
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. január 30-án 15,00 órakor Apc községi Önkormányzat  
               képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív alapján 
                         
Napirend:  
 
  1.  Két ülés között történtekről tájékoztatás        
  2.  Segélykérelmek elbírálása          
  3.  A hulladékszállítást végző Nonprofit Kft. ügyvezetőjének           
       visszahívása, új ügyvezető választás. jegyzett tőke emelés,              
       társasági szerződés módosítás 
  4.  Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás módosítás, 
       tagfelvétel 
  5.  Feladat-ellátási megbízási szerződés � Dr. Körhegyi László 
  6.  Munkavédelmi feladatok ellátásáról megállapodás meghosszabbítása 
  7.  Egyebek - Feljelentés a 725 hrsz. alatti árok rongálása ügyében  
                      - Nagy Marianna kérelme 
                      - Cafeteria  
                      - Könyvtár informatikai pályázat lezárása 
 
Dr. Bulcsu Elemér  polgármester 
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra.  
Az 5. napirendi pont tárgyalásához javasolom Dr. Balogh András háziorvos és Dr. Szőgyör 
Zita gyermekorvossal kötendő szerződéseket is. 
Kérem szavazzanak, ki ért egyet a javaslatommal kiegészített napirendi pontokkal. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan elfogadják a javasolt napirendi 
pontokat. 
 

1. Napirend: Két ülés között történtekről tájékoztatás 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Van-e kérdés, észrevétel a két ülés között történt fontosabb eseményekkel kapcsolatban. 
Ha nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a két ülés között történt fontosabb 
eseményekről szóló tájékoztatóval. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan egyetértenek a két ülés között 
történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóval. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A 192/2012.(XII.06.) számú határozatunkat módosítani kell, az alábbiak szerint: 
�Apc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, akként dönt, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója a társaság jegyzett tőkéjének 
8.500.000,-Ft, azaz Nyolcmillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történő 



felemeléséhez hozzájárulását adja és a felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok 
gyakorlására a társaság alapítója általi jelölést elfogadja, mely szerint az új törzsbetétet a 
100.000,-Ft arányban meg kívánja szerezni.� 
Tulajdonképpen csak annyi a módosítás, hogy 100.000,-Ft arányban� 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
  
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
8/2013.(I.30.) h a t á r o z a t a 
Apc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, akként dönt, hogy tagja kíván lenni a 
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaságnak. 
 
Apc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, akként dönt, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója a társaság jegyzett tőkéjének 
8.500.000,-Ft, azaz Nyolcmillió-ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történő 
felemeléséhez hozzájárulását adja és a felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok 
gyakorlására a társaság alapítója általi jelölést elfogadja, mely szerint az új törzsbetétet a 
100.000,-Ft arányban meg kívánja szerezni. 
 
Apc Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a felemelt törzstőkét 
készpénz befizetéssel kívánja fedezni és vállalja, hogy az a � fent meghatározottak szerint  -  a 
cég bankszámlájára legkésőbb a jelen alapítói határozat napjától számított 20 naptári napon 
belül átutalás útján befizeti  a társaság bankszámlájára. 
 
Pénzügyi fedezet: 2012. évi költségvetés 
 
Apc Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság társasági szerződését teljeskörűen megismerte, azt magára nézve kötelezőnek 
ismerik el. 
 
A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 10.000.000,-Ft, 
azaz Tízmillió forint összegű törzstőkéje 18.500.000,-Ft, azaz Tizennyolcmillió-ötszázezer 
forint összeg lesz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
 
 

2. Napirend: Segélykérelmek elbírálása 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A segélykérelmek és szociális tüzifa napirend tárgyalására zárt ülést rendelek el. 
 
z á r t   ü l é s 



3.  Napirend:   A hulladékszállítást végző Nonprofit Kft. ügyvezetőjének           
                                 visszahívása, új ügyvezető választás, jegyzett tőke emelés,              
                                 társasági szerződés módosítás 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Mindenki megkapta a napirenddel kapcsolatos határozati javaslatokat, van-e észrevétel, 
vélemény. 
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a Társaság ügyvezetője 
által benyújtott lemondással. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:  
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
11/2013.(I.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője által 
benyújtott lemondó nyilatkozat elfogadásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 
 
Apc Községi Önkormányzat, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Dr. Bulcsu Elemért, Apc Községi. 
Önkormányzat Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő, 2013. február 
4.napján megtartandó  taggyűlésén igennel szavazzon arra, hogy 2013. február 4. napjával 
elfogadja Kátai István (an.: Jarábik Katalin, szül.: Budapest, 1960.03.27) 5130 Jászapáti, 
Magyar utca 14. szám alatti lakos ügyvezető lemondó nyilatkozatát és ennek megfelelően 
közös megegyezéssel megszüntesse az ügyvezető megbízási szerződését a jelen határozati 
javaslat 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően. 
 
