
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. április 30-án 16,30 órakor Apc községi Önkormányzat  
                képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív alapján 
                         Távolmaradását bejelentette: Gellénné Rezsnyák Erika képviselő 
                          
Napirend:  
 
1. Két ülés között történtekről tájékoztató 
2. Segélykérelmek elbírálása 
3. 2012. évi zárszámadás 
4. Kamerarendszer � árajánlatok 
5. Rendbeteendő utak 
6. VÍZMŰ bérleti szerződés 
7. Szennyvíz beruházási hitelszerződés: technikai meghosszabbítása 
8. Fűtéskorszerűsítés � árajánlatok 
9. Egyebek  

 
Dr. Bulcsu Elemér  polgármester 
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő  napirendi pontokra.  
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan elfogadják a javasolt napirendi 
pontookat. 
 
1./  Napirend: Két ülés között történtekről tájékoztatás 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A két ülés között történtekről szóló tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
A jegyzőnő a petőfibányai csapadékvíz elvezetés ügyében mire jutott. 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Petőfibányán az Akácfa utcai pincék vizesek, melynek okaként Apcot jelölik meg, szerintük 
Apc rávezeti a vizet Petőfibányára. Megnézték és Apcról a Zagyva folyóra vezető árkok nem 
vizesen. Abban egyeztünk meg, hogy Petőfibánya is beviszi testületi ülésre, én is a testület 
elé terjesztem, közösen a két település és a zagyvaszántói Aranykalász Kft. az árkokat 
kitisztítaná, ill. közösen levélben megkeresnénk a lőrinci mezőgazdasági kft.-t is, hogy 
csatlakozzon a földmunkához, mivel ők is érintettek. Talán megoldódna a probléma.  
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Mi közünk nekünk Petőfibányához, oldják meg ők a problémájukat. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Ha nincs több kérdés, 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: Segélykérelmek elbírálása 

 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A segélykérelmek elbírálása napirend tárgyalására zárt ülést rendelek el, melyről külön 
jegyzőkönyv készül. 
 
z á r t   ü l é s 
 
 
     3./ Napirend:  2012. évi zárszámadás 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2012. évi zárszámadást, kérem a bizottság elnökét a 
javaslatukat terjessze a testület elé. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az anyagot és - mivel ez csak egy előzetes zárszámadás, a 
teljes, komplett zárszámadás május végére áll össze - javasolja a testületnek elfogadásra, 
május végén térjünk vissza a komplett zárszámadásra. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy május végén visszatérünk a teljes, 
komplett zárszámadás tárgyalására, az előzetes anyagot elfogadjuk. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
64/2013.(IV.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a 2012. évi előzetes zárszámadást és az alábbi 
határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a következő testületi ülésen visszatér a 2012. évi zárszámadás 
tárgyalására, a tájékoztató jellegű anyagot a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadja. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: következő testületi ülés 
 
Felelős: polgármester 
 
 

4./ Napirend: Kamerarendszer � árajánlatok 
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Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta a kamerarendszer kiépítésére pályázat 
benyújtásának lehetőségét, kérem a bizottság elnökét a javaslatukat terjessze a testület elé. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A bizottság javasolja, hogy nyújtsunk be pályázatot kamerarendszer kiépítésére, a pályázat 
beadási határideje május 2.  
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy május 2-ig benyújtjuk a 
pályázatot kamerarendszer kiépítésére a legelőnyösebb ajánlattal.  
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
65/2013.(IV.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a községben kamerarendszer kiépítésére pályázat 
benyújtásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület pályázatot nyújt be kamerarendszer kiépítésére. A pályázat beadási 
határideje 2013.05.02. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: 2013.05.02. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
    5./ Napirend: Rendbeteendő utak 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta a rendbeteendő utakat a községben, kérem a 
bizottság elnökét terjessze a testület elé a javaslatukat. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2 beérkezett árajánlatot az Apc-Petőfibánya összekötő út 
felújítására és javasolja a testületnek, hogy a Németh Út Kft. árajánlatát fogadja el a testület, 
bruttó 4.521.200,-Ft összegben. Ebben az összegben benne van az út kátyúzása, árok szedés, 
padkanyesés.  
Javasolja a bizottság, hogy kérjünk árajánlatot az Apc-Petőfibánya összekötő út teljes 
aszfaltozására is a Németh Út Kft-től.  
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatával. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
66/2013.(IV.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a rendbeteendő utakat és az alábbi határozatot 
hozzák: 
A képviselő-testület az Apc-Petőfibánya összekötő út felújítására - kátyúzás, árok szedés, 
padkanyesés - a Németh Út Kft. árajánlatát fogadja el, bruttó 4.521.200,-Ft összegben.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
  6./ Napirend: VÍZMŰ bérleti szerződés 

 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta a VÍZMŰ bérleti szerződését, a víziközmű vagyon 
átvételét. Kérem a bizottság elnökét javaslatukat terjessze a testület elé. 
 
Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke 
A bizottság javasolja a vagyonátadásra vonatkozó megállapodást aláírását. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
67/2013.(IV.30.) h a t á r o z a t a 
Apc Községi önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján � törvényi 
kötelezettségnek megfelelően � 2013. január 1-jén térítésmentesen átveszi a Heves megyei 
Vízmű Zrt. tulajdonában álló víziközmű-vagyont a 2012. gazdasági év lezárását követő 
állapotnak megfelelő lista alapján.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonátadásra vonatkozó 
megállapodást aláírja. 
 
Határidő: 2013.05.30. 
Felelős: polgármester 
 
7. Napirend: Szennyvíz beruházási hitelszerződés: technikai meghosszabbítása 

 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Ezen napirendi pontot előző ülésen megtárgyaltuk, mert ha ma tárgyaljuk, akkor kicsúsztunk 
volna a határidőből. A mai ülés meghívója korábban készült, melyen véletlenül csak a dátum 
lett aktualizálva, ez a napirend nem lett kivéve abból. 
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     8. Napirend: Fűtéskorszerűsítés � árajánlatok 

 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Az iskola fűtés korszerűsítésről tárgyalt a pénzügyi bizottság, kérem a bizottság elnökét, 
javaslatukat terjessze a testület elé. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A bizottság javasolja a testületnek, hogy szerezzen be 3 árajánlatot, melyek ismeretében a 
következő ülésen visszatér a kérdésre. A bizottság a fűtéskorszerűsítést javasolná, nem 
kellene fizetnünk a fűtésszámla 50 %-át az egyháznak és hosszabb távon olcsóbb lenne a 
fűtés. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy az iskolai fűtéskorszerűsítésre 3 
árajánlatot beszerzünk és utána visszatérünk a kérdésre. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
68/2013.(IV.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az iskola fűtéskorszerűsítés lehetőségét és az alábbi 
határozatot hozzák: 
A képviselő-testület 3 árajánlatot kér az iskola fűtéskorszerűsítésére, az ajánlatok beérkezése 
után visszatér a kérdésre. 
Megbízzák a polgármestert az árajánlatok beszerzésével.  
 
Határidő: következő testületi ülés 
 
Felelős: polgármester 
 
9.  Napirend: Egyebek 

 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A bizottság tárgyalt a temető bővítés céljára vásárolt terület parcellázásáról, kérem a bizottság 
elnökét mondja el a javaslatukat. 
 
Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke 
A bizottság javaslata, hogy a testület kérjen árajánlatot a temető parcellázásra és a következő 
ülésen térjünk vissza a kérdésre. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatával. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
69/2013.(IV.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a temető parcellázás lehetőségét és az alábbi 
határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a temető bővítés céljából vásárolt területre parcellaterv készítésére 
árajánlatot kér, a következő ülésen visszatér a kérdésre.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: következő testületi ülés 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A temető melletti parkoló kialakításának lehetőségéről is tárgyalt a pénzügyi bizottság, kérem 
mondják el a javaslatot. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A bizottság javasolja, hogy Molnár Tamás vállalkozóval végeztessük el a temető melletti ház 
lebontását, parkoló kialakítását. Összesen, bruttó 1.270 eFt-ba kerülne a bontás és parkoló 
kialakítás, fogadja el a testület az árajánlatot. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
70/2013.(IV.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a temető mellett parkoló kialakításának lehetőségét 
és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület megbízza Molnár Tamás vállalkozót a temető melletti önkormányzati 
ingatlan bontásával és parkoló kialakításával, bruttó 1.270.000,-Ft összegért.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: 2013.05.31. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A bizottság tárgyalt a játszóterek felújításáról, 3 csúszda hiányzik, kisebb-nagyobb 
hiányosságok vannak. Kérem a bizottság elnökét mondja el javaslatukat. 
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A bizottság javasolja, hogy a TELIFA Kft.-től kérjünk árajánlatot a játszóterek felújítására, 
mert nagyon szigorú szabályok, előírások vannak a játszóterekre.  
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
71/2013.(IV.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a játszóterek felújításának lehetőségét és az alábbi 
határozatot hozzák: 
A képviselő-testület árajánlatot kér a TELIFA Kft-től, a következő ülésen visszatér  a 
kérdésre. 
Megbízzák a jegyző az árajánlat beszerzésével. 
 
