
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. február 27-én 15,00 órakor Apc községi Önkormányzat  
               képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív alapján 
                         
Napirend:  
 
1. Két ülés között történtekről tájékoztatás  
2. 2013. évi rendezvények tervezése       

  3.  Segélykérelmek elbírálása          
  4.  Iskola átadással kapcsolatos szerződés módosítás 
  5.  Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása 
  6.  Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
  7.  Egyebek - Lőrinci Kutyahűség Alapítvány 2012. évi beszámoló 
                      - Baranyi Józsefné kérelme 
                      - ifj. Orosz István kérelme 
 
Dr. Bulcsu Elemér  polgármester 
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. Külön köszönti a megjelent érdeklődőket, Martonosi Imrét és Tóth Lászlót. 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra.  
 
A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják a javasolt napirendi 
pontokat. 
 

1. Napirend: Két ülés között történtekről tájékoztatás 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Van-e kérdés, észrevétel a két ülés között történt fontosabb eseményekkel kapcsolatban. 
 
Juhász István alpolgármester 
A Közösen Apcért Egyesület elnökével történt megbeszélésről szeretnék bővebben hallani. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A közös munkáról, a buszforduló festéséről beszéltünk és beszámolt az egyesület helyzetéről. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Társulási Tanács ülése február 25-én, milyen fejlemények vannak. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A Nonprofit Kft. megalakult, 28 település csatlakozott a szelektív hulladékgyűjtéshez. 2 kuka 
lesz minden háztartásban, 15 %-ot kell kifizetni a kukákért.  
Szabó Zsolt úrtól kértem, hogy segítsen az Apc-Petőfibánya út felújításával kapcsolatban. 
Van-e még kérdés, észrevétel, ha nincs kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a két 
ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóval. 
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A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan egyetértenek a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóval. 
 

2. Napirend: 2013. évi rendezvények tervezése 
 
Süvegesné Hartman Mária műv. ház vezető 
2 millió Ft a rendelkezésre álló összeg a rendezvényekre, ez alapján állítottam össze a 
rendezvényeket. A muzsikál az erdő rendezvény nincs benne, de én javasolnám, hogy legyen, 
tegyük bele, mert jó volt, sokan várják, képeztem egy kis tartalékot, beleférne.  A 
programokra tervezett összegek csak körülbelüli összegek, mert a szerződések még nincsenek 
megkötve.  
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Arról is beszéltünk, hogy a Falunap ne augusztus 20. legyen, mert drágák a fellépők 20-ra és 
kevesen vannak a rendezvényen, mert elmennek a faluból.  
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Mivel Szt. István év van, mindenképpen maradjon aug. 20. a Falunap. Egyetértek a 
rendezvény tervvel. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Süvegesné szabad kezet kap az augusztus 20-i programokat illetően. 
 
Süvegesné Hartman Mária műv. ház vezető 
Nincsenek emelt árak augusztus 20-án, csak időben le kell kötni a fellépőket.  
 
Kovácsné Juhász Éva képviselő 
Azért terveztünk 2 millió Ft-ot a rendezvényekre, hogy jó színvonalon megvalósuljanak. A 
maradék 310 eFt a színpad építésére jó lenne.  
 
Juhász István alpolgármester 
Időben meg kell rendelni a fellépőket aug. 20-ra. A színpadot meg kell csinálnunk. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
A színpadot mindenképpen meg kell csinálni. A „Muzsikál az erdő” rendezvényt ne húzzuk 
ki, 100-150 eFt-ot tegyünk rá, tetszett az embereknek , de nincs több rá mint 100-150 eFt. 
 
Gellénné Rezsnyák Erika képviselő 
Mindig mindenkinek nem lehet eleget tenni a programokat illetően, ha szabad keret van, 
akkor legyen „Muzsikál az erdő”. 
 
Süvegesné Hartman Mária műv.ház vezető 
Felvetődött, hogy jó lenne a Szüreti felvonuláson pénzért valamilyen ételt árulni, mert soknak 
nem jutott, és elmennek az emberek, ha nem tudnak venni ennivalót.  
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Ingyenes az internet a könyvtárban és sajnos páran nem tudnak viselkedni és nem tudok mit 
kezdeni velük. Van rá igény, sokan használják, de nem tudom mit lehet kezdeni ezekkel az 
egyénekkel.  
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Ez Süvegesné dolga, oldja meg. 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 2013. évi rendezvénytervvel, kiegészítve a 
„Muzsikál az erdő” rendezvénnyel, maximum 150eFt  összegben. 
 
