
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. május 21-én 16,05 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli 
                képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív alapján 
                         Távolmaradását bejelentette: Kovácsné Juhász Éva képviselő 
                                                                        Kovács István képviselő 
                          
Napirend:  
 
1. Versendkő Bányászati Kft. kérelme                 
2.  Iskola fűtéskorszerűsítés � árajánlatok 
3. Utak, járdák felújítása 
4. Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

        Fejlesztése Társulás társulási megállapodás módosítása  
5. 21.sz. főút négynyomúsítása - kisajátítás 
6. Szennyvízközmű vagyon települési önkormányzatok 

  közötti megosztás 
7. Temető parcellázásra árajánlat 
8. 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 
pontokat. 
 
1./ Napirend:  Versendkő Bányászati Kft. kérelme 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a Versendkő Bányászati Kft. kérelmét, kérem a bizottság 
elnökét terjessze a testület elé a javaslatukat. 
 
Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke, képviselő 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a Kft. kérelmét és nem javasolják a kőbánya nyitását. 
Robbantással, zajjal jár, a kőszállítás az utakat tönkreteszi, stb. 
A településrendezési tervünket is módosítani kellene, javasolja a bizottság ne járuljon hozzá a 
testület. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy ne járuljunk hozzá a kőbánya 
megnyitásához.  
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
75/2013.(V.21.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Versendkő Bányászati Kft. kérelmét és az alábbi 
határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a Versendkő Bányászati Kft. kérelmét � kőbánya nyitása � elutasítja. 
Megbízzák a  polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa. 
 
Határidő: 2013.05.31. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
2./ Napirend: Iskola fűtéskorszerűsítés � árajánlatok 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az iskola fűtéskorszerűsítésre beérkezett árajánlatokat, 
kérem a bizottság elnökét mondja el javaslatukat. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A beérkezett 3 árajánlat közül a bizottság javasolja a Futó és Társa Kft. árajánlatát fogadja el 
a testület.  Javasoljuk továbbá, hogy a polgármester úr vegye fel a kapcsolatot Ficzek atyával 
az iskola fűtéskorszerűsítésével kapcsolatban és említse meg, hogy folyamatos nyílászáró 
cserét is tervez az önkormányzat az iskola épületén.  
 
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 
 
76/2013.(V.21.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az iskola fűtéskorszerűsítésére beérkezett 
árajánlatokat és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a Futó és Társa Kft. /Hatvan, Szent Mihály út 9./ árajánlatát fogadja el - a 
régi és az új iskola épület fűtéskorszerűsítésére, bruttó 9.092.616,-Ft-os összeggel.  
Megbízzák a polgármestert, hogy az Egri Egyházmegyétől Ficzek László érseki irodaigazgató 
úrral tárgyaljon a fűtéskorszerűsítésről + folyamatos nyílászáró cseréről, ( 2013. évben max. 
2.000.000,-Ft összegben) ezzel kiváltva az önkormányzati hozzájárulást az általános iskola 
fűtéséhez.  
 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
 
Felelős: polgármester 
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3./ Napirend: Utak, járdák felújítása 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az utak, járdák felújítása napirendet, kérem a bizottság 
elnökét a javaslatukat terjessze a testület elé.  
 
Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke 
A bizottság javasolja a testületnek, hogy a következő testületi ülésen térjünk vissza a kérdésre, 
addigra több információ lesz a birtokunkban. (Utas pályázat befogadása.) 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselő-testület tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a következő testületi 
ülésen visszatérünk az utak, járdák felújítása napirendre. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
77/2013.(V.21.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az utak, járdák felújítását és az alábbi határozatot 
hozzák: 
A képviselő-testület a következő ülésen visszatér a kérdésre. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
 
Felelős: polgármester 
 
 

4. / Napirend: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
                                Fejlesztése Társulás társulási megállapodás módosítása  
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
megállapodását módosítani szükséges, mivel változott a törvényi háttér. A pénzügyi bizottság 
megtárgyalta és javasolja elfogadni a módosítást. 
Aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
78/2013.(V.21.) h a t á r o z a t a 
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.§-95.§ pontjában foglalt 
rendelkezésekre való tekintettel elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szövegét, azt magára 
nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és felhatalmazza Dr. Bulcsu Elemért Apc község 
polgármesterét a társulási megállapodás aláírására, valamint arra, hogy Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanács tagjaként Apc 
községi Önkormányzat képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak 
megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határidő: folyamatos ( a társulási megállapodás aláírására )  
 
