
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015. február 9-én 15,20 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében  
               megtartott – rendkívüli képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirend: 1. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és 
           költségtérítéséről szóló rendelet elfogadása

                   2. 2015. évi költségvetés elfogadása
                   3. Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja.  
Javasolom az alábbi napirendi pontokat:
1.  A  helyi  önkormányzati  képviselők  tiszteletdíjáról,  természetbeni  juttatásairól  és 
költségtérítéséről szóló rendelet elfogadása
2. 2015. évi költségvetés elfogadása
3. Egyebek
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a javasolt napirendi pontokkal.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják a napirendi pontokat.

     1./ Napirend: A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni 
                             juttatásairól és  költségtérítéséről szóló rendelet elfogadása.

Juhász István polgármester
Az Ügyrendi  Bizottság  megtárgyalta  a  rendelet  tervezetet,  megkérem a  bizottság  elnökét, 
hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Gémes Virág Ügyrendi Bizottság elnöke
Az  Ügyrendi  Bizottság  megtárgyalta  a  rendelet  tervezetet  és  javasolja  elfogadásra  a 
testületnek a kiküldött tervezet szerint.

Juhász István polgármester
Van-e kérdés, észrevétel a rendelettel kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak,  ki ért  egyet  a helyi  önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről szóló rendelettel.

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

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2015.(II.09.) önkormányzati rendelete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és 

költségtérítéséről
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/A rendelet teljes és hatályos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva./

         2. Napirend:  2015. évi költségvetés elfogadása

Juhász István polgármester
A  pénzügyi  bizottság  több  alkalommal  tárgyalta  a  2015.  évi  költségvetést,  megkérem  a 
bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A  pénzügyi  bizottság  több  alkalommal  tárgyalta  a  2015.  évi  költségvetést,  ahol  minden 
képviselő jelen volt. A pénzügyi bizottság 294.316 eFt bevétellel,  284.097 eFt kiadással és 
10.219 eFt tartalékkal javasolja elfogadni a 2015. évi költségvetést. 
Tételesen menjünk végig, vagy a főszámokat fogadjuk el.

Juhász István polgármester
A Szabadidő Klub kéréssel fordult az önkormányzathoz,  újraalakult  a klub és szeretnének 
támogatást kérni. 26 taggal működik jelenleg, szerveznek különböző programokat.

Nagyné Székely Hedvig pénz.csop.vez.
Utána  kell  nézni,  hogy  milyen  egyesület,  ha  nem  bejegyzett,  akkor  a  művelődési  ház 
kiscsoportjaként tudjuk támogatni, számlára tudunk fizetni, úgy mint a makettezőknél.

Juhász István polgármester
Beszélek  velük,  utánajárunk,  hogy tudjuk  támogatni  a  Szabadidő  Klubot.  Visszatérünk  a 
kérdésre.

Jancsó István képviselő
A 45. pontban Árok utcai rekultiváció, ez mit takar ?

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Ez  egy  keretösszeg,  tavaly  is  benne  volt  a  költségvetésben.  Rekultivációs  tervet  kellett 
elkészíteni, ezt a hatósághoz benyújtani és várjuk az eredményt, ha elfogadják akkor el kell 
indítani a rekultivációt.

Juhász István polgármester
Figyelőkutakat  kell  fúrni,  vízmintát  venni,  a  gépi  munka,  stb.  ezek  nagy költségek.  Nem 
tudjuk mi lesz, ezért tettünk félre 10 millió Ft-ot.

Jancsó István képviselő
Sok helyen van illegális lerakó, 50-60 éve is oda hordták a hulladékot, ilyen alapon minden 
települést megbüntethetnének.
60. pont 15 millió Ft területrendezés, ez mit takar? Polgármesteri Hivatal tetőfelújítással mi a 
helyzet, a bérköltségek elég magasak.
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Juhász István polgármester
Koós féle telek vásárlás, ipari terület kialakításának költségei, kisajátítás, ezek a költségek 
vannak a területrendezés pontban.

