
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015. szeptember 4-én 10,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében  
               megtartott –  képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Tájékoztató a két ülés között történtekről.

Napirend: 
1) Önkormányzat fél éves pénzügyi beszámoló                  

2) Gyöngyszem Óvoda Alapító Okirat módosítása, 2015-2016-évi munkaterv elfogadása

3) Bölcsőde Szakmai Program

4) Általános iskola felső bejárat felújítása

5) Mária u. 12. bérlakás bontása

6) Őszi közfoglalkoztatás - önerő

7) Közvilágítás bővítése – Szabadság út

8) Katasztrófavédelmi sziréna felújítása

9) Winkelhaidi testvérkapcsolat ápolása

10) Sportcsarnokba takarítógép vásárlás

11) Szüreti felvonulás /vendégek, közös étel/

12) Versendkő Profit Kft. úthasználati megállapodás

13) Hó eltakarítás

14)Tájékoztató az útfelújításokról 

15) KEOP 5.7.0 energetikai pályázat
16) ASP rendszerhez csatlakozás
17) Apc Községért Díj
18) Segélykérelmek
19) Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A napirendek tárgyalása előtt megkérdezem, a két ülés között történtekről szóló tájékoztatóval 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a meghívóban szereplő 
napirendi pontokkal.



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

     1./ Napirend:  Önkormányzat fél éves pénzügyi beszámoló

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a fél éves pénzügyi beszámolót és javasolja a testületnek 
elfogadásra 5.103.000,-Ft-os pénzmaradvánnyal. 
Van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval kapcsolatban.
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Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a fél éves beszámolóval.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

89/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az önkormányzat fél éves pénzügyi beszámolóját és 
azt a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában, 5.103.000,-Ft pénzmaradvánnyal elfogadják.

        2./ Napirend: Gyöngyszem Óvoda Alapító Okirat módosítása, 2015-2016-évi munkaterv 

                                   elfogadása

Juhász István polgármester

Az óvoda alapító okiratának módosítására a létszám változása miatt van szükség,  a jelenlegi 
létszám 83 fő. 
Van-e kérdés, észrevétel az alapító okirattal kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet  a Gyöngyszem Óvoda 
Alapító Okirat módosításával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

90/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  Gyöngyszem  Óvoda  Alapító  Okiratának 
módosítását és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  tagjai  a  Gyöngyszem  Óvoda  Alapító  Okiratának  módosítását  a 
jegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadják.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: azonnal



Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Az  óvoda  2015-2016.  évi  munkatervét  is  el  kell  fogadnunk,  van-e  kérdés,  észrevétel  a 
munkatervvel kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselő-testület tagjait szavazzanak, ki ért egyet a Gyöngyszem 
Óvoda 2015-2016. évi munkatervével.

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

91/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Gyöngyszem Óvoda 2015.-2016. évi munkatervét 
és azt a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadják.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: 2015.09.15.

Felelős: polgármester

3./ Napirend: Bölcsőde Szakmai Program

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A  bölcsőde  szakmai  programját  2010-ben  a  polgármester  úr  írta  alá  a  fenntartó 
képviseletében, nincs testületi határozat szám.
2016-ban kell új szakmai programot készíteni. 

Juhász István polgármestert
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a Községi Bölcsőde Szakmai Programjával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

92/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai a Községi Bölcsőde Szakmai Programját 2010-2015. évre a 
jegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadják.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: 2015.09.15.



Felelős: polgármester

4./ Napirend: Általános iskola felső bejárat felújítása

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az általános iskola felső bejáratának felújítását és javasolja 
a testületnek, hogy 250 eFt-tot különítsen el a felújításra.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

93/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az általános iskola felső bejáratának felújítását és az 
alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület az általános iskola felső bejáratának felújítására 250.000,-Ft-ot biztosít.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.10.04.

Felelős: polgármester

5./ Napirend: Mária u. 12. bérlakás bontása

Juhász István polgármester

A Mária u. 12.sz. alatti bérlakásról már többször tárgyaltunk, 500 eFt van a költségvetésben 
félretéve állagmegóvásra. A tetőt meg kell erősíteni, a jövő héten kimegyek és megnézem.

