
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. március 13-án 15,00 órakor Apc községi Önkormányzat  
               rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív alapján 
                         Távolmaradását bejelentette: Gellénné Rezsnyák Erika képviselő 
       Juhász István alpolgármester                      
Napirend:  
 
1. Körömi Kázmér beadványa  
2. Közterület használati rendelet tervezet       
3. Egyebek: -    járda, útjavítás felmérése 

- közvilágítás mérése 
- Valkó család kérése 
- rendőrkutya kiképzése 
- művelődési ház KHT alapítása 

          
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: Körömi Kázmér beadványa 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Körömi Kázmér az ülés megkezdése előtt közölte, hogy a levelében leírtakhoz tartja magát, 
nincs hozzáfűznivalója, nem kíván tárgyalni a testülettel. 
Milyen választ adunk a beadványára, ezt beszéljük meg. Kompromisszumkészséget nem 
láttam a részéről. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
A polgármesternek kell válaszolni a beadványra, mert őt érinti, mi mint testület azt tudjuk 
mondani, hogy a szövegkörnyezet ismeretében nem éreztük olyan súlyosnak a kijelentést, 
amiért ne vállalnánk a felelősséget. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Legyen egy polgármesteri és egy testületi válasz a beadványra. 
 
Dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Válaszolni mindenképen kell a beadványra. 
 
Kovács István képviselő 
Két megszólítottja van a levélnek, a polgármester és a testület.  
Ha ez alapján ítélik meg a munkámat, hogy alkalmas vagyok-e képviselőnek, akkor én holnap 
felállok. 
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Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Komolyan kell venni a levelet, de ez egy magánszemély beadványa, nincs mögötte több 100 
aláírás. 
 
Dr. Keszthelyi Ferenc ügyrendi biz.tag 
Nem emlékszem ilyenre a községben, ez a folyamat elindult, ez nem fog megállni, muszáj rá 
válaszolni ? Nyelvbotlás volt és kész. 
 
Kovácsné Juhász Éva képviselő 
Meg kellett volna válaszolni már. A közmeghallgatás a közbiztonságról szólt, a bűnözésről 
beszéltünk és ebben a szövegkörnyezetben hangzott el ez a kijelentés. Mi mint testület mit 
válaszoljunk ? A polgármesternek kell megválaszolni. 
 
Martonosi Imre Újtemető u. 
Pont szemben ültem a polgármester úrral a közmeghallgatáson, amikor a kijelentést tette, 
akkor azt mondtam a körülöttem ülőknek, hogy ebből nagy balhé lesz. Ha ezt a kijelentést a 
bűnügyi osztályvezető helyettes asszony tette volna, már másnap nem kellett volna bemennie 
dolgozni. Nem lehet köztiszteletben álló személynek ilyet mondani. Nem állok Körömi 
Kázmér mellett, csak a véleményemet mondom el. Borzasztó súlyos kijelentés volt, azt 
mondta polgármester úr, hogy jegyzőkönyv, kamera leáll és �Egy sor cigány, egy sor tűz.� 
Ilyet nem engedhet meg magának egy polgármester. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A választ megírom. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
A testületnek is válaszolni kell, mi is érintettek vagyunk. Előtte meg kellett volna beszélnünk, 
javasolom tartsunk még egy megbeszélést ez ügyben. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
A polgármester is válaszolja meg és a testület is. A közmeghallgatáson, abban a 
szövegkörnyezetben nem tűnt fel a kijelentés.  
Van ennek az egésznek értelme, mi lesz ebből ? 
 
Martonosi Imre Újtemető u. 
Nem tudjuk mi lesz ebből, ezt senki nem tudja. Mi megbeszéltük, Kazi nem volt jelen, de 
megtudta az esetet és felháborodott. Szerintem a képviselő-testületnek nem kell belevonni 
magát ebbe az ügybe, a polgármester felelőssége.  
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A polgármester önállóan válaszolja meg és a képviselő-testület is nyilvánítsa ki a véleményét. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
39/2013.(III.13.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Körömi Kázmér 3032 Apc, Hunyadi u. 2.sz. alatti 
lakos beadványát és az alábbi határozatot hozzák: 
A polgármester és a képviselő-testület külön-külön válaszol a beadványra. 
 
Határidő: 2013.03.30. 
 
Felelős: polgármester, képviselő-testület 
 
 
  2.  Napirend: Közterület használati rendelet tervezet 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Megkérem az ügyrendi bizottság elnökét, a napirenddel kapcsolatos előterjesztéstét tegye 
meg. 
 