Halmai László képviselő
Energetikai felújítás keretein belül összeállítottunk egy sorrendet, benne van a polgármesteri 
hivatal felújítása is, reméljük benne lesz.

Nagyné Székely Hedvig pénz.csop.vez.
A bérekkel kapcsolatban, a jubileumi jutalmak, soros béremelések és a pedagógusi béremelés 
is jelentős volt és a szociális ágazatra a pótlék, ezek mind kötelező feladatok.

Mészáros Józsefné képviselő
A bölcsődei  dolgozók  beadtak  egy kérelmet  korábban,  hogy egészségkártyát  szeretnének, 
erről nem beszéltünk.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Nehéz kérdés, mert vagy mindenkinek adni kell, vagy senkinek, azt nem lehet, hogy csak a 
bölcsődei  dolgozóknak  és  ez  kb.  40  főt  érint.  Utánajárunk,  kiszámoljuk  mennyi  lenne, 
pénzügyi bizottsági ülésen visszatérünk a kérdésre. 

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 2015. évi költségvetési rendelettel az alábbi 
főszámokkal: 294.316 eFt bevétel,  284.097 eFt kiadás, 10.219 eFt tartalék.

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

Apc Község Önkormányzatának

2/2015.(II.09.) Kt. rendelete

a 2015. évi K ö l t s é g v e t é s r ő l

/A rendelet teljes és hatályos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva./

     3./ Napirend: Egyebek

Juhász István polgármester
Hatvan  önkormányzata  részt  szeretne  venni  az  „Agóra  –  multifunkcionális  közösségi 
központok  és  területi  közművelődési  tanácsadó  szolgálat  infrastrukturális  feltételeinek 
kialakítása” c. pályázaton.  A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó a járásban lévő 
településekkel együttműködési megállapodást írjon alá. A pályázat benyújtásának határideje 
2015.02.27. A projekt keretében olyan térségi szintű közművelődési, közoktatási, képzési és 
közösségi  funkciók  ellátásának,  szolgáltatások  fejlesztésének  megvalósítása  érdekében 
működnek együtt, amelyek hozzájárulnak a térség és a régió versenyképességéhez, 
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felzárkózásához  és  a  lakosságmegtartó  erejének  fejlődéséhez.  Most  csak  egy 
szándéknyilatkozatot  kellene  elküldenünk  február  10-ig.  Nekünk  nem kerül  semmibe,  ezt 
megkérdeztem.  

Klajzsovics Ferenc képviselő
Nekünk ne kerüljön semmibe, csak a nevünket adjuk hozzá.

Halmai László képviselő
Csak szándéknyilatkozatot kell adni február 10-ig, utána kell dönteni.

Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,    a  TIOP-1.2.1.A-15/1  kódszámú 
Hatvan  Város  Önkormányzata  által  benyújtott  pályázathoz  szükséges  együttműködési 
megállapodást Apc Községi Önkormányzat képviselő-testületének szándékában áll  megkötni.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

16/2015.(II.09.) h a t á r o z a t a
Apc községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta  a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú 
Hatvan  Város  Önkormányzata  által  benyújtandó  pályázathoz  szükséges  együttműködési 
megállapodást és az alábbi határozatot hozzák:
Apc  Községi  Önkormányzat képviselő-testületének  szándékában  áll  az  együttműködési 
megállapodást megkötni.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Jancsó István képviselő
A szennyvízberuházás utáni helyreállítás már befejeződött ? Ha nem, akkor a Rákóczi úton a 
„Haver” bolt előtti bejárót is helyre kellene állítani.

Juhász István polgármester
Még nem fejeződött be, tavasszal folytatódik a helyreállítás.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Kérek minden képviselőt, hogy írja össze a hibákat a csatorna beruházással kapcsolatban és 
mi jelezni fogjuk.

Mészáros Józsefné képviselő
Kovács Tiborral mi a helyzet ?
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Juhász István polgármester
Elvittük  a  megfelelő  vizsgálatokra  és  teljesen  egészséges,  nem  tudjuk  gondnokság  alá 
helyeztetni.

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

kmft.

Juhász István dr. Zsiga Szilvia
polgármester          jegyző


