
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.07.20-án 9,00 órakor — a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott —

képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

NaDirend:
1) Központi háziorvosi ügyelet együttműködési megállapodás elfogadása
2) Önkormányzati bérlakás (Fő U. 41.) tetőcseréje
3) 024-es Út felezővonal felfestése
4) Ifjúság utca aszfaltozása
5) Körzeti megbízott kérése
6) Segélykérelmek
7) Képviselők közérdekű bejelentése

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: Központi háziorvosi ügyelet együttműködési megállapodás elfogadása

Juhász István polgármester
Többször tárgyaltunk már a központi háziorvosi ügyeletről, ez a megállapodás tervezet már
végleges. A megállapodás szerint 3 szolgáltatótól kérünk árajánlatot, és kiválasztjuk a
legmegfelelőbbet. A szolgáltató az OEP-től kapja a pénzt.
A megállapodást aláírhatom?

Klaizsovics Ferenc képviselő
Mik az irányadók?

Juhász István polgármester
Tulajdonképpen semmi nem változik, a kórházban marad az ellátás továbbra is.
Ki ért egyet azzal, hogy a Együttműködési megállapodást aláírjam a központi háziorvosi
ügyeleti szolgálat megszervezésére.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

91/2016.(VII.20.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a központi háziorvosi ügyeleti szolgálat
megszervezésére együttműködési megállapodás megkötését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a Együttműködési Megállapodás aláírásával.
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Határidő: 2016.08.20.

Felelős: polgármester

2./Napirend: Önkormányzati bérlakás (Fő u. 41.) tetőcseréje

Juhász István polgármester
A Fő Út 41.sz. alatti önkormányzati ingatlan tetőcseréjéről is többször beszéltünk, a beérkezett
2 árajánlat közül el kellene dönteni, hogy kivel végeztessük el a felújítást.

Jancsó István képviselő
Müller Gábor ajánlata 1.750 eFt, Bukovinszki Viktor ajánlata 500 eFt-tal drágább, én Müller
Gábor ajánlatát javaso lom elfogadni.

Juhász István polgármester
A bontott cserepet mi elszállítjuk, ezt vállaltam.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Az olcsóbb ajánlatot javaso lom elfogadni, Müller Gábor ajánlatát.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy Müller Gábort bízzuk meg a Fő Út
41 .sz. alatti önkormányzati ingatlan tetőfelújításával.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

92/2016.(VII.20.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Ape, Fő Út 41.sz. alatti önkormányzati ingatlan
tetőcseréjére beérkezett árajánlatokat és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület Müller Gábor egyéni vállalkozó ács mestert (3032 Ape, Arpád Út 36.)
bízza meg a Fő Út 41 .sz. alatti önkormányzati ingatlan tetőfelújításával bruttó 1.750.338,-Ft
összegben. /munkadíj bruttó 938.850,-Ft, anyagköltség bruttó 811.488,-Ft/.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester
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3.! Napirend: 024-es Út felezővonal felfestése

Juhász István polgármester
Kértem árajánlatot a 024-es Út felezővonal felfestésére, bruttó 150 eFt összegért vállalják a
felfestést.
Kérem a képviselőket, aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

93/2016.(VII.20.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az apci 024-es Út felezővonal felfestését és az alábbi
határozatot hozzák:
A képviselő-testület bruttó 150.000,-Ft összegért elvégezteti az önkormányzati út felezővonal
felfestését.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.08.20.

Felelős: polgármester

4.! Napirend: Ifjúság utca aszfaltozása

Juhász István polgármester
A 3 árajánlat megérkezett az Ifjúság Út aszfaltozására, mindenki megkapta, aszfaltozzuk-e az
utat, melyiket céget bízzuk meg, ebben kellene döntenünk.

