
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
 
Készült: 2013. június 11-én 16,15 órakor Apc község Önkormányzatának � a polgármesteri  
                hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli  képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív alapján 
   Kovács István jelezte távolmaradását 
 
Napirend:  

1. Szennyvíz-beruházási Társulással kapcsolatos határozati javaslat 
2. Szennyvíz-beruházási Társulás módosító okirat egységes szerkezetbefoglalásának 

elfogadása 
3. -   Szennyvíz-beruházási Társulás vagyon-átadási határozat elfogadása 

-  Társulási megállapodást módosító okirat elfogadása 
4. Testületi határozat � a Gyöngyszem Óvoda �Gyöngyszem Óvoda Apc� névre 

változtatása 
5. Árajánlatok: 

- Iskola � ablak 
- Gyermekorvosi rendelő bejárat ajtó 
- Külső színpad 
- Petőfibányai út 

Petőfi Sándor utca 
6. Területfoglalási kérelem 
7. Molnár Tamás kérése területcserére 
8. Térfigyelő rendszer kiépítése 
9. Egyebek 
 

 
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:  
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás alapító okirata nem tartalmaz mindent, 
amit a 368/2011. kormányrendelet előír, így módosítása szükséges. Kérem a képviselőket, 
hogy a módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratot fogadják el. 
Kérem a képviselőket, aki egyetért a javaslattal kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
89/2013(VI.11.) h a t á r o z a t a 
Apc Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás tagja akként dönt, hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § foglalt rendelkezésekre 
tekintettel elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, azt magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el, 
és felhatalmazza Dr. Bulcsu Elemért Apc Község  polgármesterét az Alapító Okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására, valamint arra, hogy 
Hatvan és Térsége Szennyvíz � beruházási Társulás Társulási Tanács tagjaként  Apc Községi 
Önkormányzat képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határidő:  2013. június 30.  
 
Felelős:  Dr. Bulcsu Elemér  polgármester  
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Még ehhez a napirendi ponthoz tartozik, hogy a Társulásnak, mint költségvetési szervek meg 
kell választani a vezetőjét. A vezetőválasztás a Társulási Tanács jogköre. Előzetes 
egyeztetések alapján Rékasi Évára esett a választás. Kérem a képviselőket, hatalmazzanak fel, 
mint Társulási Tanács tagját, hogy Rékasi Éva megválasztása mellett szavazzak. 
Kérem a képviselőket, aki egyetért az imént elhangzottakkal az kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
90/2013(VI.11.) h a t á r o z a t a 
Apc Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás tagja akként dönt, hogy felhatalmazza  Dr. Bulcsu Elemért Apc Községi 
Önkormányzat polgármesterét arra, hogy a Hatvan és Térsége Szennyvíz � beruházási 
Társulás Társulási Tanács tagjaként Apc Községi Önkormányzat képviseletében a társulási 
tanácsi ülésen Hatvan és Térsége Szennyvíz � beruházási Társulás költségvetési szerv 
vezetőjének Rékasi  Évát  ( sz. : Hatvan, 1966.09.04.  - an : Kovács Eszter  - lakcíme : . 3000 
Hatvan,  Vasvári Pál u. 18. szám alatti lakos ) javasolja, és nevezett  megválasztása mellett 
szavazzon. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
 
Felelős :   Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
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2./ Napirend: Szennyvíz-beruházási Társulás módosító okirat egységes  
        szerkezetbefoglalásának elfogadása 

 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Az első napirendi pontnál elmondottak miatt módosítani szükséges a Hatvan és Térsége 
Szennyvíz-beruházási társulás Társulási Megállapodását. Az egységes szerkezetű 
megállapodást mindenki megkapta. 
Kérem a képviselőket, aki a Hatvan és Vidéke Szennyvíz-beruházási Társulás módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
91/2013(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás 
Társulási megállapodást módosító okiratát és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület egyhangúan elfogadja a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás Társulási megállapodást módosító okirat hatályos szövegét egységes szerkezetbe 
foglalva. 
Megbízzák a polgármestert a megállapodás aláírásával. 
 
Határidő: 2013. június 18. 
 
