JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2017. március 21-én 15,00 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében
megtartott képviselő-testületi ülésről.
—

—

Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Napirendek:
1) Apci civil szervezetek támogatásáról rendelet tervezet
2) Kérelem ingyenes járműtárolási engedély biztosítására
3) Pályázat helyi piac infrastrukturális fejlesztése
4) Gyetvai Márton téli hó eltakarításra pályázat
5) Tűzvédelmi és munkavédelmi dokumentáció készítése
6) Petőf~ téri buszmegálló kivitelező kiválasztása
7) Petőfi Béke út aszfaltozása
8) Gellén Gábor kérelme
9) Csendes Katalin kérelme
10) Benyák Istvánné lakás kérelme
1 1)Képviselők közérdekű bejelentései
—

-

-

-

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
elfogadják.

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan

1.! Napirend: Apci civil szervezetek támogatásáról rendelet tervezet
Juhász István polgármester
Elkészült a helyi rendeletünk a civil szervezetik támogatásáról, egy határidőt szabjunk meg,
meddig adhatják be a pályázatukat a civil szervezetek. Egy hónapot javasolnék, április 20-ig
adhatják be a pályázatukat a civil szervezetek. A 3. (3) bek. helyett a törvény rendelkezéseit
tenném be a rendeletünkbe,
2 kis szervezet a művelődési ház kiscsoportjaként működnek tovább.
~.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Ez a rendeletünk jó, a módosításokat kell beletenni, a pályázat beadási határideje legyen
április 20.
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-

-

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az apci civil szervezetek támogatásáról szóló
helyi rendeletünkkel, az elhangzott módosításokkal egybeszerkesztve.
A képviselő-testület tagjai

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják:

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/201 7.(III.2 1.) önkormányzati rendelete
az apci civil szervezetek támogatásáról
/A rendelet teljes és hatályos szövege ajegyzőkönyvhöz csatolva./
Juhász István polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy pályázati felhívást
tegyünk közzé a civil szervezetek támogatására.
A képviselő-testület tagjai

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
15/2017.(HL21) határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a civil szervezetek 2017. évi támogatására pályázati
felhívás kiírását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek
számára elkülönített pénzügyi keret terhére.
A pályázati felhívás ajegyzőkönyvhöz csatolva.
Megbízzák a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Napirend: Kérelem ingyenes járműtárolási engedély biztosítására
Juhász István polgármester
Az elmúlt ülésen döntöttünk, hogy bérleti díj fejében a „tűzoltószertárat” biztosítjuk a
Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet tulajdonában lévő gépjárművük tárolására.
Erről a határozatunkat megkapták és kérik, hogy ingyenesen tárolhassák az autót’
di’. Zsi~a Szilvia jegyző
Jelezte az apci kéményseprő mester, hogy nekik teljesen megfelelne, ha az Idősek Otthona
udvarába a fedett rész alá beállhatnának a gépkocsival.

-
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Körömi Kázmér képviselő
Adjuk oda, álljanak be az ÖNO udvarába.
Klajzsovics Ferenc képviselő
Legyen, álljanak be az ÖNO udvarba.
Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a Kéményseprőipari
Igazgatóhelyettesi Szervezet tulajdonában lévő NSZ-639 forgalmi rendszámú VW Caddy
típusú jármű tárolására az Idősek Otthona udvarát /Ape, Fő út 8.sz/ biztosítsuk
térítésmentesen.
A képviselő-testület tagjai

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
16/2017.(HI.21) h at á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a BM OKF GEK Kéményseprőipari
Igazgatóhelyettesi Szervezet ingyenes tárolási engedély biztosítását és az alábbi határozatot
hozzák:
A képviselő-testület a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Igazgatóhelyettesi Szervezet tulajdonában lévő
NSZ-639 forgalmi rendszámú VW Caddy típusú jármű tárolására térítésmentesen biztosítja az
Önkormányzati Intézmény Idősek Napközi Otthona udvarát /Ape, Fő út 8.sz./.
A határozat visszavonásig érvényes.
Megbízzák a polgármestert, a határozatban foglaltakról a kérelmezőt tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
31 Napirend: Pályázat

—

helyi piac infrastrukturális fejlesztése

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet, kérem a bizottság elnökét, hogy javaslatukat
terjessze a testület elé.
Klaizsovies Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta a pályázati lehetőséget és javasolja a testületnek, hogy a helyi piac
tervezésre kérjen árajánlatot, ha ez meglesz, akkor térjünk vissza a kérdésre.
Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.
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-