Mészáros Jószefné képviselő

Maradjon az 500 eFt állagmegóvásra, a tetőt nézzük meg milyen állapotban van. 

Juhász István polgármester



Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a jövő héten megnézzük a tető 
állapotát, ha szükséges akkor le kell bontani.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

94/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apc, Mária u. 12.sz. alatti önkormányzati 
bérlakás bontását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a tető állapotának felmérésére, ha szükséges a 
tető bontását  el  kell  végezni.,  mely munkát  a  költségvetésben állagmegóvásra elkülönített 
500.000,-Ft-ból fedezi.

Határidő: 2015.10.04.

Felelős: polgármester

6./ Napirend: Őszi közfoglalkoztatás - önerő
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Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és javasolja a testületnek, hogy az őszi 
közfoglalkoztatás önerő biztosítására 1.350.000,-Ft-ot különítsünk el, 14 fő szeptember 14-től 
és plusz 4 fő december 31-ig.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

95/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az őszi közfoglalkoztatáshoz önerő biztosításának 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  1.350.000,-Ft-tot  különít  el  az  őszi  közfoglalkoztatáshoz  önerő 
biztosításához /14 + 4 fő/.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester



7./ Napirend: Közvilágítás bővítése – Szabadság út

Juhász István polgármester

A pénzügyi bizottság a Szabadság utcában a közvilágítás korszerűsítését szintén megtárgyalta 
és javasolja a testületnek, hogy 200 eFt-tot különítsen el 1 db lámpaoszlop és lámpatest 
felállítására.

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

96/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Szabadság utcában (a Petőfi S. út és a Szabadság 
út 1. szám közé) közvilágítás korszerűsítés lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület 200.000,-Ft-os keretet határoz meg 1 db lámpaoszlop és lámpatest 
felállítására. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester
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       8./ Napirend: Katasztrófavédelmi sziréna felújítása

Juhász István polgármester

A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta a polgárivédelmi sziréna felújítását és javasolja a 
testületnek, hogy 200 eFt-os keretösszeget határozzon meg - Havellant László villanyszerelő 
árajánlata  alapján  -  a  kapcsolószekrény  lecserélésére.  Maga  a  sziréna  valószínűleg  jól 
működik, ha esetleg nem, akkor a katasztrófavédelem tud adni csereszirénát.

Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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



APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

97/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület  tagjai megtárgyalták a polgári  védelmi sziréna felújítását és az alábbi 
határozatot hozzák:
A képviselő-testület 200.000,-Ft keretösszeget határoz meg – Havellant László villanyszerelő 
árajánlata alapján - a polgári védelmi sziréna kapcsolószekrényének lecserélésére. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 

Határidő: 2015.10.04.

Felelős: polgármester

       9./ Napirend: Winkelhaidi testvérkapcsolat ápolása

Juhász István polgármester
A pénzügyi  bizottság megtárgyalta  és javasolja a testületnek, hogy 100 eFt-tot  határozzon 
meg  a  Winkelhaidi  ajándékokra,  borra  és  valami  apróságra.  10,  15  csomagot  kellene 
összeállítani. 4 napos út lenne, csütörtökön, 09.17-én indulnánk és hétfőn jönnénk haza. 
Kérem a képviselőket minél előbb jelezzék, hányan vennének részt az úton.

Gémes Virág képviselő
A létszámba a buszsofőrt is számoljuk bele. 

Klajzsovics Ferenc képviselő
Én személy szerint kocsival megyek a családdal, a szállást is én fizetem.

Mészáros Józsefné képviselő
Javasolom az útiköltséget is a költségvetésből fizessük ki. 

Klajzsovics Ferenc képviselő
Várjuk meg mennyi lenne a buszköltség, ha megvan, akkor egyeztessünk.
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Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a Winkelhaidi testvértelepülésre 
utazás  útiköltségét  a  költségvetésből  fedezzük  és  100.000,-Ft-ot  határozzunk  meg  az 
ajándékokra.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

98/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  németországi  Winkelhaidi  testvértelepülésre 
látogatás lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:



A képviselő-testület 100.000,-Ft-os keretösszeget határoz meg ajándékvásárlásra, továbbá úgy 
dönt, hogy a kiutazás buszköltségét a költségvetésből fedezi.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.09.17.