Felelős :   Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
 
 
      3./ Napirend: -   Szennyvíz-beruházási Társulás vagyon-átadási határozat elfogadása 

- Társulási megállapodást módosító okirat elfogadása 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Hatvan, Ecséd, Szücsi és Apc által létrehozott Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás megvalósította a négy településen a szennyvízberuházást, melynek során keletkező 
vagyont át kell adni a tagönkormányzatoknak. A Társulási Tanács döntött a felosztásról, a 
döntést a képviselő-testületeknek jóvá kell hagyni. Az Apcon keletkező vagyon értéke: 
784.328.775,- forint. 
Kérem a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
92/2013(VI.11.) h a t á r o z a t a 
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás tagja akként dönt, hogy jóváhagyja a Hatvan és Térsége Szennyvíz 
beruházási Tanács Társulási Tanácsa által 2/2013.04.30. számú határozattal elrendelt  
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vagyonátadást, mely keretében Apc Községi Önkormányzat részére 784.328.775,-Ft 
Hétszáznyolcvannégymillió-háromszázhuszonnyolcezer-hétszázhetvenöt forint értékben kerül 
vagyon átadásra. A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Bulcsu Elemér polgármestert, hogy 
Apc Községi Önkormányzat képviseletében aláírja a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás és Apc Község Önkormányzata között a vagyonátadás tárgyában létrejövő 
megállapodást. 
 
Határidő: 2013.06.30. (a társulási megállapodás aláírására)  
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér polgármester a jegyző útján 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás, mint kedvezményezett részére a Raiffeisen 
Bank Zrt. 2010. június 30. napján IGTE039021 számon teljesítési bankgaranciát adott a 
Swietelsky Magyarország Kft. vállalkozó számára teljesítési biztosítékként 157.541.842,-Ft, 
azaz Egyszázötvenhétmillió-ötszáznegyvenegyezer-nyolcszáznegyvenkettő forint összeg 
erejéig a Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, teljes kiépítése és 
szükséges kiviteli tervek elkészítése 2. rész (Apc, Ecséd, Szücsi) céljából.  
A garancia érvényesíthetőségének hatálya 2014. szeptember 30. 
Tekintettel arra, hogy a beruházás során létrejött vagyon megosztásra kerül, így a vállalkozási 
szerződés biztosítékaként szolgáló bankgaranciát is vagyonarányosan meg kell osztani. 
Tekintettel arra, hogy ezen bankgarancia Apc, Ecséd és Szücsi Községekben megvalósuló 
beruházás biztosítékaként szolgált, így arra Apc Község Önkormányzata, Ecséd Község 
Önkormányzata, valamint Szücsi Község Önkormányzata vagyonarányosan jogosult.  
Erre tekintettel a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás jogosult, mint 
engedményező Apc Község, Ecséd Község, valamint Szücsi Község Önkormányzatára, mint 
engedményesekre engedményezi a fenti teljesítési bankgaranciából eredő jogosultságokat.  
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás 2013. április 30. napján meghozott 
3/2013.04.30. számú határozatával akként döntött, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. IGTE039021 
számú teljesítési bankgaranciából eredő jövőbeni követelését Apc Község Önkormányzatára, 
Ecséd Község Önkormányzatára, valamint Szücsi Község Önkormányzatára engedményezi 
vagyonarányosan az alábbiak szerint: 
 

- Apc Község Önkormányzata, mint engedményes részére 49.485.626,-Ft, azaz 
Negyvenkilencmillió-négyszáznyolcvanötezer-hatszázhuszonhat forint,  

- Ecséd Község Önkormányzata, mint engedményes részére 74.182.105,-Ft, azaz 
Hetvennégymillió-egyszáznyolcvankettőezer-egyszázöt forint,  

- Szücsi Község Önkormányzata mint engedményes részére 33.874.111,-Ft, azaz 
Harminchárommillió-nyolcszázhetvennégyezer-egyszáztizenegy forint összegű 
jövőbeni követelést,  

 
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás a fenti Önkormányzatokra kívánja 
engedményezni fenti bankgaranciából eredő jogosultságokat, és ehhez szükséges Apc Község 
Önkormányzat képviselő-testületének a hozzájárulása. 
Kérem a képviselőket, aki az előterjesztéssel egyetért kézfelemeléssel jelezze. 
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A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
93/2013(VI.11.) h a t á r o z a t a 
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás tagja akként dönt, hogy jóváhagyja a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás 3/2013.04.30. számú társulási tanács ülés határozatot, mely keretében az  
IGTE039021 garancia levél számú, 2014. szeptember 30. napjáig érvényesíthető Raiffeisen 
Bank Zrt kötelezettet terhelő 157.541.842,-Ft azaz Egyszázötvenhétmillió-
ötszáznegyvenegyezer-nyolcszáznegyvenkettő forint összegű bankgaranciából eredő jogok 
vagyonarányosan  
 

- Apc Község Önkormányzata, mint engedményes részére 49.485.626,-Ft, azaz 
Negyvenkilencmillió-négyszáznyolcvanötezer-hatszázhuszonhat forint,  

- Ecséd Község Önkormányzata, mint engedményes részére 74.182.105,-Ft, azaz 
Hetvennégymillió-egyszáznyolcvankettőezer-egyszázöt forint,  

- Szücsi Község Önkormányzata mint engedményes részére 33.874.111,-Ft, azaz 
Harminchárommillió-nyolcszázhetvennégyezer-egyszáztizenegy forint  

 
összeg értékben kerüljenek engedményezésre.  
 
