
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. október ii-én 10,00 — a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott —

képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirend:

1) Szolgálati lakás tetőtéri szoba kialakítása
2) Mobil garázs elhelyezése
3) Központi konyha - nyílászárókhoz szúnyogháló felszerelése
4) Leendő pályázati lehetőségekről tájékoztatás
5) Uthasználati rendelet módosítás
6) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról helyi rendelet
7) Jótékonysági bál
8) Képviselők közérdekű bej elentései

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, a jelenléti ív alapj án megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolom, hogy a kiküldött napirendeken kívül 5. napirendnek tárgyaljuk az úthasználati
díjat megállapító határozat módosítását, 6. napirendként az egészségügyi alapellátások
körzeteinek megállapításáról szóló helyi rendeletet, 7. napirendként a jótékonysági bálról
tárgyaljunk.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

1.! Napirend: Szolgálati lakás tetőtéri szoba kialakítása

Juhász István polgármester
Jelenleg 3 ajánlat van a felújításra, Palotai András, Vozár Krisztián és Hódi Gyula. Tárgyaljuk
meg ki legyen a kivitelező és hozzáfogjunk-e a munkához. Illetve kértem ajánlatot a villamos
hálózat felújítására is.

Ki~izsovics Ferenc képviselő
Betonozni mindenképpen kell az aljzatot, annak száradni kell. Megnézve a 3 árajánlatot
nagyjából ugyanaz az összeg mindegyiknél. Már rég el kellett volna kezdeni a felújítást.

Körömi Kázmér képviselő
Van karbantartó csoportunk, azért vettük fel őket, hogy ilyen jellegű munkákat elvégezzenek
és meg is tudják csinálni. Nem fogok 900 eFt-tot megszavazni. Az átvezetékelést csináljuk
meg az idén, annak mindenképpen cl kell készülni.
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Klaizsovics Ferenc képviselő
Javasolom most a villanyszerelést kezdjük el, utána a karbantartók kezdjék el a felújítást a
télen.
Szavazzuk meg a villanyszerelési munkákat, a többihez vegyük meg az anyagot és kezdjék el
a karbantartók.

Jancsó István képviselő
Támogatom amit Feri mond, a karbantartók csinálják meg, a végzettségük megvan, télen
fogjanak hozzá a betonozáshoz. A vezetékelést csináljuk meg most.

j~~jzsovics Ferenc képviselő
A betonozást csináltassuk meg egy vállalkozóval, a villanyszerelés legyen meg most.

Mészáros Józsefné képviselő
Nem értem, itt görcsölünk 800 eFt-on, szükséges a lakást felújítani, igen, szükség van rá, a
karbantartóknak van elég dolguk, csináltassuk meg az egészet egy vállalkozóval.

Körömi Kázmér képviselő
Akkor nem kell a karbantartókat alkalmazni, mert ők ezért vannak, hogy elvégezzenek
karbantartói munkákat.

Juhász István polgármester
Maga az anyagár 500 eFt, ha a karbantartók végzik a felújítást, akkor sem lesz olcsóbb, mivel
a karbantartók bérét is hozzá kell számolni, akkor ott vagyunk a 800 eFt-nál.

Gémes Virá~ képviselő
Abba is bele kell gondolni, ha megszületik a kisgyerek, akkor fognak szaladgálni a munkások,
akkorra már csend és nyugalom kellene a családnak. Csinálja meg most az egyik vállalkozó.

Körömi Kázmér képviselő
En a 800 eFt-tot akkor sem tudom elfogadni, akkor nem kellenek a karbantartók, vegyünk fel
minden kis munkára külső embereket.
Mindenképpen a karbantartóink csinálják meg a felújítást.

