
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. február 3-án 16,00 órakor a — polgármesteri hivatal tanácstermében
megtartott — képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Tájékoztató a két ülés között történtekről.

Napirend:
1. Apc Községi Onkormányzat 2016-os költségvetése
2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szemlyvíz összegyűjtésére, elszállítására és

elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
3. Migráció elleni határozati javaslat
4. Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának előkészítése
5. Alpolgármester tiszteletdíj a
6. AMAZON SE támogatási kérelme
7. Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi programterve
8. Házi riasztórendszer kiépítése
9. KEOP 5.7.0 pályázati beruházás átadója
10. ifj. Bogdán Tibor kérelme
11. Segélykérelmek
12. Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, ajelenléti ív alapján megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A napirendek tárgyalása előtt szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet a két ülés között
történtekről.
2016.01.13. — Kovács Mihály FKKN K1~ Ügyvezetőj ével tárgyaltam.
2016.01.14. — a 90 éves Molnár Jánost köszöntöttük otthonában

- Somorjai Gábor a Medibau Kt~ vezetője volt nálam
2016.01.15. — Megbeszélés Boros Tamással az FKKN Kft project menedzserével — a
középületek energetikai felúj ításaival kapcsolatban.
2016.01.21. —TOOSZ fórum szakmai nap Lőrinci
2016.01.26. — EMASZ Hálózati Kft szakemberei voltak itt, a közvilágítás tervezett
izzócseréj e megtörtént.
2016.0 1.27. — Heréden megbeszélésen vettem részt, a TOP pályázatok lebonyolításával

kapcsolatban.
2016.02.01. — Hatvan Földhivatal kettő Onkormányzati főldút nyomvonal átalakítása.
20 16.02.02. — Az Coop Lőrinci Zrt elnöknőjével Zsámba Gézáné dr. volt megbeszélésem.

Juhász István polgármester
A két ülés között történtekről szóló tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.
Amennyiben nincs, javasolom, hogy a 4. napirendi ponttal, a Helyi esélyegyenlőségi program
felülvizsgálatának előkészítésével kezdjünk, a többi napirend változatlan lenne.
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan
elfogadják.
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1.! Napirend: Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának előkészítése

Fónadné Kovács Natália pü.csop.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2014. december 31-ig kötelező volt elkészíteni. 2 évente
át kell tekinteni és ez év december 31-ig felül kell vizsgálni, mert csak abban az esetben
tudunk pályázni, ha a HEP felül van vizsgálva.
Most áttekinti a testület, december 31-ig pedig felülvizsgálja.

Juhász István polgármester
Van-e kérdés, észrevétel a HEP-el kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a Helyi
Esélyegyenlőségi Programunkat áttekintjük, december 31-ig pedig felülvizsgáljuk.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7/2016.(II.03.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintését és az
alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület áttekinti a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, illetve 2016. december 31-
ig felülvizsgáij a.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

2.! Napirend: Apc Községi Önkormányzat 2016-os költségvetése

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság részletesen megtárgyalta a 2016. évi költségvetést, kérem a bizottság
elnökét, hogy ajavaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2016. évi költségvetést soronként ésjavasolja
elfogadásra a következő fő számokkal:
Bevétel: 365.402 eFt
Kiadás: 365.402 eFt
Tartalék: 54.610 eFt
Alpolgármester úr a bruttó 157 eFt-os tiszteletdíjából bruttó 73 eFt-ról lemond, így lett
tervezve a költségvetésben, a képviselői tiszteletdíjak változatlanok.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az önkormányzat 2016. évi költségvetésével.
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A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják:

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2016.(II.03.) Kt. rendelete

a2016.éviKöltségvetés ről

/A rendelet teljes és hatályos szövege ajegyzőkönyvhöz csatolva.!

3.! Napirend: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére,
elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet módosítása

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A Kormányhivatal ellenőrizte a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet és észrevételeket tett, melyek alapján elkészült a módosítás.

Juhász István polgármester
Javasolom fogadjuk el, ez csak egy formai dolog.
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a rendelet módosításával.

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

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2016.(II.03.) Kt. rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló

5/2015 .(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A Kormányhivatal a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatban is tett
észrevételeket, melyek alapján szintén elkészült a módosítás.

Juhász István polgármester
Javasolom fogadjuk cl, ez csak egy formai dolog.
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a rendelet módosításával.
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A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi réndeletet alkotják:

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016.(II.03.) Kt. rendelete
a talajterhelési díjról szóló

4/2015. (11.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes és hatályos szövege ajegyzőkönyvhöz csatolva.)

