
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: 2013. március 19-én 16,40 órakor Apc községi Önkormányzat  
               rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív alapján 
                         Távolmaradását bejelentette: Gellénné Rezsnyák Erika képviselő 
                          
Napirend:  
 
1. Körömi Kázmér beadványára válasz 
2. Egyebek: 

- Rendőrkutya kiképzés      
- Színpad építés � sportpályán 
- Kunadacsi gyerekek táboroztatása 
- Tornacsarnok felújításra árajánlatok 
- ATE - tulajdonosi hozzájárulás pályázathoz 
- CsabaCast kérelme 
- Utak rendbetétele 
- Kamerarendszer kiépítése 
- Sportba gondnok alkalmazása 
- Ellenőrző bizottság felállítása � 2011, 2012. évi számlák 
- Alapítvány létrehozása 
- Hatvan és Térsége Hulladékg. és Környezetvéd. Nonp. Közh. Kft. jegyzett tőke 

emelése, valamint a társasági szerződés módosítása 
 
Dr. Bulcsu Elemér  polgármester 
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. Javaslatot tesz a fenti  napirendi pontokra.  
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan elfogadják a javasolt napirendi 
pontokat. 
 
1./ Napirend: Körömi Kázmér beadványára válasz 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Körömi Kázmér beadványára összeállítottuk a választ, kérem a jegyzőnőt olvassa fel. 
 
Dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Felolvassa a válaszlevelet. 
/A levél a jegyzőkönyvhöz csatolva./ 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Jó a levél, holnap küldjük el, javasolom az alpolgármester úr írja alá. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a válaszlevéllel, melyet az alpolgármester úr 
aláírásával küldünk el. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
46/2013.(III.19.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Körömi Kázmér beadványára írt válaszlevelet és az 
alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület egyhangúan elfogadj a válaszlevelet Juhász István alpolgármester 
aláírásával.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: polgármester 
 
 
2./ Napirend: Egyebek 

 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság tárgyalta a rendőrkutya vásárlásának lehetőségét, megkérem a bizottság 
elnökét a bizottság javaslatát terjessze a testület elé. 
 
Klajzsovics Ferenc pénzügyi biz. elnöke 
A bizottság javasolja a testületnek, hogy 200 eFt-ot különítsen el rendőrkutya vásárlásra. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy max. 200.000,-Ft erejéig 
vásároljunk egy rendőrkutyát. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
47/2013.(III.19.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták �rendőrkutya� vásárlásának lehetőségét és az alábbi 
határozatot hozzák: 
A képviselő-testület 200.000,-Ft összeg erejéig vásárol egy alkalmas �rendőrkutyát�, melynek 
kiképzéséről a rendőrség gondoskodik. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság szintén tárgyalta a színpad építést a focipályához, kérem a bizottság 
elnökét terjessze a bizottság javaslatát a testület elé. 
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Klajzsovics Ferenc pénzügyi biz. elnöke 
A bizottság javasolja a testületnek, hogy egy fix, betonozott színpadot építsünk fel a 
focipályához, ezt már régóta tervezzük. A bizottság 1 millió Ft-ot javasol a színpad építésére. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy 1 millió Ft összegben fix, 
betonozott, fedett színpadot építsünk a focipályához. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
48/2013.(III.19.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a focipályához fix színpad építésének lehetőségét és 
az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület 1 millió Ft összeg erejéig fix színpadot épít a sportpályához. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A kunadacsi gyerekek táborozását is megtárgyalta a bizottság, kérem a bizottság elnökét 
terjessze a testület elé a javaslatukat. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A bizottság javasolja a testületnek, hogy 500 eFt-ot különítsen el a kunadacsi gyerekek 
táboroztatására. A lőtéren, sátrakban lennének elhelyezve a gyerekek, rossz idő esetén a 
tornacsarnokban. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy 500 eFt-ot különítsünk el a 
kunadacsi gyerekek táboroztatására. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
49/2013.(III.19.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a kunadacsi gyerekek  táboroztatásának költségeit és 
az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület max. 500.000,-Ft-ot biztosít a táboroztatás költségeire. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
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Határidő: 2013.06.20. 
 
