
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. május 28-án 16,00 órakor Apc községi Önkormányzat  
                képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív alapján 
                         Távolmaradását bejelentette: Gellénné Rezsnyák Erika képviselő 
                                                                        Kovács István képviselő 
                          
Napirend:  
 
1. Az önkormányzat 2012. évi pénzforgalmi mérlege             
2.  Szerződés módosítás az Érsekséggel 
3. Utaspályázat � Petőfibányai út, Petőfi út 
4. Utcanevek  
5. Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás megszűnéséről határozat 
6. Petőfibányai úthasználat díjának felülvizsgálata 
7. Samsung kérése 
8. Tornacsarnok felújításához kapcsolódó árajánlat 
9. Konyhai dolgozók túlórája 
10. Egyebek:  Polgármesteri segélykeret kimerülése /eddig: 350.00,-Ft fogyott el/ 

 
Dr. Bulcsu Elemér  polgármester 
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. Javaslom, hogy az egyebek napirendi ponttal kezdjünk, utána haladjunk sorban. 
Kérem aki egyetért kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan elfogadják a javasolt napirendi 
pontokat. 
 
1./ Napirend:  Polgármesteri segélykeret kimerülése, segélykérelmek elbírálása 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A napirend tárgyalása idejére zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
z á r t    ü l é s 
 
2./ Napirend: Az önkormányzat 2012. évi pénzforgalmi mérlege 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2012. évi zárszámadást, kérem a bizottság elnökét 
terjessze a testület elé a javaslatukat. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2012. évi zárszámadást és javasolja a testületnek 
elfogadásra 421.613 eFt bevétellel, 
                   406.419 eFt kiadással és 
                     34.901 eFt tartalékkal 
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Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 2012. évi zárszámadással. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják: 
 

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 

7/2013.(V.28.) Kt. 
 

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETE 
a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról 

 
1.§. 

 
Apc községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2012.(II.29.) Kt. 

Önkormányzati rendelet végrehajtását 

 
                  421.613.000,-Ft (Négyszázhuszonegymillió-hatszáztizemháromezer) forint 
 

b e v é t e l l e l , 
 
           406.419.000,-Ft (Négyszázhatmillió-négyszáztizenkilencezer) forint 
 

k i a d á s s a l , 
 
                               34.901.000,-Ft (Harmincnégymillió-kilencszázegyezer) forint 
 

 pénzmaradvánnyal 
j ó v á h a g y j a . 

 
Az önkormányzati költségvetés mérlegét a rendelet melléklete tartalmazza. 

 
2. §. 

 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

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

/A rendelet teljes és hatályos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
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3./ Napirend: Szerződés módosítás az Érsekséggel 
 

Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Az Egri Főegyházmegyével megszületett a megállapodás, - amivel  a testület megbízott � a 
pénzügyi bizottság megtárgyalta, kérem a bizottság elnökét terjessze a javaslatukat a testület 
elé. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A bizottság javasolja a testületnek elfogadásra a 2012-ben létrejött átadás-átvételi 
megállapodás 14. pontjának módosítását a mellékelt jegyzőkönyv alapján. 
 
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 
 
83/2013.(V.28.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Egri Főegyházmegyével (3300 Eger, Széchenyi I. 
u. 1.sz.)  2012-ben létrejött átadás-átvételi megállapodás 14. pontjának módosítását és az 
alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület egyhangúan egyetért a 2013.05.24-én készült jegyzőkönyvben rögzített 
átadás-átvételi megállapodás 14. pontjának módosításával. 
/Jegyzőkönyv másolat csatolva./ 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 
4./ Napirend: Utaspályázat � Petőfibányai út, Petőfi út 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Az Utaspályázatot, a Petőfibányai, Petőfi út rendbetételét a pénzügyi bizottság tárgyalta és 
javasolja a testületnek, hogy a következő ülésen térjünk vissza a kérdésre, mert még 
árajánlatokat várunk az útjavításokra. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan egyetértenek abban, hogy az 
útjavítások tárgyalására a következő ülésen visszatér. 
 
5./ Napirend: Utcanevek 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Megkérem a jegyzőnőt a napirenddel kapcsolatos előterjesztést tegye meg. 
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Dr. Zsiga Szilvia jegyző 
A községben 2 utcanevek meg kell változtatnunk, a Ságvári Endre és a Rózsa Ferenc 
utcaneveket. A lakók véleményét kikértük, a Ságvári Endre utcából 4 javaslat érkezett, 
Orgona, Ságvár, Somlyó és Horti Miklós, a legtöbb javaslat az Orgona utcanévre volt. 
A Rózsa Ferenc utcából 3 javaslat érkezett, Rózsa, Rózsafa és Hegyalja, a legtöbb javaslat a 
Rózsa utcanévre érkezett.  
A képviselő-testület dönti el, milyen utcanevet választ. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Javasolom a legtöbb javaslatot kapott utcanevek legyenek, az Orgona és a Rózsa utca. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Egyetértek a javaslattal.  
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a Ságvári Endre utca Orgona utca 
legyen, a Rózsa Ferenc utca Rózsa utca legyen. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
84/2013.(V.28.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Ságvári Endre és a Rózsa Ferenc utcák 
átnevezésének lehetőségét - mivel ezen közterületek elnevezése a Magyar Tudományos 
Akadémia állásfoglalása szerint ezen közterületek elnevezésére a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak miatt 
nem használható - és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a 
Ságvári Endre utca nevét Orgona utcára változtatja, a 
Rózsa Ferenc utca nevét Rózsa utcára változtatja. 
Az közterületek új elnevezése 2013. július 15. napjától lép hatályba. Az utcanév-táblák 
elhelyezésének határideje 2013. augusztus 31. 
Megbízzák a jegyzőt a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: jegyző 
 
