
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.05.31-én 16,00 órakor — a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott —

képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

NaDirend:
1) 2015. évi zárszámadás
2) 2016. évi költségvetés módosítása
3) Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kf~

előterj esztése (jegyzett tőkeemelés, tagi kölcsön apportálás, tőkeszerkezet helyreállítás,
2015. évi beszámoló, székhely áthelyezés, társasági szerződés módosítása)

4) Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
előterjesztései (2015. évi zárszámadás, Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat, 2015. évi
közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegzés, vagyonkezelői szerződés,
Onkormányzati Társasági Megállapodás módosítása)

5) Községi Bölcsőde Alapító Okirat módosítás
6) Községi Bölcsőde intézményvezetői állásra benyújtott pályázatok elbírálása
7) A Községi Bölcsőde és a Gondozási Központ „összevonása”
8) Apc közszolgálatáért emlékérem adományozása
9) Feladatellátási szerződés - védőnő
10) Segélykérelmek
11) Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, ajelenléti ív alapján megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolom, hogy az 5. napirendi pont után tárgyaljuk a 7. és a 9. napirendi pontokat, mert a 6.,
8., 10. napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendelek el.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

1.! Napirend: 2015. évi zárszámadás

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi zárszámadását, kérem a
bizottság elnökét, hogyjavaslatukat terjessze a testület elé.

Klaizsovies Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2015. évi zárszámadást és javasolja a testületnek az
alábbi számokkal elfogadásra:
2015. évi tényleges bevétel 442.913 eFt
2015. évi tényleges kiadás 37 1.956 eFt
2015. évi tényleges tartalék 70.957 eFt
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Juhász István polgármester
Van-e kérdés, észrevétel a zárszámadással kapcsolatban
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 2015. évi
zárszámadással.

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

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetése zárszámadásáról és a
pénzmaradvány felosztásáról

(A rendelet teljes és hatályos szövege ajegyzőkönyvhöz csatolva.)

2.! Napirend: 2016. évi költségvetés módosítása

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta a 2016. évi költségvetés módosítását, kérem a
bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2016. évi költségvetés módosítását és az alábbiakat
javasolja a testületnek:
A 2015. évi tényleges tartalékot, 70.957 eFt-tot tegyük át a 2016. évi költségvetés tartalék
alapba.
Az ebédszállítás díja: bruttó 70,-Ft/alkalomra módosuljon a havi 1.170,-Ft ± AFA összeg
helyett.

Juhász István polgármester
Van-e hozzászólás, észrevétel.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

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

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.03.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A rendelet teljes és hatályos szövege ajegyzőkönyvhöz csatolva.)
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3.! Napirend: Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft előterjesztése (jegyzett tőkeemelés, tagi kölcsön
apportálás, tőkeszerkezet helyreállítás, 2015. évi beszámoló, székhely
áthelyezés, társasági szerződés módosítása)

Juhász István polgármester
Mindenki megkapta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Nonprofit Közhasznú Kft előterjesztését, van-e kérdés, észrevétel a 4 határozati javaslattal
kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a határozati javaslatokkal.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

53/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
Apc Községi Onkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaságban 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésszel
rendelkező tagja akként határoz, hogy felhatalmazza Apc Község Önkormányzata
Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon a
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 100.000,-Ft, azaz E~yszázezer forint
pénzbeli hozzájárulással történő felemelésére az alábbiak szerint.

A társasá2 tagjai trzsbetétiüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátották.. így
a törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat üzletrészük
mellékszolgáltatásra nem kötelezi.

Tőkeemelés mértéke: 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint
Tőketartalék mértéke: 27.000.000,-Ft, azaz Huszonhétmillió forint
Vagyoni hozzájárulás összetétele és értéke: a tőkeemelésben részt vevő tagnak 100.000,-Ft,
azaz Egyszázezer forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást kell teljesítenie, valamint
27.000.000,-Ft, azaz Huszonhétmillió forint köteles a társaság rendelkezésére bocsátani
pénzbeli vagy nem pénzeli vagyoni hozzájárulásként tőketartalékjogcímén
Vagyoni hozzájárulás teljesítésének az ideje: 2016. július 31. napjáig kell a társaság
bankszámlájára befizetni, illetőleg a tőketartalékot a társaság rendelkezésére bocsátani.

Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőkeemelés esetén a tagoknak a
tőkeemelés elhatározásától számított tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van arra. hogy a
tőkeemelésben részt vegyenek. Ha a tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi jogával,
helyette további tizenöt napon belül a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Ha a tagok.
nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a tőkeemelés
során vagyoni hozzájárulás szolgáltatására. Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok
törzsbetéteik arányában jogosultak.
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A társaság taggyűlése akként rendelkezik, hogy a társaság ügyvezetője postai úton a fenti 15
napos határidő szabásával értesítse a tagokat az elsőbbségi joguk gyakorlásának tárgyában.

Határidő: A kf~. soron következő taggyűlése

Felelős : Juhász István Ape Község Polgármestere

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

54/2016.(V.31.)határozata
Apc Községi Onkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni Út 3.) tagja akként
határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy Taggyűlés a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:18 ~ alapján az alábbi intézkedést
hozza meg

A társaság taggyűlése — figyelemmel a Ptk. 3: 189.~-aiban meghatározottakra - kötelezettséget
vállal arra, hogy a társaság tőke szerkezetét (saját tőke — jegyzett tőke aránya) — figyelembe
véve a 2016. jÚnius 30. napjára készítendő éves közbenső mérleg sorait — szükség esetén a
jogszabályi előírásoknak megfelelően helyreállítja.

Ape Községi Önkormányzat felhatalmazza Juhász Istvánt Apc Község polgármesterét, hogy a
soron következő taggyűlésen Ape Községi Önkormányzat tagot képviselje, helyette és
nevében tagsági jogokat Ape Községi Onkormányzat jelen képviselő-testületi határozatában
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen

Felelős: Juhász István Ape Község polgármestere

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

55/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
Ape Községi Onkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság (eg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni Út 3.) tagja akként
határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, a Társaság 2015.
évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásával kapcsolatban 3.185.357 e
Ft egyező eszköz-forrásoldali mérlegfőösszeggel, -54.732 e Ft összegű eredménnyel.
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Ape Községi Önkormányzat felhatalmazza Juhász Istvánt Ape Község polgármesterét, hogy a
soron következő taggyűlésen Ape Községi Onkormányzat tagot képviselje, helyette és
nevében tagsági jogokat Ape Községi Önkormányzat jelen képviselő-testületi határozatában
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: A kft. soron következő taggyűlésen

Felelős: Juhász István Ape Község polgármestere

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

56/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
Község Onkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási

és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja akként határoz, hogy a társaság soron
következő taggyűlésén igen szavazatával támogatja Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági
szerződésének módosítását jelen előterjesztés 1./számú mellékletété képező társasági
szerződést egységes szerkezetbe foglalt szövege szerint.

Ape Községi Önkormányzat, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja
felhatalmazza Juhász Istvánt Ape Község Onkormányzatának polgármesterét következtében
szükséges eégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.

Határidő: A kft. soron következő taggyűlése

Felelős: Juhász István Ape Község polgármestere a jegyző útján .

4.! Napirend: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás előterj esztései (2015. évi zárszámadás, Közbeszerzési és
Beszerzési Szabályzat, 2015. évi közbeszerzésekről szóló éves
statisztikai összegzés, vagyonkezelői szerződés, Onkormányzati
Társasági Megállapodás módosítása)

Juhász István polgármester
A képviselő-testület a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás előterjesztéseit is megkapta, 7 határozati javaslatot kellene elfogadnunk.
Van-e kérdés, észrevétel a j avaslatokkal kapcsolatban.
Amennyiben nines, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 7 határozati javaslattal.

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

57/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
Ape Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat
mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás 2015. évi zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik:

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel
(pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét 4 314 478 e Ft-ban

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 4 312 455 e Ft-ban
állapítja meg.

A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában az 1. sz. mellékletben
található.

