
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015. február 24-én 14,40 órakor a – művelődési ház középső termében  
               megtartott –  képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Eskütétel

Polgármester tájékoztatója.

Napirend: 1.  A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 
                       elfogadása.
                   2. A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
                   3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 

elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
                        rendelet elfogadása
                   4. Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejl. Társ. 2014. 
                       évi költségvetésének módosítása.

       5. Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejl. Társ. 2015. 
                       évi költségvetésének elfogadása.
                   6. Egyebek - segélykérelmek elbírálása
                                      - Dr. Balogh András kérelme
                                      - Orbán Gábor kérelme
                                      - Sportbál

  - 21-es főúti csomópont vízelvezetése
                                      - buszok parkolása
                                      - tűzgyújtási rendelet
                                      - telekvásárlás

Juhász István polgármester
Köszönti a megjelenteket, külön köszönti a VERSENDKŐ Profit Kft. képviselőit, a jelenléti 
ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.  
Javasolom napirendi pontok tárgyalása előtt a VERSENDKŐ Profit Kft. szeretné tájékoztatni 
a testületet a bányáról, a jövő terveiről.
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a napirendi pontok tárgyalása 
előtt a VERSENDKŐ Profit Kft. tájékoztassa a testületet.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják a napirendi pontok 
tárgyalása előtt a VERSENDKŐ Profit Kft. tájékoztassa a testületet.

Juhász István polgármester
Kérés volt Csákó úr, a VERSENDKŐ Profit Kft. ügyvezetője részéről, hogy zárt ülés 
keretében szeretné a tájékoztatót megtartani.

Csákó Zoltán VERSENDKŐ Profit Kft. ügyvezetője
Tájékoztatom a testületet, hogy semmiféle hangfelvételhez, sajtóban való megjelenéshez nem 
járulok hozzá a tájékoztatással kapcsolatban. Zárt ülés megtartását kérem.
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Juhász István polgármester
Zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.

Z á r t     ü l é s

Juhász István polgármester
Baranyi Endréné addig vállalta a Jóléti-Szociális Bizottság külsős tagja megbízatást, ameddig 
Varga Andrásné nyugdíjba nem megy.  Baranyiné Ági néni írásban lemondott  a tagságról, 
Varga Andrásnénak esküt kell tenni a bizottsági tagság betöltéséhez. 
Felkérem a Varga Andrásnét, hogy tegye le a törvény által előírt esküt.

„Én, Varga Andrásné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak  Alaptörvényéhez  hű  leszek;  jogszabályait  megtartom  és  másokkal  is  megtartatom; 
külső bizottsági  tagságomból eredő feladataimat  Apc fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Az esküt tevő meggyőződése szerint:      Isten engem úgy segéljen!”

Juhász István polgármester
A két ülés között történtekről az alábbi tájékoztatást adom:
Pályázati lehetőségekről előadás Hatvanban – Halmai László alpolgármester átdolgozta a 
községre a terveket, elképzeléseket és elküldtük.
2015.02.10. – Állami kézbe kerültek a hulladéklerakók, 36 lerakót bezártak és rekultiválták. 
Az apci telepet lehet, hogy 10 év múlva felbontják és újra tömörítik. 
2015.02.12. – csapadékvíz elevezetés – sajnos nem a Szuhába folyik a csapadékvíz, hanem a 
Gyár utcába. A Szuhát a kivitelezőnek ki kellene kotorni kb. 80-100 m hosszan.
 Zagyva  projekt  –  szeretnék  jövőre  a  kerékpárutat  Salgótarjánig  befejezni,  jó  lenne  ha 
kimenne az út Qualitálig. 
2015.02.20.  –  A Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  közmeghallgatásán  vettem részt,  ahol 
felvázolták a terveiket, elképzeléseiket, programjaikat.  
Van-e kérdés, észrevétel a két ülés között történtekkel kapcsolatban.
Amennyiben nincs, térjünk rá a napirendi pontokra.
Javasolom, hogy Orbán Gábor kérésével kezdjünk, ne kelljen végigvárnia az ülés végét. Az 
egyebekben a segélykérelmeket,  Dr.  Balogh András kérelmét  és a  telekvásárlást  zárt  ülés 
keretében tárgyaljuk, a többi napirend változatlan.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

