
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015. április 14-én 9,25 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében  
               megtartott – rendkívüli képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirend: 1. Nagy Andrásné (Petőfibánya) sportcsarnok bérlés kérelme
                   2. Petőfibányai mentőállomás támogatás kérése
                   3. „Apránként az Aprókért” Közhasznú Egyesület támogatás kérése
                   4. Csapadékvíz elvezetési rendszer tervezésének előkészítése
                   5. Közvilágítás trafóállomásainak külön mérőkkel történő ellátása
                   6. Idősgondozók részére elektromos kerékpár beszerzése
                   7. Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolom az alábbi napirendi pontokat:  1. Nagy Andrásné (Petőfibánya) sportcsarnok bérlés 
kérelme,  2.  Petőfibányai  mentőállomás  támogatás  kérése,  3.  „Apránként  az  Aprókért” 
Közhasznú  Egyesület  támogatás  kérése,  4.  Csapadékvíz  elvezetési  rendszer  tervezésének 
előkészítése,  5.  Közvilágítás  trafóállomásainak  külön  mérőkkel  történő  ellátása,  6. 
Idősgondozók részére elektromos kerékpár beszerzése, 7. Egyebek.
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a javasolt napirendi pontokkal.

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

     1./ Napirend: Nagy Andrásné (Petőfibánya) sportcsarnok bérlés kérése

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a kérelmet, kérem a bizottság elnökét, hogy javaslatukat 
terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénzügyi biz. elnöke
Nagy  Andrásné  lakodalmat  szeretne  a  sportcsarnokban  tartani,  230  fő  részvételével,  a 
központi  konyhát  is  igénybevéve.  A pénzügyi  bizottság  megtárgyalta  a  kérelmet  és  nem 
javasolja  támogatni,  mivel  testületi  határozat  van  róla,  hogy  az  iskolai  konyhán  családi 
rendezvények nem tarthatók, ezért a konyhát sem tudjuk biztosítani és a székek, asztalok sem 
a mi tulajdonunk.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatával.

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

35/2015. (IV.14.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Nagy Andrásné (Petőfibánya) sportcsarnok bérlés 
kérelmét és az alábbi határozatot hozzák:
A kérelmet a képviselő-testület  elutasítja, mivel a 10/2011.(I.26.) számú testületi  határozat 
alapján  „az  iskolai  konyhán  családi  rendezvények  nem  tarthatók”,  illetve  asztalokat  és 
székeket nem tud biztosítani.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: 2015.04.30.

Felelős: polgármester

     2./ Napirend: Petőfibányai mentőállomás támogatás kérése

Juhász István polgármester
A pénzügyi  bizottság  szintén  megtárgyalta  a  petőfibányai  mentőállomás  kérését,  kérem a 
bizottság elnökét a javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénzügyi biz. elnöke
A  pénzügyi  bizottság  megtárgyalta  a  petőfibányai  mentőállomás  kérését  és  javasolja  a 
testületnek, hogy 20.000,-Ft-tal támogassa a mentőállomást.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy a petőfibányai  mentőállomást 
20.000,-Ft-tal támogassuk.

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

 APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

36/2015. (IV.14.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  petőfibányai  mentőállomás  anyagi  támogatás 
kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a petőfibányai mentőállomást 20.000,-Ft támogatásban részesíti.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.04.30.

Felelős: polgármester
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     3./ Napirend: „Apránként az Aprókért” Közhasznú Egyesület támogatás kérése

Juhász István polgármester
Ezt a napirendet is megtárgyalta a bizottság, kérem a pénzügyi bizottság elnökét, javaslatukat 
terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénzügyi biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta a kérelmet és nem javasolja támogatni az egyesületet.  Budapesti 
székhelyű az egyesület, nem javasolja a bizottság.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy ne támogassuk az „Apránként az 
Aprókért” Közhasznú Egyesületet.

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

 APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

37/2015. (IV.14.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az  „Apránként az Aprókért” Közhasznú Egyesület 
támogatás kérését és az alábbi határozatot hozzák:
Az egyesület kérését a képviselő-testület nem támogatja.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: 2015.04.30.