A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
26/2013.(II.27.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a 2013. évi rendezvénytervet és az alábbi 
határozatot hozzák: 
A képviselő-testület elfogadja a 2013. évi rendezvénytervet azzal a kiegészítéssel, hogy 
maximum 150.000,-Ft összeg erejéig csatlakozik a „Muzsikál az erdő” programsorozathoz. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 

3. Napirend:  Segélykérelmek elbírálása 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A segélykérelmek tárgyalására zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
z á r t    ü l é s 
 

4.  Napirend:  Iskola átadással kapcsolatos szerződés módosítás 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Egerben személyesen felkerestem az érseki irodaigazgató urat az iskola átadással kapcsolatos 
szerződés módosítása ügyében. Abban kellene dönteni a testületnek, hogy a gázszámla felét 
fizetjük hosszabb távon, vagy korszerűsítjük a fűtést, kazáncserével, stb. 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
A tegnapi napon keresett az érsekségről Németh  ügyvéd úr és kérdezte hogy a testületnek 
milyen elképzelései vannak.  Kérte, hogy a testület gondolkodjon a felvetéseken, a fűtés 
korszerűsítés nagyon szimpatikus lenne számukra, de szükségesnek tartja az egyeztetést. 
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Klajzsovics Ferenc képviselő 
Javasolom kérjünk árajánlatot a fűtés korszerűsítésre, ha ezt látjuk, akkor tudunk ajánlatot 
tenni az egyház felé. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Árajánlatot fogunk kérni a fűtés korszerűsítésre és a következő testületi ülésen visszatérünk a 
kérdésre.  
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
29/2013.(II.27.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az iskola átadással kapcsolatos szerződés 
módosításának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület árajánlatot kér az iskola fűtés korszerűsítésére és a következő képviselő-
testületi ülésen visszatér a kérdésre. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: soron következő testületi ülés 
 
Felelős: polgármester 
 
 

5. Napirend: Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem az ügyrendi bizottság elnökét a bizottság javaslatát terjessze a testület elé. 
 
Kovács István ügyrendi biz. elnöke, képviselő 
Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a vagyongazdálkodási tervet és javasolja a testületnek 
elfogadásra. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a testület tagjait szavazzanak, ki ért egyet a vagyongazdálkodási tervvel. 
 
A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
30/2013.(II.27.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az önkormányzat vagyongazdálkodási tervét és azt a 
jegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadják. 
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Határidő:  folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 

6. Napirend: Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem az ügyrendi bizottság elnökét a vagyongazdálkodási rendelet módosításával 
kapcsolatban a bizottság javaslatát terjessze a testület elé. 
 
Kovács István ügyrendi biz. elnöke, képviselő 
A bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet, törvényi kötelezettség, törvény rendelkezik a 
módosításról, a jegyzőnő előkészítette, összeállította és javasolja a bizottság elfogadásra a 
tervezetet. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a vagyongazdálkodási rendelet tervezettel. 
 
A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják: 
 

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

3/2013.(II.27.) önkormányzati rendelete 
 

a 4/2004.(II.18.) Kt. rendelettel és 
16/2004.(VII.20.) Kt. rendelettel 
módosított és egybeszerkesztett   

 
Apc község Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti  

tulajdonjog gyakorlásának szabályairól szóló 
6/1993.(XII.21.) Kt. rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes és hatályos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
7. Napirend: Egyebek 

 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A Lőrinci Kutyahűség Alapítvány 2012. évben 27 felnőtt + 15 kölyökkutyát vett gondozásba. 
5 kutya kivételével sikerült gazdát találniuk a kutyáknak. 5 eFt/db összegért viszik el a 
kutyákat és ugyan ennyiért etetik pár napig.  
Van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban. 
Ha nincs kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a beszámolóval. 
 
A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
31/2013.(II.27.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Lőrinci Kutyahűség Állatmentő Közhasznú 
Alapítvány 2012. évre vonatkozó beszámolóját és azt a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában 
elfogadják. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: 2013.03.31. 
 
Felelős: polgármester 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Az Árok utcán sokan közlekednek a Ságvári, Béke, Újtemető út felé, este nagyon sötét van 
azon a részen. Kértünk árajánlatot, 4 villanyoszlopot kellene telepíteni, Havellant úr ajánlata 
alapján 426 eFt-ba kerülne. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Erről a problémáról már többször tárgyaltunk, azon a részen baleset is történt, meg kell oldani 
a problémát, támogatom. 
 