Juhász István polgármester
Orbán Gábor JOBBIK képviseletében megkeresett, kérem, mondja el a kérésüket.
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Orbán Gábor JOBBIK 
Minden Jobbikos országgyűlési képviselő vállalta, hogy havonta 1 napon önkéntes munkát 
végez.  Ezért  kerestem  meg  a  polgármester  urat.  Van  olyan  település,  ahol  elutasítják  a 
felajánlást,  van,  ahol  elfogadják.  Minden  hónapban  1  napot  vállalna  az  országgyűlési 
képviselő úr közérdekű munkát, ami lehet pl. kerítés festés, időseknek felolvasás, stb., ami a 
közt szolgálja. 

Klajzsovics Ferenc képviselő
Mindig tartózkodtunk a politikától a községben, a politikát hagyjuk kint. Ha hozzájárulunk 
jelentkezni fog a többi párt is, én személy szerint nem szeretnék asszisztálni ehhez.

Halmai László alpolgármester
Nem célszerű behozni a politikát, és országgyűlés alelnökéről beszélünk, ez szerintem nem 
egyeztethető össze ilyen munkavégzéssel. 

Jancsó István képviselő
Ez a JOBBIK-nak a kezdeményezése?

Orbán Gábor JOBBIK 
Ez  egy  országos  kezdeményezés,  kötelező.  Megkérdezni  jöttem,  de  ha  nemleges  választ 
kapunk,  akkor  sem történik  semmi.  Megyünk  minden  településre,  Lőrincin  a  jövő  héten 
kezdjük a munkát.

Juhász István polgármester
Nagyon  jó,  hogy  önkéntes  munkát  végeznek,  de  miért  nem  jönnek  le  az  apci  JOBBIK 
szervezethez és velük együtt végeznének ilyen munkát. A sajtótól kaptunk már eleget, nem 
hiányzik ez nekünk, nekem ez a véleményem. 
Most döntsünk, vagy beszéljünk még róla.

Mészáros Józsefné képviselő
Javasolom később döntsünk, gondolkodjunk rajta.

Juhász István polgármester
Visszatérünk a kérdésre. 

     1./ Napirend: A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet 
                             elfogadása.

Dr. Zsiga Szilvia jegyző
Szeretném kiegészíteni a rendelet tervezetet, a bizottságok javaslata alapján az 5.§. (3) bek.-e 
az  alábbiakkal  egészül  ki:  Rendkívüli  méltánylást  érdemlő  esetben  az  egy főre  jutó  havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj  mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladhatja 
meg. 
A szankciót nem célszerű belefoglalni.
9.§.  (5)  bek.  Közköltségen  történő  eltemettetés  esetén  csak  a  legolcsóbb  urnás  temetés 
rendelhető el. 



-  123  -

Klajzsovics Ferenc képviselő
Nem javasolom, hogy urnás temetés rendelhető el,  mert  ha valaki ragaszkodik a koporsós 
temetéshez, nem kényszeríthetjük rá az urnásat.

Dr. Zsiga Szilvia jegyző
Akkor legyen úgy, hogy urnás temetés költsége rendelhető el.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Igen, úgy már jó lesz.

Körömi Kázmér Jóléti-Szociális Bizottság elnöke
A Jóléti-Szociális Bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet és a kiegészítésekkel javasolja 
elfogadásra.

Gémes Virág Ügyrendi Bizottság elnöke
Az Ügyrendi Bizottság szintén megtárgyalta a rendelet tervezetet és javasolja elfogadásra a 
javasolt kiegészítésekkel.

Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  a  javasolt  kiegészítésekkel  a  szociális 
igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló helyi rendelettel.

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

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól

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

     2./ Napirend:  A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Juhász István polgármester
Akinek a háza előtt  elmegy a közcsatorna és nincs rákötve,  annak talajterhelési  díjat  kell 
fizetni.  Ha  számlával  igazolja  a  szennyvíz  elszállítását  azzal  az  összeggel  csökken  a 
talajterhelési díj összege. 

Gémes Virág Ügyrendi Bizottság elnöke
A bizottság megtárgyalta a rendelet tervezet és javasolja elfogadásra a testületnek.

Juhász István polgármester
Van-e kérdés, javaslat a rendelet tervezettel kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a talajterhelési díjról szóló 
rendelettel. 
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A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják:

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

(A rendelet teljes és hatályos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

     3./ Napirend: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, 
     elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 

                             önkormányzati rendelet elfogadása

Juhász István polgármester
Megkérem az ügyrendi 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.

Juhász István polgármester
Van-e kérdés, észrevétel a rendelet tervezettel kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a háztartási szennyvíz 
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló rendelet tervezettel.

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

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és 

elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

(A rendelet teljes és hatályos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

     4./ Napirend: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejl. Társ. 
                             2014. évi költségvetésének módosítása.

Juhász István polgármester
Mindenki megkapta az előterjesztést a napirenddel kapcsolatban, van-e kérdés, észrevétel 
ezzel kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2014. évi költségvetésének módosításával.

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

17/2015.(II.24.) h a t á r o z a t a
Apc  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Hatvan  és  Környéke 
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  2014.  évi  költségvetésének 
módosításáról szóló előterjesztést és azt annak 1. és 2.sz. mellékletével együtt jóváhagyólag 
elfogadja.

Határidő: 2015.02.18.

Felelős: Juhász István Apc község polgármestere

     5./ Napirend: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejl. Társ.   
                             2015. évi költségvetésének elfogadása.

Juhász István polgármester
A  társulás  2015.  évi  költségvetés  előterjesztését  is  megkapta  mindenki,  van-e  kérdés, 
hozzászólás.
Ha  nincs,  kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  a  társulás  2015.  évi 
költségvetésével.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

18/2015.(II.24.) h a t á r o z a t a
Apc  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Hatvan  és  Környéke 
Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  2015.  évi  költségvetésének 
elfogadásáról szóló előterjesztést és azt annak 1., 1/a, valamint 2. jelű mellékletével együtt 
jóváhagyólag elfogadja.

Határidő: 2015.02.18.

Felelős: Juhász István Apc község polgármestere

     6./ Napirend: Egyebek

Juhász István polgármester
Szombaton tartanánk a sportbált,  mint  az ATE elnökségi tagja kérem a testületet,  hogy a 
tornacsarnokot  térítésmentesen  biztosítsa  a  rendezvényre,  az  alapítványtól  a  székeket, 
asztalokat elkérjük, a konyhások főznek.

Mészáros Józsefné képviselő
Javasolom, adjuk oda a tornacsarnokot térítésmentesen.
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Klajzsovics Ferenc képviselő
Egyetértek, adjuk oda.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a szombaton megrendezésre 
kerülő Sportbálra a tornacsarnokot térítésmentesen biztosítsuk a rendezvényre.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

19/2015.(II.24.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apci Torna Egylet kérését és az alábbi 
határozatot hozzák:
A képviselő-testület a „Sportbál” megrendezésének helyszínéül térítésmentesen biztosítja a 
tornacsarnokot.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.02.28.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
A 21-es főút új csomópontjának vízelvezetése a tervezés hibájából nem megoldott, ugyanis a 
csapadékvíz  a  Gyár  utcai  vízelvezető  árokba  van  bevezetve,  ahonnan  az  elfolyás  nem 
biztosított.  Ezért  kérem a  képviselő-testület  tagjait  egyezzenek  bele,  hogy Halmai  László 
alpolgármestert,  mint  ott  lakót  bízzuk  meg,  hogy  folytasson  tárgyalásokat  az  illetékes 
hatóságokkal. Halmai László elvállalja, beszéltem vele.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

