
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. november 30-án 15,50 órakor — a polgármesteri hivatal tanácstermében
megtartott — képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirend:

1) A szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet módosítása
2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet

módosítása
3) Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának

j ogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása
4) Uthasználati megállapodás
5) 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
6) Pályázati felhívások
7) Temető rendezési terv
8) Közvilágítás bővítése
9) Petőfi Sándor Út aszfaltozása
10) Hatvani Rendőrkapitányság kérelme
11) Téli hó eltakarítás
12) Ev végi jutalmak
13) Varga József plébános kérelme
14) Segélykérelmek
15) Képviselők közérdekű bejelentései

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

1.! Napirend: A szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet módosítása

Juhász István polgármester
A rendelet módosítási javaslatot mindenki megkapta, a lakásfenntartási támogatást vettük ki a
rendeletből, mert ez a támogatási forma megszűnt. A 2. ~ (1) bekezdés bb) alpontját is
javasoljuk kivenni a rendeletből, kiskorú gyermekei halmozottan hátrányos helyzetűek.
Az 2. ~ (5) bekezdése - el kellene dönteni a tűzifa támogatás mértékét, javasolom emeljük
meg 6, vagy 7 q/ingatlanra.

Mészáros Józsefné képviselő
5 és 8 q között javasolnám a támogatást ingatlanonként.
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
Javaso lom legyen 10 q/ingatlan a támogatás mértéke.

Mészáros Józsefné képviselő
Egyetértek, legyen a 10 q/ingatlan.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet
módosítással a javaslatok alapján — lakásfenntartási támogatás megszűnése miatt kivéve,
kiskorú gyermekei halmozottan hátrányos helyzetűek kivéve, a tűzifa támogatás mértéke
ingatlanonként 1000 kg.

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

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/20 16.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatásról szóló
15/201 5.(IX. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

/A rendelet teljes és hatályos szövege ajegyzőkönyvhöz csatolva./

2.! Napirend: A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet
módosítása

Juhász István polgármester
A rendeletben a szociális ellátásoknál meg kellene határoznunk egy életkort, mellyel
bekerülhet valaki a szociális étkezésbe.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Javasolom a 60 évet.

Mészáros Józsefné képviselő
Egyetértek a 60 éves életkorral.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a rendelet módosítással, a szociális étkezésnél
60 éves életkort határozzunk meg.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják:
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Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló
3/201 5.(1L24.) önkormányzati rendelet módosításáról

/A rendelet módosított szövege a j egyzőkönyvhöz csatolva.!

3.! Napirend: Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
j ogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítása

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
szóló helyi rendeletünkkel kapcsolatosan javaslat érkezett a Heves Megyei Kormányhivatal
Epítésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi
Felügyeleti Osztályáról. A javaslatnak megfelelően módosított anyagot mindenki megkapta,
van-e esetleg kérdés.

Mészáros Józsefné képviselő
Ha a törvényességi főosztály javasolja, akkor fogadjuk el.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a közösségi együttélés alapvető szabályairól
és ezek elmulasztásának j ogkövetkezményeiről szóló helyi rendeletünk módosításával.

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

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

14/20 16.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló

12/2015.(VII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

/A rendelet teljes és hatályos szövege ajegyzőkönyvhöz csatolva.!

4.! Napirend: Úthasználati megállapodás

Juhász István polgármester
A pénzügyi és településfejlesztési bizottság megtárgyalta az úthasználati megállapodás
tervezetet, kérem a bizottság elnökét, hogy javaslatukat teil essze a testület elé.
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta az úthasználati megállapodást és javasolja a testületnek, hogy
vizsgálja felül a megállapodást és utána döntsön a kérdésben.

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

14412016.(XI.30.)hatá rozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a RIO-Kőbánya Kt~., a Silencio 2007 Kft. és az
önkormányzat között kötendő Uthasználati és útrekonstrukciós megállapodás tervezetet és az
alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a megállapodás felülvizsgálata után dönt a kérdésben.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

5.1 Napirend: 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

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

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta a 2017. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére a Vincent
Auditor Kft.-től beérkezett 825 eFt ± AFA összegű árajánlatot és elfogadásra javasolja a
testületnek.

Juhász István polgármester
Erről a témáról már többször beszéltünk, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a
bizottság javaslatával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

145/2016.(XI.30.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a 2017. évi belső ellenőrzési tervben meghatározott
feladatok elvégzésére beérkezett árajánlatot és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t
(2373 Dabas, Tavasz u. 3.) a 2017. évi belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatok
elvégzésével 825.000,-Ft ± AFA összegért.
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Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

6.! Napirend: Pályázati felhívások

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

j~J~jzsovics Ferenc biz. elnöke
A „Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése Apcon” tárgyban és az „Apc Községi
Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” tárgyban 3 cégnek javasolja a bizottság kiküldeni az
ajánlattételi felhívást a tervezői feladatokra. A 3 cég a Vonnák és Társai Epítész Stúdió Kit,
az A3 Epítész Kft., a KJT Epítész Stúdió Kft.