Felelős: polgármester

     4./ Napirend: Csapadékvíz elvezetési rendszer tervezésének előkészítése

Juhász István polgármester
A  községben  meg  kell  oldani  a  csapadékvíz  elvezetését,  de  ezt  önállóan  nem  tudjuk 
megoldani,  csak  pályázattal.  Ahhoz,  hogy  el  tudjunk  indulni,  fel  kell  mérni  az  övárok 
rendszert.  Kértünk árajánlatokat,  Roska László okleveles mérnök az övárkok, vízmosások, 
utak,  utcák,  terek  „tengelyének”  felmérése  330.000,-Ft  + ÁFA összegű ajánlatot  adott.  A 
másik két ajánlat elvi vízjogi engedély dokumentációjának elkészítésére 1.200.000,-Ft + ÁFA 
és 800.000,-Ft-os ajánlatot adtak.
A  pénzügyi  bizottság  megtárgyalta  a  csapadékvíz  elvezetési  rendszer  tervezésének 
előkészítését, kérem a bizottság elnökét terjessze a javaslatukat a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénzügyi biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja a testületnek, hogy első lépésként 
végeztessük el a geodéziai felmérési munkákat Roska László okleveles mérnökkel, ami 330 
eFt +AFA összegbe kerül. 
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Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatával.

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

 APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

38/2015. (IV.14.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  község  csapadékvíz  elvezetési  rendszer 
tervezésének előkészítését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület  a község geodéziai  felmérési  munkáinak elvégzésére megbízza Roska 
László okleveles mérnököt (Geodézia Zrt. 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) összesen 330.000,-
Ft  +  ÁFA összegért.  (Vízmosások,  övárkok keresztszelvényszerű  felmérése  180.000,-Ft  + 
ÁFA, utak, utcák, terek „tengelyének” felmérése 150.000,-Ft + ÁFA.)
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.04.30.

Felelős: polgármester

     5./ Napirend: Közvilágítás trafóállomásainak külön mérőkkel történő ellátása

Juhász István polgármester
A pénzügyi  bizottság  szintén  megtárgyalta  a  napirendi  pontot,  kérem a  bizottság  elnökét 
terjessze a testület elé a javaslatukat.

Klajzsovics Ferenc pénzügyi biz. elnöke
6 trafóállomás van Apcon, ha külön mindegyikhez felszereltetnénk mérőket olcsóbb lenne a 
közvilágítás. A bizottság javasolja, hogy az ÉMÁSZ-al vegyük fel a kapcsolatot, a terveztetést 
indítsuk el.

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

39/2015. (IV.14.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a közvilágítás  trafóállomásainak külön mérőkkel 
történő ellátásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület felveszi a kapcsolatot az ÉMÁSZ-al a terveztetéssel kapcsolatban. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.
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Határidő: 2015.04.30.

Felelős: polgármester

     6./ Napirend:  Idősgondozók részére elektromos kerékpár beszerzése

Juhász István polgármester
A  pénzügyi  bizottság  megtárgyalta  az  elektromos  kerékpár  beszerzését  az  idősgondozók 
részére, kérem a bizottság elnökét javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénzügyi biz. elnöke
A bizottság  megtárgyalta  az  elektromos  kerékpár  beszerzését  az  idősgondozók részére  és 
javasolja a testületnek, hogy a családsegítő Kiszelné Hanka Marianna kapja meg a hivatali 
robogót,  melyért  ő  felel  és  az  idősgondozók  1  kerékpárt  kapjanak.  Jelenleg  nincs  a 
költségvetésben keret az elektromos kerékpárok beszerzésére.

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

40/2015. (IV.14.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  az  idősgondozók  részére  elektromos  kerékpár 
beszerzésének kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület  Kiszelné  Hanka Marianna családsegítő  részére  biztosít  egy szolgálati 
robogót, a gondozónők részére 1 db szolgálati kerékpárt.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 

Határidő: 2015.04.30.

Felelős: polgármester

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 9,50 órakor bezárja.

kmft.

Juhász István dr. Zsiga Szilvia
polgármester         jegyző