Kovács István ügyrendi bizottság elnöke 
A bizottság megtárgyalta a közterületek használatáról szóló rendelet tervezetet és javasolja a 
testületnek elfogadásra.  
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a közterületek használatáról szóló rendelet 
tervezettel. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják: 
 

Apc Községi önkormányzat Képviselő-testületének 
 

4/2013.(III.13.) önkormányzati rendelete  
a közterületek használatáról 

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

 
3. Napirend:   Egyebek 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A jövő héten jönnek a művelődési ház felújítását ellenőrizni és reméljük megkapjuk végre a 
pénzt.  
Kérem a képviselőket, hogy írják össze hol kellene járdát, utat javítani, ha ez megvan utána 
fogjuk kiválasztani a kivitelezőt, külön-külön kérünk árajánlatot. 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
A Németh Út Kft. jó lenne, ha minél előbb visszajönne és elvégezné a garanciális javításokat 
az utakon, és szerintem a Swietelskynek is vannak még elmaradt javításai.  
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Javasolom kérjünk fel egy szakembert, aki elkészíti azt az anyagot, ami alapján az út és járda 
felújításokra megkérhetjük az árajánlatokat, így minden �ajánlattevő� ugyanarra a műszaki 
ajánlatra fog költségvetést benyújtani. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Először mindenképpen a tavalyit zárjuk le, a Németh Út Kft. és a Swietelsky végezze el a 
javításokat. A falut végig kellene kátyúzni és utána nézzük meg melyik járda- és 
útszakaszokat kell kijavítani. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A Németh Út Kft. vezetője jön, felmérjük a munkákat, amit garanciába meg kell csinálnia. 
 
Kovácsné Juhász Éva képviselő 
A közútkezelőnek kellene írni egy levelet, hogy a csapást és a Rákóczi utat csinálják meg, 
mert járhatatlan a nagy kátyúk miatt.   
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Az Apc-Petőfibánya közötti úton nem javasolok kátyúzást, mert milliókat dobunk ki erre, 
inkább teljes burkolatot készítsünk, ha kis szakaszokban akkor is.  
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Megnézetjük szakemberrel az útfelújításokat és 2 hét múlva pénzügyi bizottsági ülésen 
visszatérünk a kérdésre. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
40/2013.(III.13.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a községben járdák, utak felújításának lehetőségét és 
az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület szakembert bíz meg, hogy mérje fel a községben a járdák, utak állapotát 
és 2 hét múlva pénzügyi bizottsági ülésen visszatér a kérdésre. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: 2013.03.27. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Közvilágítás mérése � a községben 6 transzformátor van, javasolom szereltessünk fel egyedi 
mérőórákat minden transzformátor mellé, mert sajnos most akkor is fizetünk, ha nem égnek a 
lámpák.  
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Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 
Havellant László szakember ad árajánlatot, ami nem kerül pénzbe, ingyen megcsinálja. Ha 
nem tudjuk mind a 6 transzformátorhoz felszereltetni a mérőórát, lehet úgy is, hogy 
egyenként 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Pénzügyi bizottsági ülésen döntünk ebben a kérdésben. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Valkó család kérése � a lőtéren szeretnének egy családi összejövetelt és a kérésük a testület 
felé, hogy engedjük meg hurka-kolbász sütését a konyhán, mert nem tudják máshogy 
megoldani. Kifizetik a villanyt, gázt, a konyhások vállalják a sütést. 
Javasolom járuljunk hozzá a kéréshez. Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
41/2013.(III.13.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Valkó család kérését és az alábbi határozatot 
hozzák: 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a központi konyhán - egyszeri alkalommal - a 
konyhások megsüssék a hurka-kolbászt. 
A Valkó család vállalja a rezsiköltség kifizetését. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Rendőrkutya kiképzés � az újságban olvastam, hogy Apcon rendőrkutyával fogtak el egy 
tolvajt, jó lenne nekünk is egy ilyen kutya, biztos hasznát vennénk. Beszéltem Bérces Dávid 
körzeti megbízottunkkal és ő örömmel dolgozna egy ilyen kutyával. Kb. 200 eFt-ba kerül egy 
megfelelő kutya, mi megvásárolnánk, a rendőrség pedig kiképezné, Dávid pedig vállalná a 
tartást. 
 
Martonosi Imre Újtemető u. 
Arra figyeljenek oda, hogy ha Apc támogatja a kutya megvételét, akkor itt Apcon legyen a 
kutya. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Véleményem szerint megérné, hogy legyen egy ilyen kutya Apcon. 
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Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Két hét múlva pénzügyi bizottsági ülésre meghívjuk Bérces Dávid körzeti megbízottat és 
megbeszéljük. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
42/2013.(III.13.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták �rendőrkutya� vásárlásának lehetőségét és az alábbi 
határozatot hozzák: 
A képviselő-testület 2 hét múlva, pénzügyi bizottsági ülésen � melyre meghívja Bérces Dávid 
KMS-t - visszatér a kérdésre.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa. 
 
