
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015. július 9-én 9,30 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében  
               megtartott –  rendkívüli képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján
 Körömi Kázmér képviselő nem jelezte távolmaradását

Napirend: 
1) Útfelújítás: Sport u., Orgona u., Rákóczi – Barátság összekötő  szakasz  

2) Polgármesteri hivatal tetőfelújításra árajánlatok

3) Apci  03/1 hrsz. külterület hasznosítása

4) Apci Makettező Baráti Kör támogatása (50 eFt)

5) A Lőrinci Pitypang egyesület táborozási kérése

6) Sportpályán nagykapu készítése, színpad burkolása (150 eFt)

7) Gyermekorvosi rendelő várójának átalakítása (400 eFt)

8) Anyakönyvvezetőknek eseti díj fizetése (nettó 5 eFt/alkalom)

9) SZMSZ módosítás

10) Önkormányzati rendelet alkotása - Közösségi együttélés alapvető szabályairól…

11) Térfigyelő rendszer telepítése

12) Kocsis Sándor plébános búcsúztatása

13) Apc közszolgálatáéért, valamint Apc községért kitüntető címek odaítélése (aug. 20-án)

14) Segélykérelmek 

15) Egyebek 

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  – nyílt  szavazással – egyhangúan 
elfogadják.

     1./ Napirend: Útfelújítás: Sport u., Orgona u., Rákóczi – Barátság összekötő szakasz

Juhász István polgármester



A pénzügyi bizottság megtárgyalta az útfelújításokra beérkezett árajánlatokat és a RE-NI ÚT 
Kft. árajánlatát javasolja elfogadni, ami összesen bruttó 12.648.503,-Ft.

Klajzsovics Ferenc képviselő, pü.biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az árajánlatokat és az alábbiak szerint javasolja elfogadni 
a testületnek a RE-NI ÚT Kft. árajánlatát:
Sport utca: bruttó   4.111.625,-Ft
Barátság-Rákóczi összekötő utca: bruttó   3.862.197,-Ft
Orgona utca: bruttó   3.838.575,-Ft
Sport utca járda: bruttó      836.105,-Ft
Összesen: bruttó 12.648.502,-Ft
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Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy az útfelújításokra beérkezett 
árajánlatok közül a RE-NI ÚT Kft. árajánlatát fogadjuk el, a pénzügyi bizottság javaslata 
alapján.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

69/2015. (VII.09.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  Sport  utca,  Orgona  utca,  Rákóczi  Ferenc  – 
Barátság út összekötő szakasz felújítására beérkezett  árajánlatokat  és az alábbi határozatot 
hozzák:
A képviselő-testület  az útfelújításra a RE-NI ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t  (3375 
Mezőtárkány, Mikszáth Kálmán út 7.)  bízza meg az alábbiak szerint:
Sport utca: bruttó   4.111.625,-Ft
Barátság-Rákóczi összekötő utca: bruttó   3.862.197,-Ft
Orgona utca: bruttó   3.838.575,-Ft
Sport utca járda: bruttó      836.105,-Ft
Összesen: bruttó 12.648.502,-Ft
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő:     folyamatos

Felelős: polgármester

     2./ Napirend: Polgármesteri hivatal tetőfelújításra árajánlatok

Juhász István polgármester
A  pénzügyi  bizottság  szintén  megtárgyalta  a  tetőfelújításra  beérkezett  árajánlatokat  és  a 
legolcsóbb ajánlatot  javasolja  elfogadni,  Bukovinszki  Viktor  árajánlatát.  Szeptember  15-ig 
meg tudja csinálni a tetőfelújítást. 

Klajzsovics Ferenc képviselő, pü.biz. elnöke



A  pénzügyi  bizottság  Bukovinszki  Viktor  ajánlatát  javasolja  elfogadni,  4.100.000,-Ft 
összegben. 
10.000.000,-Ft-tot  különítettünk  el  a  költségvetésben  a  polgármesteri  hivatal  energetikai 
felújítására,  ebből  4.100.000,-Ft-tot  elköltünk  a  tetőfelújításra,  a  többit  5.900.000,-Ft-ot 
javasolja a bizottság, hogy tegyük a tartalékba, amit az útfelújításokra használjunk fel.

