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Készült: 2016.06.14-én 16,00 órakor — a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott —

rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Klajzsovics Ferenc képviselő jelezte távolmaradását

NaDirend:
1) A Helyi Epítési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
2) Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola nyári karbantartási munkái
3) Központi orvosi ügyelet biztosítása 2017.01.01-től
4) 024-es út hiányzó szakaszának felújítása
5) Gyöngyszem Óvoda intézményvezető kinevezése
6) Szociális feladatok ellátása
7) Nyári gyermekétkeztetés biztosítása
8) Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, Kerékgyártó László Iskola u. lakost, ajelenléti ív alapján
megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaso lom, hogy az 1. és 2. napirendi pontot cseréljük fel, az iskolaigazgatónak ne kelljen
várnia.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

1.! Napirend: Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola nyári karbantartási
munkái

Juhász István polgármester
Kaptunk egy levelet az általános iskolától a 2016. évi felújítási munkálatokhoz szeretnének
támogatást kérni.
!Polgármester Úr felolvassa a levelet, a levél a jegyzőkönyvhöz csatolva.!

Fehér Lászlóné iskola igazgató
Köszönöm a testületnek, hogy meghívtak az ülésre és elmondhatom a kérésünket szóban is.
Ami nagyon sürgős, az a villamos hálózat felújítása lenne, mivel a felülvizsgálat során olyan
hibákat tártak fel, ami soron kívüli javítást kíván. Az Egri Főegyházmegyétől 500 eFt-tot
kaptunk erre, de ez az összeg semmire sem elég, ezért kerestem meg az önkormányzatot.
A kápolna is elkészült, már csak a parkettázás hiányzik, a parkettát megvásároltuk, a lerakását
szeretnénk kérni a karbantartóktól, ehhez nem kérnénk anyagi támogatást.
Tanterem festése — minden megvásároltunk hozzá, csak a festés hiányzik, nagyon
megköszönnénk, ha meg lehetne oldani.
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Ha a mosdók felújítása nem sikerülne a nyáron, ősszel is szívesen vennénk.
Lépcsőház, folyosó festését is jó lenne megoldani. Az összes felújításra a fenntartó Egri
Főegyházmegyétől 2.050.000,-Ft támogatást kapunk.
Köszönjük az önkormányzat eddigi támogatását, a régi iskola bejáratához elhelyezett padot is
köszönjük.

Jancsó István képviselő
2.050.000,-Ft-tot kap az iskola a fermtartótól az Egri Főegyházmegyétől az összes felújításra.
A villamos hálózat felújításával nem lehet várni, meg kell csinálni, de az egyház által
biztosított 500 eFt semmire sem elég. A fő intézményünk az iskola.

Mészáros Józsefné képviselő
A villamoshálózat felújítása mennyibe kerülne?

Juhász István polgármester
A tavalyi árajánlat szerint 12 millió Ft-ba került volna az Új iskola épületének villamoshálózat
felújítása. A jövő évi költségvetésbe betervezhetjük és minden évben 1 — 1 szintet fel lehetne
Újítani, egyszerre nagyon sok az összeg, de addig próbálok más kivitelezőt is keresni..
Az iskola tetőtéri kápolnában a parkettát a karbantartók lerakják.
Mosdók felújítása kb. 6 hetes munka, ami nagyon sok idő, mert mellette sok más teendő is
van. A nyári szünetben kell a többi intézmény aktuális karbantartási munkálatait is elvégezni..
Vagy ősszel visszatérünk rá, vagy külső vállalkozót bízunk meg.
A tisztítófestés, tanterem festés-felújítás, tetőtéri kápolna parkettázása belefér a karbantartók
munkájába.
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet, hogy az általános iskolában a tisztítófestést,
tanterem festés-felújítás ás kápolna parkettázást az idén elvégezzék a karbantartók.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

83/2016.(VI.14.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apáczai Csere János Katolikus Általános Iskola
2016. évi felújítási munkálataihoz való támogatás kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület az alábbi munkálatokat végezteti cl a 2016-os évben:
Tisztítófestés, 1 tanterem festése-felújítása, tetőtéri kápolnában parketta lerakása.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester
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2.! Napirend: A Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Juhász István polgármester
Törvényességi észrevétel érkezett a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatban, kérem a
jegyzőnőt tájékoztassa a testületet a napirenddel kapcsolatban.

dr. Zsi2a Szilvia jegyző
A Helyi Építési Szabályzatunkkal kapcsolatos törvényességi észrevételnek megfelelően
elkészítettem a rendeletmódosítás tervezetét, amit mindenki megkapott. Az építési törvény
módosítása és formai észrevételek miatt szükséges a módosítás. Amennyiben kérdés van,
szívesen válaszolok.

Mészáros Józsefné képviselő
Fogadjuk el, ez csak formai dolog.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait szavazzanak, ki ért egyet a Helyi Építési Szabályzat
módosításával.

