
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.09.13-án 15,00 órakor — a művelődési ház középső termében megtartott —

képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirend:
1) Féléves pénzügyi jelentés
2) HTHK Kit tagi kölcsön
3) Hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet
4) Könyvtár felújítás, átalakítás
5) Tornacsarnok tetőszigetelés
6) Szociális tűzifa pályázati önerő
7) Szolgálati lakás átalakítása
8) Petőfi szobor tisztítása
9) Rákellenes liga sportnap támogatása
10) Szüreti felvonulás étel osztás
11) Orvosi ügyelet szolgáltató kiválasztása
12) Fejlesztési és Koordinációs Központ NonprofIt Kit székhely módosítása
1 3)Népszavazás szavazatszámláló biz. tagok megválasztása
14)Apci Gyöngyszem Óvoda csoport létszám bővítés, vezető helyettes kinevezése
15) HTHK Kit behajtási engedély 024-es útra
16) Téli síkosság mentesítés
17) Pintémé Mátyássy Ildikó kérelme
18) Segélykérelmek
19) Képviselők közérdekű bejelentései

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, külön köszönti a hatvani Rendőrségtől
Tomcsányi Andrea hivatalvezetőt, Barati János századost, Berencsi István körzeti
megbízottat, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolom, hogy a rendőrségi beszárnolóval kezdjük a napirendi pontokat, a 19. napirendi
pontot tegyük a 16. napirend után, mivel 17. és 18. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyaljuk.
Ki ért egyet ajavaslatommal.

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

1.! Napirend: Beszámoló Apc település közrend-közbiztonság helyzetéről

Juhász István polgármester
A beszámolót minden képviselő megkapta e-mailen. A beszámolóból kitűnik, hogy a
községben csökkenés tapasztalható a bűncselekmények számában. Részletes, jó az anyag,
kérem a képviselőket kérdezzenek.
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Körömi Kázmér képviselő
Tömör, jó anyag, az apci embereket az apci bűncselekmények érdeklik.
A vagyonelleni bűncselekmények felső határát felemelték 50 e Ft-ra, ezért az szépít a
statisztikán, mert Pl. egy tyúklopás nem kerül bele, az csak szabálysértés. Térfigyelő
kamerarendszer kiépítését évek óta szorgalmazom, 2-3 millió Ft-ból meg lehetne oldani 4-5
kamerával a község védelmét, de mindig lesöpörte a testület, pályázaton sem nyertünk.
Szép, szép a beszámoló, de nem teljesen megfelelő.

Barati János százados
Az, hogy nem kerül bele a statisztikába a „tyúklopás” ez nem igaz, mert belekerül a
szabálysértésibe.
Kamerarendszer — azért nem támogatta az állam a pályázatot, mert Apcon nincs annyi
bűncselekmény, sokkal veszélyeztetetett települések is vannak. Egy darab kamera — ami
műszakilag, közterület megfigyelésére alkalmas - 1 millió Ft.
Az, hogy jók a statisztikák, abban nagy szerepe van a körzeti megbízottak munkájának és a
kutyás járőrnek is.

Körömi Kázmér képviselő
Egyjó minőségű, 5 kamerás rendszert 2-3 millió Ft-ból ki lehet építeni.

Gémes Virá2 képviselő
Az Apc-Petőfibánya közötti Út elkészült, 40 millióba került és a buszok rendszeresen járnak
az úton. Szeretném kérni, hogy a rendőrök többet igazoltassanak ezen az útszakaszon, hátha
megszűnne a buszforgalom és nem menne tönkre az Út. A hajnali és az esti órákban
közlekednek inkább a buszok.

Barati János százados
Egyeztetek kapitány úrral, megnézzük hogy tudunk átcsoportosítani létszámot, de jelenleg a
határ védelme a legfontosabb.

Halmai László alpolgármester
2015-ben a 101 bűncselekmény rontja a statisztikát, ezek milyen jellegű bűncselekmények
voltak.
Egyúttal szeretném megköszönni a rendőrök munkáját, helytállását, amit tettek és tesznek a
községben.