Martonosi Imre Újtemető u. érdeklődő 
Nagyon örülök, hogy meg fog oldódni a közvilágítás felénk, de a járda is nagyon rossz 
állapotban van, sok idős ember használja a temetőbe való közlekedésre. A járdával is kezdeni 
kellene valamit. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A testület tervezi az utak, járdák rendbetételét, első helyen szerepelnek az idén. 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a tartalék alap terhére 4 db 
villanyoszlopot telepítsünk az Árok úttól az Újtemető út felé 426.000,-Ft összegben. 
 
A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
32/2013.(II.27.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Árok úttól az Újtemető út felé 4 db villanyoszlop 
telepítésének lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület 4 db villanyoszlopot telepíttet -  Havellant László árajánlata alapján  - az 
Árok úttól az Újtemető út felé 426.000,-Ft összegben a költségvetés tartalék alap terhére. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: 2013.03.27. 
 
Felelős: polgármester 
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Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Zenélő autók – meg lehetne adóztatni őket, 1000,-Ft/nap összegben. Javasolom hozzunk egy 
helyi rendeletet, hogy aki itt a faluban megjelenik autóról történő árusítás miatt, az fizessen 
napi 1000,-Ft-ot. Javasolom bízzuk meg a jegyzőnőt a rendelet tervezetet állítsa össze. 
 
Gellénné Rezsnyák Erika képviselő 
Maximálisan egyetértek, mert vállalkozó voltam, többek között az autóról történő árusítás 
miatt kellett bezárni a boltot. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Egyetértek, de ne nagy összeget állapítsunk meg, mert sok idős embernek nagy segítség, 
házhoz viszik a friss pékárút, tejet, stb. , szükség van rá, ezt vegyük figyelembe. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Több településen láttam táblát kitéve, hogy csak engedéllyel árusíthatnak a zenélő autók . Sok 
kisboltot tönkretesznek az autóról történő árusítással, de ha pl. nem jön az autó akkor fel 
vannak háborodva, hogy miért nincs kenyér a boltban.  
Azzal egyetértek, hogy valamennyit fizessen. 
 
Gellénné Rezsnyák Erika képviselő 
Annyi sok bolt, mint Apcon nincs más településen, de nem tudja kiszámolni a bolt, hogy 
mennyi kenyeret rendeljen. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Nekünk kell eldönteni, hogy tönkremegy egy bolt, vagy sem, a kereskedelemmel is nekünk 
kell foglalkozni. Miért baj, ha megáll az autó az utcákban. 
 
Juhász István alpolgármester 
Én is fizetem az iparűzési adót a bevételem alapján, ezek a kereskedők nem fizetnek semmit, 
az 1000,-Ft/nap nem nagy összeg, ezért nem fogja senki feladni az árusítást. Javasolom az 
1000,-Ft/nap összeget. 
 
Kovácsné Juhász Éva képviselő 
Jöjjenek, de fizessenek. 
 
Kovács István képviselő 
Nem nagy összeg az 1000,-Ft/nap, kifizethető, ebből nem lesz nagy bevételünk, de érezzék, 
hogy valamit befizetnek. Javasolom szavazzuk meg. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a „zenélő” autókat adóztassuk 
meg 1000,-Ft/nap összegben, a jegyzőnő dolgozza ki a következő ülésre a helyi rendeletet 
erre vonatkozóan. 
 
A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – 6 mellette, 1 tartózkodás szavazattal  az alábbi 
határozatot hozzák: 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
33/2013.(II.27.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a községben „zenélő” autókról történő árusítás 
megadóztatásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 
Megbízzák a jegyzőnőt, hogy a következő testületi ülésre állítson össze egy helyi rendelet 
tervezetet közterület használattal kapcsolatban, az adó mértékét 1000,-Ft/nap összegben 
meghatározva.  
 
Határidő: következő testületi ülés 
 
Felelős: jegyzőnő 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Körömi Kázmér levele – a bizottsági ülés után beszélgettünk a levélről, válaszolnunk kell a 
levélre. 
 
