
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2014. november 26-án 13,25 órakor a – művelődési ház középső termében 
               megtartott –  képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirendek:

1.  Két ülés között történtekről tájékoztató                        
2. Segélykérelmek

-  Szociális bérlakás kérelmek
-  Szociális tűzifa kiutalása

3. 2014.11.04-i pénzügyi bizottsági ülés témái:
-  70 éven felüliek karácsonyi csomag
-  Jóléti- Szociális Bizottság segélykeret
-  Telekvásárlás
-  Védőnő eszközbeszerzés

4. Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás Társulási Tanácsába történő tag delegálása
és a Társulás Elnökének megválasztása

5. Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás
Társulási Tanácsába történő tag delegálása és a Társulás
Elnökének megválasztása, a társulási megállapodás módosítása
és Kerekharaszt Község csatlakozása.

6. Hóeltakarítás pályázat
7. Hatvani Rendőrkapitányság kérése
8. Temető bővítés
9. Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.  A 
napirendek tárgyalása előtt szeretném tájékoztatni a két ülés között történtekről a jelenlévőket, 
mivel ezt nem kell napirendi pontként tárgyalni a testületnek a törvény szerint.
Felolvassa a két ülés között történtekről szóló tájékoztatót.
/A tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva./ Annyival szeretném kiegészíteni a tájékoztatót, 
hogy KÖZÚT-nak írtunk egy levelet és megcsinálták a Rákóczi F. utat. A tegnapi napon a 
testület és én továbbképzésen vettünk részt Hatvanban. Van-e kérdés, észrevétel.
Amennyiben nincs, köszönöm, hogy meghallgattak.

Javasolom, hogy zárt üléssel kezdjünk, mivel a segélykérelmekről lesz szó, a 3. napirendi 
ponton belül szerepel telekvásárlás és a hóeltakarítási pályázat, ami a 6. napirendi pont ezeket 
zárt ülés keretében tárgyaljuk, utána nyílt ülésen haladjunk sorba.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják a javasolt napirendi 
pontokat.
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    1./ Napirend: Segélykérelmek ; telekvásárlás ; hóeltakarítási pályázat 

Juhász István polgármester
A napirend tárgyalására idejére zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.
Kérek minden érdeklődőt, hogy fáradjon ki a teremből.

Z á r t    ü l é s

Jancsó István képviselő 14,00 órakor elhagyja az üléstermet.

   2./ Napirend: 2014.11.04-i pénzügyi bizottsági ülés témái

Juhász István polgármester
Megkérem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy a napirendet terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A  pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  70  éven  felüliek  karácsonyi  ajándékcsomag  adását  és 
javasoljuk, hogy 600 eFt-os keretet határozzon meg a testület a csomagokra. 

Körömi Kázmér képviselő
A Jóléti-Szociális Bizottság is foglalkozott a kérdéssel, 346 fő a 70 éven felüli a községben, 
kértünk árajánlatokat, érkezett 1650,-Ft/csomag, 1700,-Ft/csomag és várunk még ajánlatokat, 
amelyik olcsóbb lesz azt fogadjuk el.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet  azzal,  hogy a 70 éven felüliek karácsonyi 
ajándékcsomagjára 600.000,-Ft-os keretösszeget határozzunk meg. 

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

134/2014.(XI.26.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a községben élő 70 éven felüliek részére karácsonyi 
csomag ajándékozásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület 600.000,-Ft  keretösszeget határoz meg a községben élő 70 éven felüliek 
karácsonyi ajándékcsomag összeállítására.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2014.12.15.

Felelős: polgármester
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Juhász István polgármester
A  pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  Jóléti-Szociális  Bizottság  segélykeret  emelésének 
lehetőségét, kérem a bizottság elnökét a javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénzügyi biz. elnöke
A  bizottság  javasolja  a  testületnek,  hogy  150.000,-Ft-tal  emelje  meg  a  Jóléti-Szociális 
Bizottság segélykeretét. 

Juhász István 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

135/2014.(XI.26.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  Jóléti-Szociális  Bizottsági  segélykeret 
megemelésének lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület 150.000,-Ft-tal megemeli a Jóléti-Szociális Bizottság segélykeretét.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
A  védőnő  eszközbeszerzés  kérését  szintén  megtárgyalta  a  pénzügyi  bizottság,  kérem  a 
bizottság elnökét terjessze a testület elé a javaslatukat. 

