
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015. május 27-én 9,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében  
               megtartott –  képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Két ülés között történtekről tájékoztató.

Napirend: 1. Segélykérelmek
                   2. Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás módosított Társulási 
                       Megállapodásának megtárgyalása 
                   3. Gulics Norbert kérelme
                   4. Bogdán Tibor kérelme
                   5. Egyebek   

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A napirendek tárgyalása előtt megkérdezem, a két ülés között történtekről szóló tájékoztatóval 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.

Klajzsovics Ferenc képviselő
A Swietelsky Kft.-vel mi a helyzet ?

Juhász István polgármester
Hétfőn jönnek ellenőrizni a hibák kijavítását, de a mai napi nem javítottak ki semmit. Kalmár 
úr a héten személyesen megkeres és együtt megnézzük a hibákat.

Gémes Virág képviselő
Zsámba Gézánéval mit tárgyaltatok ?

Juhász István polgármester
Beszéltem az ÁFÉSZ elnöknővel az úttal kapcsolatban, de ő falusi turizmust tervez már évek 
óta azon a területen, így nem tudtunk megegyezni. 

Mészáros Józsefné képviselő
A „Rajcsik” bánya feljárót a Közösen Apcért Egyesület rendbe teszi ?

Juhász István polgármester
Tanösvényt terveznek, közmunkás segítséget kértek és talán rendbe van, elfolyik a 
csapadékvíz, ők vállalták.
A civil kerekasztal is megalakult, remélhetőleg működni fog.
Van-e még kérdés, észrevétel a két ülés között történtekkel kapcsolatban.
Amennyiben nincs, javasolom az alábbi napirendi pontokat:
1. Segélykérelmek
 2. Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás módosított Társulási 
    Megállapodásának megtárgyalása 
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 3. Gulics Norbert kérelme
 4. Bogdán Tibor kérelme – telefonon visszavonták a kérelmet, így levesszük a napirendről
 5. Rendezési terv módosítás
 6. Egyebek   

Kérem a képviselőket, aki a javasolt napirendi pontokkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

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

     1./ Napirend:  Segélykérelmek

Juhász István polgármester
Megkérem Körömi Kázmért a Jóléti-Szociális Bizottság elnökét, hogy a segélykérelmekkel 
kapcsolatos napirendet terjessze a testület elé. 

Körömi Kázmér Jóléti-Szociális Bizottság elnöke
Április 27-én és május 26-án tartottunk bizottsági ülést, az alábbi javaslatot terjesztem a 
testület elé.
Április 27-én  a bizottság 10 beérkező kérelmet vizsgált meg, amelyből 7 esetben , összesen 
30.000,-Ft segélyt javasol a bizottság  (2 esetben élelmiszercsomag 3 eFt, 4 eFt,  5 esetben 
pénzösszeg 5 eFt, 3 eFt, 5 eFt, 5 eFt, 5 eFt). Egy esetben fát, míg két esetben elutasító döntést 
hozott a bizottság.
Az induló egyenlegünk 627.420,-Ft volt, ebből a megszavazott összeg 30.000,-Ft, a 
maradvány 597.420,-Ft. 
Május 26-án a beérkezett kérelmezőknél helyszíni  környezettanulmányt folytattunk le, majd 
így hoztunk döntést. 5 kérelem érkezett be, ebből 4 esetben összesen 20.000,-Ft-ot (5 eFt, 5 
eFt, 5 eFt, 5 eFt), egy esetben 5 eFt-tot javasol a bizottság, ami  a kérelmező házánál történő 
fűkaszálást fedezi.  Ez mindösszesen 25.000,-Ft. 
Felmerült a favágással kapcsolatban további kiadás is, ezek a következők: 10.720,-Ft, 3.420,-
Ft, 5.880,-Ft, azaz mindösszesen 20.020,-Ft költséget jelent, ami benzin, olaj és lánc vételét 
tartalmazza. Az összevágott fa 5, a bizottság által megszavazott család részére volt elég.
Az egyenlegünk május hónapban 597.420,-Ft-ról indult, ebből segélyre 25.000,-Ft-tot, míg az 
egyéb felmerült kiadásokra 20.020,-Ft-tot , mindösszesen 45.020,-Ft-tot fordítottunk. A záró 
egyenlegünk 552.400,-Ft.
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy amennyiben egyetért a bizottság javaslatával , úgy azt 
fogadja el.