Barati János százados
1 bűncselekmény volt, nagyon sok sértettel, ez emelte meg a statisztikát.

Körömi Kázmér képviselő
Az önkormányzatnál történt gazdasági bűncselekményről szeretnénk tájékoztatást kérni.

Barati János százados
Folyamatban lévő ügyről nem adhatok tájékoztatást, amennyire tudom meglehetősen
bonyolult, összetett, rengeteg anyagról van szó, folyik a nyomozás és a feldolgozás.
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Juhász István polgármester
- Folyamatosan adjuk át az iratokat a rendőrségnek, lassan a végére érünk. Sajnos a

határvédelem és a nyári szabadságolások miatt létszám hiány van a rendőrségen, ez
egy lassú folyamat.

- Petőfi útra kihelyeztünk egy, „Kivéve engedéllyel” kiegészítő táblát, sajnos nem
jellemző, hogy kérnek engedélyt az úthasználatra az érintett járművek tulajdonosai.

- Karnerarendszer -~ ha a községben az utak és járdák rendben lesznek, a fejlesztésekre
és a pályázatokra meglesz az önerő, utána szeretnénk megvalósítani a térfigyelő
rendszert, a 4 bekötő utat rendszámfelismerő kamerával kell ellátni, akkor lenne
igazán visszatartó hatása. Ebben az ésetben 8-10 millió forint a költsége.

Van-e még kérdés, észrevétel a rendőrségi beszámolóval kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

98/!2016.(IX.13.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a hatvani Rendőrkapitányság „Apc település
közrend-közbiztonság helyzetéről” szóló beszámolóját és azt a jegyzőkönyvhöz mellékelt
formában elfogadják.

2.! Napirend: Féléves pénzügyi jelentés

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

Klaizsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az első félévi beszámolót, időarányosan, rendben mennek
a folyamatok.
Működési bevétel: 162.019.400,-Ft
Előző évi pénzmaradvány: 30.643.911,-Ft
Bevételek összesen: 192.663.311 ‚-Ft

Működési kiadás: 146.909.642,-Ft
Felhalmozási kiadás: 4.603.700,-Ft
Tartalék: 41.149.969,-Ft
Kiadások összesen: 192.663.311 ‚-Ft
Összességében a pénzügy keményen dolgozott, hogy az EPER program működjön. A
bizottság ellenőrzést fog végrehajtani, az EPER program működését szeretné áttekinteni.
A bizottság javasolja elfogadásra a félévi pénzügyi jelentést a testületnek.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 2016. első félévi pénzügyi beszámo lóval.
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A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

99//2016.(IX.13.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Önkormányzat 2016. első félévi pénzügyi
jelentését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület egyhangúan elfogadják az önkormányzat 2016. első félévi pénzügyi
jelentését az alábbi számokkal:

Működési bevétel: 162.019.400,-Ft
Előző évi pénzmaradvány: 30.643.911,-Ft
Bevételek összesen: 192.663.311,-Ft

Működési kiadás: 146.909.642,-Ft
Felhalmozási kiadás: 4.603.700,-Ft
Tartalék: 41.149.969,-Ft
Kiadások összesen: 192.663.311,-Ft

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

3.! Napirend: HTHK Kft. tagi kölcsön

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

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta és nem támogatja a tagi kölcsön nyújtását a hulladékszállító cégnek.
Nem tudjuk, hogy a tagok hogy szavaznak, a tagi kölcsön nyújtásának akkor lenen értelme, ha
minden tag egységesen rnegszavazná.

Juhász István polgármester
Nagyon sok a lakossági kintiévősége a hulladékszállító cégnek, az apci lakosok esetében
közel 7 millió forint. Korábban jeleztük a szolgáltatónak, hogy adja át az önkormányzatoknak
adók módjára behajtani, de nem tették. Javasoltam adja át a NAV-nak behajtásra ezt sem
tették meg.Nem javasolom, hogy tagi kölcsönt nyújtsunk a hulladékszállító cégnek.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelerneléssel jelezze.