Határidő: 2013.06.30. 
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
 
 
     4./ Napirend: Testületi határozat � a Gyöngyszem Óvoda � Apci Gyöngyszem Óvoda�  

      névre változtatása 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Az Államkincstár jelezte, mivel az országban több �Gyöngyszem Óvoda� van, a 
törzskönyvnyi nyilvántartás érdekében az intézmény elnevezését �Apci Gyöngyszem Óvoda�-
ra kellene módosítani. 
Kérem a képviselőket, aki a �Apci Gyöngyszem Óvoda� elnevezéssel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 
94/2013.(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Gyöngyszem Óvoda névváltoztatásának 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a Gyöngyszem Óvoda 3032 Apc, Petőfi S. út 24.sz. elnevezését  � Apci 
Gyöngyszem Óvoda�  névre módosítja, mivel az országban több Gyöngyszem óvoda van és 
ez a törzskönyvi nyilvántartásban félreértést okoz.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
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Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 
 
5./ Napirend: Árajánlatok 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
3 árajánlat érkezett az általános iskola ablakcseréjére. Külön az új és külön a régi épületre. Az 
árajánlatok közül a TIM 2007. Kft ajánlata a legkedvezőbb. Az intézményvezető jelezte, hogy 
a régi épület ablakait lenne célszerű első ütemben cserélni. A bizottság megtárgyalta az 
árajánlatokat és javasolja elfogadásra a TIM 2007. Kft. régi épületre adott 3.292.837,-Ft 
összegű árajánlatát, mely a párkányt is tartalmazza.  
Kérem a képviselőket aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 
95/2013.(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az általános iskola ablakainak cseréjét és az alábbi 
határozatot hozzák: 
A képviselő-testület az általános iskola régi épület ablakainak cseréjére a TIM 2007. Kft. 
3.292.837,-Ft összegű árajánlatát fogadja el. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr.  Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a gyermekorvosi rendelő bejárati ajtajának cseréjére 
érkezett árajánlatokat és a TIM 2007. Kft. árajánlatát javasolja elfogadásra, melynek összege 
beépítéssel együtt bruttó 178.703,-Ft. 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 
96/2013.(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a gyermekorvosi rendelő bejárati ajtajának cseréjét 
és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a gyermekorvosi rendelő bejárati ajtajának cseréjére a TIM 2007. Kft. 
178.703,-Ft összegű árajánlatát fogadja el. 
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Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr.  Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a sportpályán létesítendő szabadtéri színpad építésére 
beérkezett árajánlatokat és javasolja a testületnek a Paloban-Bau Kft. árajánlatát elfogadni. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 
97/2013.(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a sportpályán létesítendő szabadtéri színpad 
építésére adott árajánlatokat és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a sportpályán létesítendő szabadtéri színpad építésére a  Paloban-Bau 
Kft. (3000 Hatvan, Dembinszky u. 15.sz.) árajánlatát fogadja el bruttó  1.100.000,-Ft 
összegben. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr.  Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta az Apc-Petőfibánya közötti önkormányzati út 
felújítási munkáira adott árajánlatokat, melyek közül a Németh Út Kft árajánlatát javasolja 
elfogadni. A munkálatok megkezdésére a szennyvízberuházás pénzügyi elszámolását 
követően kerülhet sor. 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki  ért egyet a bizottság javaslatával. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 
98/2013.(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apc-Petőfibánya közötti önkormányzati út 
felújítási munkáira adott árajánlatokat és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület az Apc-Petőfibánya közötti önkormányzati út felújítási munkáira a 
Németh Út Kft (3375 Mezőtárkány, Mikszáth K. út 5.sz.) árajánlatát fogadja el, bruttó 
36.911.280,-Ft összegben. A munkálatok megkezdésére a szennyvízberuházás pénzügyi 
elszámolását követően kerülhet sor. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
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Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr.  Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta a Petőfi Sándor utca Ady utcai kereszteződésénél 
lévő hídtól a település határáig lévő szakaszának útfelújítását és javasolja a testületnek, hogy a 
későbbiekben térjen vissza a kérdésre.  
Aki egyetért azzal, hogy a felújításra a szennyvízberuházás pénzügyi elszámolását követően 
térünk vissza, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 
99/2013.(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Petőfi Sándor utca Ady Endre utcai 
kereszteződésénél lévő hídtól a település határáig lévő szakaszának útfelújítását  és az alábbi 
határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a Petőfi Sándor utca Ady utcai kereszteződésénél lévő hídtól a település 
határáig lévő szakaszának útfelújításának kérdésére a szennyvízberuházás pénzügyi 
elszámolását követően tér vissza.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr.  Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a Táncsics és a  Dózsa utcák, ill. az Ady és Dózsa utca 
közötti útszakasz felújításának lehetőségét, melyre elfogadja a Németh Út Kft. 6.844.855,-Ft 
összegű árajánlatát azzal a kikötéssel, hogy a munkálatok megkezdésére a 
szennyvízberuházás pénzügyi elszámolását követően kerülhet sor. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
 
