
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. április 24-én 15,00 órakor Apc községi Önkormányzat  
               rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív alapján 
                          
Napirend:  
 
1. Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás működésével kapcsolatos döntés. 

 
Dr. Bulcsu Elemér  polgármester 
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja. Javaslatot tesz a fenti  napirendi pontra.  
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan elfogadják a javasolt napirendi 
pontot. 
 
1./  Napirend: Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás működésével kapcsolatos 
                        döntés. 

 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
2013. április 2-án lejárt a Hatvan s Térsége Beruházó Víziközmű Társulat, a Hatvan és 
Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás, valamint a Társulatban és a Társulásban részt vevő 
tag önkormányzatok által az érdekeltségi egységek megelőlegezésére vonatkozó a 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel megkötött hitelszerződés teljesítési határideje. A 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel megkötött hitelszerződés lejáratának módosítása vált 
szükségessé. A beruházás folyamatában már most megállapítható, hogy kevesebb érdekeltségi 
egység folyt be, mint a tervezett, így a pénzintézettel fennálló hitelszerződés 
meghosszabbítása vált szükségessé. Az előzetes egyeztetések alapján 2013. május 16. napjáig 
indokolt a szerződés lejáratának módosítása. 
Van-e kérdés, észrevétel. 
Ha nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a hitelszerződés lejárata 
módosításra kerüljön. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
62/2013.(IV.24.) h a t á r o z a t a 
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás tagja akként dönt, hogy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társulás és a 
tagönkormányzatok által a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel 2010. augusztus 13. napján 
megkötött hitelszerződés lejárata módosításra kerüljön, akként, hogy a lejárati idő 2013. 
május 16. napja legyen és felhatalmazza Dr. Bulcsu Elemért Apc Község polgármesterét, 
hogy a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel 2010. augusztus 13. napján megkötött 
hitelszerződést módosító szerződést az önkormányzat nevében aláírja és az önkormányzatot 
az eljárásban teljes jogkörrel képviselje. 
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Határidő: folyamatos 
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 15,20 órakor bezárja. 
 
 
 

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