Klajzsovics Ferenc pénzügyi biz. elnöke
A  bizottság  megtárgyalta  a  védőnői  eszközökre  beérkezett  3  árajánlatot  és  a  legolcsóbb 
árajánlatot javasolja a testületnek elfogadni, a MED CONT Kft. 300.800,-Ft-os ajánlatát.

Juhász István polgármester
Kérem a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy MED CONT 300.800,-Ft-os 
árajánlatát fogadjuk el a védőnői eszközök megvételére.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

136/2014.(XI.26.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  védőnői  szolgálathoz  szükséges  eszközök 
megvásárlására beérkezett árajánlatokat és az alábbi határozatot hozzák:
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A  képviselő-testület  a  MED  CONT  Kft.  árajánlatát  fogadja  el  az  alábbi  eszközök 
megvételére:  doppler,  hallásvizsgáló  /gyermek,  felnőtt/,  vérnyomásmérő,  digitális 
személymérleg, összesen 300.800,-Ft összegben. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2014.12.15.

Felelős: polgármester

     3./ Napirend: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
                            Társulás Társulási Tanácsába történő tag delegálása és a Társulás Elnökének 
                             megválasztása.

Juhász István polgármester
A határozati javaslatokat mindenki megkapta, 3 határozatot kellene elfogadnunk, az első a 
társulási tanácsba tag delegálása, a második a tárulási tanács elnökének megválasztása,  a 
harmadik pedig a társulási tanács megállapodás módosítás elfogadása. 
Van-e kérdés, észrevétel a határozati javaslatokkal kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 3 határozati javaslattal.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

137/2014.(XI.26.) 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  határoz,  hogy  a Magyarország helyi 
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  94.§  (2)  bekezdése  alapján  a  Társulási 
Megállapodás VIII.  résznek 1.  pontjában meghatározottak figyelembevételével  a társulási  tanácsba 
tagként Juhász István Urat Apc Község polgármesterét delegálja. 

Határidő: 2014.12.10.

Felelős:  Juhász István Apc Község polgármestere

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

138/2014.(XI.26.) 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 határoz, hogy a Társulási Tanácsülés 
soron következő ülésén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
95.§ (1) bekezdése alapján a Társulási Megállapodás VIII.  résznek 1.3. pontjában meghatározottak 
figyelembevételével a Társulási Tanács Elnökének Horváth Richárdot Hatvan Város polgármesterét  
javasolja megválasztani. 
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Apc Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Juhász István Asszonyt/Urat, mint Apc 
Község  Polgármesterét,  hogy  Társulás  Társulási  Tanács  tagjaként  Apc  Községi  Önkormányzat  
képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: soron következő társulási tanácsülés

Felelős: Juhász István Apc Község polgármestere

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

139/2014.(XI.26.) 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 határoz, hogy  a  Hatvan és Környéke 
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  Társulási  Megállapodásának 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen határozati javaslat 1./ számú melléklete 
szerint tartalommal jóváhagyja.

Apc Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász István Urat, mint Apc Község 
Polgármesterét, hogy Társulás Társulási Tanács tagjaként Apc Községi Önkormányzat képviseletében 
a  társulási  tanácsi  ülésen  jelen  határozatnak  megfelelően  szavazati  jogát  gyakorolja,  és  Társulási  
Megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét aláírja.

Határidő: 2014.12.10.

Felelős: Juhász István Apc Község polgármestere

      4./ Napirend: Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási Tanácsába
                              történő tag delegálása és a Társulás Elnökének megválasztása, a társulási 
                              megállapodás módosítása és Kerekharaszt Község csatlakozása

Juhász István polgármester
A szennyvíz-beruházási társulással kapcsolatban 4 határozati javaslatot kaptunk , mindenki 
megkapta. Az első határozati javaslat a társulási tanácsba tag delegálásáról szól, a második a 
társulás elnökének megválasztásáról, a harmadik a társulási megállapodás módosításáról, a 
negyedik pedig Kerekharaszt csatlakozásáról.
Van-e kérdés, észrevétel a határozati javaslatokkal kapcsolatban.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Kerekharaszt csatlakozása nem befolyásolj az elszámolást ?

