
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2014. október 30-án 13,00 órakor a – művelődési ház középső termében megtartott –
   rendkívüli képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirend:   1.  Bizottságok megalakulása – SZMSZ módosítás
                    2.  Iskoláért Óvodáért Alapítvány kérelme
                    3.  Apc, Hunyadi u. 6.sz. ingatlan
                    4.  Egyebek -  Polgármester segélykeret emelése
                                        -  70 éven felüliek karácsonyi ajándéka
                                        -  Polgárőrség kérése
                                        -  Tájékoztató a polgármesteri fogadóóráról

Juhász István polgármester
Köszönti a megjelenteket, külön köszönti a meghívott vendégeket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitja. 
Javaslatot  tesz  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontokra.  A  napirendek  tárgyalása  előtt 
javasolom, hogy a polgárőrség kérésével kezdjünk, utána az Iskoláért Óvodáért Alapítvány 
kérését tárgyaljuk, a többi napirend változatlan.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják a javasolt napirendi 
pontokat.

   1./ Napirend: Polgárőrség kérése

Juhász István polgármester
Köszöntöm Mátyás Zsoltot a Terminal-Log Security Kft. ügyvezető igazgatóját és Sólyom 
Andrást az Europatrol Security Kft. ügyvezető igazgatóját, akik az Apci Polgárőr Egyesületet 
4 db CB rádióval támogatják. Kérem önöket adják át az ajándékot az egyesület elnökének.

Mátyás Zsolt Terminal-Log Security Kft. ügyv. ig.
Szeretném átadni a 4 db CB rádiót Nagy Zoltánnak, az Apci Polgárőr Egyesület elnökének, 
örülünk a megkeresésnek, örömmel segítettünk és segítünk a továbbiakban is ha szükséges. 
Régóta kapcsolatban álluk a településsel, mi is közbiztonsággal, védelemmel foglalkozunk. 

Nagy Zoltán     Apci Polgárőr Egyesület elnöke
Szeretném  megköszönni  a  4  db  CB rádiót,  nagyon  nagy  segítség  az  egyesületnek  ez  az 
ajándék, nagy szükség volt rá. Még egyszer nagyon szépen köszönjük.

Sólyom András Europatrol Security Kft. ügyv. ig.
A Kft.  2  éve alakult,  de előtte  is  közbiztonsággal,  védelemmel  foglalkoztunk.  Örültünk a 
megkeresésnek,  az  a  célunk,  hogy  javítsuk  a  közbiztonság  helyzetét.  A  későbbiekben  is 
szívesen nyújtunk segítséget, ha tudunk. 
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Juhász István polgármester
Az önkormányzat nevében is szeretném megköszönni a felajánlást, nagy segítség ez a falu 
számára. A polgárőrségnek ezt a kérését tárgyaltuk volna  a mai napirendi pontok között, de 
ez a kérés már meg is oldódott. Köszönjük még egyszer.

   2./ Napirend:  Iskoláért Óvodáért Alapítvány kérelme

Juhász István polgármester
Megkérem Gellénné Rezsnyák Erikát, hogy mondja el az alapítvány kérését.

Gellénné Rezsnyák Erika Iskoláért és Óvodáért Alapítvány elnöke
Először  is  szeretném  kifejezni  jókívánságaimat  az  elkövetkező  5  évre  a  megválasztott 
testületnek.  A 17. jótékonysági  bálunk lesz november 22-én.  A képviselő-testület  eddig is 
támogatta a bál megrendezését, szeretném kérni, hogy továbbra is támogassa, a tornacsarnok 
használatát,  a  konyhások,  karbantartók  munkájának  igénybevételét,  asztalok,  székek 
biztosítása. A konyhások süteményes hűtőt szeretnének vásárolni, ebben tudunk mi segíteni, a 
báli bevételből megvesszük a részükre.

