
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. május 3-án 16,00 órakor — a polgármesteri hivatal tanácstermében
megtartott — képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirendek:

1) SZMSZ 12.sz. melléklet módosítása
2) Nappali ellátás vezető pályázati kiírás
3) Civil szervezetek támogatása
4) Testvértelepülések — kunadacsi táborozás
5) Óvoda előkert térkövezés
6) Parkgondozás, fűnyírás
7) Petőfi út padkázás
8) Béke utca járda
9) Településarculati kézikönyv
10)Konyhafelújítás - pályázati önerő
1 1)Lakossági tartozások
12) Kerékpárút — közvilágítás
13),,Erzsébet park” díszkivilágításához áramvételezés kiépítése
14) Tűzoltószertár tetöcsere
l5)ÖNO tetőcsere
16) Idősgondozóknak, családsegítőnek kerékpár vásárlás
17) Belügyminisztériumi pályázat út- és járdafelúj ításra
18) Kérelmek
19) Képviselők közérdekű bejelentései

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Javasolom, hogy első napirendi pontként tárgyaljuk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
átszervezésével és integrációjával kapcsolatos anyagot, melyet mindenki megkapott, a többi
napirendi pont változatlan lenne.

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

1.! Napirend: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átszervezése és integrációja.

Juhász István polgármester
A településünkön működő közszolgáltató társaságtól is megvonta a megfelelőségi
véleményt az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mely lépés az integrációs folyamat része.
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Ennek eredményeként az önkormányzatunknak is fel kell mondania a döntést követő 30
napon belül a közszolgáltatási szerződést a jelenlegi szolgáltatóval. Az Újonnan alakuló
regionális hulladékgazdálkodási közszolgáltató társasággal (NHSZ Észak-Kom Nonprofit
Kit) pedig meg kell kötnünk az Új közszolgáltatási szerződést önkormányzati társulási
tagságon keresztül.
Tájékoztatásként mondtam el a testületnek, még az előkészületei folynak az átszervezésnek.

2.! Napirend: SZMSZ 12sz. melléklet módosítása

dr. Zsi2a Szilvia jegyző
Az Szervezeti és Működési Szabályzatunk 12.sz. melléklete tartalmazza a szakfeladatokat. A
szakfeladatok COFOG kódjait is kötelező feltüntetni. A kapcsolódó anyagot mindenki
megkapta.
Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az SZMSZ-ünk módosításával, a 12.sz.
melléklet alapján.

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

Ape Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2017.(V.3.) re n d cl etc

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló

8/1998.(XI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet l2.sz. melléklete ajegyzőkönyvhöz csatolva.)

3.1 Napirend: Nappali ellátás vezető pályázat kiírás

Juhász István polgármester
A Heves Megyei Kormányhivataltól ellenőrzést tartottak. Ellenőrizték a szociális étkeztetést,
házi segítségnyújtást és a nappali ellátást.
A nappali ellátás tekintetében vezetőt kell alkalmazni, így nem szabályos a működése.
Véleményem szerint a jó megoldás az lenne, ha a szociális ellátásokat egy intézménybe
integrálnánk. Igy megszűnne az a helyzet hogy a Bölcsődéhez tartozik a Központi konyha.
Létre kellene hozni egy közös szociális ellátó intézményt, amelyhez tartozna a Központi
konyha, az idősek nappali ellátása, a gyerekvédelmi és családsegítő szolgálat, a két házi
gondozó, szociális étkezés valamint a Bölcsőde.
Ennek az intézménynek kellene egy magasabb vezető.

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv szerint az alap- és egyéb dokumentumok rendben
vannak, a feladatellátás alapvetően jót működik, de szükséges egy nappali ellátás vezetőt
alkalmazni. A pályázatot annak függvényében kell kiírni, hogy a Képviselő-testület milyen
intézményrendszert határoz meg a későbbiekre.
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Klaizsovics Ferenc képviselő
Javasolom térjünk vissza a kérdésre, ha megjönnek a papírok, akkor tárgyaljuk.

Mészáros Józsefné képviselő
Nem értem, hogy miért nem lehet önálló intézmény a nappali ellátás’ Az egyszerűt is
bonyolulttá tesszük, mindenki mást akar.

Juhász István polgármester
Nem kell külön intézmény a nappali ellátásra, átbeszéljük még, megvárjuk a levelet.