Határidő: 2013. március 4. az okiratok cégbírósági benyújtására 
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér polgármester  
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet  a Társaság új ügyvezetőjének 
megválasztásával. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:  
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
12/2013.(I.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének 
megválasztásának lehetőségét, valamint díjazását és az alábbi határozatot hozzák: 
 
Apc Községi Önkormányzat, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Dr. Bulcsu Elemért, Apc Községi 



Önkormányzat Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő taggyűlésén 
igennel szavazzon arra, hogy a társaság taggyűlése a társaság ügyvezetőjének a taggyűlés 
napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra megválassza Decsi Ferenc (anyja neve: 
Farkas Mária Rózsa, lakik: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A) szám alatti lakost. 
 
Apc Községi Önkormányzat, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Dr. Bulcsu Elemért, Apc Községi 
Önkormányzat Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő taggyűlésén 
igennel szavazzon arra, hogy Decsi Ferenc ügyvezető ügyvezetői tisztségét a jelen határozati 
javaslat mellékletében foglalt megbízási szerződésben foglaltak megfelelően havi bruttó 
300.000,-Ft megbízási díj ellenében lássa el, továbbá az ügyvezető jogosult a tevékenysége 
ellátásával kapcsolatban felmerülő, igazolt költségei megtérítésére is. 
 
Apc Községi Önkormányzat hozzájárulását adja ahhoz és tudomásul veszi Decsi Ferenc 
(anyja neve: Farkas Mária Rózsa, lakik: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A) szám alatti lakos) a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. ügyvezetését munkaviszony keretében 
a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaságban vállalt vezető tisztsége mellett továbbra is változatlan 
feltételek mellett ellássa. 
 
Határidő: 2013. március 4. 
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér polgármester  
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a  Társaság székhely változtatásával. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:  
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
13/2013.(I.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhely 
változtatásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 
 
Apc Községi Önkormányzat, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a társaság 
székhelye módosításra kerüljön akként, hogy a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti 
székhely törlésre kerüljön és székhelyként a 3000 Hatvan, Szepes Béla út 2. szám alatti 
ingatlan kerüljön bejegyzésre. 
 
Határidő: 2013. március 4. az okiratok cégbírósági benyújtására 
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér polgármester  
 
 



 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a  Társaság jegyzett tőke emelésével és új 
tagok felvételével. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:  
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
14/2013.(I.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőke 
emelésének és új tagok felvételének lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 
 
1. Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságban 100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint névértékű törzsbetéthez igazodó 
üzletrésszel rendelkező tagja akként dönt, hogy felhatalmazza Dr. Bulcsu Elemért, Apc 
Községi Önkormányzat Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron következő 
taggyűlésén igennel szavazzon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett 
tőkéjének  500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történő 
felemelésére az alábbiak szerint: 

 
A felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság taggyűlése: 

 
Palotás Község Önkormányzatát � képviseli: Szabó Mihály polgármester, székhelye: 3042 
Palotás, Kossuth út 1.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig,  
 
 
Vanyarc Község Önkormányzatát � képviseli: Hrncsjár Mihályné polgármester, székhelye: 
2688 Vanyarc, Veres Pálné út 54.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg 
erejéig,  
 
Kisbágyon Község Önkormányzatát � képviseli: Nagy Attiláné polgármester, székhelye: 
3046 Kisbágyon, Szabadság út 21.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg 
erejéig,  
 
Bér Község Önkormányzatát � képviseli: Matics János polgármester, székhelye: 3045 Bér, 
Petőfi út 32.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig,  
 
Ecséd Község Önkormányzatát � képviseli: Maksa Mátyás polgármester, székhelye: 3013 
Ecséd, Szabadság u. 139.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig. 

 

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagja a nonprofit kft. taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy 
elhatározza a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. jegyzett tőkéjének 500.000,- Ft 



pénzbeli hozzájárulással történő felemelését, mely készpénz befizetésével történik.   

A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére 
bocsátották, így a törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat 
üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi.  

 
2. Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja akként dönt és nyilatkozza, hogy az új törzsbetétek vonatkozásában 
elsőbbségi jogát nem kívánja gyakorolni. 

