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Készült: 2013. február 20-án 15,00 órakor Apc községi Önkormányzat rendkívüli 
               képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív alapján 
                         
Napirend:  
 
1. Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 

társulási megállapodás módosítása és a társuláshoz történő csatlakozásról, tagfelvételről.  
A pályázati dokumentáció aláírására és a jognyilatkozatok megtételére a Társulási Elnök 
felhatalmazása      

           
Dr. Bulcsu Elemér  polgármester 
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. Javasolom 1 napirendi pontot tárgyaljunk, Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási megállapodás módosítása és a 
társuláshoz történő csatlakozásról, tagfelvételről, a pályázati dokumentáció aláírására és a 
jognyilatkozatok  megtételére a Társulási Elnök felhatalmazása   
Kérem szavazzanak, ki ért egyet a javasolt napirendi ponttal. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan elfogadják a javasolt napirendi 
pontot. 
 

1. Napirend:  Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztési  
Társulás társulási megállapodás módosítása és a társuláshoz történő csatlakozásról, 
tagfelvételről. A pályázati dokumentáció aláírására és a jognyilatkozatok  megtételére 
a Társulási Elnök felhatalmazása.  

 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A társuláshoz 8 település  kíván még csatlakozni, amit minden tagönkormányzatnak meg kell 
szavazni, én javasolom fogadjuk el, a társulási megállapodást is módosítani kell.  
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Egyetértek, csatlakozzanak a társuláshoz. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Én is egyetértek a települések csatlakozásával. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 8 település (Kisbágyon, Kál, Kompolt, 
Aldebrő, Nagyút, Tófalu, Vámosgyörk, Nagyréde) társuláshoz való csatlakozásával. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
24/2013.(II.20.) h a t á r o z a t a 
Apc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Társuláshoz csatlakozzon Kisbágyon, Kál, Kompolt, Aldebrő, Nagyút, 
Tófalu, Vámosgyörk, Nagyréde Község Önkormányzatok. 
 
Apc község Önkormányzata 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 község polgármesterét a társulási megállapodás aláírására, valamint a 
fenti pályázattal kapcsolatos valamennyi ügyintézés tekintetében Apc község Önkormányzata 
képviseletére. 
 
Határidő:  a társulási megállapodás aláírása 
  
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Abban kell még döntenünk, hogy felhatalmazzuk Szabó Zsoltot a társulás elnökét a pályázat 
dokumentációját aláírására és a jognyilatkozatok megtegye. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
25/2013.(II.20.) h a t á r o z a t a 
Apc Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza Szabó Zsoltot 
Hatvan Város Polgármesterét, mint a Társulási Tanács elnökét, hogy a KEOP-1.1.1/B/10-11 
számú Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése című pályázat 
dokumentációját, a pályázat benyújtása érdekében a Társulás nevében aláírja és a pályázat 
benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat a Társulás nevében megtegye.  
 
Határidő: pályázat benyújtása 
 
Felelős: Szabó Zsolt Hatvan Város Polgármestere 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 15,30 órakor bezárja. 
 

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