Felelős: polgármester 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A tornacsarnok felújítását és parkoló kialakítását szintén megtárgyalta a pénzügyi bizottság, 
kérem a javaslatot terjesszék a testület elé. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a tornacsarnok felújítását és a 3 beérkezett árajánlat közül 
a Paloban Bau Kft. árajánlatát javasolja elfogadásra a testületnek. A legolcsóbb ajánlatot adta 
13.102.938,-Ft ÁFA-val, ebben benne van a csarnok felújítása és parkoló kialakítása. Palotai 
úr többször dolgozott már az önkormányzatnak, ismerjük, jól dolgozik. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a Paloban Bau Kft. végezze a 
tornacsarnok felújítását. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
50/2013.(III.19.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a tornacsarnok felújítását, parkoló kialakítását és az 
alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület a beérkezett 3 árajánlat közül a Paloban Bau Kft. ajánlatát fogadja el a 
tornacsarnok felújítására, parkoló kialakítására, bruttó 13.102.938,-Ft összegben. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: 2013.05.15. 
 
Felelős: polgármester 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta az ATE kérését - tulajdonosi hozzájárulás 
kiadására irányuló - pályázatához, kérem mondják el javaslatukat. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
Az ATE elnöke elmondta a bizottsági ülésen, hogy pályázni szeretnének ajtó, ablak cserére, 
fürdő felújításra. Az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak a hozzájárulása szükséges ahhoz, 
hogy pályázhassanak. 5 év a rendeltetésnek megfelelő fenntartási kötelezettség. 
A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat adja meg a tulajdonosi hozzájárulást. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy az ATE pályázatához tulajdonosi 
hozzájárulást megadjuk. 
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A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
51/2013.(III.19.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Apci Torna Egylet pályázatához tulajdonosi 
hozzájárulás kérését és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja � az ATE részére -  Apc, Petőfi u. 24.sz. 
alatti sportpályához tartozó öltöző épület pályázati forrásból történő felújításához.  
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetteket tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A CsabaCast kérelmét szintén megtárgyalta a pénzügyi bizottság, kérem a bizottság elnökét 
javaslatukat terjessze a testület elé. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a CsabaCast Kft. az esedékes iparűzési 
adót 3 egyenlő részletben fizesse meg 2013. május 15-ig. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a CsabaCast Kft. 3 egyenlő 
részletben fizesse meg az esedékes iparűzési adót. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
52/2013.(III.19.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület megtárgyalta a CsabaCast Kft esedékes iparűzési adójának részletekben 
történő megfizetése iránti kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
Apc Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul, hogy a CsabaCast Kft. 3032 
Apc, Vasút út 1. esedékes iparűzési adóját 2013. május 15. napjáig három egyenlő részletben 
fizesse meg. Az havi részletek esedékességi ideje az adott hónap 15. napja. 
 
Határidő: 2013.05.15. 
 
Felelős: polgármester 
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Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A községben az utak rendbetételét is megtárgyalta a pénzügyi bizottság, kérem a bizottság 
elnökét terjessze a testület elé a bizottság javaslatát. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A bizottság javaslata az, hogy kérjen a testület 3 árajánlatot útfelújításra, az Apc és 
Petőfibánya közötti út szakaszos aszfaltozására és a község útjainak kátyúzására. 
 
Dr. Bulcsu Elemér 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 
 
53/2013.(III.19.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a községi utak rendbetételét és az alábbi határozatot 
hozzák: 
A képviselő-testület 3 árajánlatot kér útfelújításra, az Apc-Petőfibánya közötti összekötő 
útszakaszra szakaszos aszfaltozásra, és a község útjainak kátyúzására. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: következő testületi ülés 
 
Felelős: polgármester 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A községben kamerarendszer kiépítését is megtárgyalta a bizottság, kérem a bizottság elnökét 
ismertesse a javaslatot. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A bizottság javasolja, hogy kérjen a testület 3 árajánlatot kamerarendszer kiépítésére /9 db 
kamera/ és utána tárgyaljunk a kérdésről. 
 