100/2013.(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Táncsics Mihály és a  Dózsa György utcák, ill. az 
Ady Endre és Dózsa György utcák közötti útszakasz felújításának lehetőségét és az alábbi 
határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a fenti utcák és útszakasz felújítására a Németh Út Kft (3375 
Mezőtárkány, Mikszáth K. út 5.sz.) árajánlatát fogadja el, bruttó  6.844.855,-Ft összegben. A  
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munkálatok megkezdésére a szennyvízberuházás pénzügyi elszámolását követően kerülhet 
sor. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
       6./ Napirend: Területfoglalási kérelem 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Krisztus Szeretete Egyesület területfoglalási kérelemmel fordult az önkormányzat felé, mely 
szerint június 28-án 9-12 óra közötti időszakban a Petőfi szobor melletti kb. 6 m2-es területet 
szeretnék igénybe venni. Javasolom, hogy térítésmentesen bocsássuk rendelkezésükre a kért 
területet. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Egyetértek a polgármester úr javaslatával, de legyenek tekintettel a lakókörnyezetre, a 
forgalomra és a terület tisztaságára. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket, aki Klajzsovics Ferenc képviselő úr által kiegészített javaslatommal 
egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
101/2013(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Szuhai Péter 1201 Budapest, Szegfű u. 11.sz. - 
Krisztus Szeretete Egyesület � területfoglalási kérelmét és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a Petőfi téren - buszmegálló mögött - 6 m2-es területet biztosít 
térítésmentesen, zeneszolgáltatás és hangfalak részére szabadtéri rendezvényre, 2013. június 
28-án 9-12 óra közötti időszakban, azzal a kikötéssel, hogy tevékenységükkel a 
környezetükben élőket nem zavarhatják a környezetet nem szennyezhetik és a rendezvényt 
követően gondoskodnak a terület rendezett, tiszta állapotban történő elhagyásáról. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa. 
 
Határidő: 2013.06.27. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
7./ Napirend: Molnár Tamás kérelme területcserére 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
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Molnár Tamás kéréssel fordul a képviselő-testület felé,  mely szerint az Apc-Petőfibánya 
közötti önkormányzati út által a Tamás ingatlanából elfoglalt területért cserébe szeretné a 
buszforduló fölött lévő önkormányzati területet. Elmondása szerint 5050 m2-t foglal el az út 
az ő területéből.  
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Nézzük meg pontosan a területek nagyságát, szerintem aránytalan a csere. A forduló fölötti 
terület szerintem közel 1 ha.  
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
A Molnár Tamás érintet területébe van major, út, ill. szántó és legelő művelési ág. A 
földhivatali nyilvántartás szerinti területe összesen 18 ha 7808 m2, ha levonjuk ebből az 
önkormányzati út által elfoglalt területet akkor 18 ha 5252 m2 marad, vagyis az út 2556 m2-t 
foglal el a 021 hrsz.-ból.  
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Nézzük meg a pontos területnagyságot és térjünk vissza a kérdésre. 
Kérem a képviselőket aki a javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
102/2013(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Molnár Tamás területcsere iránti kérelmét és úgy 
dönt, hogy a következő ülésen visszatér a kérdésre. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
8./ Napirend: Térfigyelő rendszer kiépítése 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Információim szerint a térfigyelő kamerarendszerre beadott pályázatunk nem nyert, a 
pénzügyi bizottság megtárgyalta a kérdést és javasolja, hogy ne vessük el az ötletet, ha a 
szennyvízberuházás pénzügyi elszámolását követően marad pénzünk, készítessük el a 
beruházást. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
103/2013(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a térfigyelő kamerarendszer kiépítésének 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a szennyvízberuházás pénzügyi elszámolását követően visszatér a 
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 
 

9./ Napirend:  Egyebek 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Tájékoztatom a testület tagjait, hogy valószínűleg Szőgyör doktornő be fog menni Hatvan 
legjobb gyermekkörzetébe.  
 
