
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.03.09-én 14,3 0 órakor — a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott —

rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Gémes Virág képviselő jelezte távolmaradását

Napirend:

1. Apci Iskoláért és Óvodáért Alapítvány székhely és névhasználati kérelme
2. Magyar Telekom Nyrt bázis állomás létesítése
3. Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási Kft. felé meglévő lakossági

hulladékszállítási díjtartozások kezelése
4. Altalános Iskola — Etkező közötti folyosó felújítása
5. Apc Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet rendelet alkotás
6. Régi mozi épület alsó szintjének bérlése
7. Ape, Kossuth Lajos u. 9. telek eladása
8. Huczka Pálné kérelme
9. Segélykérelmek
10. Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, ajelenléti ív alapján megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra.

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

1.! Napirend: Apci Iskoláért és Óvodáért Alapítvány székhely és névhasználati kérelme

Juhász István polgármester
Az alapítványok szabályozása változik, az Apci Iskoláért és Ovodáért Alapítvány kér egy
hozzájárulást székhelyhasználathoz. a Fő u. 48.sz. lenne a székhely és az Apc név
használatához is kérnek hozzájárulást. 2 határozatra lenne szükség.
Kérem a testület tagjait járuljunk hozzá, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

19/2016.(III.09.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apci Iskoláért és Ovodáért Alapítvány
székhelyhasználat iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület hozzájárul, hogy az Apci Iskoláért és Ovodáért Alapítvány székhelye az
Ape Községi Onkormányzat tulajdonában lévő apci 242 brsz-ú (természetben: 3032 Ape, Fő
út 48.) ingatlanban legyen.
Megbízzák a polgármestert, hogy a Székhelyhasználat jogcímét igazoló okiratot aláírj a.
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Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

20/2016.(III.09.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apci Iskoláért és Ovodáért Alapítvány
névhasználat iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület hozzájárul, hogy az Apci Iskoláért és Ovodáért Alapítvány
megnevezésében az „Apc” nevet használja.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

2/ Napirend: Magyar Telekom Nyrt bázis állomás létesítése

Juhász István polgármester
Erről már beszéltünk, 7 belterületi helyszínt ajánlottam a Telekomnak. Ami megfelelő lenne
részükre a bázisállomás telepítésére, vagy a bevezető Út mellett az autójavító mögött, vagy a
piactémél a magtár melletti rész ‚ ezen el kellene gondolkodni, 500 eFt + Afa/év bérleti díj
bevételt jelentene a községnek.

Jancsó István képviselő
A magtár mellé tenné az állomást, és milyen magas lenne?

Juhász István polgármester
A torony 30 m magas lenne, mellette egy konténerrel .200 m2-es területre lenne szükségük.

Körömi Kázmér képviselő
Mindenképpen elutasítom ezt az egészet, vessük is el.
Javaslom egy Településkép Bizottságot hozzunk létre, hogy elejét vegyük az ilyen
kéréseknek. A település arculatát rontja, innen kezdődik a Mátra, szeretném megőrizni a tájat.
Ha a testület a kérés mellett dönt, akkor népszavazást fogok kezdeményezni.

Jancsó István képviselő
Nekem is az-az aggályom, hogy a megfelelő hely nem a falu központjában van. A Szineg felé,
vagy a 21-es főút felé kellene felépíteni az állomást.

Halmai László képviselő
A Helyi Epítési Szabályzatunk rendelkezik-e ebben az esetben valamiféle szabályozással.
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dr. Zsiga Szilvia jegyző
A hatályos Helyi Epítési Szabályzatunkban nincs erre vonatkozó szabályozás, azonban a
Településrendezési Terv — melynek része a Helyi Epítési Szabályzat — már csak digitális
lehet.

Halmai László képviselő
Javasolom tegyük a végére ezt a napirendi pontot és mindenki mondja el a véleményét.

Juhász István polgármester
Rendben, a végén visszatérünk erre a kérdésre.

