvényesen
legfeljebb hat jelöltre szavazhat.
Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik
a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb
érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén
sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú
szavazatot elért jelöltek közül ki szerzi meg a mandátumot. A
sorsolást a Helyi Választási Bizottság végzi.

Képviselőjelöltek:*
1. Vidéki Józsefné
2. Dr. Bulcsu Elemér József
3. Nagy Jánosné
4. Körömi Kázmér
5. Gellénné Rezsnyák Erika
6. Szlobodnyik Géza Gyula
7. Jancsó István
8. Jambrik Krisztián
9. Almási Csaba
10. Tóth László
11. Sipkó Pál
12. Csorba Tiborné
13. Mészáros Józsefné
14. Almási József
15. Hegedűs Zsoltné
16. Bulhardt István
17. Kovácsné Juhász Éva
18. Lengyel László
19. Halmai László
20. Klajzsovics Ferenc
21. Radics Istvánné
22. Molnár Zoltán
23. Kodák Norbert
24. Gémes Virág
25. Bukovics János
26. Szűcs József
A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok
a nemzetiségi képviselő-jelöltek közül érvényesen legfeljebb
3 jelöltre szavazhatnak.
Nemzetiségi roma képviselőjelöltek:*
1. Radics Istvánné
2. Radics Zoltán Györgyné
3. Burai Attila
4. Radics Judit Klára
5. Bogdán Tibor
Tisztelt Választópolgárok, kérjük Önöket, 2014.
október 12-én éljenek választójogukkal!

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
*A jelöltek sorrendje a szavazólappal megegyező.
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ANYAKÖNYVI
HÍREK
ÚJSZÜLÖTTEK:
Bari Kamilla Lili
2014. 08. 13.
Danyi Marianna - Bari István
Burai Maja Anasztázia 2014. 08. 13.
Lázók Mónika -

Búcsúlátogatáson voltunka kunadacsibarátainknál. Dunai
László polgármester vezetésével látogatást tettünk az
önkormányzat paprikafeldolgozójában, meglátogattunk
egy ökofarmot is.
Szalkszentmártonban Petőfi Sándor lakóhelyét, a település
főterét és a polgármesteri hivatalt néztük meg Káposztás
Tibor polgármester lelkes, hozzáértő kalauzolásával.

Fodor Krisztián 2014. 09. 30.
Tóth Hajnalka - Fodor Gábor
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Bujdosó Ferenc – Mátyás Anita 2014. aug. 9.
Langó Ádám – Danyi Erzsébet 2014. aug.16.
Gáldi László – Kerek Sarolta 2014. aug. 16.
Tábi Norbert János – Takács Brigitta
2014. augusztus 23.
Édes Tamás – Czifra Erzsébet
2014. augusztus 23.
Pintér Ádám – Pócza Ágota 2014. aug. 30.
Krajcsik István – Víg Zsanett 2014. aug. 30.
Huczka Csaba – Fehér Judit
2014. szeptember 20.

ELH UNYTAK :

A szüreti felvonuláson mindenki kedvencei voltak az
,,óriásmadarak”.

Janás József
2014. július 31.
Cseh Péterné Almássy Gizella
2014. augusztus 30.
Petrócki István
2014. szeptember 25.

Kerti hulladék égetése
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a kerti hulladék
égetése szeptember 1-jétől november 30-ig keddi és pénteki
nap, december 1-jétől augusztus 31-ig csak pénteki napon
történhet!
Aki a képviselő-testület által előírt napokat nem tartja be,
illetve nem kerti hulladékot éget, az pénzbírsággal sújtható!

A KÉPVISELÕ-TESTÜLET IDÕSZAKOS TÁJ ÉKOZTATÓJA.
SZE RKESZTI A SZERKESZTÕBIZOTTSÁ G.
FELELÔS KIADÓ: DR. ZSIGA SZILVIA JEGYZÕ
ENGEDÉLYSZÁM: B/PHF/699/HE/91. - KÉSZÜLT 1200 PÉLDÁNYBAN.

Márton Anna 

NYOMDAI MUNKÁK:
J OBBÁGYI - 32/475-068.
A szerkesztõség a hozzá érkezett cikkekben csak a helye sírási hibákat javítja, az írások
stílusán nem változtat. Bármilyen, az erkölcsi normákat nem sértõ cikket, olvasói levelet
közl ünk akkor is, ha azok tartalmával nem é rtünk e gye t. A re ndelkez ésre ál ló he ly
függvényében - tartalmat nem érintõ módon - fenntartjuk a rövidítés jogát.