Juhász István polgármester
Van-e kérdés, észrevétel a Jóléti-Szociális Bizottság javaslatával kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a május 26-án megtartott 
bizottsági ülésen javasolt 5 főnek összesen 25.000,-Ft segély kiosztásával.

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

57/2015.(V.27.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  Jóléti-Szociális  Bizottság  2015.04.27-én 
megtartott ülésén elbírált segélykérelmeket és az alábbi határozatot hozzák:  
A képviselő-testület egyetért a bizottság javaslatával, 7 családnak 30.000,-Ft segélyt állapít 
meg (2 esetben élelmiszercsomag 3 eFt, 4 eFt,  5 esetben pénzösszeg 5 eFt, 3 eFt, 5 eFt, 5 eFt, 
5 eFt). 1 család részére fát biztosít, két esetben elutasítja a segélykérelmet a testület.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.06.10.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a május 26-án megtartott bizottsági ülésen 
javasolt 5 főnek összesen 25.000,-Ft segély kiosztásával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

58/2015.(V.27.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  Jóléti-Szociális  Bizottság  2015.05.26-án 
megtartott ülésén elbírált segélykérelmeket és az alábbi határozatot hozzák:  
A képviselő-testület egyetért a bizottság javaslatával, 5 családnak 25.000,-Ft segélyt állapít 
meg (5.000,-Ft/fő). 
A  képviselő-testület  a  favágással  kapcsolatban  felmerült  kiadásokat  elfogadja.  (összesen 
20.020,-Ft költséget jelent, ami benzin, olaj és lánc vételét tartalmazza).
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.06.10.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Mivel személyi kérdésről lesz szó zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.

Z á r t    ü l é s

     2./ Napirend:  Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás módosított 
                              Társulási Megállapodásának megtárgyalása 
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Juhász István polgármester
Május 30-ig el  kell  fogadnunk a Heves megyei  Regionális  Hulladékgazdálkodási  Társulás 
társulási megállapodás módosítását, kérem a képviselőket, aki ezzel egyetért kézfelemeléssel 
jelezze:

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

60/2015. (V.27.) h a t á r o z a t a
Apc  Községi  Önkormányzat  képviselő  testülete,  mint  a  Heves  Megyei  Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., továbbiakban: Társulás) 
tagönkormányzata,  a  Társulás  a  korábban  hatályos  társulási  megállapodását  az  időközben 
bekövetkezett  jogszabályváltozásra  (a  hulladékról  szóló  2012.  évi  CLXXXV.  törvény, 
valamint  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény),  illetve  egyes 
tagönkormányzatok  indítványára  figyelemmel  a  jelen  határozat  1.  számú  mellékletében 
foglaltak szerint módosítja.  A képviselő testület  utasítja a polgármestert,  hogy e határozat 
kivonatának  megküldésével  a  képviselő  testület  döntéséről  értesítse  a  Társulási  Tanács 
Elnökét.

Határidő: 2015.05.31.

Felelős: Juhász István polgármester

     3./ Napirend:  Gulics Norbert kérelme

Juhász István polgármester
Gulics  Norbert  kéréssel  fordult  az  önkormányhoz,  jelenleg  budapesti  központtal  működő 
vállalkozás  számára  szeretne  telephelynek  alkalmas  területet  vásárolni,  kb.  1 ha nagyságú 
területre lenne szüksége. Erre már volt próbálkozás a „Mátyás király” úti területen. 
A kért terület lakóövezet a rendezési terv alapján, ezért rendezési tervet kellene módosítani. 

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Az Önkormányzat a „Mátyás Király” úti terület egy részét korábban a Gulics Norber tálta 
vezetett Avonmore- Milkmen Kft-nek ajándékozta beépítési kötelezettség kikötésével. A 
beépítési kötelezettségnek nem tettek eleget és elindult a cég felszámolása, így rendkívül 
megnehezedett a terület „visszaszerzése”.
 