A képviselő-testület tagjai

—

nyílt szavazással

—

-

egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
17/2017.(III.21) határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a helyi piac infrastrukturális fejlesztése pályázati
lehetőséget és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület foglalkozik a kérdéssel, első lépésként árajánlatot kér a helyi piac
tervezésre.
Megbízzák a polgármestert az árajánlat beszerzésére.
Határidő: 2017.04.21.
Felelős: polgármester
4.! Napirend: Gyetvai Márton

—

téli hó eltakarításra pályázat

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, kérem a bizottság elnökét, javaslatukat
terjessze a testület elé.
Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta Gyetvai Márton téli hó eltakarításra és park gondozásra
benyújtott pályázatát és javasoljuk, hogy fogadja el a testület a pályázatot, keretszerződés
formájában.
Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, kiért egyet a bizottság javaslatával.
A képviselő-testület tagjai

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
18/2017.(III.21) h at á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Gyetvai Márton egyéni vállalkozó téli hó
eltakarításra és park gondozásra benyújtott pályázatát és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a pályázatot elfogadja, keretszerződést köt Gyetvai Márton 3032 Apc,
Arpád üt 25.sz. alatti lakos, egyéni vállalkozóvat.
Megbízzák a polgármestert a szerződés megkötésével.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

-
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-

5.! Napirend: Tűzvédelmi és munkavédelmi dokumentáció készítése
Juhász István polgármester
Ezt a napirendet is megtárgyalta a pénzügyi bizottság, kérem a bizottság elnökét, hogy
javaslatukat terjessze a testület elé.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta és javasolja a testületnek, hogy Dr. Vass Gézáné végezze el a
kockázatbecslést a 4 intézményre, összesen 30 eFt összegért. A munkavédelmi és tűzvédelmi
szabályzatok elkészítésével kapcsolatban a polgármester Úr tárgyaljon.
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
19/2017.(III.21)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az intézmények kockázatbecslés dokumentációjának
elkészítését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza Dr. Vass Gézánét az önkormányzat intézményeinek
lönkormányzat, bölcsőde, polgármesteri hivatal, óvodai kockázatbecslésének elvégzésével,
összesen 30 eFt összegű díjazásért.
Megbízzák a polgármestert a megbízási szerződés megkötésével, valamint a 4 intézmény
Tűzvédelmi Szabályzat és a Munkavédelmi Szabályzat elkészítésével kapcsolatban folytasson
tárgyalásokat.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
6.! Napirend: Petőfi téri buszmegálló

—

kivitelező kiválasztása

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a beérkezett árajánlatokat a Petőfi téri buszmegálló
kivitelezésére, kérem a bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta az árajánlatokat és javasolja a testületnek a RE-NI Ut Kft. ajánlatát
fogadja el az Apc, Rákóczi Ferenc úti gyalogátkelőhely és autóbuszöböl építésére, bruttó
9.439.276,-Ft összegért.
Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, kiért egyet a bizottság javaslatával.

-

A képviselő-testület tagjai

—

nyílt szavazással
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—

egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
20/2017.(III.21) h a t á r o z at a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az „Apc, Rákóczi úti gyalogátkelőhely és
autóbuszöböl építése” tárgyában beérkezett árajánlatokat és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a RE-NI Út Kft.-t (3375 Mezőtárkány, Mikszáth Kálmán utca 7.) bízza
meg az Apc, Rákóczi úti gyalogátkelőhely és autóbuszöböl építésével, az árajánlatban
szereplő bruttó 9.43 9.276,-Ft összegért.
Megbízzák a polgármestert a megbízási szerződés megkötésével.
Határidő: vállalkozói szerződés alapján
Felelős: polgármester

7.1 Napirend: Petőfi Béke út aszfaltozása
-

Juhász István polgármester
A PetőR út és a Béke út aszfaltozására beérkezett árajánlatokat is megtárgyalt a pénzügyi
bizottság, kérem a bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta az árajánlatokat és javasolja a testületnek, hogy a Béke utca
aszfaltozásával a RE-NI Ut Kit-t bízza meg, bruttó 9.60 1 .962,-Ft összegért, és a polgármester
Úr tárgyaljon a temető parkoló aszfaltozásával kapcsolatban a RE-NI Ut KR. képviselőjével.
A Petőfi Sándor út aszfaltozásával padkázás nélkül a testület bízza meg a Swietelsky
Magyarország Kft.-t, bruttó 10.708.150,-Ft összegért, és a polgármester tárgyaljon a Petőfi út
35.sz. alatti ingatlan sarkától a felnőtt háziorvosi rendelőig Harkály út 8. —járda készítésével
kapcsolatban.
—

-

—

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, kiért egyet a bizottság javaslatával.
A képviselő-testület tagjai