Felelős: polgármester

     10./ Napirend: Sportcsarnokba takarítógép vásárlás

Juhász István polgármester
A pénzügyi  bizottság megtárgyalta  a sportcsarnokba takarítógép vásárlását és javasolják a 
testületnek, hogy bruttó 1 millió Ft-os keretösszeget határozzon meg a takarítógép vásárlásra.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

99/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  sportcsarnokba  takarítógép  vásárlásának 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  bruttó  1.000.000,-Ft-os  keretösszeget  határoz  meg  a  sportcsarnokba 
takarítógép vásárláshoz.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.10.04.

Felelős: polgármester

     11./ Napirend: Szüreti felvonulás /vendégek, közös étel/
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Juhász István polgármester
A  pénzügyi  bizottság  szintén  megtárgyalta  a  szüreti  felvonulás  keretében  a  meghívott 
vendégek,  közreműködők,  fellépők  megvendégelését  és  javasolják  a  testületnek,  hogy 
300.000,-Ft-tot határozzon meg 300 adag étel elkészítéséhez, mely összegben a bor megvétele 
is benne van.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

100/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a



A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  szüreti  felvonuláson  meghívott  vendégek, 
közreműködők, fellépők étkeztetésének lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  300.000,-Ft-os  keretösszeget  határoz  meg  a  2015.09.26-án 
megrendezésre kerülő Szüreti  felvonulás és mulatságra 300 adag étel  elkészítéséhez + ital 
(bor) megvételére.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.09.26.

Felelős: polgármester

        12./ Napirend: Versendkő Profit Kft. úthasználati megállapodás

Juhász István polgármester
Ezt a napirendet nem tudjuk megtárgyalni, mivel a megkeresésünkre a Versendkő Kft. nem 
reagált. Ígérték, hogy bejönnek, ha erre járnak, ez nem történt meg. Nem tudom mikor lesz 
kész az út.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Jogos, ha be akarja magát biztosítani a Versendkő Kft., megértem, de döntés kellene már.
Jelenleg el kell napolni, nem tudunk mást csinálni.

Juhász István polgármester
Várom, hogy jelentkezzenek, utána döntünk, most napoljuk el a döntést.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

101/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  a  Versendkő  Profit  Kft.  úthasználati  megállapodás  napirend 
tárgyalását elnapolja.
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Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.09.26.

Felelős: polgármester

       13./ Napirend: Hó eltakarítás

Juhász István polgármester



December  1-től  március  31-ig  igényeljük  a  hó  eltakarítást,  vagy  ne.  Pályáztatni  nem 
szeretném, más nem is vállalta.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Javasolom, legyen hó eltakarítás, maradjon, úgy ahogy tavaly volt, nem tudni milyen tél lesz.

Mészáros Józsefné képviselő
Szükség van a hó eltakarításra, maradjon.

Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  továbbra  is  maradjon  a  hó 
eltakarítás az előző évek szerint - Németh Dezső egyéni vállalkozót bízzuk meg.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

102/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a hó eltakarítás lehetőségét és az alábbi határozatot 
hozzák:
A  képviselő-estület  tagjai  továbbra  is  Németh  Dezső  egyéni  vállalkozót  bízza  meg 
síkosságmentesítési,  hóeltakarítási  és  kapcsolódó ügyeleti  szolgáltatás  ellátására.   /Hótolás 
8500,-Ft  +  ÁFA/óra,  síkosságmentesítés  8500,-Ft  +  ÁFA/óra,  készenléti  díj  50000,-Ft  + 
ÁFA/hó a községben a hó eltakarításra, a tavalyi kondíciók szerint.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

        14./ napirend: Tájékoztató az útfelújításokról

Juhász István polgármester
A Sport utca aszfaltozása kész, az Újtemető út folyamatban. Az Orgona út és az Árok út 
kereszteződésében, az Árok út alsó része, kb. 50 m-es szakaszt is beleteszik.
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Klajzsovics Ferenc képviselő
Az Árok út felöl a Rákóczi út felé kb. 2 m-es szakasz kimaradt,  nincs leaszfaltozva,  nem 
értem miért nem lehet rendesen megcsinálni, igénytelen munka.