Juhász István polgármester
Köszönjük a tájékoztatást, továbbra is támogatjuk a bál megrendezését úgy mint eddig.
Van-e kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet 
azzal, hogy továbbra is támogassuk a jótékonysági bált úgy, mint eddig.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

120/2014.(X.30.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  Jótékonysági  bál  megrendezéséhez  segítség 
kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület mindennemű segítséget megad a bál megrendezéséhez, mint amit eddig 
is megtett.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2014.11.22.

Felelős: polgármester

     3./ Napirend: Bizottságok megalakulása – SZMSZ módosítás

Juhász István polgármester
Megkérem Gémes Virágot az Ügyrendi Bizottság elnökét,  hogy a napirenddel kapcsolatos 
javaslatukat terjessze a testület elé.
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Gémes Virág Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő
Az  Ügyrendi  Bizottság  megtárgyalta,  átnézte  az  SZMSZ-t  és  az  alábbi  módosításokat 
javasolja a testületnek.
Felolvassa a módosításokat.
(Az anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Körömi Kázmér képviselő
Az 55.§-ból a CD-t vegyük ki. 
A 31/A (7) bekezdésében, a lakosságot az ülésekről hirdetőtáblákon, honlapon is értesíteni 
kell, javasolom így legyen az SZMSZ-ben. 
Az alakuló üléstől kezdve, kérném a jegyzőnőtől, minden információ legyen fenn a honlapon, 
én minden segítséget megadok ezzel kapcsolatban. 

Juhász István polgármester
A Pénzügyi Ellenőrző- és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság elnökének Klajzsovics 
Ferencet, tagjainak a képviselőket, külsős tagoknak pedig Szalay Erzsébetet és Varga Jánost 
javaslom. Van-e valakinek más javaslata, vagy kérdése?

Klajzsovics Ferenc képviselő
Elvállalom  az  elnöki  tisztséget,  az  elmúlt  ciklusban  is  tagja  volt  a  bizottságnak  minden 
képviselő, legyen továbbra is így és a külsős tagok is maradjanak, pénzügyi szakemberek, jól 
dolgoztak.

Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  Pénzügyi  Ellenőrző-  és 
Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság az alábbi személyekből álljon:
Elnök  Klajzsovics  Ferenc,  tagok  Gémes  Virág  Ágnes,  Jancsó  István,  Körömi  Kázmér, 
Mészáros Józsefné, külsős tag Szalay Erzsébet és Varga János.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

121/2014.(X.30.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai a Pénzügyi- Ellenőrző és Településfejlesztéssel Foglalkozó 
Bizottság tagjait az alábbiakban határozza meg:

Pénzügyi Ellenőrző- és Településfejlesztéssel Foglalkozó Bizottság:
elnök: Klajzsovics Ferenc
tag: Gémes Virág Ágnes

Jancsó István
Körömi Kázmér
Mészáros Józsefné

külsős tag: Szalay Erzsébet
Varga János
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Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: 2014.11.05.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
A  Jóléti-  Szociális  Bizottság  elnökének  Körömi  Kázmért,  tagjainak  Mészáros  Józsefné 
képviselőt és külsős tagnak pedig Baranyi Endre Jánosnét javaslom. Beszéltem mindenkivel, 
vállalják a tisztséget. Van-e valakinek más javaslata, vagy kérdése?
Amennyiben  nincs,  kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  a  Jóléti-  Szociális 
Bizottság tagjaival.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

122/2014.(X.30.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai a Jóléti- Szociális Bizottság tagjait az alábbiakban határozza meg:

                                 Jóléti- Szociális Bizottság:
elnök: Körömi Kázmér
tag: Mészáros Józsefné
külsős tag: Baranyi Endre Jánosné

Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: 2014.11.05.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Kérem a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatunk 
módosításával,  az  Ügyrendi  Bizottság  javaslatával  és  a  Pénzügyi  Ellenőrző  és 
Településfejlesztéssel  Foglalkozó  Bizottság  és  a  Jóléti-  Szociális  Bizottság  tagjainak 
megválasztásával kiegészítve. 

