
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. december 8-án 14,00 órakor a — polgármesteri hivatal tanácstermében
megtartott — rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Jancsó István, Klajzsovics Ferenc és Mészáros Józsefné képviselők jelezték
távolmaradásukat

Napirend:
1. Szociális tűzifa kérelmek elbírálása
2. Hatvani Rendőrkapitányság kérése
3. Egyebek — Igazgatási szünet elrendelése

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, ajelenléti 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: Szociális tűzifa kérelmek elbírálása

Juhász István polgármester
A Jóléti-Szociális Bizottság megtárgyalta a szociális tűzifa kérelmeket, kérem a bizottság
elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Körömi Kázmér Jóléti-Szociális Bizottság elnöke
A Jólét-Szociális Bizottság 2 alkalommal tárgyalta a szociális tűzifa kérelmeket.
Összesen 96 kérelem érkezett be, 4 kérelmet javasol a bizottság elutasítani, 92 család részére
javasol a bizottság tűzifát. Környezettanulmányt végeztünk a családoknál, ez alapján
javasoljuk a 92 családot.

Juhász István polgármester
Köszönöm a Jóléti-Szociális Bizottság munkáját, a kérelmek előkészítését, kérem a
képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

156/2015.(XII.08,) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a szociális tűzifa kérelmeket és az alábbi határozatot
hozzák:
A képviselő-testület a Jóléti-Szociális Bizottság javaslata alapján 92 főt részesít 5 q/fő
szociális tűzifában, 4 fő kérelmét elutasítj a.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedj en.



- 694 -

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

2.! Napirend: Hatvani Rendőrkapitányság kérése

Juhász István polgármester
A hatvani Rendőrkapitány Úr megkeresett azzal a kéréssel, hogy szeretne jutalmat osztani
karácsonyra és szeretné, ha anyagilag támogatnánk ebben. Az apciakhoz ragaszkodjuiik, nevet
is fog küldeni a kapitány Úr, 40 eFt/fő összegre gondolnának.

Halmai László alpolgármester
Mindenképpen apci legyen, aki kap jutalmat.

Körömi Kázmér képviselő
Egyetértek, mindenképpen apci legyen a jutalmazott.

Klajzsovics Ferenc képviselő
1 fő apci legyen, akit támogatunk, 40 eFt-os Erzsébet utalvány formájában.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy 40.000,-Ft értékben, Erzsébet
utalvány formájában nyújtsunk támogatást 1 fő apci rendőr részére.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

157/2015.(XII.08.) 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 40.000,-Ft értékű Erzsébet utalványt határoz meg 1 fő apci rendőr év végi
jutalmazására. Megbízzák a polgármestert a hatvani rendőrkapitány úrral egyeztessen a
személyt illetően, ill, a határozatban foglaltakról intézkedj en.

Határidő: 2015.12.15.

Felelős: polgármester

3.! Napirend: Egyebek
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Juhász István polgármester
Szeretném, ha december 21-től 2016. január 4-ig igazgatási szünet lenne a hivatalban, mivel a
dolgozóknak sok szabadságuk van, amit nem tudtak kivenni. Természetesen ügyeleti
telefonszámot teszünk ki és ha sürgős dolog van, akkor bejönnek a kolléganők.
Van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a javaslatommal.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

158/2015.(XII.083 h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet
elrendelését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület 2015. december 21-től 2016. január 4-ig igazgatási szünetet rendel el a
polgármesteri hivatalban, sürgős esetben ügyeleti telefonszáin biztosítása mellett.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 14,40 órakor bezárja.

JJ~&á~7
polgármester

dr. Zsiga Szilvia
jegyző