3.! Napirend: Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási Kft felé meglévő lakossági
hulladékszállítási díjtartozások kezelése

Juhász István polgármester
Tájékoztatni szeretném a testületet, hogy 2016. április 1 -től meg fog alakulni a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., ahová minden hulladékgazdálkodási
céget beintegrálnak és ők fogják szedni a díjakat.
A Hatvani térség 19 településének több tíz millió Ft a tartozása a szolgáltató felé. Az apci
lakosoknak több mint 6 millió Ft a lejárt díjtartozása. Ha megalakul a nemzeti társaság, a
tartozásokat nem fogják átvenni. Azt a társulás tagjainak (a településeknek) kell kifizetni. Ha
ez megtörténik, adók módjára tudjuk behajtani a lakosoktól, mert akkor már köztartozásnak
minősül. Sajnos a 2. helyen vagyunk a tartozási listán lakosságszám arányában.

Mészáros Józsefné képviselő
Aki eddig fizette rendesen a hulladékszállítási díjat, az mit fog szólni, ő sem fog fizetni, mert
az önkormányzat kifizeti helyette. Jogosan fognak reklamálni az emberek. Nem lenne jó, ha
az önkormányzat fizetné ki a lakosok helyett.

Klajzsovics Ferenc képviselő
A Kft. feladata, hogy behajtsa a tartozásokat, van egy gazdálkodási szabályzata, bízzon meg
egy behajtó céget, hajtsa be a Kft.

Juhász István polgármester
Van olyan település, ahol a kommunális adóbevételből fizetik ki a hulladékszállítási díjat.
Ezt tájékoztatásként mondtam cl, tudjatok róla, hogy erre lehet számítani.

4.! Napirend: Általános Iskola — Étkező közötti folyosó felújítása

Juhász István polgármester
A Paloban-Bau Kf~. adott árajánlatot az iskola és az étkező folyosó felújítására, 1.195 .468,-Ft
összegben. A pénzt félretettük erre, erről már beszéltünk.
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az ajánlattal.

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

21/2016.(III.09,) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az általános iskola és étkező közötti átjáró folyosó
felújítását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza a Paloban-Bau Kft.-t (3000 Hatvan, Dembinszky út 15.) az
általános iskola és étkező közötti átjáró folyosó felújításával, bruttó 1.195.468,-Ft
munkadíj ért.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedj en.

Határidő: 2016.04.09.

Felelős: polgármester

5.! Napirend: Apc Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet rendelet alkotás

Juhász István polgármester
Javasolom, hogy igazgatási szünetet rendeljünk el a nyári időszakban 2 hetet és a téli
időszakban 2 hetet. Nem okozna fennakadást az ügyintézésben, mivel ügyeletet tartanánk. A
dolgozóknak sok a szabadságuk, nem tudják kivenni, ezért is javasolnám a rendelet
elfogadását.
Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a rendelettel.

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

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/201 6.(III.09.) önkormányzati rendelete
az igazgatási szünet elrendeléséről

(A rendelet teljes és hatályos szövege ajegyzőkönyvhöz csatolva.)

6.! Napirend: Régi mozi épület alsó szintjének bérlése

Juhász Isván polgármester
Csemer Dezsőné azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy szeretné bérbe venni a volt mozi
épületének alsó szintjét munkahelyteremtés céljából. A Samsunggal áll szerződésben, tévé
műanyag lapok előkészítésére. 25-30 embernek tudnának munkát biztosítani.
Kb. 120 m2 az alsó szint, 72 eFt/hó lenne a bérleti díja.
Kérem mondjanak véleményt.

Jancsó István képviselő
Jó dolog, hogy munkahelyet szeretne teremteni, az épület megy tönkre, a mosdót is fel kell
újítani, esetleg azt a bérleti díjból levonhatjuk.
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Körömi Kázmér képviselő
Ha 1-2 hónapon belül megszűnik, akkor mit csinálunk?

Klajzsovics Ferenc képviselő
Konkrétan Írja le, hogy mi az igény, áram, víz, ülő- vagy állómunka lenne, zajhatás, hány
műszak, stb. Kellene a Samsungtól egy tájékoztatás, konkrétan milyen munkára van
szerződés. Parkoló is kellene, ha 20-30 dolgozó érkezik autóval. Térjünk vissza a kérdésre.