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

lOO//2016.(IX.13.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő tagi
kölcsön nyújtását és az alábbi határozatot hozzák:
Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság részére (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja
nemmel szavaz arra, hogy a Társaság a tagjaitól 2016. augusztus 20. napjáig legfeljebb
1 ‘7.100.000,-Ft, azaz Tizenhétmillió-egyszázezer forint összegű tagi kölcsönt vegyen fel.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: 2016.10.13.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
A tagi kölcsön összege kb. 1,5 millió Ft lenne. Erről külön határozatot kell hoznunk.
Ki ért egyet azzal, hogy az Apcra eső 20 %-os tagi kölcsön mértékével nem értünk egyet.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1O1//2016.(IX.13.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön
nyújtását és az alábbi határozatot hozzák:
Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű
Társaság részére (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 brsz.) tagja akként
határoz, hogy nem kíván 1.479.279,-Ft, azaz Egymillió-négyszázhetvenkilencezer
kettőszázhetvenkilenc forint összegű tagi kölcsönt nyújtani a társaság részére működési
költség fmanszírozása céljából
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: 2016.10.13.

Felelős: polgármester

4.! Napirend: Hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet
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Juhász István polgármester
Az Ugyrendi Bizottság megtárgyalta a helyi rendeletet, kérem a bizottság elnökét, hogy
javaslatukat terjessze a testület elé.

Gémes Virá2 Ügyrendi Bizottság elnöke
Az Ugyrendi Bizottság megtárgyalta a rendeletet és javasolja elfogadásra a testületnek:

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

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1O/2016.(IX.13.) önkormányzati rendelete

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

5.! Napirend: Könyvtár felújítás, átalakítás

Juhász István polgármester
A könyvtár belső berendezésének korszerűsítésére pályázaton nyertünk 3.102.924,-Ft-tot.
Ennek egyik feltétele a könyvtár belső festése és felújítása, illetve egy szomszédos helyiség
hozzácsatolása a belső térhez. Ezt önerőből kell elvégeznünk, a munkák elvégzéséhez 556
eFt-os árajánlatot kaptunk. A pénzügyi bizottság szintén tárgyalta a napirendi pontot, kérem a
bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a könyvtár belső festési és felújítási munkáira beérkezett
árajánlatot és javasolja a testületnek, hogy fogadja el Hódi Gyula egyéni vállalkozó 5 56.000,-
Ft-os árajánlatát.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — 1 ellene, 6 mellette szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

102/!2016.(IX.13.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a könyvtár belső festési és felújítási munkáira
beérkezett árajánlatot és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza Hódi Gyula egyéni vállalkozót a könyvtár belső festési és
felújítási munkáinak elvégzésével, bruttó 556.000,-Ft összegért.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.10.13.
Felelős: polgármester
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6.! Napirend: Tornacsarnok tetőszigetelés

Juhász István polgármester
A tornacsarnok teteje beázott, kértünk árajánlatot a tetőszigetelésre, 1 ajánlat érkezett, 5.600
eFt értékben.

Klalzsovics Ferenc pü.biz. elnöke
A pénzügyi bizottság tárgyalta a tornacsarnok tetőszigetelését, de nem foglalkozott a
kérdéssel, mert csak 1 árajánlat érkezett.
Javaslom kérjünk több árajánlatot, utána térjünk vissza a kérdésre.

Juhász István polgármester
Több cégtől kértem árajánlatot, de csak 1 cég küldött.
Elnapoljuk a döntést, ismét kérek árajánlatokat.