Felelős: polgármester 
 
 
      5./ Napirend: 21.sz. főút négynyomúsítása � kisajátítás 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A 21-es főút 9+750-153050 km sz. négynyomúsítás megvalósításához szükséges kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal kapcsolatos ajánlatot kaptunk, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által képviselt Magyar Állam által kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződés megkötésére tett ellenérték ajánlatok: 
Apc külterület           088 hrsz.    16 m2    2.000,-Ft 
Apc külterület      0119/2 hrsz. 673 m2  81.000,-Ft 
Ha nem fogadjuk el az ajánlatot, akkor megindul a kisajátítás és nem biztos, hogy esetleg 
többet kapnánk a területekért. 
 
Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet és javasolja elfogadásra az összegeket. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az ajánlattal. 
Apc külterület           088 hrsz.    16 m2    2.000,-Ft 
Apc külterület      0119/2 hrsz. 673 m2  81.000,-Ft 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
79/2013(V.21.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a 21-es főút 9+750-153050 km sz. négynyomúsítás 
megvalósításához szükséges kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokkal 
kapcsolatos ajánlatokat és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által képviselt Magyar Állam által 
kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés megkötésére tett ellenérték ajánlatokat az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
Apc külterület           088 hrsz.    16 m2    2.000,-Ft 
Apc külterület      0119/2 hrsz. 673 m2  81.000,-Ft 
 
Megbízzák a jegyzőt a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: jegyző 
 
 

6./ Napirend: Szennyvízközmű vagyon települési önkormányzatok 
                          közötti megosztás 

 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a szennyvízközmű vagyon települési önkormányzatok 
közötti megosztásáról szóló megállapodást, kérem a bizottság elnökét, hogy a bizottság 
javaslatát terjessze a testület elé. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A bizottság megtárgyalta a megállapodást és javasolja a testületnek elfogadásra. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy aláírjam a szennyvízközmű 
vagyon települési önkormányzatok közötti megosztásáról szóló megállapodást. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
80/2013(V.21.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a szennyvízközmű vagyon települési 
önkormányzatok közötti megosztásáról szóló megállapodást és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadja a megállapodást és 
megbízza a polgármestert a szennyvízközmű vagyon települési önkormányzatok közötti 
megosztásáról szóló megállapodást aláírásával. 
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Határidő: 2013.06.10. 
 
Felelős: polgármester 
 
 

7./ Napirend: Temető parcellázásra árajánlat 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Az árajánlat a temető parcellázásra nem érkezett meg, a pénzügyi bizottság javasolja, hogy a 
következő ülésen térjünk vissza a kérdésre. 
Javasolom térünk vissza a következő ülésen, addigra az árajánlat is megérkezik. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
81/2013(V.21.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai a temető parcellázás tárgyalására � az árajánlat megékezését 
követően - a következő képviselő-testületi ülésen visszatér. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: következő testületi ülés 
 
Felelős: polgármester 
 
 
8./ Napirend: Egyebek 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A konyhai dolgozóink egyre többször igénybe vannak véve, pl. most magánrendezvényre 
főztek. Javasolom szabjunk meg egy árat, amit ilyen esetekben kifizetnek a konyhásoknak. 
 
Nagyné Székely Hedvig pénz. csop.vez. 
Ne legyen a konyhán ilyen � magán � jellegű főzés, mert csak a gond van belőle.  
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Javasolom egyedileg bíráljuk el az ilyen jellegű főzési kérelmeket.  
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Nehéz ügy, mert mi van ha valamilyen baleset van a konyhán a magánjellegű főzéskor, akkor 
ki lesz a felelős. Szabjunk meg egy fix árat és azt kapják a konyhai dolgozók. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Javasolom a következő ülésre mindenki gondolja át és visszatérünk a kérdésre.  
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 16,25 órakor bezárja. 
 
 
 

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


