JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. február 9-én 16,30 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében
megtartott képviselő-testületi ülésről.
—

—

Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Napirendek:
1. 2017. évi költségvetési terv
2. Dr. Balogh Bt kérelme
3. Stratégiai ellenőrzési terv 2017-2020.
4. Ebrendészeti feladatok
5. Közvilágítási hálózat bővítése
6. Alba-Duó Kit kérelme
7. Vasutas Települések Szövetségének 2016. évi zárszámadása
8. Garázsbérlet
9. Segélykérelmek
10. Képviselők közérdekű bejelentése
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
elfogadják.

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan

1.! Napirend: 2017. évi költségvetési terv
Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2017. évi költségvetés tervezetét, kérem a bizottság
elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.
Klaizsovies Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2017. évi költségvetés tervezetét és elfogadásrajavasolja
a testületnek, 419.214 eFt mérlegfőösszeggel.
Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával, a 2017. évi
költségvetéssel ki ért egyet.
A képviselő-testület tagjai

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják:

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(II. 9.) önkormányzati rendelete
Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről
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IA rendelet teljes és hatályos szövege ajegyzőkönyvhöz csatolva.!
2.! Napirend: Dr. Balogh Bt. kérelme
Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a Dr. Balogh Bt. kérelmét, kérem a bizottság elnökét
javaslatukat terjessze a testület elé.
Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta Dr. Balogh András háziorvos kérelmét, miszerint a felnőtt
háziorvosi rendelő rezsi költségét vállalja át az önkormányzat. A bizottság javasolja, hogy
2017. évre 600 eFt összeggel járuljon hozzá a felnőtt háziorvosi rendelő közüzemi díjaihoz.
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
712017S11.9.) h at á r o z at a
A képviselő-testület tagjai megtárgyatták Dr. Balogh Bt. képviseletében Dr. Balogh András
beadványát együttműködési megállapodás felülvizsgálatára vonatkozóan és az alábbi
határozatot hozzák:
A képviselő-testület a Dr. Balogh Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel 2013. január 31. napján
kötött feladat-ellátási megbízási szerződéshez kapcsolódóan 2017. évben 600.000,-Ft, azaz
Hatszázezer forint támogatást nyújt a gyógyító-megelőző alapellátás közüzemi költségeinek
rendezéséhez.
Megbízzák a polgármestert, a határozatban foglaltakról a kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
3J Napirend: Stratégiai ellenőrzési terv 2017-2020.
Juhász István polgármester
A Vincent Auditor Kft. elkészítette az önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozó 20172020-ig tartó stratégiai ellenőrzési tervét, melyet a pénzügyi bizottság megtárgyalt. Kérem a
bizottság elnökét, hogyjavaslatukat terjessze a testület elé.
Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta a Belső ellenőrzési stratégiai ellenőrzési tervet és javasolja
elfogadásra a testületnek.
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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
S/2017.(II.9.) h at á r o z at a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozó
Stratégiai Ellenőrzési Tervét (2017-2020. év) és azt a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában
elfogadják.
Megbízzák ajegyzőnőt a terv aláírására.
Határidő: 2017.02.15.
Felelős: jegyző

4.1 Napirend: Ebrendészeti feladatok
Juhász István polgármester
Az ebrendészeti feladatokat is megtárgyalta a pénzügyi bizottság, kérem a bizottság elnökét,
hogy javaslatukat terjessze a testület elé.
Klaizsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az ebrendészeti feladatok ellátására megbízási szerződés
tervezetet és javasolja a testületnek, hogy ne emeljünk az összegen, 90 eFt/hó ± AFA
maradjon a díj.
A képviselő-testület tagjai

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
9/2017.(II.9.) hat á r o z at a
A képviselő-testület megtárgyalta a gyepniesteri feladatok ellátására az Ebfarm Kft.-vel
kötendő megbízási szerződést és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület tagjai egyhangúan egyetértenek abban, hogy az önkormányzat az
EBFARM Kü.-vel (2115 Vácszentlászló, Erdő u. 75., képviseli: Sipos József) köt megbízási
szerződést az ebrendészeti feladatok ellátására, 1 éves időtartamra., 90.000,-Ft/hó + AFA
díjazásért.
Megbízzák a polgármestert a szerződés aláírásával.
Határidő: 2017.02.24.
Felelős: polgármester
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5.1 Napirend: Közvilágítási hálózat bővítése
Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta a közvilágitási hálózat bővítése napirendi pontot,
kérem a bizottság elnökét, hogyjavaslatukat terjessze a testület elé.
Klajzsovies Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a közvilágítási hálózat bővítését és javasolja a bizottság a
testületnek, hogy ne kösse meg a megállapodást a CSABAcast Kü.-vel a bővítésre.
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
1O/2017.(II.9.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az apci 077/2 hrsz-ú önkormányzati úton
közvilágítási hálózat kiépítése és annak finanszírozása” tárgyában, közvilágítási hálózat
bővítésére kötendő megállapodás tervezetet és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület nem köt megállapodást a közvilágítási hálózat bővítésére.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.
Határidő: 2017.02.24.
Felelős: polgármester
6.1 Napirend: Alba-Duó Kit kérelme
Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság tárgyalta Fehér László kérését a munkavédelmi feladatok ellátásával
kapcsolatban, kérem a bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.
Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta Fehér László kérését és javasolja a testületnek, hogy emelje fel
bruttó 68.000,-Ftlhó összegben állapítsa meg Fehér László díjazását a munkavédelmi
feladatok ellátására.
Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, kiért egyet a bizottság javaslatával.
A képviselő-testület tagjai