 
Palotás Község Önkormányzatát � képviseli: Szabó Mihály polgármester, székhelye: 3042 
Palotás, Kossuth út 1.;  
 
Vanyarc Község Önkormányzatát � képviseli: Hrncsjár Mihályné polgármester, székhelye: 
2688 Vanyarc, Veres Pálné út 54.;  
 
Kisbágyon Község Önkormányzatát � képviseli: Nagy Attiláné polgármester, székhelye: 
3046 Kisbágyon, Szabadság út 21.;  
 
Bér Község Önkormányzatát � képviseli: Matics János polgármester, székhelye: 3045 Bér, 
Petőfi út 32.;  
 
Ecséd Község Önkormányzatát � képviseli: Maksa Mátyás polgármester, székhelye: 3013 
Ecséd, Szabadság u. 139.; 

 
külön testületi határozat illetve nyilatkozat keretében nyilatkozzák, hogy a 
társaságnak tagjai kívánnak lenni és az új törzsbetétet a fentiekben részletezett 
arányban meg akarják szerezni. 
 
Fentieken túlmenően külön testületi határozat keretében nyilatkoznak, hogy Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság társasági szerződését teljeskörűen megismerték és annak 
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 

Fenti Önkormányzatok külön testületi határozat keretében nyilatkozzák, hogy a 
felemelt törzstőkét készpénz befizetéssel kívánják fedezni, vállalják, hogy az a � fent 
meghatározottak szerint -  a cég bankszámlájára legkésőbb a jelen alapítói határozat 
napjától számított 20 naptári napon belül átutalás útján befizetik. 
 
A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
18.500.000,-Ft, azaz Tizennyolcmillió-ötszázezer forint összegű törzstőkéje 
19.000.000,-Ft, azaz Tizenkilencmillió forint összeg lesz. 
 
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagja akként dönt és igennel szavaz arra, hogy hozzájárul ahhoz, 
hogy az önkormányzatok készpénz rendelkezésre bocsátásával fedezzék a cég felemelt 
törzstőkéjét. 
 

3. Apc Községi Önkormányzat, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 



Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja 
felhatalmazza Dr. Bulcsu Elemért, Apc Községi Önkormányzat polgármesterét a társasági 
szerződést módosító okirat aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés következtében 
szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.  

 
Apc Községi Önkormányzat, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Dr. Bulcsu Elemért, 
Apc Községi Önkormányzat Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron 
következő, 2013. február 4.napján megtartandó  taggyűlésén igennel szavazzon 
társasági szerződés jelen határozati javaslat mellékletében foglaltak szerinti 
módosítására és a társasági szerződést módosító okiratot, a jegyzőkönyvet, valamint a 
változásbejegyzési eljárás során szükséges egyéb okiratokat aláírja. 

 
Határidő: 2013. március 4. az okiratok cégbírósági benyújtására 
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér polgármester  
 
 
4. Napirend:  Hulladékgazdálkodási társulási megállapodás módosítás, 
                          tagfelvétel 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a Társulás Társulási megállapodásának 
módosításával. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
15/2013.(I.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Hatvan és Térsége Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási megállapodásának módosítási lehetőségét és az 
alábbi határozatot hozzák: 
 
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy a Társulási 
megállapodás XII./3. pontja kiegészítésre kerüljön az alábbival: 
 
�A társuláshoz csatlakozni az év folyamán � a társulási megállapodásban meghatározottak 
szerint � bármikor lehetséges.� 
 
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Társulási megállapodáson átvezetésre kerüljenek a jogszabályi változások. 
 
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy felhatalmazza Dr. 
Bulcsu Elemért, Apc Községi Önkormányzat Polgármesterét arra, hogy a Társulási 
megállapodás XII./3. pontjának fentiek szerinti kiegészítésre, illetve a Társulási 



megállapodáson a jogszabályi változások átvezetésére igennel szavazzon a Társulási tanács 
ülésén, továbbá felhatalmazza a társulási megállapodás változásokkal egybefoglalt hatályos 
szövegét tartalmazó okirat aláírására. 
 
Határidő: 2013. március 4.  
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér polgármester  
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a Társulásba új tagok felvételének 
lehetőségével. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
16/2013.(I.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Hatvan és Térsége Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulásba új tagok felvételének lehetőségét és az alábbi határozatot 
hozzák: 
 
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Társuláshoz csatlakozzon Palotás, Vanyarc, Kisbágyon, Bér és Ecséd Község 
Önkormányzatok. 
 
