
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015. június 10-én 10,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében  
               megtartott –  rendkívüli képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirend: 1. Apc Közszolgálatáért Díj adományozása Leskó Ferencné részére
                   2. Szeméttelepi szervizút burkolatszélesség megtartása 

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolom  2  napirendi  pontot  tárgyaljunk,  Apc  Közszolgálatáért  Díj  adományozása  és  a 
szeméttelepi szervizút burkolatszélességének megtartása.
Kérem a  képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a javasolt napirendi pontokkal.

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

     1./ Napirend: Apc Közszolgálatáért Díj adományozása Leskó Ferencné részére

Juhász István polgármester
Leskó  Ferencné  iskolaigazgató  40  éves  munkaviszonnyal  nyugdíjba  megy.  Javasolom 
adományozzunk  részére  Apc  Közszolgálatáért  Díjat,  sok  éven  keresztül  tanította  az  apci 
gyerekeket, igazgatta az iskolát, nagyon jó munkát végzett.
Javasolom, hogy pénzjutalomban is részesítsük, nettó 100.000,-Ft összegben.
Kérem mondjanak véleményt.

Mészáros Józsefné képviselő
Egyetértek polgármester úr javaslatával, megérdemli Leskóné Kati a díjat és a jutalmat, mert 
nagyon sokat tett az iskoláért, a gyerekekért.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Egyetértek a javaslattal.

Halmai László alpolgármester
Egyetértek.

Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  Leskó  Ferencnének  Apc 
Közszolgálatáért Díjat adományozzunk és nettó 100.000,-Ft pénzjutalomban részesítsük.

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

67/2015. (VI.10.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  Apc  Közszolgálatáért  Díj  adományozásának 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület Leskó Ferencnének az Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola 
igazgatójának Apc Közszolgálatáért  Díjat  adományoz és nettó 100.000,-Ft pénzjutalomban 
részesíti.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.06.15.

Felelős:  polgármester

     2./ Napirend: Szeméttelepi szervizút burkolatszélesség megtartása 

Juhász István polgármester
A 21-es  főút  mellett  található  szeméttelepi  szervizút  eredeti  5,5  m  burkolatszélességét  a 
terelőút  funkciója  miatt  6  m  szélesre  bővítette  a  kivitelező.  A  szervizút  kezelője  az 
önkormányzat  és  a  Swietelsky  Magyarország  Kft.  kéri  a  jóváhagyást  a  mostani  6  m-es 
burkolatszélesség megtartásához, ehhez a képviselő-testület hozzájárulása kell.
Kérem mondjanak véleményt.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Javasolom Járuljunk hozzá.

Mészáros Józsefné képviselő
Járuljunk hozzá.

Körömi Kázmér képviselő
Járuljunk hozzá.

Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  mostani  6  m-es 
burkolatszélesség megmaradjon a szeméttelepi szervizúton.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

68/2015. (VI.10.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  Swietelsky  Magyarország  Kft.  kérését 
szeméttelepi szervizúttal kapcsolatban és az alábbi határozatot hozzák:
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A 21-es főút mellett található szervizút eredeti 5,5 m burkolatszélességét a terelőút funkciója 
miatt 6 m szélesre bővítette a kivitelező. A szervizút kezelője az önkormányzat a Swietelsky 
Magyarország  Kft.  kéri  a  jóváhagyást  a  mostani  6  m-es  burkolatszélesség  megtartásához, 
ehhez a képviselő-testület a hozzájárulását adja.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: 2015.06.10.

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