Jancsó István képviselő
A Mátyás király utca nyitás azért hiúsult meg annak idején, mert magas volt a talajvíz. 

Körömi Kázmér képviselő
Mennyiért tudnánk eladni, magasabb összeget kellene kérni azért a területért.
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Klajzsovics Ferenc képviselő
Meg kellene határozni egy árat, pl. 1 ha 2 millió Ft és ha módosítani kell a rendezési tervet 
akkor azt levonnánk  vételárból. Az eljárási illeték mennyi lenne, azt kellene megtudni.

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A Földhivatalnál 2 hrsz-on van a szóban forgó terület, az egyik 2103 m2, a másik 1 ha 3834 
m2.

Mészáros Józsefné képviselő
Most a szándék kellene, hogy eladjuk,vagy sem a területet. Javasolom adjuk el, vegye meg az 
egészet egyben.

Gémes Virág képviselő
Mondjunk egy vételárat és plusz az eljárás költségei.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Javasolom  adjuk  el  a  terület,  amelyikre  szüksége  van,  a  vételár  a  paramétereknek 
megfelelően,  ha  rendezési  tervek  kell  módosítani,  akkor  annak  a  költségei  lejönnek  a 
vételárból.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy szándékunkban áll eladni Gulics 
Norbertnek az apci 1190/2 hrsz.-ú területet.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

61/2015. (V.27.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  Gulics  Norbert  telephelynek  alkalmas  terület 
vásárlás iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testületnek szándékában áll eladni az apci 1190/2 hrsz.-ú, 1 ha 3834 m2 nagyságú 
területet mely az önkormányzat rendezési terve szerint falusias lakóövezet besorolású.

Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: 2015.05.31.

Felelős:  polgármester

         4./ Napirend: Rendezési terv módosítás

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A rendezési terv módosításáról szóló rendeletet a testületnek kell elfogadnia.
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Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a rendelettel.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

10/2015.(V.27.) sz. r e n d e l e t e 
a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2002.(VIII.28.)

rendeletének módosításáról.

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

Juhász István polgármester
A településszerkezeti terv módosítását határozatban kell elfogadnunk, kérem a képviselőket, 
aki egyetért kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

62/2015. (V.27.) h a t á r o z a t a
Apc  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  az  épített  környezet  alakításáról  és 
védelméről  szóló 1997. évi  LXXVIII.  törvény 9/B.  § (2) bekezdés  a)  pontja  alapján Apc 
község  Településszerkezeti  Tervének  módosítását  jelen  határozat  1.  melléklete  alapján 
állapítja meg:

               1. melléklete a TSZT/M2 rajzszámú M=1:8000 méretarányú szerkezeti tervlap.

A képviselő-testület  felkéri a polgármestert,  hogy a településszerkezeti  terv módosításának 
elfogadásáról  a  lakosságot  tájékoztassa,  az  elfogadott  településszerkezeti  terv  módosítást 
küldje meg az állami főépítésznek és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek.

A  Településszerkezeti  Terv  módosítás  hatályba  lépésével  egyidejűleg  hatályát  veszti  az 
érintett  területen  az  eredeti  Apc  község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  97/2008.
(XII.30.) Kt. sz. határozatával elfogadott Településszerkezeti terve.

Határidő: 2015.V.31.

Felelős: Juhász István polgármester
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     5./ Napirend: Egyebek

Juhász István polgármester
Alföldi Csaba Tiszavasvári lakos felajánlotta megvételre az Apc, Szabadság u. 58.sz. alatti 
ingatlan 3.300.000,-Ft-ért.   Június végén a volt  házastársa kiköltözik az ingatlanból,  így a 
lakás üres lesz. 
Kérem mondjanak véleményt.

Mészáros Józsefné képviselő
Nem javasolom, hogy megvásároljuk, nincs szükségünk rá.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Nem javasolom, hogy megvásároljuk.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet  azzal, hogy nem kívánjuk megvásárolni a 
Szabadság u. 58.sz. alatti ingatlant.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

63/2015. (V.27.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  az  Apc,  Szabadság  u.  58.sz.  alatti  ingatlan 
megvételre való felajánlását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület nem kívánja megvásárolni az Apc, Szabadság u. 58.sz. alatti ingatlant.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa. 

