
JEGYZŐKÖNYV .

Készült: 2016.január 13-án 15,00 órakor a — művelődési ház középső termében
megtartott — rendkívüli képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirend:
1. a.) VADTECH-FARM ajánlata

b.) EBFARM ajánlata
2. Üzletrész eladása a Hatvani Körzeti Kistérségi Többcélú Társulásból
3. ALBA-DUO Kft. ajánlata
4. 334 hrsz.-ú árok rekultivációja
5. Magyar Telekom bérleti szerződés
6. Szociális tűzifa
7. Egyebek

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: Vadtech-Farm ajánlata ‚ Ebfarm ajánlata

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az ajánlatokat, kérem a bizottság elnökét j avaslatukat
terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a két ajánlatot, és javasolja a testületnek, hogy az Ebfarm
Kit ajánlatát fogadja el, teljes körűen tudnak intézkedni, hatósági személyként. 1 évre
kössünk a Kit-vel szerződést, 3 hónapig hetente több alkalommal járja végig a falut, utána
heti egy alkalom legyen.
1 millió Ft + AFA összeget javasol a bizottság erre a célra elkülöníteni.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

l/2016.(L13.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület megtárgyalta a gyepmesteri feladatok ellátására beérkezett ajánlatokat
/Vadtech-Farm Kit, Ebfarm Kit/és az alábbi határozatot hozzák:
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A képviselő-testület tagjai egyhangúan egyetértenek abban, hogy az önkormányzat az
EBFARM Kf~.-vel (2115 Vácszentlászló, Erdő u. 75., képviseli: Sipos József) köt megbízási
szerződést az ebrendészeti feladatok ellátására, 1 éves időtartamra.
A képviselő-testület 1 millió Ft ± AFA összeget különít el erre a célra.
Megbízzák a polgármestert a szerződést aláírásával. ‘

Határidő: 2016.01.3 1.

Felelős: polgármester

2.) Napirend: Üzletrész eladása a Hatvani Körzeti Kistérségi Többcélú Társulásból

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot is, kérem a bizottság elnökét,
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A Bizottság megtárgyalta és javasolja a testületnek, hogy az önkormányzat 19.682,-Ft
törzsbetéthez igazodó névértékű üzletrészhányadát Hatvan Város Önkormányzata részére
eladja.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2/2016.(I.13.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló üzletrész névértéken történő
értékesítését és az alábbi határozatot hozzák:
Ape Községi Önkormányzat a 19.682,-Ft törzsbetéthez igazodó névértékű üzletrészhányadát
Hatvan Város Önkormányzata részére értékesíti.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.01.3 1.

Felelős: polgármester

3.! Napirend: ALBA-DUÓ Kft. ajánlata

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot is, kérem a bizottság elnökét,
javaslatukat terjessze a testület elé.
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Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a munkavédelmi feladatok ellátására Fehér László (Alba
Duó Kft.) ajánlatát és javasolja a testületnek, hogy a megbízási díjat emelje meg a testület 50
eFt ± AFA!hó összegre 45 eFt-ról.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3/2016.(I.13.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Fehér László (ALBA-DUO Kft.) kérését és az
alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a munkavédelmi feladatok ellátásáról szóló megállapodást 2016.03 .01-től
2017.02.28-ig meghosszabbítja Fehér László munkavédelmi szakemberrel, a megbízási díjat
50.000,-Ft + AFA/hó összegben határozza meg.
Megbízzák a polgármestert a megállapodás megkötésével.

Határidő: 20 16.02.15.

Felelős: polgármester

4.! Napirend: 334 hrsz.-ú árok rekultivációja

Juhász István polgármester
A BAZ Megyei Kormányhivataltól megkaptuk a 334 brsz.-ú (volt cigányárok) nem veszélyes
települési szilárd hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozó engedélyt. A rekultivációs
munkák műszaki befejezését követő utógondozási időszakot 10 évben határozták meg. Az
engedély 2017. december 31-ig érvényes, eddig kell elvégeznünk a rekultivációt. Befejezett
rekultiváció esetén az engedély a rekultiváció befejezését követő utógondozási időszak végéig
érvényes.
Előreláthatólag pályázatok is lesznek kiírva a rekultivációra.

Jancsó István képviselő
Ez a határozat egy engedély, vagy kötelezés? Ha nem végezzük el a rekultivációt, akkor mi
történik?

Juhász István polgármester
Ez egy engedély, kötelezni nem is fognak. Ha nem végezzük el a rekultivációt, akkor
megbüntetnek bennünket.