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
21/2017.(IIL21) határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Petőfi
Béke Út aszfaltozására beérkezett
árajánlatokat és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a Béke utca aszfaltozásával a RE-NI Ut Kft.-t (3375 Mezőtárkány,
Mikszáth Kálmán utca 7.) bízza meg, bruttó 9.60 1 .962,-Ft összegért, továbbá megbízzák a
polgármestert a temető parkoló aszfaltozásával kapcsolatban folytasson tárgyalásokat a RE-NI
Ut Kit képviselőjével.
—
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-

A képviselő-testület a Petőf~ Sándor út aszfaltozásával padkázás nélkül
megbízza a
Swieteisky Magyarország Kfl.-t, (2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.) bruttó 10.708.150,-Ft
összegért, továbbá megbízzák a polgármestert tárgyaljon a Petőfi üt 35.sz. alatti ingatlan
sarkától a felnőtt háziorvosi rendelőig Harkály út 8.—járda készítésével kapcsolatban.
Megbízzák a polgármestert a vállalkozói szerződések megkötésével.
-

-

—

Határidő: vállalkozói szerződés alapján
Felelős: polgáimester
Klajzsovics Ferenc pü.biz.elnöke
A pénzügyi bizottság tárgyalta a belterületi utak, járdák felújítására pályázat benyújtásának
lehetőségét és javasolja a bizottság, bogy nyújtsuk be a pályázatot a Hunyadi László utca
ütburkolatának, a Béke utca, Fő út, Petőfi Sándor üt, Arpád űt járdáinak felújítására. Az
önerő, 6.475 .000,-Ft a költségvetésben biztosított.
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
22/2017.(III.21) h at á r o z at a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a belterületi utak, járdák felújítására pályázat
benyújtásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős
miniszterrel közösen meghirdetett pályázati kiírásra a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3. melléklet 11.2. pont a), b) és c) pontok szerinti
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése támogatására az önkormányzati tulajdonú,
belterületi köztekedése infrastruktúra fejlesztése megvalósulása érdekében pályázatot nyújt be
a Hunyadi László utca útburkolatának, a Béke utca, Fő üt, Petőfi Sándor út, Arpád út
járdáinak felújítására. Az Ávr. 75.~ 4) bekezdés a) pontja szerinti saját forrás, melynek
összege, 6.109.989,-Ft a 2017. évi költségvetésben biztosítva van.
Megbízzák a polgármestert a pályázat benyújtásával.
—

—

Határidő: 2017.05.02.
Felelős: polgármester

-
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8.! Napirend: Gellén Gábor kérelme
Juhász István polgármester
Gellén Gábor azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy az augusztus 5-i esküvőjükre
szeretnék elkérni a Művelődési Házban található piros székeket, 120 db-ot. Az esküvő a
Qualital étkezőjében lesz.
Kérem mondjanak véleményt, odaadjuk, vagy sem.
Mészáros Józsefné képviselő
Adjuk oda a székeket, nem túl jó állapotban vannak.
Jancsó István képviselő
En is javaslom kapják meg a székeket.
Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy 120 db széket térítésmentesen
biztosítsuk az augusztus 5-i esküvőre.
A képviselő-testület tagjai

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
23/2017.(III.21) h a tár o z at a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Gellén Gábor 3032 Ape, Dózsa Gy. út 30. sz. alatti
lakos esküvőre székek kérelmét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a 2017. augusztus 5-én Apcon, a Qualital étkezőjében tartandó esküvőre
térítésmentesen biztosít 120 db piros önkormányzati széket.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról sz érintettet tájékoztassa.
-

-

Határidő: 2017.04.21.
Felelős: polgármester
9.! Napirend: Csendes Katalin Ape, Szabadság út 58.sz. alatti lakos kérelme
Juhász István polgármester
Csendes Katalin azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy a tulajdonában lévő Ape,
Szabadság út 58.sz alatti lakóház elé, a víz elvezető árokba betongyűrűt szeretne elhelyezni,
mivel szűk az utca és nehezen lehet parkolni a ház előtt.
Kérem a képviselőket mondjanak véleményt.
Klajzsovics Ferenc képviselő
A Szabadság utcában nehéz parkolni, mert nagyon szűk, semmi akadálya, hogy
betongyűrűket helyezzen el, én támogatom a kérést, és a megfelelő tisztításról gondoskodjon.