 
6./ Napirend:  Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás megszűnéséről határozat 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A Kistérségi Többcélú Társulás meg fog szűnni, erről kell egy támogató határozatot hozni. 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a társulás megszüntetésével. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
85/2013(V.28.) h a t á r o z a t a 
Apc Községi Önkormányzat képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt, határozatával 
támogatja a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91.§ b) pontja szerinti 
megszüntetetését és felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács 
ülésén Apc község Önkormányzatát képviselje és jelen határozat szerint gyakorolja Apc 
község Önkormányzatának szavazati jogát. 
 
 
Határidő: folyamatos ( a társulási megállapodás aláírására )  
 
Felelős: polgármester 
 
 
        7./ Napirend: Apc-Petőfibánya összekötő út úthasználati díja 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kb. 2 éve 25 eFt/év úthasználati díjat vezettünk be, de szerintem ez nevetséges összeg. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Ha megcsináljuk az utat, ne adjunk senkinek engedély. 
 
Juhász István alpolgármester 
7,5 tonnás súlykorlátozást kellene kitenni, ebbe beleférnek a munkásokat szállító buszok, a 
kisteherautók is. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Térjünk vissza 2 hét múlva, utánajárunk. 
Molnár Tamás belterületi ingatlant kért azért a területért, amit az út elfoglal az ő ingatlanából. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Két buszra ha megadjuk az engedélyt december 31-ig az 50 ezer forint. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket, aki egyetért Klajzsovics képviselő úr javaslatával, az kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 
86/2013.(V.28.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Samsung Kft. kérését úthasználati engedély 
kiadásával kapcsolatban és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület az Apc � Petőfibánya közötti önkormányzati útra a Samsung 
munkavállalóit szállító 2 db autóbuszra  50 eFt úthasználati díj megfizetése ellenében 
úthasználati engedélyt ad 2013. december 31-ig. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa. 
 
Határidő:  folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 
        8./ Napirend: Tornacsarnok 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tornacsarnok bejáratának jobb oldalán lévő terület 
térkövezését és a csarnokban lévő irodahelyiség felújításának lehetőségét és javasolja a 
testületnek, fogadja el a tornacsarnok felújítását és a szomszédos parkoló kialakítását végző 
Palotai és Társa Kft által benyújtott árajánlat elfogadását. 
Kérem a képviselőket, aki egyet a pénzügyi bizottság javaslatával, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 
87/2013.(V.28.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a tornacsarnok felújításához kapcsolódó kiegészítő 
munkálatok elvégzésének lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a tornacsarnok bejárata melletti földes területet térkővel borítatja, 
melynek költsége 214e Ft és a gondnoki irodahelyiséget felújítatja, melynek költsége 663e Ft. 
A munkálatok elvégzésével a Palotai és Társa Kft-t bízza meg.  
Megbízzák a polgármestert vegye fel a kapcsolatot a kivitelezővel. 
 
Határidő: 2013. június 15. 
 
Felelős: polgármester 
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        9./ Napirend: Konyhai dolgozók túlórája 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Különféle rendezvények miatt a konyhai dolgozók sokszor túlóráznak, mert senkinek nem 
akarnak nemet mondani. Szabályozni kellene valahogy, mennyit kapjanak. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
A munkabérük alapján ki kell számolni a túlórát és ki kell fizetni. Kb 8-10e forintra jöhet ki, 
plusz a rendezvény szervezőjének a rezsit is ki kell fizetnie. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kivétel lehet az egyház és a jótékonysági bál. 
 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Magánszemélynek ne engedjük meg, menjenek Almásiékhoz, Hanzlikhoz vagy Molnár 
Tamáshoz.  
Ne foglalkozzunk ezzel, ne engedjük magánszemélynek, az egyesületek pedig egyedi 
elbírálás alá essenek. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket, aki egyetért Mészáros Józsefné képviselő asszony javaslatával, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 
88/2013.(V.28.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a konyhai dolgozók plusz munkavégzésének 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület magánszemélyek rendezvényei alkalmával nem engedélyezi a konyhai 
dolgozóknak többletmunka végzését, egyesületek esetében minden alkalommal egyedileg 
dönt a képviselő-testület. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 17,00 órakor bezárja. 
 
 

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