Kovács István ügyrendi biz. elnöke, képviselő 
A bizottsági ülést követően a képviselő-testületi ülésig beszélgettünk a levélről és javasoljuk, 
- mivel a testületnek szól – a polgármester úr állítson össze egy választ, amit megnézünk. Egy 
személyes beszélgetés sem lenne rossz, több dolgot tisztázni lehetne. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Ha elkészül a levél minden képviselő megkapja. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Egyetértek, meg kell fogalmazni a levelet, de egy rendkívüli ülés jó lenne.  
 
Kovács István képviselő 
Jó lenne, hogy részt venne Körömi Kázmér a rendkívüli ülésen, de a levelet is írjuk meg. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Javasolom 2 hét múlva legyen egy rendkívüli testületi ülés és hívjuk meg Körömi Kázmért az 
ülésre. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy 2 hét múlva rendkívüli testületi 
ülésre meghívjuk Körömi Kázmért, és a válaszlevelet megírjuk. 
 
A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
34/2013.(II.27.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Körömi Kázmér képviselő-testületnek írt levelét és 
az alábbi határozatot hozzák: 
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A képviselő-testület a március 13-án tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre meghívja 
Körömi Kázmért, a válaszlevelet megfogalmazza. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa. 
 
Határidő: következő testületi ülés 
 
Felelős: polgármester 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A tornacsarnok felújítására nyertünk a pályázaton. Parkoló kialakítás, vizesblokk felújítás, 
padlófelújítás, stb. tartozik ebbe a projektbe. Kérem a jegyzőnőt tájékoztassa a testületet. 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Nem tartozik közbeszerzés hatálya alá a beruházás, de szükséges 3 ajánlatot kérni a 
kivitelezési munkák elvégzésére. Célszerű lenne attól a 3 cégtől /Bohus 2003 Kft. , Gold 
Hand Bau Kft., PALOBAN-BAU Kft./ ajánlatot kérni, akiktől a művelődési ház felújításakor 
is kértünk.   
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Ha megérkezik a 3 ajánlat, akkor kiválasztjuk a legmegfelelőbbet. 
Ki ért egyet azzal, hogy a felsorolt 3 cégtől kérjünk árajánlatot a tornacsarnok felújítására. 
 
A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
35/2013.(II.27.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a „A tornacsarnok felújítása, tereprendezés, 
parkosítás, térelemek beszerzése, akadálymentesítés” elnevezésű projekt kivitelezési  
munkáinak elvégzését és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület 3 cégtől kér árajánlatot a felújítás kivitelezésére , a Bohus 2003 Kft.-től, a  
Gold Hand Bau Kft.-től és a PALOBAN-BAU Kft.-től. 
/A felújítás pontos címe: 3032 Apc, Iskola u. 12.sz., melynek hrsz. 245/3, ill. Szt. István tér 
13.sz., melynek hrsz. 241./ 
Megbízzák a polgármestert az árajánlatok beszerzésével. 
 
Határidő: 2013.03.27. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A bölcsőde előtt parkolót szeretnénk kialakítani, nagyon kevés a parkoló hely a bölcsőde és a 
hivatal között, ezért gondoltuk a parkoló kialakítást. A fát már kivették, mert életveszélyes 
volt, a törzse már teljesen el volt belülről korhadva, a hirdetőtáblát áthelyeztük. 60 eFt-ra 
lenne szükség anyagot vásárolni, cement, kő, stb.  
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Juhász István alpolgármester 
Egyetértek a parkoló kialakítással és a későbbiekben  lehetne egyszerűsíteni a közlekedést is. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A későbbi tervekben szerepel, hogy a Kossuth út felől ne lehessen bekanyarodni a 
polgármesteri hivatal felé, virágtartókkal lezárnánk, de ez egy későbbi terv. 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a bölcsőde parkoló kialakítást 
elvégezzük, melynek bekerülési költsége 60.000,-Ft. 
 
A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
36/2013.(II.27.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a bölcsőde előtt parkoló kialakításának lehetőségét 
és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a parkoló kialakítással egyetért, melynek bekerülési költségét 60.000,-Ft 
-tot a költségvetés tartalék alap terhére biztosítja. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: 2013.03.27. 
 
Felelős: polgármester 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Az ÉMÁSZ-al van szerződésünk karbantartásra, ami  95 eFt/hó összegbe kerül. Most kaptunk 
egy árajánlatot Jobbágyiból, ami 85.186,-Ft/hó lenne. Változtassunk, vagy ne. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Javasolom térjünk vissza a kérdésre, ha a mérőórákat felszereltetjük, addig maradjon az 
ÁMÉSZ szerződés, nem nagy különbség van a két összeg között. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet Klajzsovics Ferenc javaslatával. 
 