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják:

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014.(X.30.) önkormányzati rendelete

10/2000.(III.07.) önkormányzati rendelettel,
22/2000.(XII.14.) önkormányzati rendelettel,
4/2001.(III.06.) önkormányzati rendelettel,
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9/201.(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.09.) önkormányzati rendelettel,
5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelettel,

módosított és egybeszerkesztett

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL 
szóló

8/1998.(XI.24.) Kt. rendelet módosításáról

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

      4./ Napirend: Apc, Hunyadi u. 6.sz. ingatlan

Juhász István polgármester
Már tárgyaltunk az előző ciklusban a Hunyadi u. 6.sz. alatti ingatlanról. Megnéztem, rossz 
állapotban van a lakás, ha Dénes Gyula már nem fog ott lakni, akkor szerintem le kell bontani, 
mert nem alkalmas szociális bérlakának. El kell dönteni, hogy vállaljuk-e ilyen állapotban a 
lakás átvételét. 

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A Hunyadi  u. 6.sz.  alatti  lakás tulajdonosa elhunyt,  de mivel  nincs örökös, így a Magyar 
Állam a tulajdonos. Dénes Gyula továbbra is lakhat az ingatlanban, de az áramot kikötötték és 
csak  úgy  tudná  visszaköttetni,  ha  a  tulajdonos  hozzájárul.  Ha  az  önkormányzat  lenne  a 
tulajdonos,  akkor  mi  hozzá  tudnánk járulni  az  áram visszakötéséhez.  Ingyenes  tulajdonba 
kérnénk az ingatlant és szociális bérlakásként működtetnénk. 

Jancsó István képviselő
Meg kell  gondolni,  mert  nem kevés költségekbe kerülne az önkormányzatnak,  csak terhet 
vállal a nyakába.

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Ha az Állam marad a tulajdonos, akkor az utcára fog kerülni Dénes Gyula és senkije nincs, 
ahová mehetne.

Mészáros Józsefné   képviselő  
Ha az Államtól ingyen kapunk egy ingatlant, akkor éljünk a lehetőséggel és egy ember tud hol 
lakni. Az önkormányzat nem vállal semmiféle nagy felújítást, csak a legszükségesebbeket, ezt 
írásban rögzíteni kell.
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Klajzsovics Ferenc képviselő
Javasolom vegyük át az ingatlant, de a szerződésbe legyen benne, hogy az önkormányzat nem 
vállal semmiféle nagyobb felújítást, ez csak segítség a részünkről.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy elindítsuk az eljárást, a Hunyadi 
u. 6.sz. ingatlant ingyen kérjük az Államtól.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

123/2014.(X.30.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  Hunyadi  u.  6.sz.  alatti  ingatlan  ingyenes 
átvételének lehetőségét az Államtól és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület elindítja az Apc, Hunyadi László út 6.sz. alatti Állami tulajdonú ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét szociális bérlakás céljából.
Megbízzák a jegyzőt a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

       5./ Napirend: Egyebek

Juhász István polgármester
A 70 éven felüliek karácsonyi ajándékcsomagja már hagyomány, kb. 270 főről van szó, 
javasolom továbbra kapjanak kis csomagot, kb. 400 eFt-ba kerülne.

Körömi Kázmér képviselő
Javasolom csomag helyett utalványt kapjanak, annak jobban örülnének az idősek. 

Klajzsovics Ferenc képviselő
Ha utalványt adunk, akkor arra 27 % adót kell kifizetnünk.

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
Például ha 1000,-Ft-os Erzsébet utalványt adunk, akkor az 1.547,-Ft-ba kerül az 
önkormányzatnak.