20/2015.(II.24.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Gyár utcai csapadékvíz elevezetése – a 21-es főút 
új csomópontjának vízelevezetési tervezési hibájából adódó problémájának - megoldását és az 
alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza Halmai László alpolgármestert, a vízelvezéssel kapcsolatban 
folytasson tárgyalásokat az illetékes hatóságokkal. 

Határidő: folyamatos

Felelős: Halmai László alpolgármester
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Juhász István polgármester
Többen  jelezték,  hogy  az  autóbuszok  parkolása  a  Hunyadi  út  elején  zavarják  a  lakókat. 
Valami megoldást kellene találnunk, hol tudnának úgy parkolni, hogy ne zavarjanak senkit. 

Jancsó István képviselő
A TÜZÉP-nél is lehetne parkolni, vagy a vásártéren a buszoknak.

Körömi Kázmér képviselő
Már hajnalban indulnak a buszok, ami nagy zajjal és füsttel jár, arra ébredünk. 4 busz parkol 
folyamatosan a volt mozi épülete előtt. 

Klajzsovics Ferenc képviselő
Valahogy úgy kellene megoldani, hogy ne a lakóövezetben parkoljanak. A buszfordulóban is 
lehetne  a  buszoknak  parkolni,  ott  senkit  nem  zavarnának,  vagy  a  postánál  tudnám  még 
elképzelni a parkolást.

Juhász István polgármester
Írunk  egy  levelet  a  tulajdonosoknak  és  tájékoztatjuk,  hogy  2  helyen  tudnak  parkolni,  a 
buszfordulóban, vagy a postánál. A rendszám alapján adunk engedélyt.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

21/2015.(II.24.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Hunyadi utca lakóinak kérését - buszok máshol 
való parkolása - és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület az alábbi helyeket határozza meg a buszok parkolására, a buszfordulót és 
a posta melletti területet.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetteket tájékoztassa. 

Határidő: 2015.03.10.

Felelős: polgármester

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Március  5-én  életbe  lép  az  új  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzat,  miszerint  tilos  a  kerti 
hulladék égetése. Van egy helyi határozatunk az égetéssel kapcsolatban, ezt hatályon kívül 
kell helyezni. 

Halmai László alpolgármester
Sehol nem lehet semmit égetni a törvény szerint.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Életszerűtlen  ez  a  törvény,  faluban  nem  lehet  betartatni.  Nem  értek  egyet  azzal,  hogy 
visszavonjuk a határozatunkat.
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dr. Zsiga Szilvia jegyző
A rendelet kell figyelembe venni, a határozatot vissza kell vonni az égetéssel kapcsolatban.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy az égetéssel kapcsolatos testületi 
határozatunkat visszavonjuk. 

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

22/2015.(II.24.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai a testület 134/2012.(VIII.29.) számú határozatát - kerti hulladék 
égetése -  hatályon kívüli helyezi.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.03.05.

Felelős: polgármester

Gémes Virág képviselő
A rendőrök a karácsonyi jutalmat még nem kapták meg, mi az oka.

Juhász István polgármester
A rendőrkapitány  úr  azt  mondta,  hogy  1  főt  kíván  jutalmazni  40  eFt  értékben  Erzsébet 
utalvánnyal. Ha minden támogatótól beérkeznek a felajánlások a kapitány úr fogja kiosztani 
egyszerre mindenkinek. A mai napig őrzöm az utalványt.

Körömi Kázmér képviselő
Jövőre ne kapjanak, vagy mindenki kapjon, ne csak 1 fő.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 16,50 órakor bezárja.

kmft.

Juhász István dr. Zsiga Szilvia
polgármester          jegyző