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a jelen előterjesztés 
mellékletét képező,  módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás 
szövegét, azt magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és felhatalmazza Dr. 
Bulcsu Elemért, Apc Községi Önkormányzat Polgármesterét a társulási megállapodás 
aláírására, valamint a fenti pályázattal kapcsolatos valamennyi ügyintézés tekintetében Apc 
Községi Önkormányzat képviseletére. 
 
Határidő: 2013. március 4.  
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér polgármester  
 
 
5. Napirend:   Feladat-ellátási megbízási szerződés -    Dr. Körhegyi László 

- Dr. Balogh András  
- Dr. Szőgyör Zita 

 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Új feladat-ellátási megbízási szerződést kell kötnünk a községünkben tevékenykedő 3 
orvossal, a szerződés tervezetet mindenki megkapta. 
 
 
 
 
 



 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Dr. Körhegyi Lászlóval kötött szerződés az előzőhöz képest a 6. pontban módosult, a rendelő 
eszközeit Dr. Körhegyi László biztosítja, nem az önkormányzat. 
- Heti 22,5 óra a rendelési idő 
- 10 munkanapot meghaladó távollét esetén a helyettesítésről a doktor úr gondoskodik 
-  ügyeleti ellátásban nem vesz részt, jelenleg nem működik ügyeleti ellátás 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Körhegyi doktor kérése, hogy a rendelő utcai front felőli részét festessük le, ezt szóban 
megígértem neki, az ÁNTSZ akadálymentesítést is előírt, ezt meg kell csinálni. 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet Dr. Körhegyi László fogorvossal kötendő 
feladat-ellátási megbízási szerződéssel.  
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
17/2013.(I.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Körhegyi és Albert Fogászati Bt.-vel kötött 
Feladat-ellátási megbízási szerződés tervezetet és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület tagjai egyhangúan elfogadják a Körhegyi és Albert Fogászati Bt.-vel 
(3032 Apc, Kölcsey u. 6.) kötött Feladat-ellátási megbízási szerződést a jegyzőkönyvhöz 
mellékelt formában. 
Megbízzák a polgármestert a szerződés aláírásával. 
 
Határidő: 2013.02.10. 
 
Felelős: polgármester 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Két szerződéssel kapcsolatban kell még döntenünk, Dr. Balogh András és Dr. Szőgyör Zita 
feladat-ellátási megbízási szerződésében. 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Mindkét szerződésben a 7. pontban szerepel, hogy a veszélyes hulladék elszállításáról és 
megsemmisítéséről saját költségükön gondoskodnak. Nekünk a védőnő miatt van 
szerződésünk a veszélyes hulladék elszállítására, évente 2 alkalommal viszik el tőlünk. Az 
orvosok kérik, hogy a védőnőtől amikor elszállítják a veszélyes hulladékot, akkor tőlük is 
elvihetnék. Az elszállított mennyiség miatt emelkedni fog a díj. 
Dr. Balogh András kérése, hogy a szerződés � 18, 19-es pontjában az szerepeljen, hogy az 
önkormányzat közalkalmazottként alkalmazza a dolgozókat, ha ellehetetlenül az orvosi 
munka. 
 
Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 
Az OEP finanszírozás akkor az önkormányzaté, ha ő alkalmazza az asszisztenseket. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Ha megszűnik egyértelmű, nem is tudnak működni, az OEP nem utal, kizáró ok. 



 
Mészáros Józsefné képviselő 
Én azt javasolom írjuk bele, sose tudni, az a biztos, ha beleírjuk. 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
A síkosság mentesítést és rágcsálóirtást is végezze el az önkormányzat, ez is kérés az orvosok 
részéről. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a Dr. Balogh Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel 
kötendő megbízási szerződéssel, az elhangzott kiegészítéssel.  
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
18/2013.(I.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Dr. Balogh Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel  
kötött Feladat-ellátási megbízási szerződés tervezetet és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület tagjai egyhangúan elfogadják a Dr. Balogh Egészségügyi Szolgáltató Bt.-
vel (3032 Apc, Harkály u. 8.sz.) kötött Feladat-ellátási megbízási szerződést a 
jegyzőkönyvhöz mellékelt formában. 
Megbízzák a polgármestert a szerződés aláírásával. 
 
Határidő: 2013.02.10. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a KÓRKÉP Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel 
kötendő megbízási szerződés tervezettel, a veszélyes hulladék elszállításra, ill. a síkosság 
mentesítésre és a rágcsálóirtásra vonatkozó módosítással, kiegészítéssel. 
  