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

146/2016.(XI.30.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az „Apc Községi Bölcsőde infrastrukturális
fejlesztése” és a “Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése Apcon” tárgyában tervezői
feladatok elvégzésére aj ánlattételi felhívást és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a fenti tárgyban az alábbi 3 cégnek küldi ki az ajánlattételi felhívást:

1. Vonnák és Társai Epítész Stúdió Kft. 1021 Budapest, Tárogató Út 2-4.
2. A3 Epítész KIt 1131 Budapest, Vőlegény u. 60.
3. KJT Epítész Stúdió Kit 1025 Budapest, Szépvölgyi u. 34.

Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7.! Napirend: Temető rendezési terv

Juhász István polgármester
A pénzügyi és településfej lesztési bizottság megtárgyalta a temető rendezési tervének
elkészítésére beérkezett árajánlatot, kérem a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület
elé.
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta az árajánlatot és javasolja a testületnek a bruttó 604.300,-Ft-os
árajánlat elfogadását. Ebben az összegben benne van a temető részletes felmérése, digitális
rendezési tervének kialakítása, a temető-nyilvántartás számítógépes programj ának
kidolgozása.

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

147/2016.(XI.30.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Községi Temető rendezési tervének elkészítésére
beérkezett árajánlatot és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza Zsiga Attila környezetmémök vállalkozót és dr. Zsiga Attila
kartográfust a Községi Temető részletes felmérésével, rendezési tervének kialakításával és a
temető-nyilvántartás számítógépes programjának kidolgozásával, bruttó 604.300,-Ft
összegért.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.12.15.

Felelős: polgármester

8.! Napirend: Közvilágítás bővítése

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta a közvilágítás bővítése napirendet, kérem a
bizottság elnökét ajavaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta és javasolja a testületnek a 3 db villanyoszlop felállítását, bruttó
719.330,- Ft összegért. A Szabadság út vége és a Barátság út vége közötti szakaszra 2 db
lámpaoszlop, a „Bagolyvár” Lőtér felőli részére 1 db lámpaoszlop.

Juhász István polgármester
A 3 oszlopot már korábban is terveztük, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a
bizottság javaslatával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

148/2016.(X1.30.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a községben közvilágítás korszerűsítését és az
alábbi határozatot hozzák:
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A képviselő-testület 3 db villanyoszlopot áhítat fel (a Szabadság Út Vége ~5 a Barátság Út vége
közötti szakaszra 2 db lámpaoszlop, a „Bagolyvár” Lőtér felőli részére 1 db lámpaoszlop)
bruttó 719.330,-Ft összegért.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

9.! Napirend: Petőfi Sándor Út aszfaltozása

Juhász István polgármester
A pénzügyi és település fejlesztési bizottság szintén megtárgyalta a Petőfi Sándor Út
aszfaltozását, kérem a bizottság elnökét ajavaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A pénzügyi bizottsági avasolj a a testületnek, hogy fogadj a el a Swietelsky Magyarország Kft.
árajánlatát, bruttó 10.511.916,-Ft összegben. A bizottság javasolja továbbá, hogy amennyiben
az időjárás engedi még az idén végezze el az aszfaltozást a Kft.

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

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

149/2016.(XI.30.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Petőfi Út aszfaltozását és az alábbi határozatot
hozzák: ..

A képviselő-testület megbízza a Swietelsky Magyarország Kft. Utépítési Uzletág, Közép-
Magyarországi Főmémökséget (2120 Dunakeszi, Székesdűlő 135.) az Ape, Petőfi Sándor Út
aszfaltozásával bruttó 10.511.916,-Ft összegben.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedj en.

Határidő: 2016.12.31.

Felelős: polgármester

10.! Napirend: Hatvani Rendőrkapitányság kérelme

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a Hatvani Rendőrkapitányság kérelmét, kérem a bizottság
elnökét ajavaslatukat terjessze a testület elé.
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Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta a Hatvani Rendőrkapitány kérését és javasolja a testületnek, hogy 2
rendőr nettó 40 eFt/fő jutalmat kapjon, Erzsébet utalvány formájában.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

150/2015.(XI.30.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Hatvani Rendőrkapitányság anyagi támogatás - év
végi jutalmazás - kérését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület 2 fő rendőr részére - év végi jutalmazásra - nettó 40.000,-Ft/fő értékű
Erzsébet utalványt határoz meg.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.12.20.

Felelős: polgármester

11./Napirend: Téli hó eltakarítás

Juhász István polgármester
A bizottság megtárgyalta a hó eltakarításra beérkezett ajánlatot, kérem a bizottság elnökét a
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta a hó eltakarításra beérkezett 1 db ajánlatot és nem javasolja a
testületnek az elfogadását, mivel irreálisan magasak az összegek.

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

151/2015.(XI.30.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a téli hó eltakarítási munkákra beérkezett árajánlatot
és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület nem fogadja el az árajánlatot.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet táj ékoztassa.