7.! Napirend: Szociális tűzifa pályázati önerő

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a szociális tűzifa pályázatot, kérem a bizottság elnökét,
hogyjavaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta és javasolja a testületnek, hogy maximális mennyiségre (270 m3)
nyújtsuk be a pályázatot, ha meglesz mennyi támogatást kapunk, ismét üljünk össze.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy pályázzunk szociális tűzifára, a
maximális 270 m3 mennyiségre. A sztikséges önerőt biztosítjuk.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

103/2016.(IX.13.)határozata
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 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben foglaltak alapján
pályázatot nyújt be - a Magyar Allamkincstár Heves Megyei Igazgatóságára - 270 m3 tűzifa
megvásárlásának támogatásához. Az önkormányzat a 342.900-Ft, azaz
háromszáznegyvenkettőezer-kilencszáz forint összegű önerőt biztosítja.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester
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8.! Napirend: Szolgálati lakás átalakítása

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a szolgálati lakás — rendőrlakás — felújítási kérelmét,
kérem a bizottság elnökét ajavaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Sajnos 1 árajánlat érkezett, 837 eFt összegben, ami elég magas összeg egy plusz szoba
kialakításához.
Mivel más nem adott be árajánlatot, a bizottság javasolja a testületnek, hogy fogadja el a 837
eFt-os árajánlatot, mert nincs idő várni, itt a hideg, minél előbb el kell kezdeni a plusz szoba
kialakítását. A bizottság megbízta Körömi Kázmér biz. tagot nézze meg a felújítandó lakrészt.

Körömi Kázmér képviselő, pü.biz. tag
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a kérelmet, megszavazta, én nem.
Kimentem, megnéztem és max. 20 m2 a felújítandó terület. Az árajánlatban nincsenek
megfelelő adatok, négyzetméterek, nem tudom támogatni.
Kértem másik árajánlatot és 486 eFt-os összegű ajánlatot kaptam, ugyanarra a munkára.
Házon belül is meg tudnánk oldani, csak az anyagot kellene megvásárolni, a karbantartóink
megoldják és mi is szívesen segítünk ha kell. 1 hét alatt el lehetne végezni a felújítást.

Klajzsovics Ferenc képviselő
A 486 eFt-os ajánlatot tevő szakember kint volt és megnézte a lakást?

Körömi Kázmér képviselő
Nem volt kint a lakásban, az elmondásom alapján adta az árajánlatot.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Nem értem, ezeket a gondokat megbeszéltük pénzügyi bizottsági ülésen, akkor miért kell
most, hogy felvétel készül az ülésről „okosakat” mondani.
Akarjuk a rendőrünket támogatni, vagy nem, ezt kell eldönteni. Sajnos manapság nem lehet
szakembert találni. Javasolom, hogy, menjen ki a 486 eFt-os árajánlatot adó szakember és
mérje fel rendesen a felújítás költségeit.
A pénzügyi bizottság javasolja a rendőrlakás felújítását.

Juhász István polgármester
Először is abban maradtunk, hogy a rendőrünk keres egy vállalkozót, aki elvégezné a
felújítást, ő a 837 eFt-os árajánlatot tevő szakembert találta. Sajnos nagyon nehéz szakembert
találni, a karbantartóirik pedig nem építők, 1 hét alatt nem lehet ablakot, ajtót beépíteni,
parkettázni, betonozni, festeni és az épület gépészeti (fűtés, villany) munkákat két embernek
elvégezni.

Körömi Kázmér képviselő
A karbantartók el tudják végezni a munkálatokat, én is meg tudom csinálni, most
parkettáztarn, festettem otthon nálam.

Mészáros Józsefné képviselő
486 eFt-ért meg is csinálja az egész felújítást?



- 115 -

Halmai László alpolgármester
Az új ajánlat ugyanazokat a paramétereket tartalmazza, mint a korábbi?

Körömi Kázmér képviselő
Igen.

Juhász István polgármester
Javasolom bízzuk meg a Körömi Kázmér által javasolt vállalkozót, de adjon pontos
árajánlatot, utána rendkívüli ülésen dőntsünk.

Klaizsovics Ferenc képviselő
Egyetértek, az árajánlat beérkezése után rendkívüli ülésen döntsünk.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a rendőrlakás felújítására az Új
árajánlat beékezése után rendkívüli testületi ülésen dőntsünk

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

104/2016.(IX.13.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a rendőrlakásban — plusz szoba kialakításának -

lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület az Új felmérést követően készített - árajánlat beérkezése után,
rendkívüli ülésen dönt a kérdésben.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.10.10.