4.! Napirend: Civil szervezetek támogatása

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a civil szervezetek támogatását, kérem a bizottság elnökét,
hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a civil szervezetek támogatását és javasoljuk a testületnek
— a beadott pályázatok figyelembevételével - az alábbi összegekkel támogassa a civil
szervezeteket 2017. évre:

1. Postagalamb Sport Egyesület Apc V9 - 100.000,-Ft
2. Apci Torna Egylet - 1.200.000,-Ft
3. Bányász Nyugdíjas Szakszervezet - 350.000,-Ft
4. Apci Polgárőr Egyesület - 400.000,-Ft
5. AMAZON SE - 400.000,-Ft
6’ Somlyó-hegyi Lövészklub - 150.000,-Ft
7. Rákellenes Liga Apci Alapszervezete - 160.000,-Ft
8. Makettezők Baráti Köre - 150.000,-Ft ~a művelődési ház
9. Szabadidő Klub - 100.000,-Ft fdologi kiadásait

250.000,-Ft-tal
megemelni

Összesen 3.010.000,-Ft támogatást javasol a bizottság.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslatával, 2 határozatot
hozzunk, külön vegyük a művelődési ház kiscsoportjait.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

28/2017.(V.03.) h at á r o z at a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a helyi civil szervezetek 2017. évi támogatására
beérkezett pályázatokat és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület az alábbiak szerint nyújt támogatást a 2017. évi költségvetésben a Civil
szervezetek 3.000.000,-Ft összegű támogatási keretéből:
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1. Postagalamb Spoil Egyesület Ape V9 - 100.000,-Ft
2. Apci Torna Egylet - 1.200.000,-Ft
3. Bányász Nyugdíjas Szakszervezet - 350.000,-Ft
4. Apci Polgárőr Egyesület - 400.000,-Ft
5. AMAZON SE - 400.000,-Ft
6. Somlyó-hegyi Lövészklub - 150.000,-Ft
7. Rákellenes Liga Apci Alapszervezete - 160.000,-Ft

Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2017.06.03.

Felelős: Juhász István polgármester

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

29/2017SV.03j h at á r o z at a
A képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben a Civil szervezetek 3.000.000,-Ft összegű
támogatási keretéből 250.000,-Ft-tal megemeli az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár
dologi kiadásait.
A 250.000,-Ft Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár kiscsoportjai között az alábbiak
szerint oszlik meg:

1. Makettezők Baráti Köre - 150.000,-Ft
2. Szabadidő Klub - 100.000,-Ft

Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2017.06.03.

Felelős: Juhász István polgármester

5.! Napirend: Testvértelepülések — kunadacsi táborozás

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

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a testvértelepülésekkel a kapcsolattartást és javasolja a
testületnek, hogy 500.000,-Ft-os keretösszeget határozzon meg a 2017. évi költségvetésben a
tartalék alap terhére a testvértelepülésekkel való kapcsolattartásra.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

30/2017.(V.O3jhatározata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a testvértelepülésekkel való kapcsolattartást és az
alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület 500.000,-Ft-os keretösszeget különít cl a 2017. évi költségvetésben - a
tartalék alap terhére - a testvértelepülésekkel való kapcsolattartásra.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

6.! Napirend: Óvoda előkert térkövezés

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

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta az óvoda előkert térkövezés kérését és a bizottság nem javasolja a
térkövezést.

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

31/2017.(V.03.) h a t á r o z at a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az óvoda előkert térkövezésének a kérését és az
alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a kérést elutasítja.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: 2017.05.15.

Felelős: polgármester

7.! Napirend: Parkgondozás, fűnyírás
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Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta Gyetvai Márton parkgondozásra, fűnyírásra beadott
ajánlatát, kérem a bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta az ajánlatot és javasolja a testületnek, hogy határozzon meg 1 millió
Ft-os keretösszeget a zöld területek kezelésére, és a munkafolyamatokat beárazni, fix árakkal.

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

32/2017.(V.O3jhatározata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Gyetvai Márton parkgondozásra, fünyírásra beadott
ajánlatát és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület I millió Ft-os keretösszeget határoz meg a községben zöld területek
kezelésére.
Megbízzák a polgármestert kössön - az egyes munkafolyamatokra - fix áras szerződést
Gyetvai Mártonnal.

Határidő: 2017.06.03.