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

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.14.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló

5/2002.(VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

3.! Napirend: Központi orvosi ügyelet biztosítása 2017.01 .01-től

Juhász István polgármester
2016. június 20-i egyeztető tárgyaláson elhangzott, hogy a központi orvosi ügyeleti rendszer
Hatvan város csatlakozásával kerüljön megszervezésre. Az egységes és biztonságos
feladatellátás érdekében Hatvan Város Önkormányzata javaslatot tesz arra, hogy a mellékelt
megállapodás tervezet szerint az orvosi ügyeleti ellátás szervezési és lebonyolítási feladatait
ellátja. A megállapodás értelmében a közösen meghatározott minimumfeltételek szerint
kiválasztott szolgáltatóval minden önkormányzat egyénileg köti meg a feladat-ellátási
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szerződést. A feladatellátás továbbra is a hatvani kórházban történne. A költségek
finanszírozása az OEP által biztosított összegből történne, a kiválasztott egészségügyi
szolgáltató és az OEP által közvetlenül kötendő szerződés alapján, így a tevékenység
ellátására irányuló szolgáltató kiválasztásához nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Korábban már hoztunk egy határozatot ezzel kapcsolatban, ezt hatályon kívül kell
helyeznünk, és Hatvan Város Önkormányzatával kötött megállapodást 2016. december 31-
vel megszüntetjük, erről is kell határozat.
Van-e kérdés, észrevétel.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy az elmúlt
ülésen hozott határozatunkat visszavonjuk és a Hatvan Város Önkormányzatával kötött
egészségügyi megállapodást 2016. december 31 -vel megszüntetjük.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

84/2016.(VI.14.) h a t á r o z a t a
1. A képviselő-testület tagjai hatályon kívül helyezik a 75/201 6.(V.3 1.) számú testületi

határozatot.

2. Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. június 9. napján Hatvan
Város Onkormányzatával kötött egészségügyi megállapodást 2016. december 31.
napjával közös megegyezéssel megszünteti.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: polgármester

4.! Napirend: 024-es út hiányzó szakaszának felújítása

Juhász István polgármester
Jövő hét végére tervezi a Penta Építőipari KfL a hiányzó szakasz aszfaltozását, mivel egy
áteresz beépítésre kerül és teljes szélességében egyszerre aszfaltozzák az utat néhány napra le
kell zárni. Erről a lakosságot tájékoztatjuk, valamint értesítem Petőfibánya Jegyzőjét.
Az út felújítását az Önkormányzat önerőből finanszírozza.

Halmai László alpolgármester
Az út az önkormányzat tulajdona, mindenképpen szükség van a felújításra.
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Jancsó István képviselő
Az Iljúság és Ady Út felújítással mi a helyzet ? A Penta Kft-től is kérjünk árajánlatot az Ady
és Béke Út felújítására.

Juhász István polgármester
Már kivonult a vállalkozó, kaptunk kedvezményt az Ifjúság útra, ha 1 millió Ft-ba belefér,
megrendelem tőlük azt az útszakaszt is.
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a 024-es Út fennmaradó részének
aszfaltozását a Penta Építőipari Kf kivitelezésében az önkormányzat finanszírozza.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

85/2016.(VI.14.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a 024-es önkormányzati Út hiányzó szakaszának
felújítását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület tagjai megbízzák a Penta Általános Építőipari Kft.-t (2100 Gödöllő,
Kenyérgyári Út 1/e) a 024-es Apc-Petőfibánya összekötő Út fennmaradó részének
aszfaltozásával, nettó 14.898.893,-Ft összegért.
Megbízzák a polgármestert a szerződés megkötésével.

Határidő: 2016.06.30.

Felelős: polgármester

5.! Napirend: Gyöngyszem Óvoda intézményvezető kinevezése
6.! Napirend: Szociális feladatok ellátása

Juhász István polgármester
Az óvodavezető kinevezése és a szociális feladatok ellátása napirendek tárgyalására zárt ülést
rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.

Zárt ülés
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7.! Napirend: Nyári gyermekétkeztetés biztosítása

Juhász István polgármester
A nyári gyermekétkeztetés kötelező feladat az önkormányzatok számára. Minden érintettnek
kiküldürik egy levelet és aki igényli azoknak biztosítva lesz. A hatvani székhelyű MALSAN
K1~ elkészíti az ételeket és ki is szállítja. Kiosztása a „szeretet” menüvel együtt történik,
szombati napokon is. Egy adag ára 550.- Ft.
Ezt tájékoztatásul mondtam el a testületnek.

8./ Napirend: Egyebek

Körömi Kázmér képviselő
Fogadóórát tartottunk és az alábbi kérdések, problémák merültek fel.
/Felolvassa a levelet, a levél a jegyzőkönyvhöz csatolva.!
Kérem a polgármester úr intézkedését a problémák megoldásában.

Juhász István polgármester
A József u. Rózsa u. gyalogátjáró korlátja már rég tervbe van véve, de a karbantartók
leterheltek az iskola felújítása miatt, de az ősz folyamán megcsinálják.
A füvet folyamatosan vágjuk, sajnos kevés a közmunkás.
Az Újtemető utcában a levágott füvet, ha megszárad elégetjük, a temetői konténer az ott
keletkező hulladéknak van kihelyezve.
A piaci napok alkalmával a mosdó és WC használat a művelődési házban van biztosítva.
A temetőben a sírok között is rendszeresen vágjuk a füvet. Véleményem szerint a sír
gondozója is segíthet ebben, épp elég bajunk van az elhanyagolt sírhelyeket rendben tartani.
A József u. végén levő oszlop nem telekhatárt jelez, felém még senki nem jelezte —kukás vagy
teherautós- hogy nem fér el tőle, ha elvágjuk épp a személyautók fognak felakadni rajta.
Az Ifjúság u. felújítása tervben van, ha elkészült megoldódik a probléma.
Végezetül szerintem, a kérdések jelentős részét a képviselő Úr a helyszínen is
megválaszo lhatta volna.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem a részvételt és az
ülést 1 ‘7,40 órakor bezárja.

gármester

„2~- ‘~—~y~ -

dr. Zsiga Szilvia
jegyző