Felelős: polgármester

9.! Napirend: Petőfi szobor tisztítása

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

Klaizsovics Ferenc pü.biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a Petőfi szobor tisztítását és javasolja a testületnek, hogy a
homokszórásos módszert fogadja el, bruttó 190 eFt összegben.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával.
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A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

105/2016.(IX.13.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Petőfi szobor tisztításának lehetőségét és az alábbi
határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza Kiss Péter vállalkozót a Petőfi szobor homok szórással történő
tisztításával és felületkezeléssel, bruttó 1 90.000,-Ft összegben.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.10.10.

Felelős: polgármester

10.! Napirend: Rákellenes liga sportnap támogatása

Juhász István polgármester
A Rákellenes Liga Országos Sportnapot szeretne rendezni és kérésük, hogy a központi
konyhán megfőzhessék a gulyáslevest.
A pénzügyi bizottság tárgyalta a kérést, kérem a bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze
a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság javasolja a testületnek, hogy 60 eFt-os keretet határozzon meg a sportnapra, ebbe
belefér a gulyásleves, pogácsa, kb. 100 fóről lenne szó.

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

106/2016.(IX.133 határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Rákellenes Liga Apci Alapszervezete — Országos
Sportnap megrendezéséhez anyagi támogatás — kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület tagjai 60.000,-Ft anyagi támogatást nyújtanak az Országos Sportnap
megrendezéséhez.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.09.28.

Felelős: polgármester
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11.! Napirend: Szüreti felvonulás ételosztás

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

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság javasolja, hogy a Szüreti felvonuláson legyen ételosztás, babgulyás készüljön,
melyre 200 eFt-os keretösszeget javasol a bizottság.

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

10712016.(tX.13.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a szüreti felvonulásra meghívott vendégek,
közreműködők, fellépők étkeztetésének lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület 200.000,-Ft-os keretösszeget határoz meg a 2016.09.1 7-én
megrendezésre kerülő Szüreti felvonulás és mulatságra 300 adag babgulyás étel
elkészítéséhez.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.09.17.

Felelős: polgármester

12.! Napirend: orvosi ügyelet szolgáltató kiválasztása

Juhász István polgármester
A központi háziorvosi ügyeleti szolgálat ellátására kértünk árajánlatot, a régi szolgáltató
maradna, és a kórházban lenne továbbra is Ugyanúgy az ügyeleti ellátás, az eddigi
feltételekkel. Az önkormányzatnak nem kell anyagilag támogatni, az OEP biztosítja a
működési költségeket. Az eddigi szerződés lejár dec. 31-én, ezért kell megújítani.
Van-e kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet
azzal, hogy a régi szolgáltató lássa el továbbra is a központi orvosi ügyeletet, ugyanúgy, mint
eddig.

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

108/2016.(IX.13.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a központi háziorvosi ügyelet ellátására Feladat
Atadási-átvállalási Szerződés kötését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a - Országos Orvosi Ugyelet Egészségügyi
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kit-vel (székhely: 4031 Debrecen, István utca 6.) - Feladat
Atadási-átvállalási Szerződés aláírásával.

Határidő: 2016.09.15.

Felelős: polgármester

13.! Napirend: Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kit székhely módosítás

Juhász István polgármester
A Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. székhelye megváltozott, kérik az
önkormányzat jóváhagyását.
Van-e kérdés, észrevétel.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a székhely módosítással.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

109!2016.(IX.13.) h a t á r o z a t a
1.) A Képviselő-testület határoz arról, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. (székhely: 3360 Heves, Hunyadi
János utca 17., cégjegyzékszám: 10-09-035485) új székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti
tér 2.

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásbejegyzés során
esetlegesen felmerülő hiánypótlás esetén az Önkormányzat hatáskörébe tartozó
hiánypótlással érintett tárgykörben önálló döntést hozzon.

Határidő: 2016.09.20.