Határidő: 2015.06.27.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Megjelent  egy  pályázati  kiírás  Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések 
támogatására. A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába 
járó  gyermekek  minél  magasabb színvonalon  történő ellátása,  az  egészségügyi  alapellátás 
biztosítása,  feltételeinek  javítása,  valamint  a  közös  önkormányzat  székhely  hivatalának 
fejlesztése,  felújítása  az  igazgatási  tevékenység  biztosítása  érdekében.  Célja  továbbá  a 
mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése,  valamint  az önkormányzati  tulajdonú, 
belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. 
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Halmai László képviselő
2015. június 9-ig lehet benyújtani a pályázatot, a támogatás bruttó összeg, melyből az ÁFA 
nem igényelhető vissza. Belterületi utak, járdák felújítására 85 %-ot lehet nyerni, 15 % az 
önerő.  Óvodára  csak  akkor  tudnánk  pályázni,  ha  közös  önkormányzati  hivatal  lenne,  az 
utaknál előnyt élvez a tömegközlekedés melletti utak.  Az egy lakosra jutó adóerő-képességtől 
függ a támogatás mértéke. Nem tudom érdemes-e pályázni.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Ha pályáznánk, akkor annyi önerőt kell biztosítani annyiért meg is csináljuk az utakat. Nem 
javasolom, hogy foglalkozzunk a pályázattal.

Juhász István polgármester
3 utca felújítására kértünk árajánlatot, önerőből is meg tudjuk oldani, pl. az Orgona utca 3,6 
millió Ft.
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy ne foglalkozzunk a pályázattal.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

64/2015. (V.27.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  az  „Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló 
fejlesztések támogatásra” kiírt pályázati lehetőséget és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  nem  nyújt  be  pályázatot  az  „Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló 
fejlesztések támogatásra”.

Juhász István polgármester
Az iskola bejáratnál van egy beton felület, nagyon meg van repedve és elfolyik a víz valahol, 
nem tudjuk hol. Fel kellene verni és újra betonozni, Molnár Tamástól kérek árajánlatot és 
visszatérünk a kérdésre.

Fűkaszát kell vásárolnunk, mert tönkrement a kettőből egy. 600 eFt van a parkgondozáson, 
ebből a keretből meg tudjuk vásárolni. Javasolom, vegyünk egy jó minőségűt, 120 eFt körül 
van egy fűkasza.

Kunadacs – június 16-án jönnének a gyerekek 15 fő, a csarnokban szállásoljuk el  őket,  a 
programokat  a  művelődési  ház  vezetője  szervezi,  az  utaztatást  nekünk  kell.  Június  6-án 
Falunap Kunadacson, meghívtak bennünket,  ki  szeretne jönni a képviselők közül jó lenne 
tudni, kérem minél előbb mondjátok meg, a civil szervezeteknek is szólok.
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Klajzsovics Ferenc képviselő
Le kell menni mindenképpen aki ráér képviselő menjen el, nekem sajnos programom van, 
nem tudok menni.

Gémes Virág képviselő
A játékok megérkeztek a bölcsődébe, köszönjük szépen a szülők nevében is.

Körömi Kázmér képviselő
Szociális Szövetkezet megalakult, teljes finanszírozású lesz, közmunkásokat lehet alkalmazni. 
Eljönnének egy bemutatkozásra a testülethez, ha úgy gondoljuk.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Jöjjenek, meghallgatjuk őket.

Mészáros Józsefné képviselő
Jöjjenek.

Juhász István polgármester
A települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációs pályázaton való részvétel lehetősége.
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy foglalkozzunk a pályázattal.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

65/2015. (V.27.) h a t á r o z a t a
Apc Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a KEOP-2.3.0 pályázaton való 
részvétel lehetőségét és az alábbi határozatot hozza: 
A képviselő-testület nem nyerés esetén vállalja a pályázat előkészítés költségeit.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: 2015.06.27.

Felelős: polgármester

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 10,30 órakor bezárja.

kmft.

Juhász István dr. Zsiga Szilvia
polgármester          jegyző