Határidő: következő testületi ülés 
 
Felelős: jegyző 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Jelezték, hogy az önkormányzati intézményekben elavultak a fűtéscsövek, kazánok, stb. A 
pénzügyi bizottság és én is javasolom, hogy a karbantartóink járják végig az intézményeket és 
mérjék fel a hibákat. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Egyetértek, a karbantartóink mérjék fel az összes intézményt. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a javaslattal. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
72/2013.(IV.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az önkormányzati intézmények karbantartási 
munkálatait és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület megbízza a karbantartó csoportot, hogy az összes önkormányzati 
intézményt mérje fel a sürgős javítások tekintetésben. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
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Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Az ügyrendi bizottság 2 rendeletet tárgyalt, az SZMSZ módosítást és a közterületek 
használatáról szóló rendeletet. Kérem az ügyrendi bizottság elnökét a bizottság javaslatát 
terjessze a testület elé. 
 
Kovács István ügyrendi bizottság elnöke 
Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a két rendelet tervezetet és a jegyzőkönyvhöz mellékelt 
formában javasolja elfogadni. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az SZMSZ módosítással a jegyzőkönyvhöz 
mellékelt formában. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják: 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
( SZMSZ) 

 
Apc község önkormányzat képviselő-testületének 

a 
10/2000.(III.07.) önkormányzati rendelettel, 
22/2000.(XII.14.) önkormányzati rendelettel, 
4/2001.(III.06.) önkormányzati rendelettel, 
9/2001.(XI.28.) önkormányzati rendelettel, 

4/2003.(VIII.28.) önkormányzati rendelettel, 
17/2004.(XI.16.) önkormányzati rendelettel, 
5/2005.(X.27.) önkormányzati rendelettel, 

12/2006.(XII.12.) önkormányzati rendelettel, 
11/2007.(XII.19.) önkormányzati rendelettel, 
9/2010. (X.13.) önkormányzati rendelettel, 

13/2012. (V.9.) önkormányzati rendelettel és 
5/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelettel 

módosított és egybeszerkesztett 
 

8/1998.(XI.24.) önkormányzati rendelete 
 
 

/A rendelet teljes és hatályos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a közterületek használatáról szóló 
rendeletünkkel, a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják: 
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Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete 
 

a közterületek használatáról 
 

/A rendelet teljes és hatályos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése című KEOP-
1.1.1/B/10-11-2013-0004 számú pályázattal kapcsolatban kell határozatot hoznunk.  
/Polgármester felolvassa a határozati javaslatot./ 
Van-e kérdés, észrevétel. Ha nincs kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a határozati 
javaslattal. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
73/2013.(IV.30.) h a t á r o z a t a 
Apc település Képviselő-testülete megtárgyalta a Szabó Zsolt, a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanács Elnökének 
�Hatvan és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése című KEOP-
1.1.1/B/10-11-2013-0004 számú pályázattal kapcsolatos határozat meghozatala� tárgyú 
előterjesztését és a következő határozatot hozza:  
 
1. Apc település Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett 
�Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon� kötelező mellékleteire vonatkozó V. 26. 
pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás által az üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához felhasznált, illetve a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) feltüntetett 
adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Apc Önkormányzata ezúton igazolja, hogy az 
intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve 
projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt. 
 
5. Apc település Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett 
�Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon� kötelező mellékleteire vonatkozó V. 26. és 
27. pontja alapján az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát támogatja, a 
díjképzést megismerte és annak betartását � az irányadó jogszabályok (a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló miniszteri 
rendelet) által biztosított keretek között - a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a 
projekt befejezését követő öt évig.  
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
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Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény  
14.§ (2) bekezdés 3. pontjában meghatározott közterület, illetve közintézmény nem viselheti  

a) olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy 

b) olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi 
politikai rendszerre közvetlenül utal.  

A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása szerint Ságvári Endre és a Rózsa Ferenc 
nevek közterület elnevezésére nem használható.   
Javasolom kérjük ki a lakosság véleményét a két utcanévvel kapcsolatban. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Egyetértek, mondják el az ott lakók mit szeretnének. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Mindenképpen ki kell kérni a lakosság véleményét az utcanevekkel kapcsolatban, de a 
javaslatok a testületet nem kötik. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a Ságvári Endre és a Rózsa 
Ferenc utcák nevét megváltoztassuk és az új utcanevekkel kapcsolatban kikérjük a lakók 
véleményt. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
74/2013.(IV.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Ságvári Endre és a Rózsa Ferenc utcák 
átnevezését és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a Ságvári Endre és a Rózsa Ferenc utcát átnevezi, az új utcanevekről az 
érintett lakosság véleményét kikéri.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos, ill. 2013. május 31. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 17,30 órakor bezárja. 
 

kmft. 
 

Dr. Bulcsu Elemér                            dr. Zsiga Szilvia 
                         polgármester                                                                jegyző 


