
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. június 27-én 15,00 órakor Apc község Önkormányzatának � a polgármesteri  
                hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli  képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív alapján 
                         Gellénné Rezsnyák Erika képviselő jelezte távolmaradását 
                         Kovácsné Juhász Éva képviselő jelezte távolmaradását 
                         Klajzsovics Ferenc képviselő jelezte távolmaradását 
 
Napirend:  
1. Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás    

 társulási megállapodás módosítása. 
2. Benyák Zsolt kérelme. 
3. Egyebek 
 
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: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése  
                            Társulás társulási megállapodás módosítása. 
 
Dr. Bulcsu Elemér  polgármester 
A 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályon kívül helyezte a helyi önkormányzatokról 
társulásairól és együttműködéséről szóló törvényt, és ezzel egyidejűleg a jogalkotó  a helyi 
önkormányzatok társulásainak szabályait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezete illesztette be. 
 
Tekintettel a fenti jogszabályi változásra, szükségessé vált Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás megállapodásának felülvizsgálata.  
 
A társulási megállapodás alábbi pontjainak módosítása vált szükségesé: 

-  I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE , 
-  VI. ÜZEMELTETÉS fejezetét az alábbi bekezdéssel javasoljuk kiegészíteni, 
- VIII./1. A Társulási Tanács fejezet 1. és 2. bekezdéséhez, 
- VIII./1.2. A Társulási Tanács működése fejezet 10. bekezdéséhez, 
- XII./1. A szerződés felmondása fejezetéhez, 
- XII/1. A társulásból való kiválás, 
- XV. Záró Rendelkezések fejezetéhez. 

Az előterjesztést mindenki megkapta, a társulásban részt vevő valamennyi települési önkormányzat 
képviselő-testületének  a jelen előterjesztést meg kell tárgyalnia és a társulási megállapodás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét el kell fogadnia és magára nézve kötelezőnek el 
kell ismernie. 
Van- e kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban. 
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Ha nincs, kérem képviselő-testületet, hogy a fenti tárgyú előterjesztést és határozati 
javaslatokat fogadjuk el.   
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
110/2013(VI.27.) h a t á r o z a t a 
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  Tanácsa 
akként dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 87.§-95.§ pontjában foglalt rendelkezésekre való tekintettel elfogadja a jelen 
előterjesztés mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodás szövegét.  
 
Határidő: 2013. július 1. (a megállapodás aláírására)  
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
 
 

2. Napirend: Benyák Zsolt kérelme. 
 
Dr. Bulcsu Elemér  polgármester 
Benyák Zsoltnak június 30-ai határidővel el kell hagynia az Erzsébet tér  9.sz. alatti, általa 
eddig bérelt önkormányzati lakást. Lakásbérleti szerződése felmondásra került.  
Kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy maradhasson. Szóban elmondta, hogy vállalja 
a TIGÁZ szabálytalan vételezés miatti pénzbüntetésének részletekben történő megfizetését az 
önkormányzat részére. 
Havi 20.000,-Ft összeggel kifizeti a tartozását Benyák Zsolt, ezt az ígéretet tette.  
Ez év augusztusban meglesz az 1 éves munkaviszonya, akkor tud hitelt felvenni és akkor egy 
összegben fizetné ki a tartozását. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Mit tudunk tenni, milyen lehetőségeink vannak. 
 
Dr. Bulcsu Elemér  polgármester 
Javasolom, hogy fizesse a havi 20 eFt-ot és ha 1 hónappal is elmarad, akkor azonnal költöznie 
kell.  
 
Juhász István alpolgármester 
Egyetértek polgármester úr javaslatával. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Adjuk meg  a lehetőséget neki még utoljára, fizesse a 20 eFt-ot. A kilakoltatáshoz csak akkor 
járulok hozzá, ha minden képviselő jelen van és egyenként szavaz. 
 
Kovács István képviselő 
Adjuk meg utoljára az esélyt neki. 
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Dr. Bulcsu Elemér  polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy Benyák Zsolt maradhat az 
önkormányzati lakásban, havi 20 eFt-tal visszafizeti az önkormányzatnak a TIGÁZ-hoz 
befizetett büntetést és az ehhez kapcsolódó egyéb költségeket, amik a szabálytalan 
gázvételezése következtében keletkeztek. Ha augusztusban sikerül hitelt felvennie, egy 
összegben kifizetheti a még hátralévő tartozását.  Ha az adott részlettel elmarad, akkor a 
hónap végéig (az elmaradás hónapja) ki kell költöznie a lakásból. A részleteket minden hó 15. 
napjáig kell a takaréknál befizetnie és az erről szóló bizonylatot a hivatalban be kell mutatnia.  
Kérem a képviselőket szavazzanak. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
111/2013(VI.27.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület megtárgyalta Benyák Zsolt kérelmét és az alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy Benyák Zsolt maradhasson az Apc, Erzsébet tér 9. szám 
3. ajtó alatti önkormányzati lakásban, azzal a feltétellel, hogy a szabálytalan gázvételezés 
miatti pénzbüntetést és az ehhez kapcsolódó gázmérőcsere költségeit, összesen 474. 588,-Ft-
ot köteles megfizetni az Önkormányzat részére az alábbi bontásban: 23 x 20.000,- és 1 x 
14.588,- Ft. Az esedékes részletet minden hónap 15. napjáig a Hatvan és Vidéke 
Takarékszövetkezet Apci Kirendeltségén kell befizetnie, melynek bizonylatát ezt követően be 
kell mutatnia a polgármesteri hivatalban. Benyák Zsoltnak ha az adott részlettel elmarad, 
akkor a hónap végéig (az elmaradás hónapja) ki kell költöznie a lakásból.  
Megbízzák a polgármestert és a jegyzőt a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: 2013. július 10.  
 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér  polgármester 
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Tanácsa 
Felügyelő Bizottságába bizottsági tagot kell delegálnunk, javasolom Varga Jánost, beszéltem 
vele, vállalja a tisztséget.  
Van-e más javaslat ?  Ha nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 
javaslatommal. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
112/2013.(VI.27.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás Tanácsa Felügyelő Bizottságába bizottsági tag delegálását és 
az alábbi határozatot hozzák: 
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A képviselő-testület tagjai Apc Községi Önkormányzat részéről a Felügyelő Bizottságba 
Varga János 3032 Apc, Fő u. 38.sz. alatti lakost delegálja. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: 2013. július 1.  
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
 
 
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 
 
 
 