Halmai László alpolgármester
A villámvédelemről ne feledkezzünk el a tetőfelújításnál.
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Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  polgármesteri  hivatal 
tetőfelújítására beérkezett ajánlatok közül Bukovinszki Viktor árajánlatát fogadjuk el.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

70/2015. (VII.09.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület  tagjai megtárgyalták a polgármesteri  hivatal  tetőfelújítására beérkezett 
árajánlatokat és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület  a polgármesteri  hivatal  tetőfelújításával  megbízza Bukovinszki  Viktor 
vállalkozót bruttó 4.100.000,-Ft összegben.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő:     folyamatos

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a költségvetésben elkülönített a 
polgármesteri hivatal energetikai felújítására elkülönített 10.000.000,-Ft-ból 5.900.000,-Ft-tot 
csoportosítsunk át a tartalék alapba. (4.100.000,-Ft-tot a tetőfelújításra fordítunk)

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

71/2015. (VII.09.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  pénzügyi  bizottság  javaslatát  és  az  alábbi 
határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  a  2015.  évi  költségvetésben  a  polgármesteri  hivatal  energetikai 
felújítására elkülönített 10.000.000,-Ft-ból  5.900.000,-Ft-tot a tartalék alapba átcsoportosít.



Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.07.25.

Felelős: polgármester
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3./ Napirend:  Apci  03/1 hrsz. külterület hasznosítása

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

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A  pénzügyi  bizottság  javasolja  a  testületnek,  hogy  a  03/1  hrsz.-ú  területet  megbízási 
szerződéssel adja át a testület Menusné Nagy Anitának ingyenes karbantartásra. 

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

72/2015. (VII.09.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  az  apci  03/1  hrsz.-ú  külterület  hasznosításának 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület az apci 03/1 hrsz.-ú külterületet Menusné Nagy Anita őstermelő  /3032 
Apc,  Rákóczi  Ferenc  út  133.sz./  részére  megbízási  szerződéssel  átadja  ingyenes 
karbantartásra.
Megbízzák a polgármestert a megbízási szerződés megkötésével.

Határidő: 2015.08.09.

Felelős: polgármester

        4./ Napirend: Apci Makettező Baráti Kör támogatása (50 eFt)

Juhász István     polgármester



A pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja, hogy a testület 50 eFt támogatásban részesítse 
az apci Makettezők Baráti Körét, az Országos Makettverseny megrendezéséhez, étkezéshez 
kérnek támogatást

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság javasolja az 50.000,-Ft támogatást a makettezőknek.

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

73/2015. (VII.09.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  az  apci  Makettezők  Baráti  Körének  támogatás 
kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  50.000,-Ft  támogatást  nyújt  az  apci  Makettezők  Baráti  Körének,  az 
Apcon  megrendezésre  kerülő  országos  makettverseny  megrendezéséhez,  /a  résztvevők 
étkeztetéséhez/.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5./ Napirend: A Lőrinci Pitypang egyesület táborozási kérése

Juhász István polgármester

A pénzügyi bizottság szintén tárgyalta a Lőrinci Pitypang Egyesület táborozási kérését, mely 
szerint  szeretnének  a  tornacsarnokban  megszállni,  a  művelődési  házban  pedig  táncórákat 
szeretnének tartani. Kérem a bizottság elnökét a javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke

A pénzügyi  bizottság  javasolja,  hogy térítésmentesen  adjuk oda  a  Lőrinci  gyerekeknek  a 
tornacsarnokot  és  a  művelődési  házat  a  táborozás  idejére,  cserébe  táncolhatnának  a 
Falunapon.

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

74/2015. (VII.09.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  Lőrinci  Pitypang  Egyesület  táborozással 
kapcsolatos kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  a  Lőrinci  Pitypang  Egyesület  részére  térítésmentesen  biztosítja  a 
tornacsarnokot  (szálláshely)  és  a  művelődési  házat  (táncórák  megtartása)  a  gyerekek 
táborozásának idejére. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.07.20.

Felelős: polgármester
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6./ Napirend:  Sportpályán nagykapu készítése, színpad burkolása (150 eFt)

Juhász István polgármester

A pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot is, kérem a bizottság elnökét, hogy 
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke

A pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja a testületnek elfogadásra, hogy a sportpályán 
kézilabda  kapu  mögött  egy  új  nagykapu  legyen  beépítve,  illetve  a  színpad  burkolását  is 
javasolja elvégezni, melyekre 150 eFt-tot javasol.

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

75/2015. (VII.09.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  sportpályán  nagykapu  készítését  és  színpad 
burkolását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület  a  sportpályán  -  a  kézilabda  kapu  mögött  –  új  nagykaput  épít  be,  a 
szabadtéri színpadot burkolattal látja el, mely költségekre összesen 150.000,-Ft-tot biztosít.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.08.09.