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
19/2013.(I.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a KÓRKÉP Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel  kötött 
Feladat-ellátási megbízási szerződés tervezetet és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület tagjai egyhangúan elfogadják a KÓRKÉP Egészségügyi Szolgáltató Bt.-
vel (3009 Hatvan-Kerekharaszt, Hajnal utca 8.sz) kötött Feladat-ellátási megbízási szerződést 
a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában. 
Megbízzák a polgármestert a szerződés aláírásával. 
 
Határidő: 2013.02.10. 
 
Felelős: polgármester 
 
 



6. Napirend:  Munkavédelmi feladatok ellátásáról megállapodás meghosszabbítása 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Fehér László a munkavédelmi feladatok ellátását változatlan árak mellett szeretné tovább 
folytatni, kéri hosszabbítsuk meg a szerződését. 
Van-e kérdés, észrevétel. 
Ha nincs, kérem a testület tagjait szavazzanak, ki ért egyet a szerződés meghosszabbításával.  
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
20/2013.(I.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Fehér László � ALBA-DUÓ Kft. ügyvezetője - 
munkavédelmi vállalkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület az ALBA-DUÓ Kft.-vel (Apc, Hunyadi u. 20.sz.) kötött munkavédelmi 
szolgáltatás tárgyú � szolgáltatási szerződést 2013. április 1-től 2014. március 31-ig 
meghosszabbítja, változatlan tartalommal, a szolgáltatási díjat nem emeli. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa. 
 
Határidő: 2013.02.28. 
 
Felelős: polgármester 
 
 
7. Napirend: Egyebek 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Ismeretlen tettes ellen feljelentést tettünk a 724 hrsz.-ú területen lévő árok folyamatos 
rongálása miatt. Megdöbbentő választ kaptunk a rendőrségtől. A kapitány úr volt nálam, 
megmutattam a levelet, elvitte és utánajár.  
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Javasolom írjunk egy levelet a rendőrségnek, melyben szerepeljen, hogy több 100 eFt-ba 
került az önkormányzatnak annak a területnek a rekultivációja, mivel ott régen szeméttelep 
volt.  
 
Juhász István alpolgármester 
Egyetértek, írjunk egy levelet. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Felkérjük  a jegyzőnőt írja meg a választ a rendőrségnek. 
 
Nagy Marianna Apc, Rákóczi u. 41.sz. alatti lakos kérelmet adott be, melyben kéri a 
segítségünket, rehabilitációs munkát szeretne.  
 
Juhász István alpolgármester 
A Qualitalnál dolgozott, megszűnt a munkaviszonya, mi sajnos nem tudunk munkahelyet 
biztosítani.  
 



Klajzsovics Ferenc képviselő 
Javasolom írjunk egy levelet Nagy Mariannának, ha lesz lehetőség rá és  az egészségi 
állapotának megfelelő munkát tudunk biztosítani számára, akkor értesítjük. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Megírjuk a levelet. 
 
Cafeteria a közalkalmazottak részére. 
 
Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 
A cafeteria a közalkalmazottak részére 10 eFt/hó/fő. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Javasolom, hogy ahogy a múlt évben volt, úgy menjen tovább a cafeteria, a minimum most 10 
eFt/hó/fő, nem 8 eFt. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a közalkalmazottak részére a 
cafeteriát biztosítsuk a 2013-as évben. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
21/2012.(I.30.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a cafeteria juttatást a közalkalmazottak részére és az 
alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a közalkalmazottak részére 2013. január 1-től december 31-ig biztosítja a 
cafeteria juttatást. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.  
 
Határidő: folyamatos 
  
Felelős: polgármester 
 
 
Juhász István alpolgármester 
Sportbál január 16-án, a Sportcsarnokot szeretnénk igénybe venni, a konyhásokkal már 
beszéltünk. 
 
Nagyné Székely Hedvig pü.csop.vez. 
A konyhások kérése, hogy a sportbálon végzett munkájukért egy szeletelő gépet szeretnének a 
konyhára.  
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Egy megbízható, komoly gépet érdemes venni, mert sokat szeletelnek  a konyhán, ha nem lesz 
elég a pénz, akkor kipótoljuk. 
 
 
 



 
Juhász István alpolgármester 
Én is javasolom vegyünk egy jó gépet. 
Jelzőtáblák � meg vannak rendelve a táblák, az Összekötő úton Fehér József elé megállni 
tilos, kivéve rakodás táblát teszünk ki. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
A Postához elsőbbség adás kötelező táblát rakhatnánk ki. 
Jövő héten szerdán 15,00 órai kezdettel pü. biz. ülés, kezdjük a költségvetést.  
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 16,00 órakor bezárja. 
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 
 
  Dr. Bulcsu Elemér    dr. Zsiga Szilvia 
                           polgármester                                                    jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