Egyenleg: 2 023 e Ft

A képviselő-testület felhatalmazza Juhász Istvánt Ape Község Önkormányzata
polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadása Beszámoló a
Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi telj esítéséről elfogadása tárgyában
szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Juhász István Ape Község polgármestere

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

58/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
Ape Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi
zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás
pénzmaradványa: 2 023 e Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:

vásárolt termékek és szolgáltatások: 2 023 e Ft

A képviselő-testület felhatalmazza Juhász Istvánt Ape Község Önkormányzata
polgármesterét, hogy a társulási tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadása Beszámoló a
Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi telj esítéséről elfogadása tárgyában
szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Juhász István Ape község polgármestere
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APC KÖZSÉGI ÖNKORM~NYZAT

59/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
Ape Községi Onkormányzat Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 3 243 852 e Ft főösszeggel
elfogadja.
A Társulás vagyonmérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A képviselő-testület felhatalmazza Juhász István Ape Község Önkormányzata polgármesterét,
hogy a társulási tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadása Beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról
és annak pénzügyi teij esítéséről elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak
megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Juhász István Ape község polgármestere

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

60/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
Ape Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat
mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatát.

A képviselő-testület felhatalmazza Juhász Istvánt Ape Község Polgármesterét, hogy a
társulási tanács ülésén a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának elfogadása tárgyában
szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Juhász István Ape község polgármestere

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

61/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
Ape Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat
mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás 2015. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezését.
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A képviselő-testület felhatalmazza Juhász Istvánt Ape Község Polgármesterét, hogy a
társulási tanács ülésén a 2015. évi közbeszerzésekről szóló éves statisztikai összegezés
elfogadása tárgyában szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Juhász István Ape község polgármestere

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

62/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
Ape Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat
mellékletét, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás és a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit
Közhasznú Kft. között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítását.

A képviselő-testület felhatalmazza Juhász Istvánt Ape Község Polgármesterét, hogy a
társulási tanács ülésén a vagyonkezelői szerződés módosításának elfogadása tárgyában
szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Juhász István Ape község polgármestere

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

6312016.(V.31.) h a t á r o z a t a
Ape Községi Onkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat
mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási
Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodás módosításának változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét.

A képviselő-testület felhatalmazza Juhász Istvánt Ape Község Polgármesterét, hogy a
társulási tanács ülésén a Társulási Megállapodás módosításának elfogadása tárgyában
szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2016. május 31.

Felelős: Juhász István Ape község polgármestere
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5.! Napirend: Községi Bölcsőde Alapító Okirat módosítás

dr. Zsi2a Szilvia jegyző
A bölcsőde alapító okiratának módosítására azért van szükség, mert a Család- ás
Gyermekjóléti Szolgálat átkerült a bölcsődéhez.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a Községi Bölcsőde Alapító Okiratának
módosításával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

64/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Községi Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását
- az alaptevékenység az alábbi szakfeladattal egészül ki: Család- és Gyermekjóléti szolgálat -

ás azt ajegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadják.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6.! Napirend: Községi Bölcsőde ás a Gondozási Központ „összevonása”

Juhász István polgármester
Célszerű lenne a bölcsődét és a Gondozási Központot egy intézménnyé összevonni, Apc
Községi Bölcsőde ás Szolgáltató Központ néven.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Erről már többször beszéltünk, mindenképpen célszerű lenne egy intézménnyé összevonni a a
Községi Bölcsődét ás a Gondozási Központot.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az intézmény-összevonással.

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

65/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Községi Bölcsőde és a Gondozási Központ egy
intézménnyé való összevonásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a Községi Bölcsődét és a Gondozási Központot egy intézménnyé
összevonja, Apc Községi Bölcsőde és Szolgáltató Központ néven.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

7.! Napirend: Feladatellátási szerződés - védőnő

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A testület az elmúlt ülésen döntött arról, hogy a védőnő vállalkozóként végezheti a védőnői
tevékenységet.
A feladat-ellátási megbízási szerződés jóvá kell hagynia a képviselő-testületnek. Az
elkészített megbízási szerződés tervezet a gyermekorvossal kötött feladat-ellátási szerződés
alapján készült. Az előzetes egyeztetések alapj án a helyiséget térítésmentesen biztosítja az
önkormányzat, továbbá vállalja a rezsi, a síkosság mentesítés, a rágcsálóirtás és a karbantartás
költségeit.