Dr. Bulcsu Elemér 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 
 
54/2013.(III.19.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a községben kamerarendszer kiépítésének 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület 3 árajánlatot kér 9 db kamerarendszer kiépítésére és az árajánlatok 
alapján dönt a kérdésben. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
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Határidő: következő testületi ülés 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A bizottság szintén megtárgyalta a spotpályára gondnok alkalmazásának lehetőségét, kérem a 
bizottság elnökét terjessze a testület elé a javaslatukat. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A bizottság tagjai javasolják a testületnek, hogy keressünk a faluban egy leszázalékolt, 
alkalmas személyt, aki ellátná a gondnoki feladatokat a sportban. Ha megvan az illető térjünk 
vissza a kérdésre. 
 
Dr. Bulcsu Elemér 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 
 
55/2013.(III.19.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a sportpályára /Apc, Petőfi u. 24./ gondnok 
alkalmazásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület 50 %-os munkaképesség csökkenésben részesülő személyt alkalmaz a 
sportpályán gondnoki munkakörben, ha erre alkalmas személyt talál. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: következő testületi ülés 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A bizottság tárgyalt a 2011, 2012. év költségvetésünk ellenőrzéséről, kérem a bizottság 
elnökét mondja el a bizottság javaslatát. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
Sok támadás ért bennünket a gazdálkodásunkkal kapcsolatban, ezért a bizottság javasolja, 
hogy egy 4 tagú bizottság ellenőrizze a 2011, 2012. évi számlákat. Az ellenőrző bizottság 
tagjai Mészáros Józsefné pénz. biz. tag, Szalay Erzsébet pénz. biz. tag, Klajzsovics Ferenc 
pénz. biz. elnöke és Novák Lajos belső ellenőr. Vállalják a megbízatást. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a bizottság tagjait szavazzanak, ki ért egyet a javaslattal. 
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A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
56/2013.(III.19.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták egy ellenőrző bizottság felállítását a 2011, 2012. évi 
költségvetés ellenőrzésére és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület 4 fős bizottságot állít fel az ellenőrzés elvégzésére. 
Az ellenőrző bizottság tagjai: Klajzsovics Ferenc pénz.ell. és településf. foglalk. biz. elnöke 
                                                Mészáros Józsefné pénz.ell. és településf. foglalk. biz. tag 
     Szalay Erzsébet pénz.ell. és településf. foglalk. biz. tag 
     Novák Lajos belső ellenőr 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság tárgyalt településfejlesztéssel foglalkozó alapítvány létrehozásáról, mely 
ahhoz szükséges, hogy tudjunk pályázni. Kérem a bizottság elnökét ismertesse a biz. 
javaslatát. 
 
Klajzsovics Ferenc biz. elnöke 
A bizottság megtárgyalta alapítvány létrehozásának lehetőségét településfejlesztési feladatok 
ellátása céljából és azt javasolják a testületnek, hogy hozzon létre egy alapítványt. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a testület tagjait szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy létrehozzunk egy alapítványt. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
57/2013.(III.19.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták alapítvány létrehozásának lehetőségét és az alábbi 
határozatot hozzák: 
A képviselő-testület alapítványt hoz létre, településfejlesztési feladatok ellátására. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős: polgármester 
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Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 
küldött 4 határozati javaslatot, melyet kérik hogy fogadjunk el. 
A társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása az első javaslat, a második a 
a társaság működéséhez szükséges szabályzatokat vegyük tudomásul, a harmadik a társaság 
2012. gazdasági évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját és mérlegét 
fogadjuk el, a negyedik pedig a társaság jegyzett tőkéjének készpénz útján történő felemelését 
fogadja el a testület. 
Kérem mondjanak véleményt. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Javasolom fogadjuk el a határozati javaslatokat. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Nincs sok választásunk, fogadjuk el a határozati javaslatokat. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 4 határozati javaslattal. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatokat hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
58/2013.(III.19.) h a t á r o z a t a 
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. március 29. 
napján megtartandó  taggyűlésén igennel szavazzon arra, hogy elfogadja a társaság Szervezeti 
és Működési Szabályzatát a jelen határozati javaslat 1. számú mellékletében foglaltaknak 
megfelelően. 
 