Határidő: 2016.12.10.

Felelős: polgármester
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12.! Napirend: Év végi jutalmak

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság tárgyalt az év végi jutalmakról is, kérem a bizottság elnökét javaslatukat
terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta és javasolja a testületnek, hogy az intézmény vezetőket nettó 50
eFt/fő, a dolgozókat nettó 40 eFt/fő összegű jutalomban részesítse.

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

15212015.(XI.30.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az önkormányzati dolgozók karácsonyi juttatását és
az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a vezetőket nettó 50.000,-Ft/fő összegű, a dolgozókat nettó 40.000,-Ft/fő
összegű karácsonyi juttatásban részesíti.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.12.15.

Felelős: polgármester

13.! Napirend: Varga József plébános kérelme

Juhász István polgármester
Varga József plébános azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy a sportcsarnokot szeretné
térítésmentesen igénybe venni. Az ecsédi, rózsaszentmártoni és apci egyházközségben élő
fiatalokkal szeretne átjárni focizni, heti 2 óra időtartamra. Javasolom adjuk oda a csarnokot
díj mentesen.

Mészáros Józsefné képviselő
Adjuk oda a gyerekeknek a csarnokot, mások is használják térítésmentesen.

Klaizsovics Ferenc képviselő
Egyetértek, adjuk oda térítésmentesen.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy Varga József plébános az
egyházközségekben élő fiatalokkal heti 2 órás időtartamra térítésmentesen használhatj a a
sportcsarnokot.

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



161 -

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

153/2015.(XI.30.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Varga József plébános kérését és az alábbi
határozatot hozzák:
A képviselő-testület Varga József plébános részére, heti 2 órás időtartamra térítésmentesen
rendelkezésére bocsájtja a tornacsarnokot.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet táj ékoztassa.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

14.! Napirend: Élelmezésvezetői tanfolyam

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság tárgyalt az élelmezésvezetői tanfolyamról, kérem a bizottság elnökét
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A bizottság javasolja a testületnek, hogy a fizetési előlegen felüli 100 ezer forintot fizesse ki
az önkormányzat az élelmezésvezetői tanfolyam díj ának rendezése érdekében. Továbbá
javasolja a bizottság, hogy kössön az önkormányzat tanulmányi szerződést a dolgozóval.

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

154!2015.(X1.30.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az élelmezésvezetői tanfolyam díj ának kifizetését és
az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület az élelmezésvezetői tanfolyam költségéből - a tanfolyamon résztvevő
dolgozó által felvett fizetési előlegen felüli részét — 100.000,- Ft-ot, azaz egyszázezer forintot
vállal az önkormányzat.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
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15.! Napirend: Segélykérelmek

Juhász István polgármester
A segélykérelmek tárgyalása idejére zárt ülést rendelek cl, melyről külön jegyzőkönyv
készül.

Zárt ülés

16.! Napirend: Képviselők közérdekű bejelentései

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A művelődési házban a parketta csiszolására kérjünk árajánlatot, mert nagyon rossz
állapotban van.

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Intézményi gyermekétkeztetés - a támogatásigénylésének feltétele, hogy az önkormányzat
Saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás
általfenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással
biztosítja az étkeztetést.” Saját konyhás feladatellátás esetében nem megfelelő, ha az
önkormányzat „szakfeladaton” biztosítja a feladatellátást, hanem mindenképpen szükséges
költségvetési szerv bevonása. Amennyiben jelenleg az önkormányzat közvetlenül biztosítja az
étkeztetést, úgy javasolt egy már meglévő költségvetési szervbe integrálni az étkeztetési
feladat ellátását. Az Államkincstár és a belső ellenőr javaslata a bölcsődéhez integrálni az
intézményi étkeztetést. Az elgondolás az, hogy a konyha a bölcsőde telephelyeként működne,
ehhez szükséges a bölcsőde alapító okiratának a módosítása.

Mészáros Józsefné képviselő
Sok kérdést felvet, ha a bölcsődéhez tesszük a központi konyhát, ki lesz az irányító, a felelős,
stb. Ha önálló intézmény lenne a konyha az lenne a legjobb, javasolnám 2017. március 1-től,
addig pedig tartozzon a bölcsődéhez, átmenetileg.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Ha külön intézmény lenne a központi konyha, akkor kell intézményvezető is.
Javasolom 2017.01.01-től integrálódjon be a központi konyha a bölcsődéhez, utána
visszatérünk a kérdésre.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az Apc Községi Bölcsőde Alapító Okiratának
módosításával, miszerint a Központi Konyha beolvad a Bölcsődéhez.

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

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

156!2016. (XI.30,) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apci Községi Bölcsőde Alapító Okiratát és az
alábbi határozatot hozzák:
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A képviselő-testület tagjai az Apci Községi Bölcsőde Alapító Okiratát az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.12.15.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
ASP pályázaton nyertünk 6 millió Ft-tot, a Szt. István térnél az út beszakadására benyújtott
vis major pályázaton 2,7 millió Ft-tot nyertünk.