Gémes Virág képviselő
Saját erőből nem tudnánk elvégezni a rekultivációt, mindenképpen pályázat szükséges hozzá.
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Mészáros Józsefné képviselő
Nagyon sok pénzbe kerül a rekultiváció, több 10 millió Ft-ba, önerőből nem tudnánk
megoldani.

Juhász István polgármester
A szemét elhordása, a rengeteg gépi munka sokba kerül.
Erről a témáról csak tájékoztatni szerettem volna a testületet.

5.! Napirend: Szociális tűzifa, segélykérelmek.

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

Körömi Kázmér Jóléti-Szociális Bizottság elnöke
2016.01.11-én volt Jóléti-Szociális Bizottsági ülés. A bizottság az előző évben megspórolt
309 e Ft-tot, ebből az összegből tudtunk segélyt osztani.
24 fő adott be segélykérelmet, 20 főnek javasol a bizottság fejenként 5.000,-Ft-tot, 4 fő
kérelmét javasolja elutasítani. Összesen 100 eFt segélyt javasol a bizottság kiosztani, marad
209 eFt-unk.
Szociális tíízifára 46 kérelem érkezett be, a bizottság 30 főnek javasol támogatást (28 főnek 5
q/fő, 2 főnek 10 q/fő tűzifa) 12 fő kérelmét elutasítja, 4 fő kérelmére februárban tér vissza a
bizottság. Azoknál a kérelmezőknél, akiknél még nem voltunk kint környezettanulmányon,
azoknál megtettük.
Kérem a képviselőket fogadják el a bizottság javaslatát.

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A bizottságnak nem marad 209 eFt-ja, amit a 2015. évi keretéből nem osztott ki, az nem
marad a bizottságnál, az pénzmaradvány. A 2016. évi költségvetés elfogadásáig csak az
időarányos összeggel lehet számolni.

Mészáros Józsefné képviselő
A pénzmaradványba ment bele a 309 eFt, amit nem költöttünk cl, de om~ian a segélykeretre át
lehet termi.

Juhász István polgármester
A 100 eFt-tot, amit a bizottság javasol segélyre, az az idei költségvetést terheli.
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4/2016.(I.13.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a segélykérelmeket, szociális tűzifa kérelmeket és az
alábbi határozatot hozzák:
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A képviselő-testület egyhangúan elfogadja a bizottság javaslatát, 20 főt 5.000,-Ft/fő összegű
segélyben részesít (össz.: 1 00.000,-Ft), 4 fő kérelmét elutasítja.
Szociális «ízifa támogatásban 30 főt részesít (28 fő 5 q/fő, 2 fő 10 q/fő tűzifa) 12 fő kérelmét
elutasítja, 4 fő kérelmére visszatér.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.01.20.

Felelős: polgármester

6.! Napirend: Magyar Telekom bérleti szerződés

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság tárgyalta a Telekom bérleti szerződést, kérem a bizottság elnökét
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klaizsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság javasolja a testületnek, hogy napolja el, később térjen vissza a Telekommal
kötendő bérleti szerződésre (bázisállomás létesítése).

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5/2016.(I.13.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Magyar Telekommal kötendő bérleti szerződést -

bázisállomás létesítésére - és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület elnapoija a döntést, későbbi időpontban visszatér a kérdésre.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetteket táj ékoztassa.

Határidő: 2016.01.20.

Felelős: polgármester

7.! Napirend: Egyebek

Könyvvizsgáló me~’bízása

Juhász István polgármester
Erről a témáról is tárgyalt a pénzügyi bizottság, kérem az elnököt terjessze a testület elé a
javaslatukat.
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Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a könyvvizsgáló alkalmazását és javasolja a testületnek,
hogy 500.000,-Ft-os keretet határozzon meg erre a célra.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

6/2016.(I.13.) h a t á r o z a t a .

A képviselő-testület tagjai megtárgyalták könyvvizsgáló megbízását pénzügyi ellenőrzésre és
az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület könyvvizsgáló megbízására 500.000,-Ft-os keretösszeget határoz meg.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.01.20.

Felelős: polgármester

Körömi Kázmér képviselő
Az Arpád Út és Sport utca lakói megkerestek azzal, hogy esőzésekkor a főútról lefolyó olajjal
szennyezett víz befolyik a kertekbe, vízaknákba, az útra, a vízelvezető árok nem látja el a
feladatát. Az árkot ki kellene mélyíteni és padkát kialakítani. Kéri a lakosság a testület
intézkedését.