Felelős: polgármester

14.! Napirend: Népszavazás — Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása

dr. Zsi2a Szilvia jegyző
A 2016. évi Országos Népszavazáson működő Szavazat számláló Bizottságok tagjai ás
póttagjai közül jelezték, hogy október 2-án nem tudnak részt venni bizottsági munkában, ezért
kérem két póttag, Varga Andrásné és Molnár Györgyné megválasztását.
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Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a Szavazatszámláló Bizottságba
póttagnak Varga Andrásné bekerüljön.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

11O/2016.(IX.13.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai a 2016. évi Országos Népszavazáson működő - III.sz. Szavazókör
—Szavazat számláló Bizottságba póttagnak az alábbi személyt megválasztja:

Varga Andrásné Ape, Orgona u. 5.

Megbízzák a jegyzőt a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: 2016.09.20.

Felelős: jegyző

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a Szavazatszámláló Bizottságba
póttagnak Molnár Györgyné bekerüljön.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

111/2016.(IX.13.)határozata
A képviselő-testület tagjai a 2016. évi Országos Népszavazáson működő - II.sz. Szavazókör -

Szavazatszámláló Bizottságba póttagnak az alábbi személyt megválasztja:

Molnár Györgyné Ape, Rákóczi Ferenc Út 2.

Megbízzák a jegyzőt a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: 2016.09.20.

Felelős: jegyző

15.! Napirend: Apci Gyöngyszem Óvoda csoport létszám bővítés, vezető helyettes
kinevezése
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Juhász István polgármester
Az óvoda vezető azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy a maximális csoportiétszám 20 %-
kal történő túllépését — 25 fóről 30 főre - engedélyezzük a 2016/17-es tanévre a Bambi
kiscsoport számára. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. melléklete
határozza meg a csoportlétszámot, ettől eltérni a fenntartó engedélyével lehet, legfeljebb 20
%-kal.
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a maximális (25 fő) csoportlétszám 20 %-kal
történő megemelésével (30 fő) a 2016/17-es tanévben a Bambi csoportban.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

112/2016.(IX.13.) h at ár o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az óvoda maximális csoportlétszám emelés
engedélyezésének kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület engedélyezi a Gyöngyszem Ovoda 2016/17-es tanévében indított Bambi
kiscsoportja részére a maximális csoportlétszám 20 %-kal (5 fő ) történő emelését a
jogszabályi kereteknek megfelelően.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
A törvény szerint az óvodában intézményvezető helyettest kell alkalmazni /51 és 200 fő
közötti létszám/. A nevelő testület Vargáné Kovács Katalint javasolja helyettesnek. Vezetői
pótlékkal is jár a beosztás, de az óvoda költségvetésébe ez belefér.
Van-e kérdés, észrevétel.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy Vargáné
Kovács Katalin legyen az óvoda vezető helyettes.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

113/2016.(IX.13.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Gyöngyszem Ovodában intézményvezető
helyettes kinevezését és az alábbi határozatot ‚hozzák:
A képviselő-testület az Apci Gyöngyszem Ovoda intézmény vezető helyettesének Vargáné
Kovács Katalint nevezi ki 2016. szeptember 1 -től.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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dr. Zsiga Szilvia jegyző
A Gyöngyszem Ovoda elkészítette az intézmény 2015/2016 évi munkatervének értékelését és
intézményi beszámolót, amit a testületnek jóvá kell hagyni.
Részletes, jó az anyag, kérem a testületet hagyja jóvá.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a Gyöngyszem Ovoda Intézményi beszámoló
— Munkaterv értékelését a 2015/16-os tanévről.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

114/2016.(IX.13.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apci Gyöngyszem Óvoda intézményi munkaterv
értékelését a 2015/16-os tanévre és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület tagjai az Apci Gyöngyszem Ovoda intézményi munkaterv értékelését a
2015/16-os tanévre a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadják.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetett tájékoztassa.

Határidő: 2016.09.25.