A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
37/2013.(II.27.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a közvilágítás karbantartására benyújtott árajánlatot 
és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület visszatér az ajánlatra, a községben történő mérőórák felszerelése után.   
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
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Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A szelektív hulladékgyűjtési pályázat megvalósításához Apc részéről az önerő rendelkezésre 
áll, erről kell határozatot hoznunk. Apc vonatkozásában 15 %-os az önerő, ami 1.053 eFt, ezt 
az összeget nem kell most kifizetni, csak jövőre, csak arról kell nyilatkozni, hogy 
rendelkezésre áll az összeg. 
 
Juhász István alpolgármester 
Van a költségvetésünkben erre pénz. 
 
Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 
A költségvetésünkben 2 millió Ft van tervezve a szelektív hulladékgyűjtésre. 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
38/2013.(II.27.) h a t á r o z a t a 
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-1.1.1/B/10-11 
kódszámú, a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című 
pályázat megvalósításához 1.053.000,- Ft, azaz egymillió-ötvenháromezer forint önerőt 
biztosít. 
A pénzügyi fedezet az önkormányzat költségvetésében a működési kiadások-beruházási és 
kapcsolatos költségek költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: polgármester 
 
Juhász István alpolgármester 
A Hunyadi úton a javítandó hídhoz a csövet Kalmár úr biztosítja, a sportpálya sarkán sok a 
föld és a kerítés is bedőlt. A földet elvisszük, ha jönnek javítani a hidat, a kerítéssel is 
kezdünk valamit. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
A Németh Út Kft. vezetőjének is kell szólni, hogy hozza helyre az utakat, ami garanciális. 
A Swietelsky is állítsa helyre a megsüllyedt utakat, A Fő utcán is süllyed az út, garanciába 
meg kell javítani. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Elküldtük Kalmár úrnak a hibalistát, a sürgős javításokat. Szeptemberig garanciálisan meg 
kell, hogy javítsák. 
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Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 
A szeméttelepünkön van egy mérleg, keresnek ilyen mérleget , de nem tudtam pontosan 
utánanézni. Léphetnénk ez ügyben, mit adnának érte, mit ér a mérleg. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Próbáljuk eladni, árajánlatot kérünk és döntünk a következő ülésen. Beleegyezést is kell kérni 
a többi 4 településtől, mert az 5 község közös tulajdona a mérleg. 
 
Martonosi Imre Újtemető u. 
Lakossági fórumot tartottunk tavaly és kértük az jelenlévőket, hogy ha valakinek valamilyen 
gondja van, forduljon hozzánk, és ha tudunk segítünk. 
A legtöbb kérés, kérdés az volt, hogy történt a közpénzek felhasználása a községben, milyen 
összefonódások vannak, miért Halmai László pénzügyi bizottsági tag kapta meg a 
szeméttelepen a kamerarendszer kiépítését. 
Felkerestem Halmai Lászlót személyesen és megerősítette, hogy kamerarendszert épített ki a 
szeméttelepen, kérdeztük, hogy mennyiért és 300 eFt-tot vett fel ezért a munkáért. 
21-én megkeresett egy jó barátom és mondta, hogy nem célszerű ezzel foglalkozni, hogy a 
közpénzek hogy vannak felhasználva, hova mennek és milyen összefonódások vannak, mert 
itt élünk Apcon és baj lehet belőle. Sejtem ki lehet, aki üzent nekem, ezért fordulok Önökhöz. 
Én megtettem minden óvintézkedést a családom védelmében. A fenyegetést polgármester úr 
az ön környezetéből kaptam, én arra kérem, ha tud róla, mondja meg nekem az illető nevét.  
Ha minden etikus lenne a közpénzek felhasználásával kapcsolatban, akkor nem fenyegettek 
volna meg, ezért valami nem etikus itt.  
Aki nekem üzent elhiszi magáról, hogy a pénz hatalmánál fogva mindent meg lehet tenni, 
mocskos ügynek nevezném. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Meglepett és meg vagyok döbbenve, most hallom először öntől ezt az ügyet. Konkrétumokat 
kérek, ez büntetőjogi kategória. Ha nem tud konkrétumot mondani, akkor nem tudok segíteni.  
 