Klaizsovics Ferenc képviselő
Kössük meg a szerződést a védőnővel.

Mészáros Józsefné képviselő
Egyetértek, kössük meg a szerződést.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a védőnővel megkössük a feladat-
ellátási megbízási szerződést.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

66/2016.(V.31.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a védőnői feladatok ellátására kötendő feladat
ellátási megbízási szerződést és az alábbi határozatot hozzák:
Apc Községi Önkormányzat a védőnői feladatok ellátására Lukácsné Sipkó Gabriella (Pásztó,
1988.07.27., an.: Tóth Gabriella Piroska) 3060 Pásztó, Alkotmány út 86.sz. alatti lakos,
egyéni vállalkozó védőnővel feladat-ellátási megbízási szerződést köt.
Megbízzák a polgármestert a feladat-ellátási szerződés megkötésével.
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Határidő: 2016.06.10.

Felelős: polgármester

dr. Zsi2a Szilvia jegyző
Ahhoz, hogy a védőnő működési engedélyt kapjon külön határozat kell arról, hogy a védőnői
tanácsadó helyiséget, mely egyben a vállalkozás székhelye is, térítésmentesen biztosítja az
önkormányzat a védőnőnek.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy térítésmentesen biztosítjuk a
védőnői tanácsadó helyiségeit, mely a vállalkozás székhelye is egyben.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

67/2016.(V.31.)határozata
A képviselő-testület megtárgyalta a védőnői tanácsadó helyiségeinek térítésmentes
biztosítását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a védőnői tanácsadó — címe: 3032 Apc,
Kossuth Lajos utca 4. - helyiségeit térítésmentesen Lukácsné Sipkó Gabriella egyéni
vállalkozó védőnő rendelkezésére bocsátja, mely egyben a vállalkozás székhelye.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet táj ékoztassa.

Határidő: 2016.06.10.

Felelős: polgármester

dr. Zsi2a Szilvia jegyző
A védőnő szakmai programját is el kell fogadni a testületnek.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a védőnő szakmai programjával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

68/2016.(V.313 h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a védőnő szakmai programját és azt a
jegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadják.



74

Juhász István polgármester
Az alábbi napirendi pontok tárgyalása idejére zárt ülést rendelek el, mivel személyi
kérdéseket tárgyalunk. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

8.! Községi Bölcsőde intézményvezetői állásra benyújtott pályázatok elbírálása
9.! Apc közszolgálatáért emlékérem adományozása

10.! Segélykérelmek

Zárt ülés

11.! Napirend: Egyebek

Központi orvosi ás gvermekorvosi ügveleti feladat ellátására szóló me~’állapodás

Juhász István polgármester
Hatvan Város önkormányzata 2011. június 9. napján határozatlan időre megállapodást kötött
Hatvan Város Onkormányzatával a központi háziorvosi ügyeleti szolgálat ellátására. A
megállapodás tanúsága szerint Hatvan Város Onkormányzata kötelezettséget vállalt arra,
hogy az általa alapított, kizárólagos tulajdonában álló Albert Schweitzer Kórház-
rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő egészségügyi
közszolgáltatási szerződés keretein belül a szerződő önkormányzatokra kiterjedő
illetékességgel ellátja a központi háziorvosi ügyeletet. Hatvan Város Onkormányzata 2010.
november 25. napján határozott időre, 2016. december 31-ig egészségügyi szakellátási
feladatok ellátására közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) kötött az Albert
Schweitzer Kórház-rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társasággal.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. ~ (1) bekezdés c) pontja
szerint a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik az
alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyennekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról. A
fentiek szerint az önkormányzatnak kötelező feladata az orvosi ügyeleti ellátás biztosítása.
A korábbi megállapodásnak megfelelően, és a zavartalan ügyeleti betegellátás biztosítása
érdekében Hatvan Város Onkormányzata jelezte, hogy a központi orvosi és gyermekorvosi
ügyeleti feladat ellátására közbeszerzési eljárást kíván indítani. A pályázati kiíráshoz meg kell
határozni a feladatellátás területi és személyi hatályát.
Javasolom kössük meg a megállapodást Hatvan Város Onkormányzatával.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