Felelős: polgármester

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A Gyöngyszem Ovoda elkészítette az intézmény 2016/2017 évi munkatervét, melyet a
testületnek szintén jóvá kell hagyni.
Részletes, jó az anyag, kérem a testületet hagyja jóvá.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az Apci Gyöngyszem Ovoda 2016/2017. évi
munkatervével.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

115/2016.(IX.13.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apci Gyöngyszem Ovoda 2016/2017. évi
munkatervét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület tagjai az Apci Gyöngyszem Ovoda 2016/2017. évi munkatervét a
jegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadják.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetett tájékoztassa.

Határidő: 2016.09.25.

Felelős: polgármester
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16.! Napirend: HTHK Kit behajtási engedély 024-es útra

Juhász István polgármester
A hatvani hulladékszállító cég behajtási engedélyt kér a hulladékszállító autókra, mert a
Molnár tanyáról is szállítanak hulladékot heti rendszerességgel. Kérik, hogy díjmentesen
behajthasson a 2 autó az Apc-Petőűbánya közötti útra.

Mészáros Józsefné képviselő
Adjuk meg az engedélyt, hogy tudjanak szállítani.

Klalzsovics Ferenc képviselő
Egyetértek, adjuk meg az engedélyt.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a HTHK Kit 2 hulladékszállító
autója díjmentesen behajthasson az Apc-Petőfibánya közötti útra, kedd és pénteki napokon.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

116/2016.(IX.13.) h at á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kit (3000 Hatvan, 054/14 brsz.) behajtási kérelmét
és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület díjmentesen engedélyezi az MZR 389 és MZR 390 forgalmi rendszámú
hulladékgyűjtő járművek behajtását - keddi és pénteki napokon — az apci 024 hrsz-ú Ape—
Petőfibánya közötti önkormányzati útra.
Ezen útvonalengedély visszavonásig érvényes.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

17.! Napirend: Téli síkosság mentesítés

Juhász István polgármester
A téli hó eltakarítást sajnos nincs aki elvégezze, az eddigi vállalkozó megszűntette ez irányú
tevékenységét.

Klaizsovics Ferenc képviselő
Pályázni kellene valamilyen gépre, ami a hó eltakarítást is cl tudná végezni és úgy tudnánk
megoldani a téli munkálatokat.

Juhász István polgármester
Ha pályázunk, akkor jövő télre lesz belőle autó, az idei télre valakivel szerződést kell kötni,
kérem gondolkodjatok, ki lenne alkalmas.
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18.! Napirend: Képviselők közérdekű bejelentései

Juhász István polgármester
Németh Dezsőné azzal a kérdéssel fordul a testülethez, hogy a tulajdonában lévő Ape,
Rákóezi F. Út 142.sz. alatti ingatlanra szeretne egy hátsó bejáratot nyitni, melyet az
önkormányzat területén keresztül tudna megközelíteni. A buszforduló mögötti területről van
szó. Kéri a képviselő testület hozzájárulását.

Klaizsovics Ferenc képviselő
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a kérelmet és javasolja a testületnek, hogy járuljon hozzá a
hátsó bejárat nyitásához, az önkormányzati területen keresztül.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

117!2016.(IX.13.) h at ár o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Németh Dezsőné kérelmét és az alábbi határozatot
hozzák:
A képviselő-testület hozzájárul az Ape, Rákóczi Ferenc út 1 42.sz. alatti ingatlanhoz hátsó
bejárat nyitásához, — gépjármű behajtásra - az önkormányzati terület használatához.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetett tájékoztassa.

Határidő: 2016.09.25.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
A CSABAcast Kit azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy nyújtsunk segítséget az Új
telephely címének megállapításához. Javaslom, a közterület elnevezése Ipari park legyen, a
házszám meghatározása már a hivatal feladata.
Aki ezzel egyetért azzal, hogy az apci 083/2 hrsz-ú külterületi ingatlan elnevezése Ipari park
legyen kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

118/2016.(IX.13.)határozata

A képviselő-testület tagjai a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás
rendjéről szóló 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet 6. ~ (1) és 7. ~ (1) bekezdéseiben
foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozzák:
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A képviselő-testület az apci 083/2 hrsz-ú külterületi ingatlan elnevezését Ipari parkra
változtatja.