Felelős: polgármester

8.! Napirend: Petőfi út padkázás

Juhász István polgármester
A bizottság tárgyalta a Petőfi út padkázásra beérkezett ajánlatot, kérem a bizottság elnökét
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A bizottság javasolja a testületnek, hogy a RE-NI Út KR árajánlatát fogadja el a Petőfi út
padka készítésére, bruttó 340.932,-Ft összegért.

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

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

33/2017SV.03j h at á r o z at a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Petőfi úti padkakészítésre beadott árajánlatot és az
alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza a RE-NI Ut Kft.-ét az Apc, Petőfi Sándor út padkázásával,
bruttó 340.932,-Ft összegért.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2017.06.03.

Felelős: polgármester

9.! Napirend: Béke utca járda

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság tárgyalta a Béke utcai járda felújítását is, kérem a bizottság elnökét,
hogyjavaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a Béke utcai járda felújítást és javasolja a testületnek,
hogy napolja el a döntést, mivel pályázatot nyújtottunk be járdák felújítására, váijuk meg a
pályázat eredményét.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, kiért egyet a bizottság javaslatávaL

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

34/2017.(V.03.) hat á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Béke utca járda felújítását és az alábbi határozatot
hozzák:
A képviselő-testület a belterületi utak, járdák felújítására benyújtott pályázat elbírálása után
dönt a Béke utcai járda felújításáról.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester



- 171 -

10.1 Napirend: Településarculati kézikönyv

Juhász István polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testületet, településarculati kézikönyvet kell készíteni október 1-ig.
A rendezési tervet is ez alapján kell majd módosítani és újat készíteni. A rendezési terv
elkészítésére a költségvetésben terveztünk kiadást, a TAK elkészítésére az ígéretek szerint
kapunk költségvetési támogatást.

11./Napirend: Konyhafelújítás - pályázati önerő

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság tárgyalta a központi konyha felújításra pályázat benyújtását, kérem a
bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Klaizsovics Ferenc pü. biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta a központi konyha felújítására benyújtandó pályázatot és javasolja a
testületnek, hogy pályázzon a felújításra. A projekt tervezett összköltsége bruttó 26.666.667,-
Ft, a kapcsolódó önerő bruttó 6.666.667,- Ft, melyet nyertes pályázat esetén a költségvetésből
biztosítsunk. 75 %-os intenzitású a pályázat, a fejlesztés konyhai gépek, berendezések, étkező
bútorok beszerzésére, akadálymentesítés valamint napelemes rendszer telepítésére irányul.

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

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

35/2017.(V.03.) határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a központi konyha felújításra pályázat benyújtását
és az alábbi határozatot hozzák:
Apc Községi Onkormányzat Képviselő-testülete támogatási kérelmet nyújt be a VP 6-7.2.1-
7.4.1.3-17 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése,
közétkeztetés fejlesztése” című pályázati felhívás keretében az Ape, Fő út 48. szám alatt
található központi konyha fejlesztésére. A fejlesztés konyhai gépek, berendezések, étkező
bútorok beszerzésére, akadálymentesítés, valamint napelemes rendszer telepítésére irányul.

A projekt megvalósításának helyszíne: Ape, Fő utca 48. hrsz. 239

A projekt tervezett összköltsége bruttó 26.666.667,- Ft, a kapcsolódó önerő bruttó
6.666.667,- Ft, mely az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

A képviselő-testület felhatalmazza Juhász István polgármestert a támogatási kérelem
előkészítésével kapcsolatos tevékenységek elvégzésére.
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Ape Községi Önkormányzat a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a projektet
megvalósítja és gondoskodik az üzemeltetési időszakban történő feimtartásról.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

12.! Napirend: Lakossági tartozások

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

Klajzsovies Ferenc pénz. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság tárgyalta a lakossági tartozásokat és javasolja a testületnek, hogy kérjen
be minden adatot a tartozásokkal kapcsolatban, utána térjünk vissza a kérdésre.