Juhász István polgármester
Már kétszer kint voltam, megnéztem, meg kell csinálniuk rendesen.
Tegnap este megnéztem az Újtemető utat és kiderült, hogy elfogyott az aszfalt. Elvileg jövő 
héten befejezik és levonulnak. Amíg nem csinálják meg azt, amiben megállapodtunk, addig 
nem fizetjük ki a munkadíjat. 
Szabó  Zsolt  államtitkár  úr  felhívott  és  van  esély  rá,  hogy megcsinálják  a  bekötő  utat,  a 
vasúttól a falu végéig, van egy ilyen ígéret a részéről.



      15./ Napirend: KEOP 5.7.0 energetikai pályázat

Juhász István polgármester
Megvan ki lesz a kivitelező. 
A vasszerkezet miatt nehéz lesz a nyílászárócsere a új épület háromszögeinél.
Ha lesz friss információ, tájékoztatlak benneteket.

      16./ Napirend: ASP rendszerhez csatlakozás

Juhász István polgármester
Az ASP rendszer uniós pénzből lett létrehozva, aki csatakozik, az be tud lépni. Díj ellenében 
használható  a  rendszer,  azt  még  nem  tudjuk,  hogy  mennyi  lenne  a  díj,  ha  sok,  akkor 
elutasíthatjuk. Javasolom csatlakozzunk a rendszerhez.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

103/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Önkormányzat ASP rendszerhez való csatlakozás 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
Az önkormányzat szándéknyilatkozatot ad az ASP rendszerhez csatlakozásra. A szolgáltatás 
díjának ismeretében a tényleges csatlakozásra visszatér.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Az Apc Községért Díj és a Segélykérelmek napirendek tárgyalása idejére zárt ülést rendelek 
el, melyről külön jegyzőkönyv készül.
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       17./ Napirend: Apc Községért Díj

       18./ Napirend: Segélykérelmek 

Z á r t     ü l é s 

       19./ Napirend: Egyebek

Juhász István polgármester
A  pénzügyi  bizottság  megtárgyalta  a  szociális  tűzifavásárláshoz  pályázat  benyújtásának 
lehetőségét  és  javasolják  a  testületnek,  hogy  150  m3 mennyiségű  tűzifára  pályázzunk, 



melynek  önereje  190.500,-Ft.  Az  önerő  és  a  további  költségekre  összesen  650  eFt-os 
keretösszeget javasol a bizottság.
Van-e kérdés, észrevétel, amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 
bizottság javaslatával.

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

106/2014.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  települési  önkormányzatok  szociális  célú 
tüzelőanyag  vásárláshoz  kapcsolódó  kiegészítő  támogatásának  pályázatán  való  részvétel 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  a  települési  önkormányzatok  szociális  célú  tüzelőanyag  vásárláshoz 
kapcsolódó  kiegészítő  támogatásáról  szóló  46/2014.  (IX.25.)  BM  rendeletben  foglaltak 
alapján pályázatot nyújt be - a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatóságára - 150 m3 

tűzifa  megvásárlásának  támogatásához.  Az  önkormányzat  a  190.500-Ft,  azaz 
egyszázkilencvenezer-ötszáz forint összegű önerőt biztosítja. Az önerő és a további költségek 
(tűzifa  hasogatása  és  szállításának  költségei)  fedezetére  650.000,-Ft-tot,  azaz 
hatszázötvenezer forintot biztosít.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra 
ismét lehetősége van az önkormányzatnak. Két változat lehetséges:
a. 1000,-Ft/hó/fő min. 10 hónapon keresztül,
b, 1000,-Ft/hó/fő min. 3 éven keresztül
Szeptember 30-ig csatlakozhat az önkormányzat, ha csatlakozik meg kell hirdetni és amennyi 
főiskolás, egyetemista megfelel a feltételeknek, annyinak kötelező adni a minimum 1000,-Ft 
összeget. 