Körömi Kázmér képviselő
Szeretnék felolvasni egy levelet:
„A következő kéréssel fordulok önökhöz, amiben kérném a támogatásukat! 2015. júliusában
kértem segítséget a lakosoktól, hogy a „rózsakert” kerítését újítsuk fel, fessük le. Közös
összefogással ez sikerült is, az eredmény meg magáért beszél.
Rövid kitérőként, engedjenek meg egy kis tájékoztatást a jelenlegi oszlopokon lévő
díszvilágításról. Az oszlopokon található díszek árammal való csatlakozásait sajnos, ebben a
kiépítésében 2017-től, jogszabály módosítás miatt már nem lehet használni, csak az Új 1P65
szabvány szerinti dobozokkal. A dobozokba pedig még el kell helyezni f~i relét,
kismegszakítót és dugaljzatot, hogy rendeltetésszerűen lehessen azokat használni. Ezeknek az
ára oszloponként 25-30E forint. Plusz a díszek költsége, amiket lehetőség szerint jó lenne
ledes verziókra cserélni, ezek ára is jelenleg 30-40E forint körül mozog (ami p1. egy im x im
nagy hópihe), ugyanez 60cm-ben 24E forint, vagy hasonló, például nagyfenyő 70x83cm-es,
25E forint, de az ünnepek után akciósan jóval olcsóbban is hozzá lehet jutni. Ennyit az
oszlopokon lévő díszvilágításról.
Szóval a „rózsakertre” visszatérve, azaz ötletem támadt, hogy mind a kerítést, mind a két ott
található fát, amelyikből az egyik pont fenyőfa, és akár a kerítést is, jó lenne felöltöztetni
ugyancsak díszvilágításba.
Szerintem nagyon nagy és kellemes benyomást keltene mind az itt lakóknak, mind az itt
átutazók számára (főleg a buszjáratok miatt is). Ehhez viszont kellene egy legalább két colos,
4-5 méteres cső a Matávos oszlop mellé, amire egy kapcsolószekrényt kellene felszerelni az
áramellátás miatt. Az áramot a tűzoltószertártól lehetne megoldani. Ennek a költsége,
előzetesen egyeztetve egy villanyszerelővel ‚ 60-80E forint lenne. Azután jövő év elején meg
lehetne venni az ide való díszeket, világítást. A fákra, kerítésre való felhelyezést örömmel
vállalják a helyi, tenni akaró lakosok, ahogy tették azt már máskor is. Kaptam rá ígéretet.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa javaslatomat, amit előre is
megköszönök!”

Juhász István polgármester
Támogatom az ötletet, ajövő évi költségvetés tervezésekor térjünk vissza a javaslatra.
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Mészáros Józsefné képviselő
Legyen, támogatom az ötletet.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Egyetértek, de csináljuk meg rendesenjövőre.

Jancsó István polgármester
Ajövő évi költségvetésbe tegyük bele, támogatom a javaslatot.

Körömi Kázmér képviselő
Köszönöm a támogatást.
Szeretnék felolvasni egy másik levelet, a múltkori „letámadásommal” kapcsolatban.

„Tisztelt Juhász István polgármester Úr, tisztelt képviselőtársaim!

Az előzményekhez tartozik, hogy a 2016. november 3-án megtartott nyilvános képviselő
testületi ülésen elhangzott velem szembeni vádakra kell reagálnom, amelyről sajnos megint
csak nem készült videó-felvétel. Ezen az ülésen a polgármester Úr, az alpolgármester úr és
Klajzsovics képviselőtársam is, olyan vádaskodó hangnemet ütött meg velem szemben, amit
nem tudok szó nélkül hagyni. Ezért, most szeretnék az akkor elhangzottakra refiektálni, az
elejétől a végéig a tisztánlátás végett.

Először a polgármester Úr két felvetésére szeretnék válaszolni. Az első felvetésére, amely az
ellehetetlenítésemről szólt, részben igazat kell adjak, mert valóban elfelejtettem leírni azt,
hogy többször kértem azt a képviselő-testülettől, hogy a helyi SZMSZ-ünk lehetőséget
biztosít arra, hogy a képviselő-testület megszavazzon a képviselőknek egy keretet a
lakosokkal való szélesebb körű kapcsolattartásra és táj ékoztatásra (csak zárójelben jelzem
meg, hogy mindenki értse: „minden képviselő számára biztosítandó keret akkor valósítható
meg helyi szinten, ha ezt a kezdeményezését a képviselő-testület többsége megszavazza”).
Ezt, sajnos a képviselő-testület többsége nem szavazta meg. Mivel az anyagi lehetőségem
nem engedi meg, ezért nem tudom negyedévente eljuttatni a táj ékoztatómat a lakosokhoz, ami
pedig számomra és a lakosok számára is fontos lenne. Tehát valóban igaz, hogy nem a
polgármester úrnak kellett volna megszavazni ezt, hanem a képviselő-testületnek, de a
polgármester Úr is kiállhatott volna a mellett, hogy a képviselők nyomtatott formában adjanak
az elvégzett munkájukról, szélesebb tájékoztatást a település lakói felé. Hiszen a 2014-es
kampányának is fő eleme volt, a lakosság pontos és aktuális tájékoztatása.
A második felvetésére, ami szolgálati lakás felújításának árajánlatával kapcsolatos, és amiben
ön nem tudja elszámolni vagy hová tenni a karbantartók bérét, szeretném tájékoztatni, hogy a
karbantartók bére folyamatos, nem külön vagy alkalmanként terheli meg a költségvetést.
Egyébként meg ön a munkáltatójuk és ön mondhatja meg azt is, hogy kinek mikor, hová kell
menni egy-egy munkát elvégezni.