Benyák Zsolt bérlő az Erzsébet tér 9-ben szabálytalanul vételezte a gázt, a TIGÁZ lecserélte a 
gázmérőt és szakértővel megvizsgáltatta. Kiderült, hogy az a gázmérő meg lett machinálva. A 
TIGÁZ 540 ezer forint büntetést állapított meg, melynek 20 %-át elengedték, mivel 
egyösszegben kifizettük. 
 
Juhász István alpolgármester 
Büntetőfeljelentést kell tenni. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Aki egyetért az alpolgármester úr javaslatával, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
104/2013(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apc, Erzsébet tér 9. szám 3. ajtó alatti 
önkormányzati bérlakásból leszerelt megmachinált gázmérő ügyét és az alábbi határozatot 
hozzák: 
A képviselő-testület a fenti ingatlanból leszerelt gázmérő �megrongálása� ügyében 
büntetőfeljelentést tesz ismeretlen tettes ellen. Megbízzák a polgármestert a határozatban 
foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
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Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kunadacsról meghívást kaptunk 1 napra az augusztus 20-a előtti hétre, a konkrét napot még 
pontosítani fogjuk. 
 
Arra gondoltam, hogy a Kiss Péter eltűnt hegymászó emlékére állítassunk egy szobrot a 
településen. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Nem támogatom ezt az elképzelést. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Nem lakott a településen, nem látom értelmét. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket, aki egyetért Kiss Péter hegymászó emlékére szobor állításával, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egy tartózkodás és 5 ellene szavazattal az 
alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
105/2013(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai úgy döntöttek, hogy a fiatalon elhunyt Kiss Péter gyöngyösi 
hegymászó emlékére nem állítanak szobrot a településen. 
Kérik a határozatban foglaltak tudomásulvételét.  
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Javasolom, hogy utaljunk valamekkora összeget az árvízvédelmi alapba, az árvízkárosultak 
megsegítésére. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Nem támogatom a javaslatot, korábban is sok panasz érkezett a pénz elosztásával 
kapcsolatban. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Nem javasolom, nekünk se adott senki. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy küldjünk támogatást az 
árvízvédelmi alapba. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � 2 tartózkodás és 4 ellene szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák: 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
106/2013(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai úgy döntöttek, hogy az árvízvédelmi alapba nem kíván befizetni.  
Kérik a határozatban foglaltak tudomásulvételét.  
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Javasolom, hogy legalább háromszorosára emeljük meg az Apc-Petőfibánya közötti 
önkormányzati útra korábban meghatározott 25 eFt/év úthasználati díjat,  ne tiltsuk ki a 
buszokat. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Ha elkészült az út akkor foglalkozzunk az úthasználati díj mértékével. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Egyetértek a javaslattal, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet Klajzsovics képviselő 
úr javaslatával. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
107/2013(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai úgy döntöttek, hogy az Apc és Petőfibánya közötti önkormányzati 
út felújítását követően tárgyalja az éves úthasználati díj mértékét. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta Laczik József részére gázolaj keret meghatározását, mivel 
saját traktorral vágja a közigazgatási területen lévő vízelvezető árkok nagy részének partját. 
A bizottság javasolja 3 hónapra 100 liter gázolaj keretet kapjon. 
Kérem a képviselőket, aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák: 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
108/2013(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Laczik József önkormányzati dolgozó részére 
gázolaj keret meghatározását és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület Laczik József részére 3 hónapra 100 liter gázolaj keretet határoz meg. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A jegyzőnő leegyeztette a földhivatallal, hogy kérelmünkre felmérik az Apc-Petőfibánya 
közötti önkormányzati utat és � mivel a térképi állapottal nem egyezik a valóság � rendezik a 
térképi állapotot. Ehhez szükség van egy kérelemre és egy képviselő-testületi határozatra. 
Kérem a képviselőket, aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangú szavazattal az alábbi határozatot 
hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
109/2013(VI.11.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apc-Petőfibánya közötti út természetben és 
térképi állapota közötti eltérés megvizsgálását és az alábbi határozatot hozzák: 
Az Apc-Petőfibánya közötti apci 024 hrsz. alatti önkormányzati út természetbeni és térképi 
állapota eltérést mutat, így megbízzák a polgármestert hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 
Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatal felé az eltérést jelezze és kérje az eltérés javítását. 
 
Határidő: 2013.06.20. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
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 