Juhász István polgármester
Hatvan annak idején kizárta Kerekharasztot a szennyvízberuházásból, így nem valósult meg a 
szennyvízberuházás, mert egyedül nem pályázhatott. Kerekharaszt kérte a 3. ütemhez a 
felvételét, hogy el tudjon indulni náluk is a szennyvízberuházás.
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Pénzügyi  vonzata  nem  lesz,  a  lezáráshoz  nincs  köze,  ha  a  csatlakozik  Kerekharaszt,  de 
egyedül nem tudják megvalósítani a beruházást. Ezt megkérdeztük Hatvanban és ezt a választ 
kaptuk.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 4 határozati javaslattal.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

140/2014.(XI.26.) 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  határoz,  hogy  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi 
CLXXXIX.  törvény 94.§ (2) bekezdése alapján a Társulási  Megállapodás V. résznek 1. pontjában 
meghatározottak figyelembevételével a társulási tanácsba Juhász Istvánt - 3032 Apc, Erzsébet u. 5.  
szám alatti lakost – Apc Község polgármesterét delegálja. 

Határidő: azonnal

Felelős: Juhász István Apc Község polgármestere 

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

141/2014.(XI.26.) 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 határoz, hogy a Társulási Tanácsülés soron következő ülésén  a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95.§ (1) bekezdése alapján a Társulási 
Megállapodás  VI.  résznek  1.  pontjában  meghatározottak  figyelembevételével  a  Társulási  Tanács 
Elnökének Horváth Richárdot Hatvan Város polgármesterét javasolja megválasztani. 

Apc  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  felhatalmazza  Juhász  Istvánt,  mint  Apc  Község. 
Polgármesterét, hogy Társulás Társulási Tanács tagjaként Apc Községi Önkormányzat képviseletében 
a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: soron következő társulási tanácsülés

Felelős: Juhász István Apc Község polgármestere

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

142/2014.(XI.26.) 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  határoz,  hogy  a  Hatvan és  Térsége Szennyvíz-beruházási  Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen határozati javaslat 1./ 
számú melléklete szerint tartalommal jóváhagyja.
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Apc Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Juhász István Urat, mint Apc Község 
Polgármesterét, hogy Társulás Társulási Tanács tagjaként Apc Községi Önkormányzat képviseletében 
a  társulási  tanácsi  ülésen  jelen  határozatnak  megfelelően  szavazati  jogát  gyakorolja,  és  Társulási  
Megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét aláírja.

Határidő: soron következő társulási tanácsülés

Felelős: Juhász István Apc Község polgármestere

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

143/2014.(XI.26.) 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 hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társuláshoz csatlakozzon Kerekharaszt Község Önkormányzata.

Apc Községi   Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a Hatvan és  Térsége Szennyvíz-beruházási  
Társulás tagja elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodás szövegét, azt magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és  
felhatalmazza Juhász Istvánt Apc Község polgármesterét a társulási megállapodás aláírására.

Határidő: a társulási tanács soron következő ülése

Felelős: Juhász István Apc Község polgármestere

Juhász István polgármester
A tegnapi napon kaptuk meg az előterjesztést a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú Kft.  felügyelőbizottsági  tagjának lemondásáról,  új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és a társasági szerződés módosításáról. 2 határozati 
javaslat van az előterjesztésben.

Jegyzőnő felolvassa a határozati javaslatokat.

Juhász István polgármester
Van-e kérdés, észrevétel a határozati javaslatokkal kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 2 határozati javaslattal.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

144/2014.(XI.26.) h a t á r o z a t a    
Apc  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság  (cg.száma:  10-09-033600,  székhely:  3000  Hatvan,  Kossuth  tér  2.)  tagja  akként 
határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja elfogadja Zsámboki Sándor 
5126 Jászfényszaru, Petőfi Sándor utca 9. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag tisztségről 
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való lemondását és igennel szavaz Sándor Sándor 5126 Jászfényszaru, Honvéd utca 25. szám 
alatti lakos felügyelőbizottsági taggá történő megválasztására a társaság e tárgyban tartandó 
taggyűlése  napjától  2017.  május  31.  napjáig  tartó  határozott  időtartamra  akként,  hogy  a 
felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül látja el. 