Klajzsovics Ferenc képviselőtársamnak és a „Pécsi ismerősinek” a vádjára, miszerint én
baromságokat írok, vagy lej áratok, vagy normális vagyok e, a következő választ szeretném
adni: hogy miért jutott eszembe a „cigányároknál” elhelyezett újabb szemétkupacról a 20m2
és 900E forint? A következő miatt. Valahogy a „Pécsi ismerősei” és az előző képviselő
testület ellen nem nagyon adtak hangot annak, amikor a Jobbik 2013-ban ismeretlen tettes
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ellen feljelentést tett, környezetkárosítás címén, amiatt az áldatlan állapot miatt, amit a
„cigányárokkal” műveltek. Szeretném kihangsúlyozni, hogy én akkor nem voltam a
képviselő-testület tagja. Képviselőtársaim közül viszont többen igen, a polgármester úr pedig
abban az időben, alpolgármester úri posztban óvta a településünk vagyonát és környezetét.
Oly módon, hogy többek között az önkormányzat saját tehergépkocsija is szállította oda
szemetet, az önkormányzat engedélyével. De említhetném azt a több száz-ezer tonna
veszélyes hulladéknak számító mart aszfalt hulladék lerakását is, amelyet én is jeleztem az
akkor még Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek,
és kértem az ügy kivizsgálását. Erre önök vádolnak meg azzal, hogy baromságokat vagy
valótlanságokat írok és félretájékoztatom az Apci lakosokat?
Tisztelt képviselő-társaim, tisztelt polgármester úr, alpolgármester úr! Ezek TENYEK!
Igy nagybetűvel, ahogy ide leírtam. A kérdést inkább én tehetném fel, hogy hol voltak
önök akkor, bogy számon kérjék az akkori vezetést és megtegyék a szükséges lépéseket?
Sajnos az a legnagyobb probléma, hogy az önök folyamatos összezárása, az egy hajóban
evezés, vagy a nem megfelelő tájékoztatás hiánya veti fel folyamatosan évek óta a
felelőtlenség, a korrupció és a hűtlen-hanyag kezelés gyanúját bizonyos ügyeknél, legyen
szó akár egy irreális árajánlatról, vagy a hivatalt érintő pénzügyi visszaélésről.
Ezekről beszélnek nap mint nap az emberek és ezekről fognak beszélni holnap is. En,
felelős független képviselőként, szeretném elkerülni azt, hogy amíg ennek a testületnek a
tagja vagyok, részese legyek az ilyen és hasonló „kétes”, bármilyen gyanúra okot adható
ügyeknek, amelyek rossz fényben tüntethetik fel a képviselő-testületet vagy az
önkormányzat egészét. Továbbá azt sem szeretném, bogy az itt élő lakosok közül
egyesek azt gondolják, bogy asszisztálnék ezekhez az ügyekhez vagy, bogy nem tettem
meg mindent azért, bogy óvjam a képviselő-testület tekintélyét.
Ezért adok hangot önök felé minden olyan ügyben, amiben felvethető bármilyen gyanú,
még ha tudom is, hogy önök ennek egyáltalán nem örülnek. Mint ahogy annak sem,
hogy széles körű tájékoztatást próbálok nyújtani a lakosok felé.
Tehát az előzőekben leírtak szerint, én hozok szégyent a képviselő-testületre? Az, hogy
az ön közeli ismerősei Pécsről, vagy akár más honnan minek neveznek, ráadásul úgy,
hogy nem is ismernek, az nem igazán izgat, és nem is engem minősít.
Nekem az itt élő lakosok és azoknak a véleménye számít, akik ideküldtek
nagytöbbségben, mert pont az ilyen „gyanús”, „eltitkolt”, „mismásolós” ügyekből van
elegük.