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

3612017.(V.03j hat á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a lakossági tartozásokat és az alábbi határozatot
hozzák:
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a tartozásokkal kapcsolatban adatok
beszerzésével, utána visszatér a kérdésre.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

13.1 Napirend: Kerékpárút — közvilágítás

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

Klaizsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet és javasolja a testületnek, hogy a vasúti
átjárótól a CSABAcast Kit gyártelepéig a közvilágítás kiépítését vállalja az önkormányzat,
2.700.000,-Ft összegért.
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Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

37/2017.(V.03j h a t á r o z at a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a CSABAcast Kit közvilágítás kiépítésének kérését
— vasúti átjárótól az új gyártelepig — és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület vállalja a vasúti átjárótól a CSABAcast KR. új gyártelepéig a közvilágítás
kiépítését (26 db villanyoszlop) 2.700.000,-Ft összegben.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

14.! Napirend: „Erzsébet park” díszkivilágitásához áramvételezés kiépítése

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az „Erzsébet park” díszkivilágításához áramvételezés
kiépítését, kérem a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovies Ferenc pénz. biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta az „Erzsébet park” díszkivilágításához áramvételezés lehetőségét és
Javasolja a testületnek, hogy fogadja el Havellant László villanyszerelő árajánlatát, 270.320,-
Ft összegben.

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

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

38!2017.(V.03.) h at á r o z at a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az „Erzsébet park” díszkivilágításának
áramvételezését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza Havellant László villanyszerelő mestert az áramellátás
kiépítésével 270.320,-Ft összegben.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.
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Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

15.! Napirend: Tűzoltószertár tetőcsere

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság tárgyalta a tűzoltószertár tetőcseréjét is, kérem a bizottság elnökét, hogy
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klaizsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A bizottság tárgyalta a tetőcserét és javasolja a testületnek, hogy 1 600 000,-Ft-os
keretösszeget határozzon meg a tetőcserére - a 2017. évi költségvetésben az Önkormányzati
ingatlanok felújítására elkülönített 10 millió Ft-ból - és még 2 árajánlatot szerezzen be.

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

39/2017.(V.03.) h a tár o z at a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a tűzoltószertár tetőcseréjét és az alábbi határozatot
hozzák:
A képviselő-testület 1 600 000,-Ft-os keretösszeget határoz meg a tetőcserére - a 2017. évi
költségvetésben az Önkormányzati ingatlanok felújítására elkülönített 10 millió Ft-ból - és
még 2 árajánlatot szerez be.
Megbízzák a polgármestert az árajánlatok beszerzésével.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

16.1 Napirend: ÖNO tetőcsere

Juhász István polgármester
Az ÖNO tetőcserét is megtárgyalta a pénzügyi bizottság, kérem a bizottság elnökét,
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság tárgyalta az ÖNO tetőcserét és javasolja a testületnek, hogy 3.450.000,-
Ft keretösszeget határozzon meg a tetőcserére - a 2017. évi költségvetésben az
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Önkormányzati ingatlanok felújítására elkülönített 10 millió Ft-ból - és még 2 árajánlatot
szerez be.

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

40/2017.(V.03j h at á r o z at a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Idősek Napközi Otthona /3032 Ape, Fő út 8.!
tetőcseréjét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület 3.450 000,-Ft-os keretösszeget határoz meg a tetőcserére - a 2017. évi
költségvetésben az Önkormányzati ingatlanok felújítására elkülönített 10 millió Ft-ból - és
még 2 árajánlatot szerez be.
Megbízzák a polgármestert az árajánlatok beszerzésével.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

17.! Napirend: Idősgondozóknak, családsegítőnek kerékpár vásárlás

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság tárgyalta az idősgondozóknak és családsegítőnek kerékpár vásárlást,
kérem a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A bizottság 3 db kerékpár vásárlását javasolja a testületnek, melyhez 250 eFt keretösszeget
javasol meghatározni.

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

41/2017SV.03.) h at á r o z at a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az idösgondozóknak és esaládsegítőnek kerékpár
vásárlást és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület 3 db kerékpárt vásárol, metyhez 250.000,-Ft keretösszeget határoz meg.
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Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.06.18.

Felelős: polgármester

18.1 Napirend: Kérelmek

Juhász István polgármester
2 kérelem /Benyák Istvánné, Nagy Józsefnél tárgyalása idejére z á r t ülést rendelek el,
melyről külön jegyzőkönyv készül.

Zárt ülés

Ado,jón Elernérné kérelme

Juhász István polgármester
Adorján Elemérné azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy a május 6-án tartandó ballagásra
szeretne asztalt és padot kérni az önkormányzattól.
Javaslom adjuk oda, eddig is megkapta mindenki.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze’

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

44/2017.(V.03.) ha tár o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Adorján Elemérné 3032 Apc, Barátság Út 25.sz.
alatti lakos - ballagásra székek - kérelmét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a 2017. május 6-án tartandó ballagási ebédre térítésmentesen biztosít
padot és asztalt.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: 2017.05.06.

