
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2014. december 16-án 15,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében  
               megtartott –  rendkívüli képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirend: 1. Tagi kölcsön zAGYvaság
                   2. Kérelem
                   3. Lukácsné Sipkó Gabriella védőnő kérelme
                   4. Szőkéné Balogh Ágnes kérelme – közvilágítás bővítése /Fűzkút/
                   5. Hulladékszállítási szerződés elfogadása
                   6. Egyebek – József A. úti lakók kérése

Juhász István polgármester
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja.  
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra.

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

     1./ Napirend: Tagi kölcsön zAGYvaság

Juhász István polgármester
Megkérem a jegyzőnőt a napirendet terjessze a testület elé.

dr. Zsiga Szilvia jegyző
 Zagyvaság  Vidékfejlesztési  Közhasznú  Egyesület  azzal  a  kéréssel  fordult  az 
önkormányzathoz,  hogy  részükre  tagi  kölcsönt  nyújtsunk.  Az  egyesület  az  eddigi 
gazdálkodási  gyakorlatának  megfelelően  hitelből  előfinanszírozza  a  saját  működését  és 
utólagos  elszámolással  kapja  meg  a  működési  költségeket  a  Mezőgazdasági  és 
Vidékfejlesztési Hivataltól. Az egyesület a 2015. évi hitelkeretének biztosítása a Hatvan és 
Vidéke  Takarékszövetkezet  részéről  akkor  lehetséges,  ha  2014.  december  31.  napjáig  a 
jelenlegi hitelkeretének még hiányzó részét is feltölti az egyesület. Lakosságszám arányosan 
kérnék a tagi kölcsönt, egyes tag önkormányzatok 100,-Ft/fő összegben, Apcra nézve ez 260 
eFt-ot jelentene. 
Célszerű lenne tagi  kölcsönt nyújtani  a Zagyvaságnak,  mert  hamarosan indul a következő 
pályázati időszak és az egyesület nélkül nem tudunk pályázni . 

Körömi Kázmér képviselő
Mikor kapnánk vissza ezt a kölcsönt 

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Valamikor jövőre, ha kifizetik a számláikat, megkapják a finanszírozást és az újabb hitelkeret 
is rendelkezésre áll.

Mészáros Józsefné képviselő
Javasolom adjuk meg a kért összeget, a szerződésben benne van, hogy 2015. december 31-ig 
visszafizetik a kölcsönt.
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Klajzsovics Ferenc képviselő
Javasolom szavazzuk meg.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy a Zagyvaság Vidékfejlesztési 
Közhasznú  Egyesület  részére  működési  költségei  biztosítására  260.000,-Ft  összegű  tagi 
kölcsönt biztosítsunk, mely összeget a tagi kölcsönszerződés szerint 2015. december 31-ig 
visszafizetik.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

149/2014.(XII.16.) h a t á r o z a t a
Apc  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  a  Zagyvaság 
Vidékfejlesztési  Közhasznú Egyesület  részére működési  költségei  biztosítására 260.000,-Ft 
összegű  tagi  kölcsönt  biztosít  a  határozat  mellékletét  képező  tagi  kölcsönszerződés 
rendelkezései szerint.
Apc Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  a  jelen  előterjesztés  1./  számú mellékletét 
képező kölcsönszerződés szövegét elfogadja és felhatalmazza Apc Község Polgármesterét a 
kölcsönszerződés aláírására. 

Határidő: 2014.12.04.

Felelős: Juhász István Apc község polgármestere

     2./ Napirend: Kérelem

Juhász István polgármester
Információk szerint egy cég 5-6 ha-os telephelyet keres, mert szeretne terjeszkedni, több száz 
munkahelyet létesíteni.
Varga  János  a  21-es  melletti  „csirketelepét”  szeretné  eladni,  mert  abbahagyja  a 
csirketenyésztést.  Ez  a  terület  alkalmas  lenne  telephelynek,  közvetítő  szerepet  tudnánk 
vállalni ebben az ügyben.

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Ahhoz., hogy az érintett területen ipari üzem létesülhessen a rendezési terv módosítására van 
szükség, melyet az önkormányzatnak kell elindítania, ha támogatja a projektet. A terv – erre 
területre  kb. 900 e Ft  (bruttó kb. 1.150 eFt).

Klajzsovics Ferenc képviselő
Támogatom a  projektet,  javasolom 10 millió  Ft-ot  különítsünk  el  a  költségvetésben  és  a 
rendezési terv módosításával bízzuk meg azt a céget, amelyik az előző módosítást végezte. 
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Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy 10 millió Ft-ot különítsünk el a 
projektre és a rendezési terv módosításával bízzuk meg a Völgyzugoly Kft-t.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

150/2014.(XII.16.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  egy  munkahelyteremtő  projekt  elindításának 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület 10.000.000,-Ft-ot különít el a projektre és a rendezési terv módosításával 
megbízzák a Völgyzugoly Kft.-t.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Juhász István polgármester

Klajzsovics Ferenc képviselő 16,00 órakor elhagyja az üléstermet.

       3./ Napirend: Lukácsné Sipkó Gabriella védőnő kérelme

Juhász István polgármester
A védőnő megkeresett azzal, hogy szeretne Gyöngyösön a kórházban helyettesíteni, ezért 
hetente 16 órát töltene Apcon a 40 óra helyett.  Szerettem volna egyeztetni vele, de a héten 
nem értem el.

