
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015. március 25-én 14,50 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében  
               megtartott – rendkívüli képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján
                         Klajzsovics Ferenc képviselő jelezte távolmaradását

Napirend: 1.  Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló rendelet 
                       elfogadása.
                   2. Villamos energia hálózat bővítéséhez hozzájárulás
                   3. Segélykérelmek
                   4. Egyebek 

Juhász István polgármester
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja.
Javasolok  4  napirendi  pontot:  1.   Az  avar  és  kerti  hulladék  nyílttéri  égetésének  helyi 
szabályairól szóló rendelet elfogadása. 2. Villamos energia hálózat bővítéséhez hozzájárulás
3. Segélykérelmek és 4. Egyebek.
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a javasolt napirendi pontokkal.

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

     1./ Napirend: Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 
                             rendelet elfogadása.

Juhász István polgármester
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet, kérem a bizottság elnökét, a 
javaslatukat terjessze a testület elé.

Gémes Virág Ügyrendi Bizottság elnöke
A  rendelet  tervezetet  megtárgyalta  a  bizottság  és  elfogadásra  javasolja  a  testületnek.  A 
rendelet  hatálya  kiterjed a belterületi  és a részletesen felsorolt  külterületi  ingatlanokra.  Az 
égetési  napok maradtak  úgy,  ahogy eddig volt,  szeptember  1-től  november  30-ig kedd és 
pénteki nap, december 1-től augusztus 31-ig csak pénteki nap. 

Halmai László képviselő
A 6.§. (1) bek. nem értek egyet, én csak a pénteki napot javasolom égetésre. 

Mészáros Józsefné képviselő
Ne változtassunk, megszokták az emberek, jó így ahogy van.



-  180  -

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy maradjon a 6.§. (1) bek. ahogy a 
bizottság javasolja, maradjon az égetés úgy ahogy eddig, szeptember 1-től november 30-ig 
kedd és pénteki nap, december 1-től augusztus 31-ig csak pénteki nap. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület  tagjai  – nyílt  szavazással  –  5 mellette,  1  ellene szavazattal  az alábbi 
rendeletet alkotják:

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2015.(III.25.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól

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

     2./ Napirend: Villamos energia hálózat bővítéséhez hozzájárulás

Juhász István polgármester
A Rózsa utcában ki fogja cserélni az ÉMÁSZ a vezetéket és ehhez a fejlesztéshez kérik a 
hozzájárulásunkat. 
1 lámpa a KRESZ parknál megszűnik.

Jancsó István képviselő
A vezetéket cserélik ki ?

Juhász István polgármester
Igen.

Mészáros Józsefné képviselő
Járuljunk hozzá, ez természetes.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy hozzájáruljunk a villamos energia 
hálózat bővítéséhez a Rózsa Ferenc utcában.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

27/2015.(III.25.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az ÉMÁSZ villamos energia hálózat – Rózsa utca - 
bővítéséhez hozzájárulás kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület hozzájárul a villamos energia hálózat bővítéséhez.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.
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Határidő: 2015.04.10.

Felelős: polgármester

     3./ Napirend: Segélykérelmek 

Juhász István polgármester
A segélykérelmeket a Jóléti-Szociális Bizottság megtárgyalta, megkérem a bizottság elnökét, 
hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Körömi Kázmér Jóléti-Szociális Bizottság elnöke
18 fő adott be kérelmet, 6 főnek javasol a bizottság segélyt,  összesen 26 eFt összegben. 2 
főnek jár még az alanyi közgyógy, még februárban adták be a kérelmet, a 2 főnek 57.960,-Ft 
lenne a összesen.
711.380,-Ft-unk volt, most 83.960,-Ft-ot költöttünk, van még 627.420,-Ft-unk. 
Ismertessem a kérelmeket egyenként ?

Mészáros Józsefné képviselő
Javasolom fogadjuk el a bizottság javaslatát.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  a Jóléti-Szociális  Bizottság javaslatával  a 
segélykérelmekkel kapcsolatban.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

28/2015.(III.25.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a segélykérelmeket és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  egyhangúan  egyetért  a  Jóléti-Szociális  Bizottság  javaslatával,  6  főt 
részesít  összesen  26.000,-Ft  segélyben,  2  főnek  alanyi  közgyógyot  állapít  meg  57.96,-Ft 
összegben.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.04.05.

Felelős: polgármester

     4./ Napirend: Egyebek

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Az SZMSZ-t  módosítani  kell,  mivel  a  Jóléti-Szociális  Bizottság  összetétele  megváltozott, 
Baranyi Endre Jánosné helyett Varga Andrásné lett a külső tag, ennyi lenne a módosítás.



-  182  -

Juhász István polgármester
Van-e kérdés, hozzászólás az SZMSZ módosításhoz.
Amennyiben nincs, 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

7/2015.(III.25.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról

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

Jancsó István képviselő
A Sport utcára árajánlatok érkeztek-e?

Juhász István polgármester
A Sport utcát kellene leaszfaltozni, kérünk árajánlatokat, a Rákóczi út végén a Barátság útra 
kanyarodó szakaszt szintén le kellene aszfaltozni, erre is kérünk árajánlatot. 

Körömi Kázmér képviselő
A Sport utcánál figyelni kell arra, hogy magas az út.

Mészáros Józsefné képviselő
Az Orgona úti lakók kérése, hogy nagyon rossz az út, kátyús, tönkre van menve, csináljunk 
vele valamit.

Juhász István polgármester
A 3 utcára kérünk árajánlatot.

Körömi Kázmér képviselő
A Hunyadi  utcai lakók panaszkodnak,  hogy a Horváth féle háznál  nagyon sok a patkány, 
szemét, csinálni kellene valamit. Kideríteni hol a tulajdonos és tenni kellene valamit.

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Nem  tudjuk  hol  tartózkodik  a  tulajdonos,  első  körben  fel  kellene  szólítani  a  szemét 
eltakarítására. 

Jancsó István képviselő
Az ÁFÉSZ tulajdonában lévő volt  sarki  kocsma udvarán borzalmas állapotok vannak,  fel 
kellene szólítani az ÁFÉSZ-t, hogy tegye rendbe.

Halmai László alpolgármester
A Bethlen G. út elején lévő romos háznál szintén patkányok vannak. A Petőfi szobor eléggé 
rossz  állapotban  van,  rendbe  tudnánk-e  tenni,  kicsit  felújítani,  fel  kellene  mérni,  hogy 
mennyiből jönne ki.
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Gémes Virág képviselő
A téli díszkivilágítást a Petőfi téren mikor csináljuk meg ?

Juhász István polgármester
Karácsonyra megcsináljuk.

Mészáros Józsefné képviselő
A Zagyva parton a töltés és az árok tele van pocok lyukakkal, jelezni kellene a vízügynek.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 15,30 órakor bezárja.

kmft.

Juhász István dr. Zsiga Szilvia
polgármester        jegyző


