
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. január 3-án 15,00 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli  
               képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív alapján 
                         
Napirend:  

1. Iskola– energetikai pályázat 
2. Egybek 

   
Dr. Bulcsu Elemér  polgármester 
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. Javaslatot tesz a fenti napirendi pontokra. 
 
A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják a javasolt napirendi 
pontokat. 
 

1. Napirend: Iskola – energetikai pályázat 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Az Egri Főegyházmegyétől levélben megkerestek azzal, hogy pályázzunk az iskola 
energiafelhasználás csökkentésére. Felolvasom a levelet. (A levél a jegyzőkönyvhöz 
csatolva.) 
Én sem írásban, sem szóban nem vállaltam semmiféle kötelezettséget a pályázattal 
kapcsolatban. A levélben azt írják, hogy az önrészt vállalja az egyház, de nincs önrész, mert a 
pályázat 100 %-os támogatottságú, itt nem tudom mire gondolnak. Sürget az idő, az egyház 
nem pályázhat. Mivel mi pályáznánk, a mi tulajdonunk marad a beruházás. Az egyháznak és 
nekünk is fontos lenne a pályázat,mert jelentős csökkenne a fűtésszámla. 
Csak úgy pályázzunk, ha mindennemű felmerülő költséget az egyház fizet, mert nekünk nincs 
pénzünk, ezt le kell írni,tisztázni. Mi a vélemény ? 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Engem megkeresett Sándor atya és azt mondta, hogy az egyház átutalja a 60 millió Ft-ot a 
számlánkra, hogy nekünk ne kerüljön semmibe, de ez csak szóban történt, le kell írni. 
Javasolom mindenképpen pályázni kell, ha az egyház megfinanszírozza. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Az ÁFA-t is meg kell fizetni, az egyház azt is fizeti ? 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Igen, az ÁFA-t is az egyház fizeti, ő finanszírozza a beruházást. A megállapodásba beleírjuk, 
hogy mindennemű plusz költség az egyházat terheli. 
 
A polgármesteri hivatal épülete elég rossz állapotban van, a régi iskola épületében ki lehetne 
alakítani a hivatalt, esketőt, orvosi rendelőt.  
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Klajzsovics Ferenc képviselő 
Én nem vinném a hivatalt az iskola közelébe, ott gyerekek vannak, hangzavar, nem illik össze 
a kettő. Ott van a régi mozi épülete, ott jobban el tudnám képzelni,  vagy ezt a mostanit 
felújítani. A hivatal tetejét mindenképpen meg kell csinálnunk az idén, ez már több éve 
húzódik. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Gondolkodni kell rajta, pályázni  kellene, mert önerőből ezt nem tudjuk megoldani. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Az egyház a régi és az új iskola épületét is szeretné felújítani a pályázattal, nem tudom 
belefér-e mindkettő. 
Hivatal felújításra biztos, hogy nem írnak ki pályázatot.  
 
Juhász István alpolgármester 
A pályázatba belefér mindkét épület, a régi és az új iskola épülete? 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Fel kell mérni a két épületet, költségvetést készíteni és be lehet nyújtani, elméletileg belefér. 
 
Kovácsné Juhász Éva képviselő 
Ha a két épület fel lesz újítva, annak nagyon kell örülni, mert ezt önerőből soha nem tudnánk 
megcsinálni. Egy egészségügyi központot is ki lehetne alakítani a régi iskola 
épületében,fogorvos, védőnő, háziorvos, stb. 
Amit a csatornából visszakapunk pénzt, ne herdáljuk el, először az utakat tegyük rendbe és ha 
marad, akkor mehetnek a felújítások, de először tudjuk meg mennyit kapunk vissza 
ténylegesen. 
 
Kovács István képviselő 
Az a biztos, ha a számlánkon lesz a pénz, utána beszélhetünk a terveinkről. 
A pályázattal kapcsolatban, ha az egyház minden költséget vállal, csak akkor pályázzunk. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Ki ért egyet azzal, hogy pályázzunk az iskola energetikai felújítására, de csak abban az 
esetben, ha az egyházat terheli a pályázattal kapcsolatos mindennemű költség (ÁFA, tervezés, 
engedélyek, stb.). 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
1/2013.(I.03.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az iskola felújítására energetikai pályázat 
benyújtásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:  
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A képviselő-testület a pályázatot benyújtja az alábbi feltételekkel: az Egri Főegyházmegye a 
pályázattal kapcsolatos mindennemű költséget átvállalja (ÁFA, tervezés,engedélyek,stb.). 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: polgármester 
 
 

2. Napirend: Egyebek 
 
Juhász István alpolgármester 
Többen jelezték, hogy az ASA kiküldte az első negyedévi hulladékszállítási számlát, ezt hogy 
kapják vissza.  
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
2012. november 30-ig küldte ki a számlákat az ASA, a decemberi díjat fogja még kiszámlázni 
a lakóknak. 2013. első negyedévre senkinek nem számlázott. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A testületi ülések időpontjai továbbra is a szerdai napok legyenek, vagy esetleg más 
időpontban tartsuk. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Maradjon továbbra is a szerda. 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Úgy is meghatározhatná a testület, hogy minden hónap utolsó hetének valamelyik 
munkanapja és nem jelöl meg konkrét napot. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Egyetértek, jó ötlet, aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
2/2013.(I.03.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a képviselő-testületi ülések időpontjait és az alábbi 
határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a testületi ülések időpontját minden hónap utolsó hetének egyik 
munkanapján határozza meg.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: polgármester 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 15,40 órakor bezárja. 
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
  Dr. Bulcsu Elemér    dr. Zsiga Szilvia 
      polgármester                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
 


