
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében  
               megtartott –  rendkívüli képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirend: 
1) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás

2015.I. félévi pénzügyi beszámolója, a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004, valamint a 
KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú pályázatok                  

2) KEOP-5.7.0 pályázat – közbeszerzést lezáró döntés

3) Útfelújítások

4) Szent-Iványi család – kripta áthelyezésének lehetősége

5) Szociális tűzifa rendelet

6) Egyebek

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

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

        1./ Napirend:  Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése 

                                 Társulás 2015.I. félévi pénzügyi beszámolója, a KEOP-1.1.1/B/10-11-

                                 2013-0004, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú

                                 pályázatok

Juhász István polgármester

Mindenki  megkapta  a  Hatvan  és  Környéke  Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Fejlesztése Társulás által kapott anyagot, 4 határozati javaslatot kellene elfogadnunk. 

1. Hévízgyörk Község Önkormányzata csatlakozása a Társuláshoz

2. A Társulás 2015. I. félévi beszámolójának elfogadása



3. A Társulás a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004, valamint a KEOP-1.1.1/C/13-2013-
0011 azonosítószámú projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési tervek elfogadása

4. Társulási megállapodás módosítása

Van-e kérdés, észrevétel a határozati javaslatokkal kapcsolatban.

Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 4 határozati javaslattal.

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

110/2015.(IX.9.) 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  támogatja 
Hévízgyörk Község Önkormányzatának csatlakozását a Társuláshoz.

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

Határidő: 2015. szeptember 15.

Felelős: Apc község polgármestere 

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

111/2015.(IX.9.) 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  jelen  határozati 
javaslat mellékletét képező 2015. I. félévi beszámolóját jóváhagyja.

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



Határidő: 2015. szeptember 15.

Felelős: Apc község polgármestere 

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

112/2015.(IX.9.) 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 jelen határozati 
javaslat  melléklete  szerint  elfogadja  a  KEOP 1.1.1/B/10-11-2013-0004,  valamint  a  KEOP 
1.1.1/C/-13-2013-0011 azonosítószámú projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési terveket.

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

Határidő: 2015. szeptember 15.

Felelős: Apc község polgármestere 

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

113/2015.(IX.9.) 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 jelen határozati 
javaslat  melléklete  szerint  elfogadja  a  Társulási  megállapodás  változásokkal  egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét.

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

Határidő: 2015. szeptember 15.

Felelős: Apc község polgármestere 

       2./ Napirend: KEOP-5.7.0 pályázat – közbeszerzést lezáró döntés



Juhász István polgármester

Az általános  iskola  épületének energetikai  korszerűsítése  tárgyú  beruházás  kivitelezőjének 
kiválasztása  megtörtént,  a  közbeszerzési  eljárás  lezárult,  a  MEDIBAU  Kft.  a  nyertes 
ajánlattevő.  A  legolcsóbb  ajánlat  a  MEDIBAU  Kft.  ajánlata,   nettó  47.504.756,-Ft  a 
bekerülési összeg.

Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a határozati javaslattal.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

114/2015.(IX.9.) h a t á r o z a t a
Apc  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az „Apáczai  Csere  János  Katolikus 
Általános  Iskola  épületének  energetikai  korszerűsítése” tárgyú  építési  beruházás 
kivitelezőjének kiválasztására kiírt közbeszerzési  eljárást lezáró döntést az alábbiak szerint 
hozza meg:
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1) Az eljárás eredményes,
Nyertes ajánlattevő:

Ajánlattevő  neve,  székhelye:   MEDIBAU  Mérnökiroda  Építőipari  Kivitelező  Kft. 
(1015 Budapest, Batthyány u. 34.
Ellenszolgáltatás összege: nettó 47.504.756.-Ft

Indokolás: az adott ajánlat a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat

2) A Képviselő-testület  elfogadja a határozat mellékletét képező „9. melléklet a 92/2011. 
(XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról” című dokumentumot.

3) Felkéri  a  Képviselő-testület  a  Polgármestert  a  közbeszerzési  eljárás  lezárásával 
kapcsolatos feladatok elvégzésére és a Képviselő-testület felhatalmazza a közbeszerzési 
eljárás nyertesével a szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő:     azonnal

        3./ Napirend: Útfelújítások

Juhász István polgármester



Az Árok utca /100 m x 3 m = 300 m2/ aszfaltozása bruttó 1.257.300,-Ft lenne az árajánlat 
alapján.  Az  Iskola  utcából  a  központi  konyha  felé  vezető  út  /52  m  x  3  m  =  156  m2/ 
aszfaltozása , padkakészítés, felület kiegyenlítése bruttó 746.252,-Ft-ba kerülne az árajánlat 
alapján. 

Klajzsovics Ferenc képviselő
A központi konyhánál az iskola kiskapuhoz vezető utat is vegyük bele, meg kell csinálni az 
Árok utcát is és a konyha felé vezető utat is.