Felelős: polgármester

Közösen Apcért Egyesület kérése

Juhász István polgármester
Hegedűs Gyula a Közösen Apcért Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordul a testülethez, hogy
a máj us 1 3-án tartandó Aperól elszármazottak találkozójához az önkormányzat járulj on hozzá
1 tál meleg étellel és pogácsával a megjelenteknek.
Május 27-én megemlékezést tartanak a világháborúban elhunyt Apciakról a községi
temetőben, ehhez áramvételi lehetőséget kérnek.
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Javasolom támogassuk az egyesület kérését’
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

45/2017.(V.03.) h a t á r o z at a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Közösen Apcért Egyesület kérését ős az alábbi
határozatot hozzák:
A képviselő-testület biztosítja a május 13-án tartandó Apcról Elszármazottak találkozóján
résztvevőknek — a Központi Konyhán elkészített — 1 tál meleg ételt ős pogácsát.
Továbbá a Május 27-én a Községi Temetőben tartandó megemlékezésre — a világháborúban
elhunyt Apciakról - az áramvételi lehetőséget a képviselő-testület biztosítja.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2017.05.13.

Felelős; polgármester

Munkavédelmi, Tíízvédelrni Szabályzat — Kockázatbeeslés elkészítése

Juhász István polgármester
Laczik Arpád vállalkozótól kaptunk árajánlatot, aki a 4 intézmény, az önkormányzat, a
hivatal, a bölcsőde és az óvoda munkavédelmi, tűzvédelmi szabályzatát és kockázatbecslését
elvégezné, összesen 270.000,-Ft-ért.
A régi szabályzatok már nem aktuálisak, újakat kell készíteni, amelyhez szakemberre van
szükség. Javaslom bízzuk meg Laezik Arpád egyéni vállalkozót.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

46/2017.(V.03.) h at á r o z at a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a község intézményeinek munkavédelmi,
tüzvédelmi és kockázatbecslés dokumentációk elkészítésére érkezett árajánlatot és az alábbi
határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza Laczik Arpád /3000 Hatvan, Hegyalja út 40.! egyéni
vállalkozót az önkormányzat intézményeinek - Apc Községi Onkormányzat, Községi
Bölcsőde, Apci Polgármesteri Hivatal, Gyöngyszem Ovoda — munkavédelmi, tűzvédelmi,
kockázatbecslés dokumentációk elkészítésével, összesen bruttó 270.000,-Ft összegért.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet táj ékoztassa.

Határidő: 2017.06.03.

Felelős: polgármester
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19.1 Napirend: Képviselők közérdekű bejelentései

Körömi Kázmér képviselő
Azzal a kéréssel fordulok a testülethez, hogy engedélyezzék számomra Ape belterületén,
közterületen a drónnal való felszállásokat, légi felvételek készítéséhez. Rendelkezem a
jelenleg érvénybe lévő jogszabályokhoz szükséges dokumentumokkal.

Juhász István polgármester
Javasolomjáruljunk hozzá, engedélyezzük a belterületen, közterületen a felszállásokat.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

47/2017.(V.03.) határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Körömi Kázmér képviselő kérését és az alábbi
határozatot hozzák:
A képviselő-testület engedélyezi Körömi Kázmér részére Ape község belterületén és
közterületein a drórmal való felszállást.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2016.06.18.

Felelős: polgármester

Mészáros Józsefné képviselő
A József és a Rózsa utca kereszteződésében a híd régóta járhatatlan, fel kellene újítani, mert
ez mindig kimarad.

Juhász István polgármester
Melyik járdák felújítására kérjünk árajánlatot?

Körömi Kázmér képviselő
A legrosszabb állapotúak a Bethlen G. u., Arpád u, Dózsa Gy. u., Ady E. ut az Ifjúság útig,
Petőfi S. út egy része.

Klajzsovics Ferenc képviselő
A Fő úton a süllyedést is meg kellene csináltatni, még valami baj nem lesz.

Juhász István polgármester
Kátyúzásra is kellene egy keretet meghatároznunk.



Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 17,30 órakor bezárja.

rf)j\ ?k
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polgármester
dr. Zsiga Szilvia

jegyző