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
11/201’7.(1L9.)határozata
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 2017.04.01-től
2018.03.3 1-ig meghosszabbítja Fehér László munkavédelmi szakemberrel, a szolgáltatási
díjat bruttó 68.000,-Ft/hó összegre felemeli.
Megbízzák a polgármestert a megállapodás megkötésével.
Határidő: 2017.03.3 1.
Felelős: polgármester

7.! Napirend: Vasutas Települések Szövetségének 2016. évi zárszámadása
Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság tárgyalta a Vasutas Települések Szövetségének 2016. évi zárszámadását
is, kérem a bizottság elnökét ajavaslatukat terjessze a testület elé.
Javasoltam a bizottsági ülésen, hogy jövőre lépjünk ki a Vasutas Települések Szövetségéből.
Klaizsovies Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság javasolja elfogadni a Vasutas Települések Szövetségének 2016. évi
zárszámadását. A bizottság is egyetért a Vasutas Települések Szövetségéből való kilépéssel
2018-ban.
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
12/2017.(1L9.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Vasutas Települések Szövetségének 2016. évi
zárszámadását és azt ajegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadják.
A képviselő-testület 2018-tól nem kíván tagja leini a szövetségnek, kilép a Vasutas
Települések Szövetségéből.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetett tájékoztassa.
Határidő: 2017.02.25.
Felelős: polgármester

-
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8.1 Napirend: Garázsbérlet
Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet parkolás
engedélyezése iránti kérelmét, kérem a bizottság elnökét, hogyjavaslatukat terjessze a testület
elé.
Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta a kérést és javasoljuk a testületnek, hogy a Petőfi S. Út 2. szám alatti
„tűzoltószertár” helyiséget adjuk bérbe a gépjármű tárolására, havi 20 eFt+AFA összegért,
2017. december 31-ig. A bérleti szerződésben 30 napos felmondási idő kerüljön bele.
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
13/2017.(II.9j hat á r űz a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a BM OKF GEK Kéményseprőipari
Igazgatóhelyettesi Szervezet parkolás engedélyezése iránti kérelmét és az alábbi határozatot
hozzák:
A képviselő-testület a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ kérelmének helyt ad és az Önkormányzat tulajdonában lévő apci
942 brsz-ú, természetben 3032 Apc, Petőfi Sándor űt 2. szám alatti „tűzoltószertár”-at az
NSZ-639 forgalmi rendszámú VW Caddy típusú jármű tárolására bérbe adja a kérelmezőnek
az alábbi feltételekkel:
1. A bérleti díj: 20.000,-Ft/hó +áfa, azaz Húszezer forint ± áfa/hó (bruttó 25.400,- Ft/hó)
2. A bérleti jogviszony a bérleti szerződés aláírásától kezdődően 2017. december 31. napjáig
szól és 30 nap felmondási idővel mondható fel.
Megbízzák a polgármestert, a határozatban foglaltakról a kérelmezőt tájékoztassa és a bérleti
szerződést aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

9.1 Napirend: Segélykérelmek
Juhász István polgármester
A segélykérelmek tárgyalása idejére zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv
készül.

Zárt ülés
10.1 Napirend: Képviselők közérdekű bejelentése
Gémes Virág képviselő
Az éves rendezvények időpontjai összeálltak, nem ütköznek a kunadacsi és winkelhai
programokkal?

1

Juhász István polgármester
Igen, a Művelődési Ház vezetője összeállította, a Faluiiap június 10-én, a Szüreti felvonulás
szeptember 2. hétvégéje, figyelembe véve a testvértelepülések programjait.
Jancsó István képviselő
A civil szervezetnek a támogatáshoz a pályázati adatlapok mikor lesznek kiküldve.
Gémes Virá2 képviselő
Hétfő délelőtt tartanánk egy ügyrendi bizottsági ülést, a civil szervezetek támogatásához
rendelet megtárgyalása és a művelődési ház terembérleti díjai lennének a napirend.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 17,15 órakor bezárja.

Juhász István
polgármester

dr. Zsiga Szilvia
jegyző