Apc Községi Önkormányzat felhatalmazza Juhász Istvánt Apc Község  polgármesterét, hogy 
a  soron  következő  taggyűlésen  Apc  Községi  Önkormányzat  tagot  képviselje,  helyette  és 
nevében tagsági jogokat Apc Községi Önkormányzat jelen képviselő-testületi határozatában 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen

Felelős: Juhász István Apc Község polgármestere 

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

145/2014.(XI.26.) h a t á r o z a t a    
Apc  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság  (cg.száma:  10-09-033600,  székhely:  3000  Hatvan,  Kossuth  tér  2.)  tagja  akként 
határoz,  hogy  a  társaság  soron  következő  taggyűlésén  igennel  szavaz  Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság társasági szerződés módosításáról jelen határozati javaslat 1./ számú mellékletében 
meghatározott tartalommal.

Apc Községi Önkormányzat felhatalmazza Juhász Istvánt Apc Község  polgármesterét, hogy 
a soron következő ülésen Apc Községi Önkormányzat tagot képviselje, helyette és nevében 
tagsági  jogokat  Apc  Községi  Önkormányzat  jelen  képviselő-testületi  határozatában 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: A társaság soron következő taggyűlése

Felelős: Juhász István Apc Község polgármestere 

     5./ Napirend: Rendőrkapitányság kérése

Juhász István polgármester
A Hatvani Rendőrkapitányság kérését a pénzügyi bizottság megtárgyalta, kérem a bizottság 
elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
Azzal a kéréssel fordult a testülethez a hatvani rendőrkapitány úr, hogy a rendőrök év végi 
jutalmazásában segítsünk. A bizottság javasolja a testületnek, hogy 100.000,-Ft-os keretet 
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határozzon  meg  a  rendőrök év  végi  jutalmazására,  a  polgármester  úr  beszéljen  a  hatvani 
kapitány úrral, hogy az apci rendőröket támogassa.

Juhász István polgármester
Kérem a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy 100.000,-Ft-os  keretösszeget 
határozzunk meg a rendőrök év végi jutalmazására, beszélek a kapitány úrral, hogy az apci 
rendőröket támogassa a 100.000,-Ft-ból.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

146/2014.(XI.26.) h a t á r o z a t a    
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Hatvani Rendőrkapitányság anyagi támogatás - év 
végi jutalmazás - kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  100.000,-Ft-os  keretösszeget  határoz  meg  az  apci  rendőrök  év  végi 
jutalmazására.  Megbízzák  a  polgármestert  a  hatvani  rendőrkapitány  úrral  egyeztessen  a 
személyeket illetően, ill. a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2014.12.15.

Felelős: polgármester

     6./ Napirend: Temető bővítés

Juhász István polgármester
A pénzügyi  bizottság szintén megtárgyalta  a temető melletti  kert - Újtemető u. 3.sz. alatti 
ingatlanhoz  tartozó  kert  -  megvételének  lehetőségét,  kérem  a  bizottság  elnökét,  hogy  a 
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta a temető melletti kert megvételének lehetőségét és nem javasolják a 
testületnek a területvásárlást.

Juhász István polgármester
Kérem a testület tagjait szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával, hogy ne vásároljuk 
meg a területet.

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

147/2014.(XI.26.) h a t á r o z a t a    
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Újtemető u. 3.sz. alatti lakóingatlanhoz tartozó 
kert megvételének lehetőségét - temető bővítéshez - és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület nem kívánja megvásárolni a területet.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: 2014.12.15.

Felelős: polgármester

      7./ Napirend: Egyebek

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság tárgyalta a dolgozók részére karácsony jutalom lehetőségét is, kérem a 
bizottság elnökét terjessze a testület elé a javaslatukat.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A pénzügyi  bizottság  -  4  mellette,  3  ellene  szavazattal  -  javasolja  a  testületnek,  hogy a 
dolgozók kapjanak év végi jutalmat, 45 fő részére összesen 1.864.000,-Ft összegben Erzsébet 
utalványt. 

Juhász István polgármester
Kérem a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy a  dolgozók  /45  fő/  év  végi 
jutalmat kapjanak Erzsébet utalvány formájában, 1.864.000,-Ft összegben. 

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – 4 igen, 2 tartózkodás szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák: 

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

148/2014.(XI.26.) h a t á r o z a t a    
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  az  önkormányzati  dolgozók  jutalmazásának 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület  45 fő dolgozót - Erzsébet utalvány formájában – jutalomban részesít, 
összesen 1.864.000,-Ft összegben.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2014.12.15.