Határidő: 2013. április 28. az okiratok cégbírósági benyújtására 
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér Apc Községi Önkormányzat polgármestere  
 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
59/2013.(III.19.) h a t á r o z a t a 
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 működéséhez szükséges 
szabályzatokat tudomásul vegye. 
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Határidő: 2013. április 28. az okiratok cégbírósági benyújtására 
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér Apc Községi Önkormányzat polgármestere  
 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
60/2013.(III.19.) h a t á r o z a t a 
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 2012. gazdasági évre vonatkozó számviteli törvény 
szerinti beszámolóját és mérlegét elfogadja. 
 
Határidő: 2013. április 28. az okiratok cégbírósági benyújtására  
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér Apc Községi Önkormányzat polgármestere  
 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
61/2013.(III.19.) h a t á r o z a t a 

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  3.500.000,-Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer forint pénzbeli 
hozzájárulással történő felemelésére az alábbiak szerint: 

 
A felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság taggyűlése: 

 
Nagyréde Községi Önkormányzatot � képviseli: Balázs József polgármester, székhelye: 
3214 Nagyréde, Fő út 4.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig,  
 
Vámosgyörk Községi Önkormányzatot � képviseli: Gedei Zoltán polgármester, székhelye: 
3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.;  jelöli 100.000-Ft, azaz Egyszázezer forint összeg 
erejéig,  
 
Hatvan Város Önkormányzata tagot� képviseli: Szabó Zsolt polgármester, székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.;  jelöli 1.700.000-Ft, azaz Egymillió-hétszázezer forint összeg 
erejéig, Hatvan Város Önkormányzata a tőkeemelés során elsőbbségi jogával kíván 
élni az 1.700.000-Ft, azaz Egymillió-hétszázezer forint összeg tekintetében 
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Jászfényszaru Város Önkormányzat tagot � képviseli: Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester, székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.;  jelöli 1.600.000-Ft, azaz 
Egymillió-hatszázezer forint összeg erejéig, Jászfényszaru Város Önkormányzata a 
tőkeemelés során elsőbbségi jogával kíván élni az 1.600.000-Ft, azaz Egymillió-
hatszázezer forint összeg tekintetében 

 
Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata tag törzsbetétjének összeg 
11.700.000,-Ft összeg, míg Jászfényszaru Város Önkormányzata tag törzsbetétje 
9.000.000,Ft összeg lesz. 

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 3.500.000,- 
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. 
 
Nagyréde Községi Önkormányzat � képviseli: Balázs József polgármester, székhelye: 3214 
Nagyréde, Fő út 4,  
 
Vámosgyörk Községi Önkormányzat � képviseli: Gedei Zoltán polgármester, székhelye: 
3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25,  
 
Hatvan Város Önkormányzata tag� képviseli: Szabó Zsolt polgármester, székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.;  
 
Jászfényszaru Város Önkormányzat tag � képviseli: Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester, székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.; 

 
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. 
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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 
19.000.000,-Ft, azaz Tizenkilencmillió forint összegű törzstőkéje 22.500.000,-Ft, 
azaz Huszonkettőmillió-ötszázezer 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, Szepes Béla u. 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Dr. Bulcsu 
Elemért  Apc Községi Önkormányzat Polgármesterét arra, hogy a nonprofit kft. soron 
következő, 2013. március 29. 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. április 28. az okiratok cégbírósági benyújtására 
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér Apc Községi Önkormányzat polgármestere  
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 17,10 órakor bezárja. 
 

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