Martonosi Imre Újtemető u. 
Én fel mertem vetni a közpénzek felhasználását , és ezért engem megfenyegetnek, úgy 
gondolom ez önökre is tartozik. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Bármikor bárki bejön a hivatalba és elmondja mire kíváncsi, mi tájékoztatjuk, megnézheti, 
ennek semmi akadálya nincs. 
 
Martonosi Imre Újtemető u. 
A szennyvízberuházás kapcsolatban is felmerül, hogy hogy kapta meg Németh Dezső a 
kivitelezési munkák nagy részét. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Válaszolva először Halmai László megbízására, az ASA kivonult a szeméttelepről, - mivel 
már nem ő szállítja a hulladékot – ezért törvényi kötelességünk a telep őrzéséről gondoskodni.  
A legjobb és legolcsóbb megoldás az volt, hogy kamerát szereltetünk fel. Kértünk  
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árajánlatokat és Halmai László ajánlata volt a legolcsóbb. A szeméttelep 5 község tulajdona, 
az 5 település közösen döntött Halmai László mellett.  
Az apci vállalkozókat részesítjük előnyben, ha pl. több ajánlat érkezik és hasonló az ajánlata 
az apcinak, mint a nem apciak, akkor az apcit fogjuk választani ezt én vállalom.  
Németh Dezsővel kapcsolatban – a Swietelsky a fővállalkozó, ő bízta meg Német Dezsőt, 
nekünk ehhez semmi közünk, a Swietelsky fizeti, ő bízta meg.  
 
Martonosi Imre Újtemető u. 
Én csak megkérdeztem egy embert és 3 nap múlva megfenyegettek. Közpénzről ne nagyon 
kérdezzünk, mert ha kérdezünk megfenyegetnek. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Ez a rendőrségre tartozik, erre a testület nem tud megoldást.  
 
Martonosi Imre Újtemető u. 
Lehet hogy van benne irigység is és felhasználtak bennünket, hogy tegyük fel a kérdéseket.  
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Ha bárkinek bármilyen kérdése van, jöjjön be a hivatalba és válaszolunk. Nem értem hogy jön 
össze a közpénzek és a fenyegetés. 
Martonosi Imre Újtemető u. 
Ha kiderül, hogy ki üzent nekem, akkor én megkeresem polgármester urat és megmondom ki 
volt az. Meg vagyok győződve, hogy az ön köréből üzentek nekem.  
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Ez az egész engem meglep, és menjünk bíróságra, mert ön ilyeneket mond ?  
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
A testület is érintett ebben, én vagyok a pénzügyi bizottság elnöke, én az apci emberekért 
próbáltam és próbálok dolgozni 2 cikluson keresztül. Költségvetés alapján dolgozunk, jól 
próbálunk gazdálkodni. Az ÁSZ folyamatosan vizsgálja a gazdálkodást, belső ellenőr is van 
és még nem találtak hibát. 95 %-ban kötött a költségvetésünk az intézmények miatt. 
Kiütközne, ha lenne valami hiba.  
Németh Dezsővel kapcsolatban – a Swietelsky volt a fővállalkozó, semmi beleszólásunk nem 
volt abba, hogy ő kikkel köt szerződést. Pozitívan jöttünk ki a csatorna-beruházásból, 
reméljük, hogy az utakat is sikerül felújítanunk. Németh Dezső hó eltakarítást végez, erről 
lehet számlája, de ezek nem nagy összegek, megnézzük. Ha konkrétan mondják, hogy mit 
nézzünk meg a pénzügyeket illetően, akkor azt nézzük meg. 
A 7 évet visszanézve, amióta képviselő vagyok, mindig sikerült tartalékot képeznünk, ami 
növekedett. /20 millió Ft, 40 millió Ft/ Vettünk autót, játszótereket építettünk, stb. Ha nem 
megfelelően gazdálkodtunk volna, akkor nem képződött volna tartalék.  
Halmai Lászlóra visszatérve – az 5 település közösen döntött Halmai mellett, pénzügyi 
bizottsági ülésen el is határolódtunk a döntéstől, mert bizottsági tag. 
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Martonosi Imre Újtemető u. 
Köszönöm a választ. Jött egy információ, kimentem, leellenőriztem, nem is lett volna ebből 
probléma. Mi azt terveztük, hogy leírjuk a kérdéseket, önök megválaszolják és kész, de bejött 
közben hogy megfenyegettek és nem tudjuk megcsinálni ahogy terveztük, az a nagy 
probléma, hogy idáig jutottunk. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Konkrétumok nélkül nem tudunk mit kezdeni a problémával, a fenyegetés nem a testületre 
tartozik. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Úgy gondolom érintettek vagyunk mi képviselők, mi szívvel, lélekkel végezzük a munkánkat 
7 éve és közben ócsárolják a munkánkat és Martonosi úr úgy áll fel, hogy nem lehet kérdezni 
a közpénzekről. Nekem személy szerint tiszta a lelkiismeretem, sok saját pénzt áldoztam a 
faluért és nagyon rosszul esik ez az egész, hogy nem lehet kérdezni a pénzügyekről, egy fillér 
sem ment ki jogtalanul.  
Nekem az-az érzésem, hogy valaki jót mulat azon, hogy ezt csinálja. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Visszakanyarodott hozzánk ez az egész,  a közpénzek  felhasználása kapcsán lett Imre 
megfenyegetve és ez a mi érdekünk. Nekünk semmi érdekünk nem fűződik ahhoz, hogy ne 
lehessen a közpénzekről kérdezni, belenézni. A fenyegetés nagyon rossz ízű dolog, de a 
fenyegetés és a közpénzek felhasználása két különböző dolog. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Bármivel kapcsolatban jöjjön be  a hivatalba és megvitatjuk, a számlákat megnézheti, vagy 
írásban válaszolunk a kérdésekre. 
 