Mészáros Józsefné képviselő
Irja le, hogy mik az igények és ha megfelel mindenkinek, adjuk oda, csinálja.

Juhász István polgármester
Irja le, hogy konkrétan milyen tevékenységet szeretne végezni, milyen igények vannak áram,
víz, területnagyság vonatkozásában és ezek birtokában visszatérünk a kérdésre.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

22/2016.(III.09.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Csemer Dezsőné kérelmét — volt mozi alsó
szintjének bérlése - és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület visszatér a kérdésre a konkrét részletek megbeszélése után.
Megbízzák a polgármestert a kérelmezőt értesítse.

Határidő: 2016.03.24.

Felelős: polgármester

7.! Napirend: Ape, Kossuth Lajos u. 9. telek eladása

Juhász István polgármester
Fiatal pár keresett meg, hogy szeretnék megvásárolni a Kossuth Lajos utca 9. szám alatti
telkünket.
Mi a vélemény?

Klajzsovics Ferenc képviselő
Kb. 800 e Ft-ot költöttünk a bontásra, ennyibe van nekünk a telek.

Halmai László alpolgármester
800 m2 nagyságú a telek, javasolom 1 millió Ft-ért adjuk el.

Mészáros Józsefné képviselő
Adjuk el, kicsi a telek, nincs szükségünk rá.
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Klajzsovics Ferenc képviselő
Egyetértek az 1 millió Ft-tab

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy I millió Ft-os vételárat ajánijunk
fel a Kossuth Lajos utca 9. szám alatti telkünkért.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

23/2016.(III.09.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apc, Kossuth Lajos utca 9. szám alatti
önkormányzati telek eladását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület értékesíteni kívánja a Kossuth Lajos utca 9. szám alatti önkormányzati
telket, 1 millió Ft-os vételárat ajánlja fel.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.03.24.

Felelős: polgármester

8.! Napirend: Huczka Pálné kérelme

Juhász István polgármester
Huczka Pálné azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy alkalmazzuk 1 évre, mivel ennyi idő
kellene ahhoz, hogy megkapja a nyugdíjat. Most a „Nők 40±” központi munkaerő-piaci
program keretében lehetőség van arra, hogy a koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem
rendelkező nőket foglalkoztassunk, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó
jogosultsági idő megszerezzék. Az állami támogatás legfelj ebb 8 hónap lehet, 4 hónapra kell
nekünk alkalmazni, ami 560 eFt bér jellegű kiadást jelentene a költségvetésben, ha
alkalmazzuk Huczkánét.

Körömi Kázmér képviselő
Több embert is érint a faluban, nem csak Huczkánét, ezt is figyelembe kell venni.

KlaIzsovics Ferenc képviselő
En támogatom, hogy alkalmazzuk, nekünk csak 560 eFt-ba kerülne és Huczkánénak lesz
nyugdíja.

Juhász István polgármester
Az Idősek Otthonába tudnám elhelyezni gondnoknőnek, takarítani, „Szeretemenüt” osztani,
stb. 1 fővel emelni kell a létszámot is, ha alkalmazzuk.
Kérem a képviselőket, szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy Huczka Pálnét 1 évre
alkalmazzuk, melyből 8 hónapra az állam fizeti a bérét, 4 hónapra az önkormányzat. A
létszámot 1 fővel emeljük
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A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

24/2016.(III.09.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Huczka Pálné - a „Nők 40+” központi munkaerő
piaci program keretében - alkalmazásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület 1 év időtartamra alkalmazza Huczka Pálnét a „Nők 40±” központi
munkaerő-piaci program keretében, 8 hónapra az állam fizeti a bérét, 4 hónapra az
önkormányzat.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.04.01.

Felelős: polgármester

9.! Napirend: Segélykérelmek

Juhász István polgármester
A segélykérelmek napirendi pontot a következő ülésen tudjuk tárgyalni, mivel a Jóléti-
Szociális Bizottság még nem tárgyalta a kérelmeket.