Felelős: polgármester
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Körömi Kázmér képviselő
A szociális tűzifáról szeretném tájékoztatni a jelenlévőket.
A Jóléti - Szociális Bizottság megtárgyalta a beérkezett kérelmeket, és megpróbálta azokat a 
legjobb tudása szerint elbírálni. Közel kettőszáz kérelem érkezett be és még talán a mai nap is 
érkezik. A tűzifa támogatás BM 2014-es pályázatán Apc település 551.180,-Ft, vissza nem 
térítendő támogatást nyert el. Ez a pénzösszeg 31 erdei m3 fa megvásárlására elegendő, ami 
75 rászoruló részére nyújtott  volna segítséget.  Hogy minél  több rászoruló juthasson tűzifa 
támogatáshoz, a képviselő-testület ezt az összeget megtoldotta további 400.000,-Ft-tal, így 45 
erdei m3 tűzifa, 108 rászorulónak nyújt további segítséget. Mivel a szállítást végző kamion 50 
erdei m3 fát tud leszállítani, a Jóléti - Szociális Bizottság úgy döntött, hogy a Jóléti - Szociális 
Bizottság segélykeret terhére (ami 115.620,-Ft), további 5 erdei m3 fával kiegészíti a 45 erdei 
m3 fát 50 erdei m3-re. Így a fa fajlagos szállítási költségét is figyelembe véve, ami 21.336,-Ft/ 
m3,  a  leggazdaságosabban  kerül  kiszállításra.  Az  50  erdei  m3 fa  120  rászorulónak  nyújt 
segítséget remélhetőleg. Természetesen lesznek akik most nem kapnak, nem jut ebből a tűzifa 
támogatásból. De a most, újonnan alakult Jóléti - Szociális Bizottság a jövőben el fog végezni 
egy felmérést annak érdekében, hogy minél tisztább képet kapjon arról, hogy kik azok, akik 
valóban krízis helyzetben vannak és a törvény által meghatározott "rászorultság" kategóriába 
beletartoznak.

Juhász István polgármester
Szeretném  megkérni  a  képviselőket,  gondolkodjanak  azon,  hogy  a  községben  parkoló 
buszokat hol tudnánk elhelyezni úgy, hogy ne zavarja a lakosságot, kijelölni számukra egy 
helyet.  Erre helyi rendeletet kellene alkotnunk. 

Kerékgyártó László Iskola u. lakos
Pár mondatban szeretnék hozzászólni az elmúlt testületi üléshez.
- Köszönjük, hogy Halmai László alpolgármester úr lemondott a tiszteletdíjáról, a többieket is 
vártuk volna, hogy ugyanezt tegyék, mert azt mondták, hogy nem a pénzért csinálják. Pl. terek 
kialakítására is fel lehetne használni a tiszteletdíjakat.
- A polgárőrök támogatása CB rádióval – illő lett volna az asztalhoz ültetni az ajándékozó cég 
képviselőit.
-  Karácsonyi  csomag  a  70  éven  felülieknek:  egy  tál  ételre  ha  megvendégelnénk  a 
rászorulókat,  jobban  örülnének,  mint  a  csomagnak,  mert  társaságban  lennének,  családias 
légkörre lenne szükség karácsonykor. A Jóléti-Szociális Bizottság jobban figyelhetne erre.
-  Karácsonyi  díszkivilágítás:  A  Petőfi  teret  jobban  ki  kellene  világítani,  a  betlehemet, 
karácsonyfa állítást,  forralt  bor, sütemény kínálást  visszahozni, mert ez hozza össze a falu 
lakosságát. 
- Képviselői fogadóóra: A 6 képviselő között fel lehetne osztani a falut, az jobb lenne, mint a 
fogadóóra szerintem. Minden képviselő a saját területén tehetne sétákat és elbeszélgetne az 
emberekkel, látná a problémákat. 
A polgármester úr kérte, hogy írásban nyújtsuk be a kérdéseinket, mindig azt mondják, hogy 
sok a papírmunka, spórolni kell, mégis bevezetik.
Az  adott  napirendi  ponthoz  hogy  hozzászóljunk,  ezt  az  SZMSZ-be  módosíthatnák,  ezen 
változtatni lehetne.
A zárt ülésekkel kapcsolatban kérném, hogy a végére hagyják a zárt ülést, mert aki dolgozik 
nem biztos hogy meg tudja várni a zárt ülés végét. 
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Juhász István polgármester
A törvény nem szabályozza, hogy az állampolgárok hozzászólhatnak, vagy nem a testületi 
ülésen.  Az  SZMSZ-ünkben  benne  van,  hogy  nyílt  testületi  ülésen  részt  vehetnek  az 
állampolgárok és hozzászólhatnak, de nem szabad összekeverni a közmeghallgatással, mert 
ott mondhatják el a problémáikat. 
Zárt üléssel kapcsolatban – Jancsó István képviselőnek is dolgozni kellett mennie, ezért kellett 
az elejére tenni a zárt ülést. 
Karácsonyi díszkivilágítás, fenyőfaállítás, stb. – sajnos a falu részéről érdektelenné vált, egyre 
kevesebben jöttek  el,  nem volt  rá  igény.  Bárki  kezdeményezhet,  megszervezheti  újra,  mi 
segítünk mindenben, vállalja fel valaki a szervezést.
Karácsonyi csomag – jó ötlet a vacsora, de sajnos a koruknál kifolyólag sokan nem tudnának 
eljönni, ez a kis csomag csak gesztus jellegű.
Polgárőrség  támogatása  –  elnézést,  én  hibáztam,  hogy  nem  hívtam  ide  az  asztalhoz  az 
ajándékozó cégek képviselőit.     
Képviselői  tiszteletdíj  –  2015.  január,  februárban  újra  tárgyaljuk  a  tiszteletdíjakat,  a 
költségvetés tervezésekor.