Felelős: polgármester

 7./ Napirend:  Gyermekorvosi rendelő várójának átalakítása (400 eFt)

Juhász István polgármester

A  pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  gyermekorvosi  rendelő  várójának  átalakítását,  kérem  a 
bizottság elnökét a javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke

A  bizottság  megtárgyalta  a  gyermekorvos  kérését  és  javasolja  a  testületnek,  hogy  a 
gyermekorvosi  rendelő  váróját,  WC-t,  előteret  újítsa  fel,  a  munkálatokhoz  400  eFt 
keretösszeget javasol meghatározni.
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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



76/2015. (VII.09.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  gyermekorvosi  rendelő  várójának,  előterének 
felújítását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a gyermekorvosi rendelő váróját, előterét és WC-jét felújítja, a munkákra 
400.000,-Ft keretösszeget határoz meg.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

8./ Napirend: Anyakönyvvezetőknek eseti díj fizetése (nettó 5 eFt/alkalom)

Juhász István polgármester

A pénzügyi bizottság szintén tárgyalta az anyakönyvvezetők eseti díj fizetését, kérem a 
bizottság elnökét javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke

A  bizottság  javasolja  a  testületnek,  hogy  az  anyakönyvvezetők  esküvők  megtartásakor 
alkalmanként nettó 5.000,-Ft-tot kapjanak, eseti díjként.

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

77/2015. (VII.09.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az anyakönyvvezetők részére eseti díj fizetésének 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület az anyakönyvvezetők részére esküvők megtartásakor alkalmanként nettó 
5.000,-Ft-tot fizet ki eseti díjként.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.
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Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

         9./ Napirend: SZMSZ módosítás

Juhász István polgármester

Az ügyrendi bizottság megtárgyalta az SZMSZ módosítást, kérem a bizottság elnökét, hogy 
javaslatukat terjessze a testület elé.

Gémes Virág ügyrendi bizottság elnöke

Az ügyrendi  bizottság  megtárgyalta  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  módosítását  és 
javasolja  a  testületnek,  hogy  a  4.§  (2)  bek.  a  középső  mondatot,  vagyis  „A  bejelentési  
kötelezettség  elmulasztása  esetén a  havi  tiszteletdíja  50 %-a megvonásra  kerül,  melyről  a 
képviselő-testület  határozattal  dönt.”  fogadja  el.  A  többi  módosítás  a  jegyzőkönyvhöz 
mellékelt formában kerüljön elfogadásra. Az SZMSZ teljes átdolgozását őszre tervezzük.

(A bizottság elnöke felolvassa a módosítási javaslatot.)

Juhász István polgármester

Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az SZMSZ módosítással.

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

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015.(VII.09.) önkormányzati rendelete

a
10/2000.(III.07.)Kt. rendelettel,
22/2000.(XII.14.)Kt. rendelettel,
4/2001.(III.06.)Kt. rendelettel,
9/2001.(XI.28.)Kt. rendelettel,

4/2003.(VIII.28.)Kt. rendelettel,
17/2004.(XI.16.)Kt. rendelettel,
5/2005.(X.27.)Kt. rendelettel,

12/2006.(XII.12.)Kt. rendelettel,
11/2007.(XII.19.) Kt. rendelettel,

9/2010.(X.13.) rendelettel,
13/2012.(V.09.) önkormányzati rendelettel,



5/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelttel, 
3/2014.(X.30.) önkormányzati rendelettel, 
7/2015.(III.25.) önkormányzati rendelettel

módosított és egybeszerkesztett
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SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATRÓL
szóló 

8/1998.(XI.24.) Kt. rendelet módosításáról

(A rendelet módosítás a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

       10./ Napirend: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

                                 jogkövetkezményeiről szóló rendet tervezet

Juhász István polgármester

Az ügyrendi bizottság még egy rendelet tervezetet tárgyalt  a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről, kérem a bizottság elnökét, hogy 
javaslatukat terjessze a testület elé.

Gémes Virág ügyr. biz. elnöke

A jegyzők szabálysértési jogkörét elvették, de lehetőség van helyi rendelettel közigazgatási 
bírság alkalmazása. 

A 6.  pontban  az  1.  és  2.  pontot  javasolja  a  bizottság  kihúzni,  mert  ezek  bűncselekmény 
kategóriába tartoznak.

A 3.§ (5) bek. A helyszíni bírságot 15 napon belül kell megfizetni…. javasolja a bizottság.