10.! Napirend: Egyebek

Juhász István polgármester
- Hivatali informatikai rendszer — szolgáltatót szeretnénk váltani, olcsóbb és

remélhetőleg jobb lesz,
- Cafeteria — a közalkalmazottak nettó 8 eFt meleg étkezést kapnak, vagy mindenki

kapjon, vagy senki, erről majd dönteni kell.
- A Mária úton a „Benyák féle” ház tetőszerkezetét megerősítettük, a vele egybe épült

önkormányzati ingatlant elbontjuk, vagy sem,
- Terembérlések — kerekíteni kell az összegeket,
- Idősek Napközi Otthona Fő Út 8. — be lehetne tenni pályázatba a felújítását, 75 %-os

támogatottsággal, a jövő héten jönnek megnézni. Uj fűtés, szigetelés, nyílászárók
cseréje, tetőcsere.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Javasolom vásároljunk egy laptopot a polgármester úrnak saját használatra.

Halmai László alpolgármester
Maximálisan támogatom, internet is legyen hozzá.

Mészáros Józsefné képviselő
Egyetértek.

~ jzsovics Ferenc képviselő
Szavazzuk meg, ki ért egyet?
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A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

25/2016.(III.09.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a polgármester úr részére laptop vásárlásának
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület vásárol egy laptopot a polgármester saját használatára.
Megbízzák a jegyzőt a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.04.09.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Térjünk vissza a Telekom bázis állomás létesítésére.

Körömi Kázmér képviselő
En mindenképpen megakadályozom, ha bárki meg akarja engedni az állomás felállítását.
Több településről is eltanácsolták őket, nem engedték meg.

Klajzsovics Ferenc képviselő
A technika folyamatosan fejlődik és nines rendesen térerő a faluban.

Juhász István polgármester
Beszélek a Telekom képviselőjével és táj ékoztatom, hogy a képviselő-testület nem támogatja
a bázis állomás felállítását.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Ha a Versendkő Kit nem csinálja meg május 1-ig az Apc-Petőfibánya közötti utat, akkor a mi
költségünkön megcsináljuk és a bánya járművei nem mehetnek rá.

Juhász István polgármester
Csákó Úr itt volt nálam, és megígérte, hogy kátyÚzni fogja az utat.
A tulajdonjog át van vezetve, a 030 hrsz-ú utat elkezdhetik osztani.
Ha az Út tulajdonosa az önkormányzat lesz, akkor kezdi a Versendkő az Út felújítását. Kétszer
lenyilatkozták már, hogy leaszfaltozzák az utat.

Körömi Kázmér képviselő
Megkerestek azzal a kéréssel, hogy a j árdákat az ingatlan tulajdonosok felúj íthatj ák-e Úgy,
hogy az anyagot adja hozzá az önkormányzat.
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Klaizsovics Ferenc képviselő
Megkérem Jancsó Istvánt, hogy számolja ki mennyi anyag szükséges 1 m2 ~járda felújításához.
Javasolom, ha meglesz, akkor hozzunk egy helyi rendeletet, hogy 1 m járda felújítására
adunk ( x )Ft-ot, az építőanyag árát számlával igazolja a tulajdonos. Anyagot nem mi adjunk,
csak a pénzt és természetesen egységes járdakialakítás legyen, ezt ellenőrizze valaki.

Juhász István polgármester
Egyetértek, alkossunk egy rendeletet a járdák felújításáról, a jegyzőnő állítson össze egy
tervezetet a javaslatok alapján.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

26/2016.(III.09.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az ingatlan tulajdonosok által járdák felújításának
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza a jegyzőnőt egy helyi rendelet összeállításával a járdák
felújítására. (m2-es ár, egységes járdakialakítás, számlával igazolni a kapott összeg
felhasználását)

Határidő: soron következő testületi ülés

Felelős: jegyző

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott cl, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 16,00 órakor bezárja.

~ ifl~
~34ihász István 7 dr. Zsiga~zilvia
polgármester jegyző

kmlt


