
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. január 16-án 15,00 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli  
               képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív alapján 
                         
Napirend:  

1. Fogorvos kérelme 
2. Konyha � ebédlő 
3. Iskola KEOP pályázat 
4. Bölcsi fel.  
5. Szociális tüfiza 

   
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: Fogorvos kérelme 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Dr. Körhegyi László azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a fogorvosi szék 
beszerzéséhez nyújtsunk anyagi támogatást. Beszéltem a doktorúrral, átvizsgáltatta a széket, 
és mivel már nincs hozzá alkatrész, így cserére szorul.  
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
A kérelem elég szűkszavú, kevés az információ ezzel a témával kapcsolatban, javasolom 
térünk vissza a következő ülésen a kérdésre. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Egyetértek a javaslattal, a következő ülésre részletesen átbeszélem a doktor úrral a kérését. 
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai  - nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 
3/2013.(I.16.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Dr. Körhegyi László fogorvos kérését és az alábbi 
határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a következő ülésen visszatér a kérésre. 
Megbízzák a polgármestert  a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: következő testületi ülés 
 
Felelős: polgármester 
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2. Napirend: Konyha � ebédlő falvarrás 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kósa úr kint volt felmérni a napközi épületét, javasolja hogy a meglévő repedéseket, melyek a 
süllyedés miatt keletkeztek, falvarrással hozzuk helyre. Az áltata küldött árajánlatot 
kiosztottuk, kérem mondjanak véleményt. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Úgy tudom, hogy az injektáló cég javasolta ezt a megoldást, javasolom mindenképpen 
csináltassuk meg. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Egyetértek a javaslattal, meg kell akadályoznunk a konyha süllyedést, oldjuk meg 
mindenképpen. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Aki az elhangzottakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai  - nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 
4/2013.(I.16.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az iskolai konyha ebédlő épületének szerkezeti 
megerősítését és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület megbízza a Geo+Bau Kft.-t, hogy a központi konyha épületét un. 
falvarrással szerkezetileg erősítse meg, melynek költsége bruttó 1.236.063,-Ft.  
Megbízzák a polgármestert  a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 

3. Napirend: Iskola � KEOP pályázat 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Megkeresett Sándor atya, hogy a hamarosan megnyíló energetikai pályázati kiírásra mint az 
iskola épületeinek tulajdonosa nyújtsunk be pályázatot, mivel az egyházmegye kapacitásába 
már nem fér bele, viszont szeretnék ha a fejlesztés az apci iskolánál is megvalósulna. A 
tervezésben pályázatírásban és a megvalósításban az atya elmondása szerint az egyház teljes 
körű segítséget nyújt.  
 
Kovács István képviselő 
Az önkormányzatnak csak be kell nyújtani a pályázatot ? 
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Juhász István alpolgármester 
Engem is megkeresett az atya és ugyanazokat mondta, amiket polgármester úr az 
előterjesztésében előadott. Szerintem próbáljuk meg. 
 
Kovácsné Juhász Éva képviselő 
Örülök az ötletnek, a vörösmajori középiskola is nagyon szép lett. 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Az elvi állásfoglalásnak nem látom akadályát. A pályázathoz szükséges képviselő-testületi 
határozatnak konkrétumokat kell tartalmaznia, melyet csak a későbbiekben tud meghozni a 
testület. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Aki az elhangzottakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai  - nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 
5/2013.(I.16.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az iskola épületeinek energetikai korszerűsítésére 
kiírt pályázaton való részvétel lehetőségét  és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület elviekben egyetért az energetikai korszerűsítésre kiírt pályázaton való 
részvétellel, az iskola épületek vonatkozásában, az egyházmegye finanszírozása mellett. 
Megbízzák a polgármestert  a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 

4. Napirend: Bölcsőde felújítás � ÉMOP 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Megkeresett egy úr, hogy ÉMOP pályázat keretében lehetőség nyílik bölcsőde felújításra. 
Megnézte a bölcsődét és előzetesben annyit mondott, hogy lenne egy-két javaslata. 
Megkértem a bölcsőde vezetőt, hogy írjon egy listát azokról a dolgokról melyek felújításra 
szorulnak.  
A lista még nem készült el, az úr sem küldte a javaslatait, javasolom térünk vissza a kérdésre 
a következő ülésen. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai  - nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 
6/2013.(I.16.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a bölcsőde felújítására pályázat benyújtásának 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a következő testületi ülésen visszatér a kérdésre.  
Megbízzák a polgármestert  a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: következő testület ülés 
 
Felelős: polgármester 
 
 

5. Napirend: Szociális tűzifa 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A szociális ellátásokról szóló rendeletünk szerint a 19 m3 szociális tűzifa természetbeni, 
átmeneti segélyként kerül �kiosztásra�. Javasolom, hogy az érintettek 0,5 m3-i mennyiséget 
kapjanak hasogatott formában. A szállítás pedig az önkormányzatot terhelje. 
Van-e vélemény, észrevétel ? 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Nem túl sok a 0,5 m3, de az sem megoldás, hogy csak 19 család, vagy egyedülálló, idős 
részesüljön a támogatásból. Ha önerőből többet nem tudunk hozzátenni, akkor legyen a 0,5 
m3. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az előterjesztésemben foglaltakkal. 
 
A képviselő-testület tagjai  - nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 
7/2013.(I.16.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a szociális tűzifa támogatás szabályait és az alábbi 
határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a szociális rendeletben szabályozott rászorultak részére családonként, ill. 
egyedülálló idősek részére 0,5 m3 hasogatott tűzifát biztosít a 19 m3 mennyiség erejéig. A 
tűzifa hasogatásának és szállításának költségeit az önkormányzat fedezi.  
Megbízzák a polgármestert és a gyámügyi előadót a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester, gyámügyi ea. 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 16,00 órakor bezárja. 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Dr. Bulcsu Elemér                                                        dr. Zsiga Szilvia 
                      polgármester                                                                       jegyző 