Mészáros Józsefné képviselő
Javasolom hagyjuk így, csomagot kapjanak, szeretik, várják, örülnek neki, tartsuk ezt a 
rendszert.
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Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a 70 éven felüliek karácsonyra 
ajándékcsomagot kapjanak. A Jóléti- Szociális Bizottság eldönti, milyen csomagok legyenek.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

124/2014.(X.30.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a községben élő 70 éven felüliek részére karácsonyi 
ajándékcsomag adását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület minden 70 éven felüli személy részére karácsonyi csomagot ajándékoz, 
melyre 400 eFt-os keretösszeget határoz meg a tartalék terhére.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2014.12.20.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a polgármesteri fogadóórám hétfőn 9 – 10 óráig, 
szerdán pedig 14 – 15 óráig lesz.

Körömi Kázmér képviselő
Minden  hónap  első  hétfőjén  szeretnék  fogadóórát  tartani,  a  helyet,  ahol  megtarthatom 
szeretném, ha a polgármester úr kijelölné. 

Mészáros Józsefné képviselő
Javasolom kettesével tartsunk fogadóórát, furán néz ki, hogy 1 képviselő tart csak fogadóórát. 
Ezt majd beszéljük meg. 

Juhász István polgármester
Németh Dezső minden évben gyűjt adományokat - ruhát, élelmiszert - a Böjte Csaba által 
vezetett  Dévai  Szent  Ferenc  Alapítványnak.  Saját  autóval  viszi  ki  az  adományokat  és  az 
útiköltséghez kér anyagi támogatást, 30.000,-Ft-ot szeretne az önkormányzattól.  

Mészáros Józsefné képviselő
Támogatom  a  kérést,  ez  legyen  az  apci  önkormányzat  adománya,  hogy  eljusson  a 
gyerekekhez.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Voltak  már  ilyen  jellegű  megkeresések  és  nem  támogattuk,  mert  ez  egy  egyéni 
kezdeményezés, nem az önkormányzat szervezte.
Én  nem  támogatom  a  kérést,  oldja  meg,  ha  én  támogatok  valakit,  akkor  a  szállítást  is 
megoldom.
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Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  Német  Dezsőt  30.000,-Ft 
útiköltséggel támogassuk a Dévára szállítandó adomány szállításához.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan 7 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

125/2014.(X.30.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Németh Dezső kérését – útiköltséghez hozzájárulás 
Dévai adomány szállításához -  és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a kérést elutasítja.
Megbízzák a polgármester a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a hóeltakarítási, síkosságmentesítési munkákat 
meghirdettem a honlapon és a helyi tévében, ezeket a munkákat Németh Dezső vállalkozó 
végezte eddig. Várjuk a jelentkezőket.

Az előző ülésen Halmai László bejelentette, hogy lemond a tiszteletdíjáról, ezt most írásban is 
megerősítette. Polgármester úr felolvassa a levelet.
/A levél a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Gémes Virág képviselő
A csapadékelvezető árkok tisztítását mikorra tervezzük ?

Juhász István polgármester
Szakembereket kérünk fel, de most jön a tél, tavaszra visszatérünk a kérdésre. A kritikus 
helyeket megpróbáljuk megoldani.

Jancsó István képviselő
A Rákóczi  Ferenc  út  nagyon  rossz,  főleg  a  Fűzkúttól  a  Petőfi  térig,  fel  kellene  venni  a 
kapcsolatot a KPM-el. A csapadékvízelvezetés is nagyon rossz állapotban van, burkolt árkot 
lenne jó kialakítani. 

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Felvettük  a  kapcsolatot  a  katasztrófavédelemmel  is  és  földtulajdonosokkal  is,  hogy  ne 
napraforgót ültessenek, mert az nem fogja meg nagy esőzésekkor a földet.
Készítettek egy felmérést, hogy milyen pályázatok kerüljenek kiírásra és mi jeleztük, hogy 
csapadékvíz elvezetésre és utak, járdák felújítására szeretnénk pályázni. 