Juhász István polgármester
A karbantartóink nem építők, ha elromlik valami azt kijavítják, esetleg festenek, vagy
parkettáznak. A nyáron megszavaztuk, hogy újítsák meg az iskola mosdóját, még több hétig
eltart amíg végeznek. Decemberben felvonulnak ketten a szolgálati lakáshoz, azt két hét alatt
nem tudják befejezni. A fűtést sem szeretném, ha ők csinálnák, mert szakember kell hozzá, ha
később valami probléma van, ki vállalja a felelősséget? Ide egy felkészült vállalkozó kell, aki
talán még a hideg beállta előtt be tudja fejezni a felújítást.
Kérem a testület tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy Hódi Gyula árajánlatát fogadjuk
el a KMB-s lakás felújítására.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — 2 ellene, 5 mellette szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

124/2016.(X.ll.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apc, Iskola u. 10.sz. alatti szolgálati lakás tetőtéri
szoba kialakítását és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza Hódi Gyula egyéni vállalkozót a tetőtéri szoba kialakításával,
összesen 837.300,-Ft !munkadíj ± anyag! díjazásért.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

2.! Napirend: Mobil garázs elhelyezése

Juhász István polgármester
Háromállásos mobil garázst szeretnék a tomacsarnok melletti füves részre. Kértem árajánlatot
a beton alap elkészítésére Molnár Tamástól. A beton alap és a tereprendezés összesen 1.213
eFt-ba kerülne, egy 7 x 10 m-es területről beszélek, 3 járművet tudnánk elhelyezni beime, az
önkormányzat 2 autóját és az iskola kisbuszát.
Legyen, vagy ne legyen garázs, foglalkozzunk vele, vagy sem, kérem mondjatok véleményt.

Körömi Kázmér képviselő
Jó megoldás lenne, kell a garázs, egyetértek a javaslattal, a tető jó lenne ha sátortető lenne.

Klajzsovics Ferenc képviselő
A stabilabbat kell választani, ha drágább akkor is, a tető mindenképpen szigetelt legyen.

Halmai László alpolgármester
A garázs alapja legyen meg először, most ez a lényeg, ha ez meglesz, utána térjünk vissza a
garázsokra.

Juhász István polgármester
Az alapozást végeztessük cl az idén, és jövőre visszatérünk a garázsokra.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Javasolom a tartalék alapból fedezzük a betonozási munkálatokat.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a sportcsarnok melletti mobil
garázsok alapját megcsináltatjuk az idén, a költségeket a tartalék alapból fedezzük !1.213 eFt!.

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

125/2016.(X.11.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a sportcsarnok melletti mobil garázsok alapjának
elkészítését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza Kovács Roland egyéni vállalkozót a sportcsarnok melletti
mobil garázsok alapjának elkészítésével, összesen 1.213.000,-Ft munkadíjért.
A költségeket a tartalék alapból fedezi a testület.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.10.31.

Felelős: polgármester

3/ Napirend: Központi konyha — nyílászárókhoz szúnyogháló felszerelése

Juhász István polgármester
A központi konyha ablakaira alumíniumkeretes szúnyogháló felszerelésére kértem árajánlatot,
10 db ablakra bruttó 76.835,-Ft-ba kerülne. Szükség van a szúnyoghálókra a HACCP
vizsgálat kötelezően elő írta.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

126/2016.(X.1l.) h a t r oz a a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a központi konyha ablakaira szúnyogháló
felszerelését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza a ROLLO PROJEKT Kft.-t (Petőfibánya, Iskola u. 4/a) 10 db
alu keretes fix szúnyogháló beépítésével bruttó 76.835,-Ft összegben.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.10.31.

Felelős: polgármester

4.! Napirend: Leendő pályázati lehetőségekről tájékoztatás

Juhász István polgármester
Táj ékoztatom a képviselőket, hogy 3 pályázat indulna most, ami érintheti az önkormányzatot:

1. Helyi piacok kialakítása, fedett és fedetlen részre is lehet pályázni.
2. Önkormányzati utak karbantartása, felújítása, gépek beszerzése — 10 millió Ft-tot

lehetne nyerni, 75 %-os támogatottság.
3. Közétkeztetés fejlesztése — 20 millió Ft-tot lehet nyerni konyhai gépek beszerzése,

konyha bővítés, külső felújításra lehet pályázni, 75 %-os támogatottság.
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5.! Napirend: Úthasználati határozat módosítás

Juhász István polgármester
2010. évi határozatunk van az Apc-Petőfibánya közötti Út használatáról. Javasolom, hogy a
25.000,-Ft/év után kerüljön bele, hogy /gépjármű és a kátyúzás szót vegyük ki, mivel az utat
teljesen felújítottuk. Céget és rendszámot minden esetben írjunk az engedélyre.