Juhász István     polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy az Árok utca aszfaltozásával a 
RE-NI ÚT Kft.-t bízzuk meg bruttó 1.257.300,-Ft árért.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

115/2015.(IX.9.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  az  Árok  utca  aszfaltozásának  lehetőségét  és  az 
alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület  tagjai  megbízzák  a  RE-NI  ÚT KFT.-t  /3375  Mezőtárkány,  Mikszáth 
Kálmán u. 7./ az Árok utca aszfaltozásával (300 m2) bruttó 1.257.300,-Ft összegért. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.
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Határidő:     2015.09.30.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az Iskola utca végén a központi konyha felé 
vezető  /156  m2/  út  aszfaltozásával  a  RE-NI  ÚT KFT.-t   bízzuk  meg  bruttó  746.252,-Ft 
összegért.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

116/2015.(IX.9.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Iskola utca végén a központi konyha felé vezető 
út aszfaltozásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület  tagjai  megbízzák  a  RE-NI  ÚT KFT.-t  /3375  Mezőtárkány,  Mikszáth 
Kálmán u. 7./ az Iskola utca végén a központi konyha felé vezető út aszfaltozásával (156 m2) 
bruttó 746.252,-Ft összegért. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő:     2015.09.30.



Felelős: polgármester

4./ Napirend:  Szent-Iványi család – kripta áthelyezésének lehetősége

Juhász István polgármester

A  Szent-Iványi  család  örökösei  megkerestek  bennünket,  hogy  az  Apc,  Farkasmajorban 
található családi kriptát szeretnék áthelyezni más helyre, mert a területen ipari park létesül.

dr. Zsiga Szilvia jegyző

A  kriptában  nincsenek  emberi  maradványok,  évekkel  ezelőtt  ezek  elszállításra  kerültek. 
Terveznek egy kiadványt a család történetéről és ebben szerepelne a kripta is. 

A temetőnkben a rendelet szerint nem lehet kriptát felállítani, esetleg a temető parkolóban fel 
lehetne állítani.

Klajzsovics Ferenc képviselő

A  parkolóban  véleményem  szerint  megrongálják,  a  ravatalozó  mellett,  a  Hősi  halottak 
emlékmű mögött el tudnám képzelni, illene a környezetbe. 
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Juhász István polgármester
Javasolom a családnak ajánljuk fel mindkét helyet és ők döntsék el, hogy hova kerüljön át a 
családi kripta. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

117/2015.(IX.9.) h a t á r o z a t a



A képviselő-testület  tagjai megtárgyalták a Szent-Iványi  család 3032 Apc, Farkasmajorban 
található családi kripta áthelyezésének lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  két  lehetőséget  ajánlj  föl  a  kripta  áthelyezésére,  a  községi  temető 
parkolójában, vagy a ravatalozó mellett a Hősi halottak emlékmű mögötti rész.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: 2015.10.09.

Felelős: polgármester

  5./ Napirend:  Szociális tűzifa rendelet

Juhász István polgármester

A szociális tűzifa rendeletet az ügyrendi bizottság megtárgyalta, kérem a bizottság elnökét, 
hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Gémes Virág Ügyrendi Bizottság elnöke

A bizottság megtárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra, az alábbi javaslattal: a 2.§. (5) 
bek. „A tűzifa támogatás mértéke  ingatlanonként 500 kg.”

Juhász István polgármester

Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  a  szociális  tűzifa  támogatásról  szóló 
rendelettel, kiegészítve az ügyrendi bizottság javaslatával.

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

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2015.(IX.09.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatásról

/A rendelet teljes és hatályos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva./
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        6./ Napirend: Egyebek

Juhász István polgármester

Ágó  József  a  hatvani  VÍZMŰ  vezetője  megkeresett  azzal,  hogy  az  önkormányzat 
tulajdonában lévő a Heves Megyei VÍZMŰ által üzemeltetett,  ivóvíz-szolgáltatást biztosító 
víziközmű-vagyonra vonatkozó átfogó vagyonfelmérést kell elvégezni. A VÍZMŰ megbízott 
egy céget, aki elvégzi a felmérést.

Bérleti  díjat  fizetnek nekünk a víziközmű vagyon használatáért,  2015. évtől  480 eFt/év + 
ÁFA a bérleti díj összege.

770 eFt + ÁFA összegbe kerül a vagyonfelmérés, a bérleti díj terhére lenne kifizetve (2013. 
évi bérleti díj 460 eFt + ÁFA + a 2014. évi bérleti díj egy része 310 eFt+ ÁFA, össz.: 770 eFt 
+ ÁFA, a fennmaradó részt 200 eFt + ÁFA-t külön szerződésben foglaltak szerint tűzcsap 
cserére fogják fordítani).

Kérem  a  képviselő-testületet  bízzon  meg  a  megállapodás  a  bérleti  díj  fizetéséről  és  a 
vagyonértékelési szerződés aláírásával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

118/2015.(IX.9.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel kötendő bérleti díj 
fizetéséről szóló megállapodást, valamint vagyonértékelési szerződést és az alábbi határozatot 
hozzák:
A  képviselő-testület  megbízza  a  polgármestert  a  Heves  Megyei  Vízmű  Zrt.-vel  kötendő 
bérleti díj fizetéséről szóló megállapodás, valamint vagyonértékelési szerződés aláírásával.

Határidő: 2015.09.15.

Felelős: polgármester

Halmai László alpolgármester
A hó eltakarítással kapcsolatban szeretném elmondani, hogy nem fizetünk minden hónapban 
készenléti díjat, akkor fizetünk ha munkavégzés történik, december 1. és március 31. között 
fizetünk készenléti díjat.



Ezt csak tájékoztatásul mondtam el, mivel más információk voltak a faluban.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 15,40 órakor bezárja.

kmft.

   Juhász István dr. Zsiga Szilvia
   polgármester         jegyző