Martonosi Imre Újtemető u. 
Mi úgy terveztük, írásban leírtuk volna a kérdéseket és az önkormányzat válaszolt volna, de 
megfenyegettek ezért nem írtuk le. Klajzsovics Ferenc megértette, hogy van köze a 
testületnek ahhoz, amiről beszélek, engem ez megnyugtatott. 
 
Kovácsné Juhász Éva képviselő 
A falu bizalmat szavazott, bízott bennünk, azért választott meg bennünket képviselőket. Mi 
éltünk a bizalommal és meg lettünk gyanúsítva, hogy gondolja hogy nekünk közünk van a 
fenyegetéshez. 
 
Martonosi Imre Újtemető u. 
Én ilyet nem mondtam, hogy közük van a fenyegetéshez, de előbb-utóbb megtudom, hogy ki 
fenyegetett meg. 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Feltételezem, hogy igazat mondasz és ha megkérdezed a barátod biztos elmondja, hogy ki 
fenyegetett meg.  
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Martonosi Imre Újtemető u. 
Meg fogom kérdezni, de másképp szeretném kideríteni.  
Én nem rossz szándékkal jöttem ide. 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Lehet, hogy az a valaki össze akar ugrasztani a polgármesterrel is. Ha kiderül az illető 
személye, akkor rendőrségi ügy lehet belőle. 
 
Martonosi Imre Újtemető u. 
A rendőrség ezzel nem foglalkozik. 
 
Kovács István képviselő 
Ha bárkit megfenyegetnek azt a legmesszebbmenőkig elítéljük, ezt a képviselő-testület 
nevében mondhatom.  
Igyekszünk nagyon jól gazdálkodni a közpénzekkel, korrekt, tisztességes döntéseket hozni. 
Bárki bármikor bemehet a hivatalba és megnézheti a számlákat, a gazdálkodásunkat több 
fórum is ellenőrzi. Igyekszünk a legbecsületesebb módon gazdálkodni. Lehet kérdezni, igenis 
kérdezzenek, azért vagyunk.  
 
Martonosi Imre Újtemető u. 
A Dobó utcai szemétügy hogy áll ? 
 
Juhász István alpolgármester 
Meg lett bízva egy bizottság, aki mintavételt vesz. 
 
Martonosi Imre Újtemető u. 
Úgy látszik mégsem mindenről tud a képviselő-testület, kaptunk egy levelet a 
Környezetvédelmi Felügyelőségtől, melyben benne van, hogy teljes körű környezetvédelmi 
felülvizsgálatra kötelezték az önkormányzatot, a határidő már letelt és nem kaptak semmiféle 
választ. 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Nem jól tudod, mert a Környezetvédelmi Felügyelőség április 30-ig kitolta a határidőt. 
Árajánlatokat kértünk be a mintavétel elvégzésére és a rossz idő miatt kértük a határidő 
kitolását. Gyere be a hivatalba és megnézheted a levelet. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 17,20 órakor bezárja. 
 

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