-
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Gémes ViráE képviselő
En is támogatom a kérést, egyetértek a javaslattal.
Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a Szabadság út 58. sz. ingatlan
előtt a tulajdonosa, betongyürűk elhelyezésével parkolót alakítson ki.
A képviselő-testület tagjai

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
24/2017.(III.21) hat á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Csendes Katalin kérelmét és az alábbi határozatot
hozzák:
A képviselő-testület engedélyezi Csendes Katalin 3032 Ape, Szabadság út 58.sz. alatti
ingatlan tulajdonosnak, hogy betongyűrűket helyezzen el
a megfelelő tisztítás biztosítása
mellett a lakóház előtti vízelvezető árokban, a könnyebb parkolás érdekében.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.
-

-

Határidő: 2017.04.21.
Felelős: polgármester

10.! Napirend: Németh Dezső Ape, Rákóezi út 22.sz. alatti lakos kérelme
Juhász István polgármester
Németh Dezső azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy a tulajdonában lévő Ape, Petőfi út
4.sz. alatti ingatlan előtt húzódó esapadékvíz elvezető árok befedését engedélyezzük. Az
átereszek behelyezése után zúzott kővel teríti le az úttest és a jelenlegi kerítés közötti
közterületet.
Mi a vélemény?
Klaizsovics Ferenc képviselő
Támogatom a kérést, lehet parkolni a ház előtt.
Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy támogassuk Németh Dezső
kérését.
A képviselő:testület tagjai

—

nyílt szavazással

—

egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

-
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A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Németh Dezső vállalkozó 3032 Ape, Rákóczi
Ferenc üt 22.sz. alatti lakos kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület engedélyezi Németh Dezső tulajdonában lévő Ape, Petőfi űt 4sz. alatti
ingatlan előtt húzódó csapadékvíz elvezető árok befedését a megfelelő tisztítás biztosítása
mellett oly módon, hogy az átereszek behelyezése után zúzott kővel teríti le az úttest és a
kerítés közötti közterületet.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.
-

-

Határidő: 2017.04.21.
Felelős: polgármester
Juhász István polgármester
Benyák Istvánné lakáskérelme /11. napirendI és a segélykérelmek /12. napirendI tárgyalása
idejére zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.
Zárt

ülés

13.! Napirend: Képviselők közérdekű bejelentései
Juhász !st”án polgármester
Osszeállt az éves rendezvényterv, mindenki megkapta, sok rendezvényünk lesz
a művelődési ház nagyterem, színpad hangosítását meg kell oldani, ajánlatokat kérek.
óvoda előkertjét szeretné az intézményvezető térköveztetni, árajánlatokat várok rá.
Varga József plébános szeretné a templomot felújítani belső restaurálás, festés, stb.
melyre gyűjtést szervez és kérte az önkormányzat segítségét is. Meglátjuk mennyi
pénzjön össze és visszatérünk a kérésre.
-

-

-

-

—

-

Mészáros Józsefné képviselő
Kb. 3,5 millió Ft-ra lenne szükség, véleményem szerint ennyi pénz nem fog összejönni.
Juhász István polgármester
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék- gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási
Tanácsától nem jött meg az előterjesztés, a határozati javaslat. Egy régió alakul, új társulás
lesz, új tagokkal. Ha megérkezik az előterjesztés, összehívunk egy rendkívüli ülést.
Klajzsovics Ferenc képviselő
Testvérkapcsolat ebben az évben be van-e tervezve, hogy ellátogatunk Winkelhaidba, vagy
Kunadacsra a testvértelepülésekre. El kellene gondolkodni ezen és a kapcsolatot fenntartani.
—

Mészáros Józsefné képviselő
Menjünk, de akkor minden képviselő legyen ott.

Juhász István polgármester
A nagyobb események nem ütköznek a testvér települések rendezvényeivel.
Amennyiben van rá igény megszervezzük a látogatást.
A Kunadacsi falunapra (június 3.) már jelezte szándékát az Apci Rákellenes Liga, bérelünk
egy nagyobb buszt és együtt elmehetünk velük. A polgármester asszonynak már jeleztem,
nagy szeretettel vár bennünket. Winkelhaid az ősszel tartja a felvonulást, erre még
visszatérünk.
Juhász István polgármester
A rendőrségi eljárással kapcsolatban tájékoztatom a képviselőket hogy a Hatvani Rendőr
kapitányság befejezte a nyomozást, hatáskör hiánya miatt tovább küldte az anyagot az
eljárásra illetékes hatósághoz, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság
Bűnügyi Osztályához.
Jancsó István képviselő
Fizetett-e már vissza és ez hogy jelentkezik a költségvetésben.
Juhász István polgármester
Igen volt, visszafizetés megnevezéssel érkezett az önkormányzat számlájára, ez enyhítés.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 17,00 órakor bezárja.

.

asz stván
Igármester

‘9

Zsig Szilvia
jegyző