Halmai László alpolgármester
A Penta KfL-t nem javasolom, mert drága, az Expert K~.-t nem ismerjük, bár a legolcsóbb, én
a Némerth Út. ajánlatát javasolom elfogadni, őt ismerjük, több munkát végzett már az
önkormányzatnak, jó munkát végez.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Után kell nézni az Expert cégnek, 1 millió Ft a különbség a Németh Út ajánlata között, ami
nem kis összeg, javasolom csinálja meg az Ifjúság utat az Expert, ez legyen a referencia
munkája és utána meglátjuk.

Juhász István polgármester
Bízzuk meg az Expert Kfl.-t, meglátjuk milyen munkát végez.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

94/2016.(VII.203 h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apc, Ifjúság utca aszfaltozására beérkezett
árajánlatokat és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület az Expert Tech KfL-t (Budapest, Bécsi Út 85.) bízza meg az Apc, Ifjúság
Út aszfaltozásával, bruttó 1.608.000,-Ft összegért.
Megbízzék a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.08.20.

Felelős: polgármester

5.! Napirend: Körzeti megbízott kérése

Juhász István polgármester
Berencsi István körzeti megbízottunk azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy
engedélyezzük számára az Iskola utca 10. szám alatti szolgálati lakásban egy plusz szoba
kialakítását, mivel decemberre várják a második gyermeküket.
Kérem mondjanak véleményt.

Klaizsovics Ferenc képviselő
Javasolom csinálja meg a bővítést, de jó lenne egy költségvetést látnunk. Határozzunk meg
egy keretet, az a fölötti részt fizesse Berencsi István.

Körömi Kázmér képviselő
Gondolom hosszú távra gondolkodik, hogy itt marad Apcon, én támogatom Berencsi István
kérését.

Juhász István polgármester
Javasolom engedélyezzük a plusz egy szoba kialakítását, de adjon be egy költségvetést a
felújításról és az anyagi támogatásban később döntsünk.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelerneléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

95/2016.(VII.20.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Berencsi István körzeti megbízott kérését és az
alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület engedélyezi a 3032 Apc, Iskola utca 10. szám alatti szolgálati lakás
tetőterében egy plusz szoba kialakítását.
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Az anyagi támogatás mértékéről az átalakítás bekerülési költségeinek ismeretében dönt a
testület.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

6.! Napirend: Segélykérelmek elbírálása

Juhász István polgármester
A segélykérelmek elbírálása idejére zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.

Zárt ülés

7.1 Napirend: Képviselők közérdekű bejelentése

Juhász István polgármester
Tájékoztatom a képviselőket, hogy az iskolában dolgoznak a karbantartók, közben a
művelődési házban a színpadot is meszelik. A cafeteriáról nyilatkoztattuk a dolgozókat.
A nyári gyermekétkeztetés elindult, 550,-Ft/fZ5/nap. 57 kérte eddig ‚ plusz hozzájön még az
óvoda és a bölcsi.

Körömi Kázmér képviselő
Az Ifjúság úton Virág Lászlóék előtt beszakadt az út, kéri töltsük fel.

Juhász István polgármester
Meg lesz csinálva.
bölcsődében Hegyiné Zsuzsi lesz a gondozónő, a technikai dolgozóra kiírjuk a pályázatot.
A központi konyhán felmérték a hibákat, a HACCP-t fel kell újítani. Nincs élelmezésvezető,
keressük, meghirdettük.

Klajzsovics Ferenc képviselő
A könyvelések hogy állnak, a rendőrségi ügy hol tart?

Juhász István polgármester
Folyamatosan halad, a 2015-ős év rendben van, a 2016-os félév a következő ülésre meglesz.
A rendőrségi ügy lassan halad, nincs kapacitásuk, holnap megyünk segíteni az iratok
nyilvántartásba vételében.

Mészáros Józsefné képviselő
A munkaügyek megoldódtak, Benusné Esztikével mi a helyzet.
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Juhász István polgármester
Igen, rendben vannak.
Esztike nyugdíjba megy, az elmaradt bérét meg fogja kapni és a 40 éves jubileumi jutalmat
szintén.

Jancsó István képviselő
Az ovival szemben be van szakadva az Út. Az orvosi rendelőnél a füvet levágták, de
otthagyták.