2015.08.01-től lépne hatályba a rendelet. 

A bizottság javasolja elfogadásra a rendelet tervezetet.



Klajzsovics Ferenc képviselő

Hangos gépek, fűnyíró, fűkasza használata benne van-e a rendeletbe ?

A közösségi együttélés szabályait le kell írni.

Juhász István polgármester

Szükség van erre a rendeletre, a jegyző tudjon intézkedni, esetleg helyszíni bírságot kiszabni. 
Első körben figyelmeztetnénk, utána lehetne bírságolni. 

Mészáros Józsefné képviselő

Ha valaki a ház előtt kivág derékban egy fát, ilyet lehet csinálni ?

dr. Zsiga Szilvia jegyző

Minden esetben fakivágási engedélyt kell kérni.
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Klajzsovics Ferenc képviselő

Többen  megkerestek  olyan  problémával,  hogy  ünnepnapon  a  szomszéd  egész  nap  füvet 
vágott,  ami  nagyon  zavarta  a  szomszédot,  mert  éppen  vendégség  volt  nála.  Legalább 
ünnepnapokon ne lehessen füvet vágni. 

Halmai László alpolgármester

Vasárnap és ünnepnap zavaró hanghatás nem lehet, valahogy így kellene a rendeltbe tenni.



dr. Zsiga Szilvia jegyző

A 2. § végére kellene betenni.

Gémes Virág képviselő

A szeptemberi testületi ülés előtt tartanánk egy ügyrendi bizottsági ülést, ahol az SZMSZ-t 
módosítanánk, teljesen újat szeretnénk összeállítani.  Kérek mindenkit,  hogy a javaslatokat, 
véleményeket írják össze, mindenki véleménye benne lenne a rendeletben. 

Klajzsovics Ferenc képviselő

Javasolom a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet tervezet a javaslatokkal 
kiegészítve fogadjuk el.

Juhász István polgármester

Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
és  ezek  elmulasztásának  jogkövetkezményeiről  szóló  helyi  rendelettel,  a  javasolt 
módosításokkal kiegészítve.

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

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015.(VII.09.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről

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

      11./ Napirend:  Térfigyelő rendszer telepítése

Juhász István polgármester

Kaptunk árajánlatot kamerarendszer kiépítésére, a pénzügyi bizottság tárgyalta, kérem a 
bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.
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Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke

A bizottság javasolja a testületnek, hogy várjuk meg a pályázati kiírást kamerarendszerre, 
információk szerint lesz kiírva pályázat kamerarendszer kiépítésére.

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

78/2015. (VII.09.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatot 
és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a közeljövőben kiírásra kerülő - térfigyelő kamerarendszer telepítésére 
-pályázaton részt kíván venni. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

12./ Napirend:  Kocsis Sándor plébános búcsúztatása

Juhász István polgármester

A jövő héten pénteken 10,00 órakor lenne Kocsis Sándor búcsúztatása, várunk mindenkit a 
napköziben.  A  pénzügyi  bizottság  tárgyalta  ezt  a  témát  is,  kérem  a  bizottság  elnökét 
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke



A bizottság  tárgyalt  a  búcsúztatásról,  javasolja  a  testületnek,  hogy 100  eFt  keretösszeget 
határozzon  meg,  mely  összeg  magában  foglalná  az  ajándékot,  a  napközi  konyháján  való 
vendégül látást. Búcsúztassuk el illően az atyát, mert sokat tett a faluért.

Juhász István polgármester

Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

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

79/2015. (VII.09.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Kocsis Sándor plébános búcsúztatását és az alábbi 
határozatot hozzák:
A képviselő-testület 100.000,-Ft keretösszeget határoz meg a búcsúztatás költségeire /ajándék 
vásárlás, vendéglátás a központi konyhán/. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.07.17.

Felelős: polgármester

13./ Napirend:  Apc közszolgálatáéért, valamint Apc községért kitüntető címek odaítélése 

                          (aug. 20-án)

      14./ Napirend: Segélykérelmek 

      15./ Napirend: Egyebek

Juhász István polgármester

Az  Apc  közszolgálatáéért,  valamint  Apc  községért  kitüntető  címek  odaítélése,  a 
segélykérelmek és az egyebek napirendek tárgyalására zárt ülést rendelek el, melyről külön 
jegyzőkönyv készül. 

                          



Z á r t    ü l é s

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 11,00 órakor bezárja.

kmft.

Juhász István dr. Zsiga Szilvia
polgármester         jegyző