Határidő: 2013.03.27. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Művelődési ház színpad rekonstrukciója � pályázatok lesznek kiírva, de csak úgy tudnánk 
pályázni, ha KHT-t alapítanánk. 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Célszerű lenne KHT-t létrehozni és akkor a KHT pályázhatna a színpad felújításra, 
elektromos hálózat felújításra, 2014. évi rendezvényekre. 
Az önkormányzat jelenleg nem tud pályázni, mert nincs lezárva a művelődési ház pályázat. 
Ha kijönnek helyszíni szemlére , akkor még 60 nap, hogy lezárt legyen a pályázatunk és ott 
van még a tornacsarnok is.  
 
Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 
A színpadra az ATE pályázna, a közművelődésre egy KHT-t hoznánk létre és úgy tudnánk 
pályázni.  
Színpad felújításra már pályáztunk, sajnos nem nyertünk, de az anyag megvan hozzá. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Mennyi idő a KHT alakítás ? 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Kb. 1 hét, hamar megvan. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Jó lenne a KHT, de át kell nézni adóügyileg, jogilag, stb., most még ne döntsünk. 
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Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 
Körbe kell járni, hogy mi kell hozzá, lehet hogy 3 főállású kell a KHT-ba és az többe kerül, 
mint amit a pályázaton nyernénk. 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
A KHT-ról már beszéltünk, ha megvan, hogy kik vállalnák, milyen feladatokra szeretnénk, 
akkor a sablon megvan, a pénzt befizetjük és a bejegyzés 1 hét alatt megvan.  
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Beszéljünk még róla, ha találunk hozzá megfelelő embereket meg kell csinálni. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Javasolom a következő pénzügyi bizottsági ülésre a jegyzőnő járja körül a lehetőségeket és a 
KHT alakítás és működés kb-i költségeit és térjünk vissza a kérdésre. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
43/2013.(III.13.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták KHT alapítás lehetőségét és az alábbi határozatot 
hozzák: 
A képviselő-testület a következő pénzügyi bizottsági ülésen visszatér a kérdésre. Megbízzák a 
jegyzőt az anyag előkészítésével. 
 
Határidő: következő pénzügyi bizottsági ülés 
 
Felelős: jegyző 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Az ATE pályázni szeretne ajtó, ablak cserére, fürdő felújításra és mivel építésről van szó 
jelzálog jogot kell bejegyeztetni az állam felé.  
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Műemlék jellegű az épület, így is hozzányúlhatnak ? Jó lenne konkrétan tudni mire 
szeretnének pályázni. 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Helyi védelem alatt áll az épület,  jellegében kell megfelelnie a  felújítás után. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A következő pénzügyi bizottsági ülésre hívjuk meg az ATE elnökét és tájékoztassa a 
bizottságot a pályázatról. 
 
Megjelenik az Apci Hírek, a költségvetést összeállítottuk ami megjelenne. 
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Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 
Összeállítottam a 2013. évi költségvetést az újságba, kérem nézzék át, esetleg mi szerepeljen 
még benne. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Jó ez így, szerintem minden benne van. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a jegyzőkönyvhöz mellékelt 
formában kerüljön az Apci Hírekbe a 2013. évi költségvetésünk. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
44/2013.(III.13.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apci Hírek helyi újságba megjelenő 2013. évi 
költségvetést és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jelentetik meg az Apci Hírekben a 
2013. évi költségvetést. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: 2013.03.28. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kamerarendszer kiépítésére pályázat � egy cég küldött egy pályázati felhívást, 10 millió Ft-ra 
lehet pályázni 10 %-os önerővel. Ha nyerünk akkor rögtön megkapjuk a pénzt, ha elkészül a 
beruházás akkor kell elszámolni. 30-35 kamerát bír el a rendszer, nekünk 20-25 db elég lenne, 
magánszemélyek is csatlakozhatnak, mert elbírja a rendszer. Hó végén, az utolsó héten írják 
ki a pályázatot. A cég első lépésként egy térképet kér, amin bejelölnénk, hova szeretnénk 
kamerát a községben. 
 
Kovácsné Juhász Éva képviselő 
Utána kell járni milyen komoly ez a cég, nehogy úgy járjunk mint az előző céggel. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
A térképet küldjük el a cégnek, mérje fel a települést és adjon árajánlatot. A jövő heti 
pénzügyi bizottsági ülésen visszatérünk a kérdésre.  
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Elküldjük a térképet, bejelöljük hova szeretnénk a kamerákat és ez alapján adjon árajánlatot a 
cég. A jövő heti pénzügyi bizottsági ülésen visszatérünk a kérdésre. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.  
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A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
45/2013.(III.13.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a községben kamerarendszer kiépítésének 
lehetőségét pályázat útján és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a községről küld egy térképet, melyen bejelöli a kamerák helyét, ez 
alapján készítsen a cég egy árajánlatot és a jövő heti pénzügyi bizottsági ülésen visszatér a 
kérdésre.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: 2013.03.20. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 16,30 órakor bezárja. 
 
 

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