Végül az alpolgármester úrnak is válaszolnék három felvetésére. Az első felvetésére, hogy
„miért harcolok, vagy miért tartom valaki bejegyzését költőinek”, stb. a válaszom a
következő: a saját bejegyzéseim, a mások véleményéhez írt véleményem vagy mások
véleményének az értelmezését az olvasókra bízom.
Ha valakinek egyéni értelmezési problémája van ezzel, akkor azt gondolom jelzi nekem és
megkérdez erről, vagy Grétsy László tanár úrhoz fordul, aki segít neki ebben. A tájékoztató
oldalam tényeken alapszik és ha egy bejegyzésben írva szerepel egy olyan számla „20m2-ől”,
ami 837.300 forintról szól, nem írhatom oda az Ön kedvéért, hogy 8373 forint, mert így
szebben mutatna. Aki pedig valamiről megfogalmaz egy véleményt, tehát nem állít, és ezt
leírja az én tájékoztató oldalamon, saját döntése szerint teszi, nem szólítja fel senki, hogy mit
írjon. Hogy abból az olvasó vagy én mivel értek egyet vagy mivel nem, az csak az olvasóra
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illetve rám tartozik. Ha valakinek ez nem tetszik, annak idéznék egy mondást: akinek nem
inge, ne vegye magára.
Nem akartam, de most már leírom, hogy az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy olyan
emberektől hangoznak cl hasonló vélemények az utcán, akik nem is rendelkeznek közösségi
oldallal, sőt.

A „20m2” 837 ezer, kontra 930 ezer forintos árajánlatra, ami a második felvetése volt, a
következőt szeretném válaszolni. Akkor azon az ülésen, amikor ezt felolvasta, mondtam
önnek, hogy az éremnek, mindig két oldala van. Tehát, az érem egyik oldalán az ön által
preferált vállalkozótól bekért árajánlat 837.300 forintról szól. Az én általam kért vállalkozó
árajánlata pedig 549.500 forint. Az ön által vázolt részmunkákkal, 93 0.000 forintra jött ki az
én általam kért vállalkozó árajánlata. Az ön által preferált vállalkozó árai ánlata pedig ugye
837.300 forintról szól. Igy az ön számítása alapján, 92.700 forinttal kerülne többe azaz
árajánlat, amit én kértem be. Akkor most szeretném az érem másik oldalát is megmutatni!
Az általam kért vállalkozó 549.500 forintos árajánlata nálam, a részmunkákkal 771.500
forintot mutat, míg az ön által preferált vállalkozó 837.300 forintos árajánlata, a
részmunkákkal 967.300 forintot mutat. Tehát 195.800 forinttal olcsóbb annak a vállalkozónak
az árai ánlata, akitől én kértem. De még egyszer mondom, nagyon szívesen levezetem önnek
részleteiben is ezt, ha kéri. Ami pedig még ennél is fontosabb, hogy a legolcsóbb megoldás az
ilyen esetekben mindig az, hogy a karbantartókkal végeztetünk el minden olyan munkát, amit
egyébként más esetekben cl is végeznek.
A harmadik felvetésére, amiben ön felszólít engem bármire is, a válaszom az, hogy a stílus,
maga az ember.”

Klajzsovics Ferenc képviselő
Ugy látom felkészültél, továbbra is fenntartom, mint a múltkor, hogy megvádoltál, hogy Saját
zsebre dogozunk, ezt kikérem magamnak, a legjobb tudásom szerint dolgozom, dolgoztam.
Ez a magatartás, amit folyamatosan fenntartasz, nem képviselőhöz méltó. A falu
folyamatosan épül, szépül, együtt hozzuk meg a döntéseket. A facebook oldalon azzal vádolsz
bennünket, hogy csalunk, lopunk, hazudunk, ezt kikérem magunknak.

Körömi Kázmér képviselő
Mondjál egy konkrét példát, ahol én bárkit is megvádolok.

Klalzsovics Ferenc képviselő
Fel kell menni a facebook-ra és megnézni.

Mészáros Józsefné képviselő
Sejteted Kazi azzal, amit írtál.

Körömi Kázmér képviselő
En magamról ritkán írok, nem vádaskodtam...

Halmai László alpolgármester
Nagy fogalomzavar van nálad Kazi, leírtam hogy miért nehezményeztem azt, amit az
oldaladra írtál. Felolvasom ismét.
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„2016. október 11.

Kedves csoporttagok!

Számomra a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen elhangzottak, újból megerősítettek
abban, hogy nem véletlenül lett elege sokaknak a választásokkor, és nem véletlenül szavaztak
bizalmat olyan sokan, hogy a képviselő-testület tagja legyek.

Az Ape Tv-én, ma látható szeptember 13-i képviselő-testületi ülésen szóvá tettem, hogy az azt
megelőző Pénzügyi Bizottsági ülésen megszavaztak egy, a szolgálati lakás tetőtéri szoba
kialakítására közel 900E forintos, pontosabban 837.300 forintos árajánlatot, amivel én nem
értettem egyet (egy 20 m2 helyiségről beszélünk).

25 éve dolgoznak nálunk karbantartók, akik bizony minden rájuk bízott munkát kiválóan
szoktak elvégezni, így sosem volt kérdés számomra, hogy akár polgármesterként, akár
képviselőként velük kell minden olyan feladatot megoldani, ahol súlyos kiadásokat lehet
megtakarítani a munkájukkal. En ehhez tartom magam ezek után is.

