
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. július 9-én 16,00 órakor Apc község Önkormányzatának � a polgármesteri  
                hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli  képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív alapján 
   Kovács István képviselő jelezte távolmaradását 
 
Napirend:  

1. Csatorna-beruházás hitele 
2. Általános iskola ablakcseréjének helyreállítási munkálatainak árajánlata 
3. Az önkormányzati tulajdonú utakon elrendelt ideiglenes forgalomkorlátozásokról, 

forgalmi rend változásokról, az utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási 
engedélyek kiadásának, és felhasználásának rendjéről szóló rendelet 

4. 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: Csatorna-beruházás hitele 
 

Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztéssel foglalkozó Bizottság megtárgyalta a csatorna-
beruházáshoz kapcsolódó hitel törlesztésének lehetőségeit és javasolja a testületnek, hogy a 
felmerült kérdéseket � azok tisztázása érdekében � egyeztesse a K&H képviselőjével, Bolla 
Zsolttal. 
A kérdések a következők: 
1. A hitelhosszabbításnak vannak-e költségei? Ha vannak, mennyi? 
2. 1, 2 év, esetleg pár hónappal is hosszabbítható a hitel futamideje? 
3. Hosszabbítás esetén lehetséges-e az előtörlesztés? Amennyiben lehet előtörleszteni, 
    mekkora költség terheli az önkormányzatot? 
A válaszok ismeretében 2013. július 15-én, hétfőn 8.00 órakor a testület visszatér a 
napirendre. 
Kérem a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
119/2013(VII.9) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a csatorna-beruházáshoz kapcsolódó hitel 
kiegyenlítésének lehetőségét és úgy dönt, hogy a következő ülésen visszatér a kérdésre. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő:  folyamatos 
 
Felelős:  polgármester  
 
 
       2./ Napirend: Általános iskola ablakcseréjének helyreállítási munkálatainak árajánlata 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az általános iskola régi épület ablakcseréjének 
helyreállítási munkálatait és javasolják a testületnek, hogy Kővári Tamás bruttó 774.000,-Ft-
os árajánlatát fogadjuk el. 
Kérem a képviselőket, aki egyetért a pénzügyi bizottság javaslatával kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
120/2013(VII.9.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az általános iskola régi épület ablakcseréjének 
helyreállítási munkálatait és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület az általános iskola régi épület ablakcseréjének helyreállítási 
munkálataival Kővári Tamás vállalkozót bízza meg bruttó 774.000,-Ft összegben.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő:  folyamatos 
 
Felelős:  polgármester  
 
 
       3./ Napirend:  Az önkormányzati tulajdonú utakon elrendelt ideiglenes 
forgalomkorlátozásokról, forgalmi rend változásokról, az utakon történő súlykorlátozásáról, a 
behajtási engedélyek kiadásának, és felhasználásának rendjéről szóló rendelet 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A jegyzőnő összeállította a rendelet tervezetet, az ügyrendi bizottság és a pénzügyi bizottság 
is megtárgyalta a tervezetet. 
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Klajzsovics Ferenc pénz.biz. elnöke 
A pénzügyi bizottság tárgyalta a rendelet tervezetet és javasolja az összegeket módosítani az 
Apc-Petőfibánya összekötő út úthasználati díjával kapcsolatban, 1 alkalomra 3 eFt, 1 hónapra 
10 eFt, éves úthasználati díj 60 eFt legyen.  A 3,5 t súlykorlátozás maradjon, de felső határ is 
legyen meghatározva, 12 t-nál nehezebb gépjárművek ne közlekedhessenek az úton. 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
A rendelet 7.§. (2) bek. módosulna Az engedély tartalmazza, hogy  

a) mely járműre vonatkozik (forgalmi rendszámmal, ill. más azonosításra alkalmas 
módon), 

b) az engedély érvényességi idejét. 
A Postánál van szükség ilyen behajtási engedélyre. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Nem örülök, hogy nem lehet behajtani a Postához, mert én rendszeresen ott parkoltam, ha a 
postára mentem, vagy buszt vártam. Akárki találta ki, nem volt jó ötlet. 
 
Juhász István alpolgármester 
A Posta mellett kis bekötőút nem szerepel útként, és nagyon sokan parkoltak ott, akik 
kártyáztak, stb. zavarták az embereket.  
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Az 5.§. (4) bek. lenne, hogy 12 tonna feletti jármű esetén nem adható ki útvonal engedély.  
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a helyi rendelettel a pénzügyi bizottság által 
javasolt kiegészítésekkel. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják: 
 

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2013.(VII.09.) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzati tulajdonú utakon elrendelt ideiglenes forgalomkorlátozásokról, forgalmi 

rend változásokról, az utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának, 
és felhasználásának rendjéről. 

 
/A rendelet teljes és hatályos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 

 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Az ülés előtt megkeresett a Versendkő Kft. vezetője azzal, hogy vizsgáljuk felül a 
döntésünket a kőbánya nyitással kapcsolatban, a döntésünk nemleges volt.  Én elmondtam az 
aggályainkat, de ennek ellenére ő szeretne személyesen eljönni és elmondani az ő érveiket a 
bányanyitás mellett.  
Meghallgassuk, vagy a korábbi döntésünkhöz ragaszkodjunk, mi a vélemény. 
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Mészáros Józsefné képviselő 
A környéken lakók biztos, hogy nem támogatják, de jó lenne meghallgatni mit ígér a 
Versendkő, milyen érvei vannak. 
 
Gellénné Rezsnyák Erika képviselő 
Én nem támogatom a kőbánya nyitást. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Én sem támogatom a kőbánya nyitását. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Az eredeti döntésünk maradjon érvényben, nem támogatja a testület a kőbánya megnyitását. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
121/2013(VII.9.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták kőbánya nyitás lehetőségét és az alábbi határozatot 
hozzák: 
A képviselő-testület előző döntését, mely szerint nem járul hozzá a kőbánya nyitáshoz, a 
továbbiakban is fenntartja.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő:  folyamatos 
 
Felelős:  polgármester  
 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 16,40 órakor bezárja. 
 
 

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