Az közterületek Új elnevezése 2016. október 1. napjától lép hatályba. A közterületi névtáblák
elhelyezésének határideje 2016. szeptember 30.

Megbízzák a jegyzőt a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: jegyző

Juhász István polgármester
A központi konyhán előírták /HACCP/ fagyasztóláda, rozsdamentes tálalópult beszerzését,
ami 300 eFt-ba kerülne.

Klaizsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a központi konyhára előírt berendezések megvásárlását és
javasolják a testületnek, hogy 300 eFt-os keretösszeget határozzon meg fagyasztóláda és
rozsdamentes tálalópult beszerzésére.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

119/2016.(IX.13.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a központi konyhára előírt gépek megvásárlását és
az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület 300.000,-Ft keretösszeget határoz meg a központi konyhára
fagyasztóláda, rozsdamentes konyhapult megvételére.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.10.13.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
Szeptember 30-án 12,00 órára az iskolában felépített Szent Erzsébet Kápolna szentelésére
meghívták a képviselő-testületet, várnak bennünket. Kérem aki tud jöjjön el.
Az általános iskolában a hiánypótlások megtörténtek, ki lettek javítva az időközben felmerült
hibák. A MEDIBAU Kft kifizette a kivitelezőt, decemberben jár le az 1 éves garancia, akkor
ismét lesz egy bejárás.
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Gémes Virá2 képviselő
Kérem, hogy a testvértelepülések rendezvényeit vegyük figyelembe, mert a mi Falunapunk
pont akkor van, mint Kunadacson, a szüreti felvonulás pedig egybe esik a winkeihaidi
Bürgerfestel. Többen szívesen mennénk Winkelhaidba és Kunadacsra egyaránt.

Juhász István polgármester
Az éves rendezvénytervet év elején mindig elfogadjuk, de figyelembe fogjuk venni. A
testvértelepülésekkel bármikor lehet tartani a kapcsolatot, el lehet látogatni hozzájuk.

Jancsó István képviselő
Ady út -- nem lett kicserélve a KRESZ tábla.
A petőfibányai összekötő úton sok akácfa belóg az útra, nem beláthatók a kanyarok, le kellene
vágni.

Juhász István polgármester
Az akácfákat lombhullást követően kiritkítjuk és a bozótost is rendbe tesszük. A bánya
feljárót is szeretném beláthatóbbá tenni.
A karbantartók ezekben a napokban fogják a KRESZ táblákat pótolni, cserélni, folyamatban
van az ügy.

Zárt ülést rendelek el Pintérné Mátyássy Ildikó kérelmének és a segélykérelmek tárgyalása
idejére.

Pintérné Mátvássy Ildikó
Szeretnék bent maradni az ülésen a kérelmemmel kapcsolatban.

Juhász István polgármester
Természetesen az érintett bent maradhat az ülésen.

Zárt ülés

Gémes Virá2 képviselő
Kuris Istvám~é 30 éves munkaviszony után 2011-ben nyugdíjba vonulásakor, nem kapott Apc
Közszolgálatáért díjat, miért?

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A rendelet szerint nem kötelező, hanem adható a díj annak, akit a szakmai felettese arra
érdemesnek tart.

Juhász István polgármester
Az akkori intézményvezető nem javasolta a díjra.

Juhász István polgármester
ASP pályázat — szeptember 30-ig be kell nyújtani, 100 %-os támogatottságú, testületi
határozat kell hozzá. Induljunk a pályázaton, vagy sem. Kérem a képviselőket szavazzanak, ki
ért egyet azzal, hogy benyújtsuk a pályázatot az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz.

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

122/2016.(IX.13.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz pályázat
benyújtását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani az ASP rendszerhez való csatlakozásra.
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 17,30 órakor bezárja.

~ :::~‘ ~
J~f \~~I ~

J hász István ~ dr. Zsiga Szilvia
olgármester ‚‘ jegyző