De a helyzetre való tekintetre nem voltam rest (bár nem az én feladatom lenne) és én is
kértem egy árajánlatot az akkori árajánlathoz, ami egy radiátor bekötését nem tartalmazta,
486E forint. Ezt nyújtottam be a 13-i ülésen. Ekkor egy Új pontos árajánlat kérését szavaztuk
meg, amelyben már nem ugyanazokat a munkákat tartalmazta, hanem több új feladattal
bővült.

A mai rendkívüli ülésre ezeket a kiegészített plusz munkákkal bekért árajánlatokat tette le a
polgármester úr a képviselő-testület elé. Igy most újból beadásra került változatlan formában
az első 837.300 forintos árajánlat, bekerült egy 1.192.705 forintos árajánlat és bekerült egy
mindenre kiterjedő részletes, 549.500 forintos árajánlat, amely a fűtésszerelést nem
tartalmazza (60E anyag és 32E munkadíj).

Ezek után a képviselő-testület megszavazta (magam és Jancsó István képviselőtársam
kivételével) az elsőként beadott 837.300 forintos árajánlatot.

Én a polgármester Úr és a képviselő-testület döntését, döntéseit minden esetben tiszteletben
tartottam, tartom a jövőben is, de sem most, sem a későbbiekben nem tudok az ilyen
döntésekkel azonosulni. Ezért is kértem, hogy mindenféleképpen a karbantartókkal oldjuk
meg ezt a feladatot.

Hozzászólás: Kazi! Meg szeretném kérdezni, hogy miért választhatták a testületi tagok a
jóval drágább megoldást? Mi az indok? Van egyáltalán indok?

Válasz: A kérdésed költői és a választ szerintem mindenki tudja, ha olvas a sorok között.
Hozzászólás: Nyilvánosan magyarázatot kérnék a testülettől az állásfoglalásuk indoklásáról!
Ha nem saját zsebből kell valamit finanszírozni, akkor a határozat mögött valami sunyiság
sejthető! Az Önkormányzat vagyona, a választók vagyona! Joguk van tudni, mi van a
határozat mögött? Talán visszaosztás?
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Válasz (Körömi Kázmér): Erről beszélek, ezért harcolok már évek óta. „... a választ
szerintem mindenki tudja, ha olvas a sorok között.” Akik itt élnek, szerintem már tudják a
választ.”

Halmai László: Ha ez nem gyanúsítás, akkor ez mi ? Azért kértem a helyesbítést, mert nem a
valóságot írtad le, félretájékoztattál, az árajánlatokat sem tetted fel.

Körömi Kázmér képviselő
„Akkor megpróbálom elmagyarázni az én verziómat a tények ismeretében: Az elsőnek
beadott árajánlat valóban 837 ezer, pontosabban 837.300 forintról szólt. Ami nem tartalmazta
sem a m2 métert, sem az elvégzendő munka részleteit. Ennek hangot is adtam, az árajánlat
formai hibáira rámutatva, a 2016. október 13-i képviselő-testületi ülésen. A következő ülésen
vártam a részletes árajánlat bemutatását, miközben kiderült, hogy villanyszerelési és egyéb
munkák is felmerültek. A 2016. ülésen a képviselő-testület elé pedig megint csak az-az
árajánlat került, amit legelőször is letettek a képviselők elé, nem tartalmazva a villanyszerelés
és további munkák részletes leírását, amik időközben felmerültek. Az általam kért
vállalkozótól, az időközben felmerült plusz munkákkal kiegészítve bekért részletes árajánlat
549.500 forint volt, de nem tartalmazta az időközben felmerült villanyszerelés, valamint a
fűtésszerelés költségét. Ráadásul úgy készítette nekem ezt az árajánlatot, hogy előtte
táj ékoztattam őt arról, hogy elsősorban házon belül, a karbantartókkal szeretném megoldani,
kérve majd a képviselő-testületet a költséghatékonyság miatt. Ezúton is köszönöm neki. A
villanyszerelésre beadott árajánlat, amit a polgármester Úr kért egy vállalkozótól, 120E-130E
forintról szól, az anyag és munkaköltséggel együtt. Ez már barátságosabbnak mondható, bár
még szerintem ebből is lehetne egy kicsit lefaragni. A polgármester Úr a fűtésszerelésre is kért
árajánlatot, ami 250E forint. Csak, hogy tisztán lássuk az elvégzendő fűtéssel kapcsolatos
munkát: egy tetőtéri közel 20m2 méteres helyiség központi fűtés fővezetékéről, körülbelül 3-
3,5 méterre kellene egy radiátort elhelyezni, amire egy vállalkozótól bekért árajánlaton 120E
forintos anyag és 130E forintos munkadíj, összesen 250E forint szerepel. Kíváncsi lennék,
hogy az Apci lakosok közül ki lenne az, aki kifizetne, egy ilyen összeget a saját házuknál, erre
a munkára. De, hogy tovább menjek. Ugyancsak az ön által preferált vállalkozó (a
tényszerűség kedvéért, aki történetesen az ön telephelye történetesen az ön szomszédj ában
található) adott be még 2016. augusztus 8-án egy 556.600 forintos árajánlatot egy már
megnyert 3.100.000 forintos munkához. Ennél a pályázatnál sem láttam, vagy kapott volna a
képviselő-testület más vállalkozótól bekért árajánlatot.”