Juhász István polgármester
Németh Ut megcsinálja az ovival szemben az utat. A füvet elszállítjuk.

Körömi Kázmér képviselő
Az adótoronnyal kapcsolatban nem hoztunk határozatot, jó lenne, ha szavaznánk, hogy nem
támogatjuk. A jegyzőnő intézkedjen a rendezési terv módosítással kapcsolatban.

dr. Zsi2a Szilvia jegyző
Kértem árajánlatot a Völgyzugoly Kit-től, 300 eFt + AFA a rendezési terv felülvizsgálata.
A rendezési terv teljes módosítása a tavalyi ajánlatot nézve 4.3 00 eFt ± AFA.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Rá kell szánni a pénzt és rendbe tenni az egész rendezési tervünket, nincs értelme
módosítgatni, javasolom 2017-ben csináltassuk meg, szánjuk rá az 5 millió Ft-tot.

Körömi Kázmér képviselő
A testület szavazza meg, hogy ellenzi az adótorony telepítését, legyen név szerint szavazás.

Klaizsovics Ferenc képviselő
Nem tudom megszavazni, mert egyrészt a látképet rontja, másrészt többször nincs térerő, nem
tudok telefonálni, nincs internet. Ha nem engedélyezzük nem haladunk a korral. Allítsák fel a
tornyot külterületen, ahol nem zavaró, Pl. a kutakhoz.

dr. Zsi2a Szilvia jegyző ..

A rendezési tervünk szerint belterületen nem lehet 10 m-nél magasabb építmény, a TUZEP
telep is szóba jött, de a rendezési terv szerint nem lehet.

Halmai László alpolgármester
Tehát belterületen nem lehet, csak külterületen adótorony, így a rendezési tervet sem kell
módosítani.

Juhász István polgármester
A rendezési terünk szerint belterületen nem lehet 10 m-nél magasabb építmény, tehát nincs
miről vitatkoznunk.
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Gémes Virág képviselő
Az Ugyrendi Bizottság megtárgyalta Körömi Kázmér képviselő rendeletmódosító indítványát
(1/20 1 5.(II.9.) rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni
juttatásairól és költségtérítéséről) és javasolja a testületnek, hogy egy keretet állapítsunk meg,
100 eFt/év, melyet 6 egyenlő részre osztanánk és minden képviselő igénybe veheti ha
szeretné, a költségvetést ne módosítsuk.

Klajzsovics Ferenc képviselő
A pénzügyi bizottság a következő ülésen foglalkozhat ezzel a témával és esetleg lehetne
emelni 10 eFt/fő összeget a tiszteletdíjakon.

Körömi Kázmér képviselő
A törvény szerint jár a képviselőnek anyagi hozzájárulás, ha tájékoztatni szeretné a
lakosságot, a tiszteletdíj nem erre van.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Ez egy önálló kezdeményezés, nem a testületé. Akkor támogatom, ha minden képviselő ír pár
mondatot a lakossági tájékoztatóba. Nem tartom etikusnak, hogy finanszírozzuk a
magánkiadványát valakinek.

Körömi Kázmér képviselő
Mindenki önálló képviselő, az közös, ha döntünk a falu ügyeiben, de a falu emberét a
munkámról tájékoztathatom.
Ha nem szavazza meg a testület, nem szavazza meg.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy 100.000,-Ft/év keretösszeget
határozzunk meg arra a célra, hogy a képviselők egyénileg tájékoztassák a lakosságot.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — 3 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot
hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

97/2016.(VII.20.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Körörni Kázmér beadványát — képviselői
tájékoztatóhoz anyagi hozzájárulás kérése — és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a beadványban foglaltakat nem támogatja.
Kéri a határozatban foglaltak tudomásulvételét.

Határidő: 2016.08.10.

Felelős: polgármester
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott cl, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 10,15 órakor bezárja.

J hasz Istvan dr Zsig~i zilvia
polgármester jegyző