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Jelenleg a megyei védőnő a szakmai felettese, vele mindenképpen egyeztetni kell ebben az 
ügyben.

Juhász István polgármester
Javasolom napoljuk el a kérést, egyeztetünk a megyei védőnővel és januárban visszatérünk a 
kérdésre. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

151/2014.(XII.16.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a védőnő kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület elnapolja a döntést, januárban visszatér a kérdésre. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.
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Határidő: folyamatos

Felelős: Juhász István polgármester

     4./ Napirend: Szőkéné Balogh Ágnes kérelme – közvilágítás bővítése

Juhász István polgármester
A Rákóczi Ferenc utat a Dobó úttal összekötő útra „fűzkút” szeretnének a lakók közvilágítást, 
mert nagyon sötét van azon a szakaszon. Beszéltem Havellant Lászlóval és 38.000,-Ft-ért 
felszereli a lámpatestet, ha a testület úgy dönt.

Mészáros Józsefné képviselő
Javasolom szereltessük fel. 

Körömi Kázmér képviselő
Egyetértek, szereltessük fel a lámpatestet.

Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  „fűzkúthoz”  lámpatestet 
szereltessünk fel 38.000,-Ft összegért.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

152/2014.(XII.16.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a „Fűzkúthoz” lámpatest felszerelésének lehetőségét 
és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  1  db  lámpatestet  szereltet  fel  a  Rákóczi  Ferenc  utat  a  Dobó  úttal 
összekötő útra „Fűzkúthoz” 38.000,-Ft összegben.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2014.12.31.

Felelős: Juhász István polgármester

     5./ Napirend: Hulladékszállítási szerződés elfogadása

Juhász István polgármester
Mindenki  megkapta  a  Hulladékgazdálkodási  Közszolgáltatási  Szerződés  tervezetet.  A 
szerződés 1 évre szól, a díjak nem lesznek magasabbak. Jövőre átalakul a hulladékszállítás, 
elindul  a  szelektív  gyűjtés,  új  kukákat  kapnak  az  ingatlan  tulajdonosok és  súlyra  fogunk 
fizetni, kinek mennyi hulladék keletkezeik, az után fizet. 
Van-e kérdés, hozzászólás a szerződéssel kapcsolatban.
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Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést aláírjam.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

153/2014.(XII.16.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  Hatvan  és  Térsége  Hulladékgazdálkodási  és 
Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  kötendő 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  tagjai  a  szerződést  elfogadják,  megbízzák  a  polgármestert  annak 
aláírásával.

Határidő: 2014.12.31.

Felelős: Juhász István polgármester

     6./ Napirend: Egyebek

Juhász István polgármester
A József utcai lakók panaszlevelet küldtek, melyben leírják hogy több ingatlan nagyon rossz 
állapotban van, életveszélyes, sok a hulladék, rágcsálók, ebben kérik a segítségünket.
A levelet mindenki megkapta, kérem mondjanak véleményt.

Mészáros Józsefné képviselő
5 ingatlanról van szó, külön-külön kellene kezelni őket, javasolom menjünk ki és nézzük meg 
őket, pl. a József u. 31.sz. alatti ingatlan életveszélyes.

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Hatvanba  az  építésügyi  hatóságnak  kell  írni  egy  levelet  és  ő  kötelezi  a  tulajdonost  a 
helyreállításra.

Juhász István polgármester
A  költségvetésben  el  kell  tenni  egy  bizonyos  összeget  olyan  ingatlanokra  melyek 
életveszélyesek, a veszélyhelyzet elhárítására. 

Mészáros Józsefné képviselő
A levélben szereplő Erzsébet utca 35, 37.sz. szerintem nem olyan fontos, sokkal  fontosabb  a 
József u. 31. és a József u. 18.sz. alatti ingatlanok.

Körömi Kázmér képviselő
József u. 31.sz. alatt, ahol Kovács Tibor lakik, esetleg lehetne egy lakókonténert felállítani az 
udvarban és elbontani a házat.
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Juhász István polgármester
Az építési hatóságnak írunk egy levelet és beszélünk Kovács Tibivel, hogy egy lakókocsis 
megoldás  jó lenne-e neki. 
A jövő évi költségvetésbe tegyünk el egy összeget ezekre az ingatlanokra, a veszélyhelyzet 
elhárítására.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

154/2014.(XII.16.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a József úti lakók kérését és az alábbi határozatot 
hozzák:
A  veszélyes  ingatlanokkal  kapcsolatban  a  képviselő-testület  megkeresi  az  építésügyi 
hatóságot.  A  jövő  évi  költségvetésben  különít  el  egy  összeget  a  veszélyes  ingatlanokkal 
kapcsolatos teendőkre.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: Juhász István polgármester

Körömi Kázmér képviselő, Jóléti-Szociális Bizottság elnöke
Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy a Jóléti-Szociális Bizottsághoz 27 kérelem érkezett, 
19 főnek adtunk segélyt, összesen 95.000,-Ft-ot. 14 fő kapott fát, 5 fő készpénzt, de ebből 2 fő 
élelmiszert. 188.380,-Ft-unk volt, ebből kiosztottunk 95.000,-Ft-ot, 93.380,-Ft-unk maradt.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 16,35 órakor bezárja.

kmft.

Juhász István dr. Zsiga Szilvia
                        polgármester        jegyző