75/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
Ape Községi Onkormányzat Képviselő-testülete a központi orvosi és gyermekorvosi ügyelet
ellátására a határozat mellékletét képező tervezet szerint megállapodást köt Hatvan Város
Önkormányzatával. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan Város Onkormányzatát a
közbeszerzési eljárás megindítására Ape Községi Onkormányzatra kiterjedő illetékességgel.
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A képviselő-testület felhatalmazza Juhász Istvánt Apc község polgármesterét, a jelen határozat
mellékletét képező megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. május 30.

Felelős: Juhász István Apc község polgármestere

Önkormányzati dolgozók bérrendezése

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

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja a testületnek, hogy az érintett 3 fő
köztisztviselő elmaradt bérét fizesse ki, bruttó 1.105.03 8,-Ft összegben.

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

76/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a 3 fő köztisztviselő és 1 fő közalkalmazott elmaradt
bérének kifizetését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a 3 fő köztisztviselő részére bruttó 1.105.038,-Ft-tot elmaradt bérként
kifizet.
1 fő közalkalmazott részére 2016. januártól visszamenőleg kifizeti az elmaradt Bölcsődében
foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők béréhez kiegészítő támogatást.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Könyvelés támogatási szolgáltatás igénybevétele

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot is, kérem a bizottság elnökét, hogy
javaslatukat terjessze a testület elé.
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta és javasolja a testületnek, hogy bízza meg a Fortellum Kit-t,
(ügyvezető: Pisák Szabolcs) a 2015. év könyvelésére, könyveléshez kapcsolódó
adminisztráció: kontírozás, bér, vegyes, stb. rögzítése, összefüggések ellenőrzése, beszárnolók
előállítása, 90 eFt + AFA/hÓ, összesen bruttó 1.371.600,-Ft díj azásért.

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

77/2016.(V.31.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták könyvelés támogatási szolgáltatásra szerződéskötést
és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza a Fortellum Kit-t (Fülesd, ügyvezető: Pisák Szabolcs) a
könyveléshez kapcsolódó adminisztrációval — összefüggések ellenőrzése — 2015. évre
90.000,-Ft + AFA, összesen 1.371.600,-Ft díjazásért.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.06.15.

Felelős: polgármester

Ingatlanok esetleges átvétele vagyonkezelőtől

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

Kiajzsovics Ferenc biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta 2 ingatlan eszközkezelőtől való ingyenes átvételét és
javasolják a testületnek, hogy a következő ülésen térj en vissza a kérdésre, miután utánajártunk
milyen feltételekkel tudnánk átvenni ingatlanokat.

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

78/2016.(V.31.)határoz ata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták 2 ingatlan eszközkezelőtől való ingyenes átvételét
és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a következő ülésen dönt a kérdésben, utánajár az ingatlanok átvételéhez
szükséges feltételeknek.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: következő testületi ülés

Felelős: polgármester

Apc-Petőflbánya 024-es Út felújítása

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

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta az útfelújításra beérkezett 3 árajánlatot és javasolja a testületnek,
hogy a következő ülésen térjen vissza a kérdésre, az árajánlatok beltartalmának
összehasonlítása után.

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

79/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület megtárgyalta az Apc-Petőfibánya 024-es Út fennmaradó részének
felújítását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület az útfelújításra beérkezett 3 árajánlat beltartalmának összehasonlítása
után dönt a kérdésben.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: következő testületi ülés

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Június 4-én Falunap, mindenkit szeretettel várunk.
Június 9-én 15,00 órakor Pedagógusnap a művelődési házban, kérem a képviselőket, aki tud
vegyen részt. A 4 fő nyugdíjasunknak átadjuk az emlékérmet.
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Június 15-én lenne a 8. osztályosoknak a bankett és kérik, hogy a konyhán megtarthassák.
Kérem a képviselőket mondjanak véleményt.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Minden évben odaadtuk a konyhát a bankettre, adjuk oda most is.