4.! Napirend: Migráció elleni határozati javaslat

Halmai László alpolgármester
Mint alpolgármester benyújtottam egy határozati javaslatot a kötelező betelepítési kvóta
elutasítására. Kérem a testületet fogadja el a javaslatot.

Gémes Virág képviselő
Egyetértek a javaslattal, de véleményem szerint ez politika, mi függetlenként indultunk, a
politikát nem kellene behozni, nem testületi szinten kellene tárgyalni ezt a kérdést. A
Kormány programja ez.

Halmai László alpolgármester
A testület véleménye lenne a határozati javaslat.

Körömi Kázmér képviselő
Ha elhatárolódunk a kérdéstől, akkor nem biztos, hogy kapunk támogatást a pályázatoknál.
Maga a cél támogatni való, meg kell szavazni.

Juhász István polgármester
Nézzük az életszerű oldalát, kellenek, vagy nem kellenek a migránsok.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Mi a helyi politikát képviseljük, a helyi emberek érdekeit képviseljük és a helyi emberek
érdeke, hogy ne telepítsenek ide menekülteket.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a határozati javaslattal, a kötelező betelepítési
kvóta elutasításával.

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

8/2016.(II.3.)h a t á r o z a t a
Apc község Onkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési
kvóta véleményünk szerint jogellenes és értelmetlen, növeli a bumnözés kockázatát és a
terrorveszélyt. A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát,
vállalhatatlan terheket jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre is.

Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a
magyar embereket!

5.! Napirend: Alpolgármester tiszteletdíj a

Juhász István polgármester
Halmai László alpolgármester úr levélben nyilatkozott, hogy a bruttó 175.000,-Ft-os
tiszteletdíj ából bruttó 73.000,-Ft összegről lemond.
A költségvetés összeállításakor a pénzügyi bizottság is tárgyalta, ezt figyelembe vettük, így
lett elfogadva a költségvetés.

6.! Napirend: AMAZON SE támogatási kérelme

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság szintén tárgyalta a kérelmet, a kért magasabb összegű támogatást kapja
meg az Amazon SE, a TAO-s pályázathoz önrész biztosítása (200 eFt).
A költségvetést szintén úgy terveztük, hogy benne van a kért önrész.

7.! Napirend: Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi programterve

Juhász István polgármester
A művelődési ház vezetője elkészítette a 2016. évi programtervet, véleményem szerint jól
összeállította, kérem mondjanak véleményt.

Körömi Kázmér képviselő
A Falunapnak a június 4-i időpontot nem tartom túl jónak, inkább augusztus 2. hete lenne jó.

Klajzsovics Ferenc képviselő
A június 4.-i dátum szerintem jó időpont, mivel még nem mennek nyaralni a családok, a
gyerekek még járnak iskolába.

Juhász István polgármester
Javasolom hagyjuk a június 4.-ét Falunapi időpontnak, kérem a képviselőket szavazzanak, ki
ért egyet a 2016. évi programtervezettel.
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A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

9/2016.(II.3.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a község 2016. évi rendezvénytervét és azt a
j egyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadják.

8.! Napirend: Házi riasztórendszer kiépítése

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság tárgyalta a házi riasztórendszer kiépítését, kérem a bizottság elnökét
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klaizsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság tárgyalta a községben házi riasztórendszer kiépítését és javasolja a testületnek,
hogy mérje fel van-e igény a községben házi riasztórendszerekre, mik a lehetőségek, utána
térjünk vissza a kérdésre.

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

1O/2016.(II.3.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a községben házi riasztórendszer kiépítését és az
alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület igényfelmérést végez a községben házi riasztórendszer kiépítésére, utána
visszatér a kérdésre.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

9.! Napirend: KEOP 5.7.0 pályázati beruházás átadója

Juhász István polgármester
5-én pénteken lesz a hivatalos átadója a KEOP 5.7.0 pályázaton belül elkészült útnak és az
iskola felújításnak. 9 órakor lesz a hivatal előtt az útátadó, utána az iskolában az átadó és az
iskolai könyvtárban egy kis fogadás.
Kérem a képviselőket aki tud vegyen részt az átadón. .
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Juhász István polgármester
A 10. és 11. napirend tárgyalása idejére zárt ülést rendelek el, mivel személyi kérdéseket
érint.

Zárt ülés

12.! Napirend: Egyebek

Juhász István polgármester
Február 20-án rendezi meg az ATE a Sportbált. Szeretnék elkérni a tornacsarnokot
térítésmentesen a bál megrendezéséhez.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Javasolom adjuk oda, úgy mint az előző években.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy az ATE-nak térítésmentesen
odaadjuk a sportcsarnokot a Sportbálra.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1412016.(II.03.) 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: 2016.02.18.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
- A Háromkereszt u. 1 .sz. alatti ingatlan tetőszerkezetét vissza kellett húzni, mert sajnos
megmozdult, volt itt Palotai Úr próbálunk valamilyen megoldást keresni.
- Társulási ülés lesz Hatvanban, de az anyagot még nem küldték, ha megérkezik elküldjük e
mailben mindenkinek.