Halmai László alpolgármester
Honnan vetted azt, hogy I db radiátort kell elhelyezni.

Körömi Kázmér képviselő
Kint voltam és megnéztem.

Halmai László alpolgármester
Tágulási tartályt kellett elhelyezni, csővezetéket kell kiépíteni, radiátor, stb., nem csak 1
radiátorról volt szó.
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Juhász István polgármester
Villanyszerelő szakembert, fűtésszerelő szakembert kérdeztem meg az átalakítással
kapcsolatban. A karbantartóirik nem építők, a kisebb javításokat, felújításokat elvégzik, de
nincs jogosítványuk fűtés szerelésre, villanyszerelésre, ezekhez szakember kell.
A képviselő-testület elfogadta a felújítás költségeit, téged leszavaztak, ezt nem tudod
elfogadni.

Gémes Virág képviselő
Szerintem erről már nem kellene beszélni, hányszor hozod fel Kazi ezt a témát.

Juhász István polgármester
Folyamatosan csúsztatásokkal teli, a valósággal köszönő viszonyban sem levő dolgokat
állítasz az internetes felületen.
Egy példa: „az elmúlt két évben minél több lehetőséget próbáltam biztosítani a
választópolgárok felé, hol írott formában, hol az utcán, hol a rendszeres fogadó órán,
különböző közösségi portálokon”
Eddig teljesen rendben van, egy képviselőnek ez is a dolga, de amit utána állítasz, azt
határozottan visszautasítom, mind magam mind a képviselő-testület nevében.
„mégha azt többször is megpróbálta ellehetetleníteni a polgármester úr és a képviselő
testület.”
Nem gátoltam meg, hogy beszélgess az utcán, a fogadó óráról nem tiltottam cl a lakosságot,
de helyet biztosítottam, nem „hekkeltem” meg a honlapot.
Amit leírtál szemenszedett hazugság, mélységesen felháborít a tevékenységed, véleményem
szerint már-már súrolja a méltatlanság határát.
Az SZMSZ-ünkben a 18. *. (2) bek. szerint „A képviselő köteles képviselői megbízatásához
méltó a képviselő-testület, valamint annak szervei tekintélyét és hitelét óvó magatartást
tanúsítani.” Amit te tanúsítasz, az nem képviselőhöz méltó.
Azt hangoztatod hogy hitelesen tájékoztatsz : májusban írtál a Majálisról „Ismét nagyszerűre
sikeredett majális rendezvénynek adott otthont a Somlyó-Hegyi Lövészklub, ezúton is
köszönet Paskó Lászlónak.” én is nagyon köszönöm Paskó Úrnak hogy ingyenesen helyet
biztosít a községi rendezvényeknek, de nincs benne, hogy az önkormányzat szervezésében,
ezt miért nem irtad bele ? Ez a hiteles tájékoztatás?
Közmeghallgatáson miért nem ültél le a testület közé?

Körömi Kázmér képviselő
Leírtam levélben az indokaim.

Juhász István polgármester
Felolvasom a levelet, amit Körömi Kázmér képviselő írt.
/A levél ajegyzőkönyvhöz csatolva./
Pár észrevétel a levéllel kapcsolatban:
A közmeghallgatást, úgy mint a testületi üléseket a Polgármester hívja össze, a képviselő-
testülettel annak helyét és idejét nem kell megszavaztatni.
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Az Mötv. nem rendelkezik arról sem hogy a meghívandó vendéget jóvá kell hagyatnom a
testülettel. Szabó Zsolt a térség megválasztott országgyűlési képviselője, Ő képvisel
bennünket a parlamentben, a mi érdekeinket képviseli, ezért hívtam meg, nem politikai
tőkekovácsolás végett. Politikát egyedül Te vittél a megnyilvánulásoddal és leveleddel ebbe a
rendezvénybe. Szabó Zsolt országgyűlési képviselőnk, szívesen jött a közmeghallgatásra, Ő
kérte, hogy a tájékoztató után szeretne maradni, szeretné a lakosság problémáit, véleményét
hallani. Végezetül, nem államtitkár Úrnak vannak projektjei a településünkön hanem nekünk.

Körömi Kázmér képviselő
Amit az SZMSZ-ben olvastam, azt írtam le. Ez az én véleményem, én nem tettem volna meg,
hogy meghívom a közmeghallgatásra Szabó Zsoltot.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 17,30 órakor bezárja.
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~uJiász i~~i~’1 dr. Zsiga Szilvia
polgármester jegyző