Mészáros Józsefné képviselő
Természetesen adjuk oda.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy június 15-én a 8. osztályos
tanulók a bankettet a konyhán megtarthassák.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

80/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a végzős 8. osztályos tanulók bankettjének az iskola
konyhán történő megrendezés kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület térítésmentesen biztosítja az iskola konyháját a 2016. június 15-én
megrendezésre kerülő 8. osztályosok bankettjére.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.06.15.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Elkészült az 56-os emlékmű terve, kérek javaslatokat, hol helyezzük el a faluban.
Véleményem szerint a „Fűzkúthoz” jó lenne.

Klajzsovics Ferenc képviselő
A művelődési ház udvarán, a parkoló sarkában is el tudnám képzelni.

Körömi Kázmér képviselő
Véleményem szerint a „Fűzkút” j ó ötlet.

Juhász István polgármester
A községi könyvtár szombati nyitva tartása az ezt előíró törvény módosulása miatt, oka
fogyottá vált. Ezért a szombati 2 óra hossza ‚ hétfőn kerül a nyitva tartásba, így 8 órától már
látogatható az intézmény.
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Utas pályázat — belterületi utak felújítására pályázatot lehet benyújtani, 50 %-os önrész kell
hozzá. A pénzügyi bizottság javasolja, hogy 2 utcára, az Ady Endre és a Béke utcák
felújítására pályázzunk.

Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy benyújtsuk a pályázatot a 2 Út
felújítására, a szükséges 50 %-os önerőt a költségvetésben biztosítjuk.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

81/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a belterületi utak felújítására pályázat benyújtásának
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedése infrastruktúra
fejlesztése megvalósulása érdekében pályázatot nyújt be az Ady Endre utca (837 hrsz.)
útburkolatának és a Béke utca (219 hrsz.) útburkolatának felújítására, melyeknek önereje a
2016. évi költségvetésben biztosítva van.
A szükséges önerő az Ady Endre utca esetében 3.859.200,-Ft, a Béke utca esetében
3.496.050,-Ft.
Megbízzák a polgármestert a pályázat benyújtásával.

Határidő: 2016. június 2.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Az apci 072/2 hrsz-ú (MAV területtel szomszédos) önkormányzati földút „elvándorolt”. A
térképi állapotnak megfelelő nyomvonal kitűzése kb. 80 eFt-t. A jövőben itt kialakítandó
kerékpár és gyalogosforgalmat lebonyolító Út tervezése miatt, javasolom, tűzessük ki az
eredeti nyomvonalat.
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az apci 077/2 hrsz-ú önkormányzati Út
nyomvonalának kitűzetésével.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

82/2016.(V.31.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az apci 077/2 hrsz-ú önkormányzati Út nyomvonala
kitűzésének lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület az Apc Községi Onkormányzat tulajdonát képező apci 077/2 hrsz-ú Út
térképi állapotnak megfelelő nyomvonalát kitűzeti. A kitűzés költsége 80 ezer forint.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.
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Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Magyar Telekom Nyrt bázis állomás létesítése — felmerült, hogy külterületen is megfelelő
lenne a tornyok elhelyezése. A DIGI is bejelentkezett szintén torony létesítésére.
A Helyi Epítési Szabályzat nem tiltja a magasabb építmények elhelyezését.
Ha ezt korlátozni akarjuk akkor módosítani kell a Rendezési Tervet, amely minimum 4 hónap.

Körömi Kázmér képviselő
Sürgősen szavazzuk meg az Epítési Szabályzatunk módosítását, mivel 4 hónap.

dr. Zsi2a Szilvia jegyző
Kérek árajánlatot a z Epítési Szabályzat módosítására és kedden meg lehet szavazni.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 17,00 órakor bezárja.

~J’~iász István
polgármester

dr. Zsiga S~1via
jegyző