Klajzsovics Ferenc képviselő
Évek  óta  visszatérő  téma  ez  az  ösztöndíj  pályázat,  de  minden  esetben  elutasítottuk  a 
pályázaton való részvételt. 
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Juhász István polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a ne csatlakozzunk a 
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. 

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

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

107/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a



A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  Bursa  Hungarica  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  nem  csatlakozik  a  Bursa  Hungarica  Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetteket tájékoztassa.

Határidő:  2015.09.20.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Szeretetmenü – az Apci Hírekben megjelent egy felhívás, hogy a Baptista Szeretetszolgálat 
szociális  étkezést  biztosít  a rászorulóknak. A „Szeretetmenü” térítési  díja max. 190 Ft, de 
jövedelemtől  függ,  hogy ki  mennyit  fog fizetni.  Segítettünk a  nevek összeírásában,  92 fő 
jelentkezett.  Szeptember  közepén  indulna  az  ételosztás,  az  ÖNO  hátsó  részén,  tiszta 
ebédhordót kell vinni, abban tudják elvinni az ételt. Hatvanból hozzák minden nap a készételt, 
itt csak osztás lesz.

Jancsó István képviselő
Mennyi ideig kapják a Szeretetmenüt. 

Juhász István polgármester
Nincs még konkrét időtartam. 
Tájékoztatásul mondtam el a képviselőknek.

Juhász István polgármester
A  pénzügyi  bizottság  megtárgyalta  a  költségvetési  rendelet  módosítását  és  javasolják  a 
testületnek,  hogy az alábbiak  szerint  módosuljon a  költségvetési  rendeletünk:  A 4.  számú 
melléklet „Apc Község működési kiadások 2015. évben” 62. sorában a Polgármesteri Hivatal 
energetikai felújítására elkülönített 10 millió forintból a Hivatal tetőcseréje 4,1 millió forint és 
az útfelújításhoz 5,9 millió forint kerül átcsoportosításra.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

14/2015.(IX.04.) sz. rendelete

a 2015. évi Költségvetésről szóló
 2/2015.(II.09.) rendeletének módosításról

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

Juhász István polgármester



Gulics István Apc, Kossuth u. 2.sz. alatti  önkormányzati  tulajdonban lévő udvar és épület 
megvásárlás iránti kérelmét a pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja a testületnek, hogy 
a kis épületet nettó 400 eFt-ért, az udvart nettó 100 eFt-ért adjuk el Gulics Istvánnak. 
Van-e kérdés, észrevétel a javaslattal kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

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

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

108/2015.(IX.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  Gulics  István  3032 Apc,  Orgona u.  12.sz.  alatti 
lakos kérelmét és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület  az önkormányzati  tulajdonban lévő 3032 Apc,  Kossuth u.  2.sz.  alatti 
ingatlanhoz tartozó udvart nettó 100.000,-Ft-ért, a  melléképületet /volt irattár/ nettó 400.000,-
Ft-ér, összesen nettó 500.000,-Ft-ért eladja Gulics István részére. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.10.04.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Önkormányzati  járda  szélesítése  az  Béke  utca  végétől  az  Újtemető  utcáig  a  korábbi 
területvásárláshoz  kapcsolódóan,  így  a  későbbiekben  bizonyos  mértékig  tehermentesíteni 
lehet a két utcát.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

109/2015.(IX.4.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  az  apci  197  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonú 
járdához  területvásárlás lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület tagjai egyetértenek abban, hogy Koós Viktorral és Koós Adriennel 2015. 
szeptember 9. napján kötendő adásvételi szerződéssel megvásárolt területből az apci 197 hrsz-
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ú, Apc Községi Önkormányzat  tulajdonában lévő járda területe  263 m2 –rel  növekedjen a 
Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala által 2015. január 12. napján záradékolt vázrajz és a 
800.012/2015. számú határozatával engedélyezett telekalakítás szerint.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester



Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 11,55 órakor bezárja.

kmft.

Juhász István dr. Zsiga Szilvia
polgármester        jegyző