Klaizsovics Ferenc képviselő
Javasolom, ha kiadjuk az engedélyt egy rendszámra, és ha meghibásodik az autó, akkor
ideiglenest adjunk ki a helyettesítő járműre és az eredetit addig hozza be a hivatalba.

Körömi Kázmér képviselő
Egyetértek a javaslattal, az ideiglenes engedéllyel.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az úthasználati javaslattal.

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

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

127/2016. (X.11.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apc-Petőfibánya közötti Út használatát nagyobb
gépjárművek által és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület azon vállalkozók, cégek részére, akik útvonal engedélyt kérnek az Apc
Petőfibánya közötti útvonalra, 25 .000,-Ft/év/gépjármű úthasználati díj at állapít meg.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.
Ezen határozattal a 34/201 0.(V.20.)sz. testületi határozat hatályát veszti.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

6.! Napirend: Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról helyi rendelet

dr. ZsiEa Szilvia jegyző
A 4/2002.(VIII.22.) számú helyi rendeletünk az egészségügyi alapellátási körzetek
meghatározásával foglalkozik. Jogszabályváltozás miatt a védőnői és az iskola-egészségügyi
körzeteket is bele kell foglalni a helyi rendeletünkbe, ezért szükséges a módosítás.

Gémes Virá~ képviselő
Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet tervezet és a jegyzőkönyvhöz mellékelt
formában javasolja elfogadásra a testületnek
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Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az egészségügyi alapellátások körzeteinek
megállapításáról szóló helyi rendeletünkkel.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1 1/2016.(X.l 1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

/A rendelet teljes és hatályos szövege ajegyzőkönyvhöz csatolva.!

7.! Napirend: Jótékonysági bál

Juhász István polgármester
November 26-ra tervezi az iskola a 19-ik jótékonysági bál megtartását. Azzal a kéréssel
fordulnak a testülethez, hogy a sportcsarnokot, a központi konyhát, székeket, asztalokat stb.
Ugyanúgy biztosítsuk, mint a korábbi években.
Kérem a testület tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a jótékonysági bál
megrendezéséhez biztosítsuk a sportcsarnokot, a központi konyhán való főzést, székeket,
asztalokat.

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

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

128/2016.(X.11.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a 2016. november 26-i Jótékonysági bál
megrendezéséhez Segítség kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület mindennemű Segítséget megad a bál megrendezéséhez, a sportcsarnokot
biztosítja, a központi konyhán való főzést, székeket, asztalokat.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.11.26.

Felelős: polgármester

8.! Napirend: Képviselők közérdekű bejelentései

Juhász István polgármester
Közmeghallgatást szeretném, ha tartanánk, kérek véleményeket, gondolkodjatok, hogy mikor
tartsuk.
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Jancsó István képviselő
A Bagolyvárhoz közvilágítás létesítéséhez terveztünk költségeket, ezze mi a helyze .

Juhász István polgármester
Folyamatban van ‚ többször beszéltem az EMASZ-al ez ügyben, de eddig még nem jöttek.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy Új telefonközpont van a hivatalban, új mellékekkel. A
védőnőnek és a bölcsődének új telefon száma van.

Körömi Kázmér képviselő
A hivatal előtti EMASZ oszlopon lévő kis szekrény ajtó nyitva volt, szóltunk a
szolgáltatónak, én pedig leragasztottam, nehogy valaki belenyúljon.
A lakók az alábbi problémákkal kerestek fel: ravatalozó — vízátfolyás, Ady — Lőtér árok
fűvágás, Gyár utca — közvilágítás nincs megoldva.

Klaizsovies Ferenc képviselő
Csákó Úr mikor fog fizetni?

Juhász István polgármester
A héten Ígérte, hogy jön hozzám.
A hatvani rendőrségnek átadtuk 3 év anyagát a pénzügyi vizsgálattal kapcsolatban.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 11,20 órakor bezárja.

~M~zsig’nvia
olgarmester jegyzo