-  139  -

Juhász István polgármester
A jövő héten felvesszük a kapcsolatot a közútkezelővel  és egyeztetünk, a rózsaszentmártoni 
polgármester asszonnyal is egyeztetek és együtt felkeresnénk a közútkezelőt.

Jancsó István képviselő
A Rákóczi Ferenc úton a középső buszmegállóban nincs tábla, van olyan busz ami meg sem 
áll. A szennyvízberuházás miatt sok helyen megsüllyedt az út.

Juhász István polgármester
A Németh út Kft. jelenleg is végzi a hibajavításokat, ha végeztek be fogom járni velük a falut.

Mészáros Józsefné képviselő
Az Összekötő – Béke utat folytatják ?

Juhász István polgármester
Igen, a jövő héten jönnek.

Körömi Kázmér képviselő
A Baby Bell-el szemben nagyon rossz az út.

Szuhányi József     Rákóczi Ferenc úti lakos
Én személyesen voltam bent Dr. Bulcsu Elemér polgármester úrnál, hogy a Rákóczi Ferenc 
utat végig leaszfaltoztatom, de nem kellett. Konténert is kértem, hogy az árkokból kiszedett 
földet belepakolom, szállítassa el a polgármester, de azt mondta, hogy nincs pénz. 
A szomszédommal Márta Józseffel nem lehetne valamit csinálni?

Juhász István polgármester
Kérem Önöket, hogy aki eljön az ülésre és szeretne hozzászólni, az előtte írásban adja be és 
mi megválaszoljuk, vagy az egyebek napirendbe betesszük. A képviselő-testületi ülést végig 
lehet hallgatni, de hozzászólni nem lehet.

Mészáros József Árpád u. lakó
A csatornafedél az Árpád út végén ott van hagyva évek óta, balesetveszélyes és nem csinál 
senki semmit.

Kodák Norbert     Rákóczi úti lakos
Ha a Hunyadi u. 6.sz. alatti ingatlant átveszi az önkormányzat a hátsó részt el kell bontani 
rögtön, mert balesetveszélyes.

Szűcs József Szabadság úti lakos
A Szabadság út vége és a Bagolyvár felé vezető út nagyon rossz, kátyúzni kellene.

Körömi Kázmér képviselő
Lakossági fórumot is fogok tartani rendszeresen és ezeket a kérdéseket, felvetéseket el lehet 
mondani és én a képviselő-testület elé terjesztem.
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Juhász István polgármester
Nincs  segélykeretem,  de nap,  mint  nap jönnek be gyógyszerhez  segítségért,  tüzelőre,  stb. 
kérem a képviselőket valamennyi keretet állapítsanak meg.

Gémes Virág képviselő
Javasolok 200 eFt-ot polgármesteri segélykeretnek, jön az évvége.

Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez.
2014.10.30-án 22.852 eFt a szabad tartalék jelenleg. 

Mészáros Józsefné képviselő
A 200 eFt mindenképpen kell, itt az évvége.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a polgármesteri segélykeretem 
200.000,-Ft legyen.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

126/2014.(X.30.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a polgármester úr segélykeret meghatározását és az 
alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a polgármester segélykeretét 200.000,-Ft-ban határozza meg.
Megbízzák a pénzügyi csoport vezetőt a határozatban foglaltakról intézkedjen. 

Határidő: azonnal

Felelős: pü.csop.vez.

Juhász István polgármester
Szklenár Tiborné kérelemmel fordult a képviselő-testület, a napirend tárgyalására zárt ülést 
rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.

Z á r t   ü l é s

Klajzsovics Ferenc képviselő, pü.biz. elnöke
A jövő héten jó lenne pénzügyi bizottsági ülést tartani, kedden 15,00 órától itt a hivatalban.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 15,30 órakor bezárja.

kmft.

Juhász István dr. Zsiga Szilvia
polgármester        jegyző

 