Juhász István polgármester
A Sport utca lejjebb van az Arpád utcánál és sajnos befolyik a víz, de mint a fotó is mutatja
nem nagy mennyiségben. A vízaknába ott folyik be ahol a tetőről a vizet az udvarba vezetik,
illetve nem engedték az Út szélére a szikkasztó árkot kiépíteni.
Pályázat lesz kiírva csapadék víz elvezetésre, ehhez az elvi vízjogi engedély és a geodéziai
felmérés folyamatban van.

Körömi Kázmér képviselő
Közösen Apcért Egyesület panaszlevele — a Rákóczi Út végi buszforduló melletti földterületen
a padka nyesedéke, vegyes hulladék, fűcsomók kerültek elhelyezésre. Igéretet kaptak, hogy el
lesz takarítva, de ez nem történt meg.
A falura ömlő víz elvezetése kapcsán a rózsai út baloldali padkáj ának leszedése sem történt
meg.
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Juhász István polgármester
A Közösen Apcért Egyesület valótlanságokat állít, nincs szemét az elhelyezett padka
nyesedékben, fűcsomó az igen, de ez természetes. A terület ahová elhelyeztük az
önkormányzat tulajdona. Előtte az egyesület vezetőj ével egyeztettem hová fogják elhelyezni,
az O javaslatára a buszváró mögé is terítettek a földből
A vízfolyással kapcsolatban tavasszal kimegyünk és megnézzük, hogy a buszfordulónál mi
okból folyik be a víz.
Mindent megbeszéltem Hegedűs Gyulával, nem értem ezt a levelet.

Juhász István polgármester
Táj ékoztatom a testü1~tet, hogy Kovács Tibor a József Út 31. szám alatt háza vége összedőlt,
bej elentettem az építésügyi hatósághoz, hogy életveszélyes, intézkedj enek.

Körömi Kázmér képviselő
Sokan megkerestek, hogy jó lenne, ha az ülések itt lennének a művelődési házban és délután
4, vagy 5 órakor kezdődnének.
A testületi jegyzőkönyveket nem találják meg a honlapon, ezt is kifogásolják.

Juhász István polgármester
A testület üléseket a polgármester hívja össze (Mötv.45.~), a Polgármesteri hivatal
tárgyalójába. Amennyiben igény jelentkezik, hogy többen szeretnék élőben meghallgatni,
természetesen átköltözünk a Művelődési Házba. Most is itt vagyunk és nincs érdeklődő.
Az ülések időpontját a képviselők munkahelyi elfoglaltsága határozza meg.
Értesüléseim szerint aki ezt szóvá teszi, vagy nyugdíjas vagy nincs munkahelye tehát
alkalmazkodhat az időponthoz. Nekem a képviselőkjelenléte a fontos.
A testületi j egyzőkönyveket folyamatosan töltjük a honlapra a késedelmen igyekszünk
javítani.

dr. Zsi2a Szilvia jegyző
Érkezett egy megkeresés azzal kapcsolatban, hogy elektronikus úton is benyújtható legyen az
önkormányzathoz p1. az adóbevallás. A mi rendszerünk erre nem alkalmas, nem tudjuk
fogadni a dokumentumokat.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Későbbi időpontban térjünk vissza erre a kérdésre, és próbáljunk olyan rendszert kialakítani,
amely tudja fogadni elektronikus adatszolgáltatást.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy nem lehet elektronikus úton
benyújtani adatszolgáltatást az önkormányzati adóhatóság előtt indítható ügyekben, csak papír
alapon.

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



APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1/2016.(I.13.) Kt.

rendelete
az

Adatszolgáltatás az önkormányzati adóhatóság előtt indítható elektronikus ügyek
fajtájáról és az elektronikus kapcsolattartás szabályairól

(A rendelet teljes és hatályos szövege ajegyzőkönyvhöz csatolva.)

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A képviselőknek a vagyonnyilatkozatokat január 31-ig kell leadni, aki igényli elektronikus
úton elküldöm.

Gémes Virá~ ügyrendi biz. elnöke
Kérem január 26-ra mindenki töltse ki a vagyonnyilatkozatát és adja le az ügyrendi
bizottságnak, január 26-án tartunk egy bizottsági ülést.

Juhász István polgármester
A Polgármesteri hivatalban sok a gond az internet kapcsolattal ezért szeretnék szolgáltatót
váltani. Kértem ajánlatot a Telekomtól és a UPC-től.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 16,00 órakor bezárja.

u ász István
gármester

dr. Zsiga Szilvia
jegyző