Mészáros Józsefné képviselő
Tiszteletdíjakkal  kapcsolatban  erre  az  évre  már  nem akartunk  változtatni,  január,  február 
hónapban tárgyaljuk újra és döntünk.
Karácsonyi csomag – 370 fő kap csomagot, ennyi embert elhelyezni egyszerre nem tudnánk 
sehol és esetleg aki nem tud eljönni, azzal mi lesz ? Ez egy jelképes ajándék, örülnek neki az 
idősek. Ez a javaslat bonyolult, kivitelezhetetlen.    
Fogadóóra  –  Szerintem nem kell  felosztani  a  falut,  jó  ez  a  fogadóóra,  aki  akar  eljön  és 
elmondja a gondjait.
Karácsonyi ünnepségek – Véleményem szerint a közösség megvan a faluban és van műsor, 
falukarácsony,  tea,  ezt  kellene  kicsit  színvonalasabbá  szervezni,  de  ebben  természetesen 
segítünk.

Szuhányi József Rákóczi F. úti lakos
A buszokkal  kapcsolatban javasolom,  hogy a Posta  mellett  3 busz is  elfér  és senkit  nem 
zavarna.

Mészáros József Árpád u. lakos
Ki az, aki a mellettünk lévő „régi vásártér” területre több autó levelet hordat, ami tele van 
szeméttel. Felháborító és megkérem Körömi Kámért, hogy fényképezze le.

Juhász István polgármester
Én engedélyeztem a levélhordást, mivel önkormányzati terület, szemét nem lehet benne, csak 
levél, de kimegyünk és megnézzük.

Klajzsovics Ferenc képviselő
A tiszteletdíjjal kapcsolatban, 2 ciklussal ezelőtt alakult ki, én voltam aki javasoltam, hogy 
ingyen végezzék a képviselők a munkát. Nem nagy összegek a tiszteletdíjak. A játszóterek 
felújítása,  a Renault  gépkocsi  vásárlás  a  lemondott  tiszteletdíjból  lett  megvásárolva,  utána 
bement a költségvetésbe. Januárban visszatérünk és döntünk a tiszteletdíjakkal kapcsolatban.
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Körömi Kázmér képviselő
A  fogadóórával  kapcsolatban  december  1-jén,  16-17-én  itt  leszek  a  könyvtárban,  bárki 
megkereshet a problémákkal.
A testületi ülések kezdési időpontja délután 5, vagy 6 óra is lehet.

Radics Judit Kisebbségi Önk. képviselő
3 fős munkacsoportot szeretnénk létrehozni, ebben kérnénk a segítséget, a polgármester úrra 
gondoltunk és a Jóléti-Szociális Bizottság  részéről 1 főre, aki tagja lenne a munkacsoportnak.

Juhász István polgármester
Semmi akadálya, megbeszéljük.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 15,00 órakor bezárja.

kmft.

    Juhász István              dr. Zsiga Szilvia
    polgármester         jegyző

                                                      
  