Gémes Virág képviselő
Kérem, hogy a következők szó szerint kerüljenek a jegyzőkönyvbe!
„Ezzel nem bántani, nem támadni szeretnék és nem is védekezni, hanem így látom!
Mivel már több, mint 1 éve én is a képviselők közé tartozom, engem is a falu választott és
eddig próbáltam tűrni a hátulról érkező, rossz száj ízű kritikákat, valamint belelátni,
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beletanulnF a képviselő feladataiba szem előtt tartva a falu érdekeit, eljött az ideje, hogy én is
hangot adjak egy pár észrevételnek.
Látom, hogy a mutyi duma, az egymás lej áratása, kicikizése nem viszi előbbre a falu ügyét.
Ezt j ó lenne mielőbb befejezni vagy aki erre képtelen álljon fel és mondjon le !
Képviselőként megkövetelem, hogy a falu dolgaival kapcsolatosan időben mindenről
információt kapjak és elvárom, hogy a jövőben ne kezeljetek hülye gyerekként!
A polgármester Úr engem a választások után felkért az ügyrendi bizottság elnöki tisztségére.
Nem tudom mi indíttatásból, mivel jogi végzettségem nincs és sokszor úgy érzem ezzel
sikerül is egyeseknek visszaélnie, vagy talán ez így a jó, mert majd rá lehet húzni a „vizes
lepedőt” valakire, ha arra kerül a sor, hogy kiderül, a rendszerbe itt is hiba csúszott és
hiányosságok vannak.
Többször kértem már azt is, hogy az SZMSZ-t dolgozzuk át (viszont ehhez is jogi segítségre
lenne szükségem), valamint a jegyzőnőtől ezen felül más dolgokat is kértem, (van olyan, amit
már több, mint egy éve — novemberben múlt egy éve!). Ilyen Pl. a hivatali dolgozók
besorolásai, iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai, munkaköri leírások.
De sajnos eddig nem jutott rám idő! Többször kaptam olyan választ, hogy most nem érek rá,
majd jövő héten gyere vissza, stb. stb.
Ugy gondolom ügyrendi bizottság elnökeként nem Bukovics Jánostól kellett volna
megtudnom, hogy mi történt a hivatal háza táján, (gondolok itt a pénzügyi
szabálytalanságokra) és az eltelt több, mint egy évben sorolhatnék még nagyon sok olyan
dolgot, melynek részese még képviselőként sem lehettem, csak a bólogató kutya szerepe
jutott.
Elvárom, hogy a jövőben tekintsetek egyenrangú félnek és, mint ügyrendi bizottság elnöke
kérem, hogy a munkámat támogassátok, különben nem kívánom az ügyrendi bizottság elnöki
tisztségét a jövőben tovább vállalni.”

Juhász István polgármester
SZMSZ — már nekifogtunk az átdolgozásnak, de te is átdolgozhattad volna, mert nem kell
hozzá jogi végzettség.
Időben nem tudsz dolgokról — addig amíg nem tudok konkrétumokat, nincs megalapozott
információm, addig nem tudok megfelelő tájékoztatást adni. Az elmúlt ülésen nem voltál
jelen, de utána amikor bej öttél hozzám táj ékoztattalak mindenről.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Nem értem ezt a kirohanást, olyan mintha mi lennénk a rosszak, rosszat akarók, ti pedig csak
a jók. En azért vagyok itt, hogy a falut előre vigyem. Az a baj ezzel a testülettel, hogy
személyes ellentétek vannak testületen belül, de ez a falu lakosságát nem érdekli, hagyjuk kint
a személyes ellentéteket, csak a faluval kell foglalkozni.

Gémes Virá~ képviselő
Nagyon sokszor hülye gyerekként kezeltek, és ezt kikérem magamnak.



dr. ZsiEa Szilvia jegyző
Kikérem magamnak, hogy többször kértél tőlem okiratokat, szóltam a személyzetis
kollégának, hogy állítsa össze az anyagot, de Sajnos nem történt meg.
Az SZMSZ-el kapcsolatban te kérted a képviselőket, hogy hozzanak javaslatokat, a mai napig
egyetlen javaslat sem érkezett hozzám.

Klaizsovics Ferenc képviselő
A szabályzatokat tegyük rendbe, ez a legfontosabb most.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 18,00 órakor bezárja.

dr. Zsiga Szilvia
jegyző


