
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának � a polgármesteri  
                hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli  képviselő-testületi üléséről. 
 
Jelen vannak: jelenléti ív alapján 
                         Kovácsné Juhász Éva képviselő jelezte távolmaradását 
   Kovács István képviselő jelezte távolmaradását 
                         Gellénné Rezsnyák Erika képviselő jelezte távolmaradását 
 
Napirend:  

1. Csatorna-beruházás hitele 
2. KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú pályázat 
3. Bölcsődei Alapítvány kuratóriumának megválasztása 
4. Apci Gyöngyszem Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
5. 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: Csatorna-beruházás hitele 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A pénzügyi bizottság részletesen, több ülésen áttárgyalta a csatorna beruházás hitelének 
finanszírozási lehetőségeit, ill. a visszafizetést és javasolja a testületnek, hogy ne éljen a 
hosszabbítás lehetőségével, hanem a hitel lejáratakor fizesse azt ki. A Víziközműnél lévő 
alszámláinkon durván 122 millió Ft van, ehhez 16 milliót kell hozzátenni a 
költségvetésünkből. 
Van-e kérdés, észrevétel ?  Ha nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 
bizottság javaslatával.   
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
122/2013.(VII.15.) h a t á r o z a t a 
Apc községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Térsége Beruházó 
Víziközmű Társulat által felvett hitelkeret Apc községre eső részének visszafizetési 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:  
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A képviselő-testület Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat által felvett 187596 
RB04 referencia számú hitelkeretből felhasznált Apcra eső 138.352.549,-Ft részesedést a hitel 
lejáratakor visszafizeti, a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat apci alszámláinak 
egyenlegéből és a fennmaradó részt az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséből. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetteket tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér Apc község polgármestere 
 
 

   2./ Napirend: KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú pályázat 
 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás által 
benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú �Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése� című pályázattal 
kapcsolatban kellene 4 határozatot hoznunk.  
/Polgármester úr felolvassa az előterjesztést./ 
Kérem mondjanak véleményt, észrevételt. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Részemről semmi akadálya, javasolom fogadjuk el a 4 határozati javaslatot. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
Egyetértek a határozati javaslatokkal fogadjuk el.  
 
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 
 
123/2013.(VII.15.) h a t á r o z a t a 
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú 
�Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, 
informatikai korszerűsítése� c. pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be.  
A képviselő-testület jelen határozat keretében felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási 
tanács ülésén szavazati jogát a jelen határozatban foglaltak szerint gyakorolja. 
 
Határidő: 2013. július 22. (a pályázat benyújtására)  
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér Apc község polgármestere 
 
 



-  130  - 
 
 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
124/2013.(VII.15.) h a t á r o z a t a 
Apc községi Önkormányzat  Képviselő-testülete támogatja Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének azon döntését, hogy a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás által benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú �Települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai 
korszerűsítése� c. pályázati konstrukcióhoz szükséges önerőt, maximum: 32.690.000 Ft-ot  
Hatvan Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2013. július 21. 
 
Felelős: Apc község polgármestere 
 
 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
125/2013.(VII.15.) h a t á r o z a t a 
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú �Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése� c. pályázati konstrukció 
benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a közbeszerzési eljárások 
műszaki tartalmának összeállítása, valamint a közbeszerzési tanácsadóként közreműködők 
kiválasztása esetén a legkedvezőbb ajánlatot tevő kerüljön elfogadásra és Dr. Bulcsu Elemér 
Apc község  polgármestere a Társulási Tanács ülésén ennek megfelelően szavazati jogot 
gyakoroljon. 
 
Határidő: 2013. július 21. 
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér Apc község polgármestere 
 
 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
126/2013.(VII.15.) h a t á r o z a t a 
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a KEOP-
1.1.1/C/13. kódszámú �Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának 
fejlesztése, informatikai korszerűsítése� c. pályázati kiírásra a társulás által benyújtott 
konstrukcióhoz szükséges közbeszerzési eljárások előkészítésre kerüljenek és Dr. Bulcsu 
Elemér Apc község  polgármestere a Társulási Tanács ülésén ennek megfelelően szavazati 
jogot gyakoroljon. 
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Határidő: 2013. július 21. 
 
Felelős: Dr. Bulcsu Elemér Apc község polgármestere 
 

 
  3./ Napirend: Bölcsődei Alapítvány kuratóriumának megválasztása 

 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
A Bölcsődei alapítvány kuratóriumának tagjait kellene megválasztani, kérem a képviselőket 
javasoljanak személyeket. 1 elnök, 1 titkár és 3 tag kellene a kuratóriumba. 
 
Klajzsovics Ferenc képviselő 
A kuratórium elnökének javasolom Mészáros Józsefné képviselőt, titkárnak egy hivatali 
dolgozót , tagoknak pedig a bölcsőde vezetőt és 2 gondozónőt. 
 
Juhász István alpolgármester 
Egyetértek, én is javasolom Mészáros Józsefnét elnöknek. 
 
Mészáros Józsefné képviselő 
Vállalom az elnöki tisztséget. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Titkárnak Varga Andrásnét, tagoknak Benusné Nagy Esztert, Szarvas Zsuzsannát és Boroskai 
Lászlónét  javasolom.  
Aki egyetért a javasolt személyekkel, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
127/2013.(VII.15.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai a Bölcsődei Alapítvány Kuratóriumának tagjainak az alábbi 
személyeket választja: 
Kuratórium elnöke:  Mészáros Józsefné képviselő (3032 Apc, Rózsa u. 41.sz.)  
Titkár:                       Varga Andrásné  (3032 Apc, Orgona u. 5.sz.) 
Tagok:                       Benusné Nagy Eszter (3032 Apc, József A. u. 10.sz.)  
                                  Boroskai Lászlóné (3032 Apc, Rózsa u. 13. ) 
                                  Szarvas Zsuzsanna (3032 Apc, Fő u. 9.sz.) 
Megbízzák a polgármestert és a jegyzőt, hogy a bölcsődei alapítvány további ügyében 
eljárjon. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős:  polgármester, jegyző 
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4./  Napirend:  Apci Gyöngyszem Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Az Apci Gyöngyszem Óvoda Alapító Okiratát módosítani szükséges, mivel névváltozás 
történt. Megkérem a jegyzőnőt a napirenddel kapcsolatban mondjon pár szót. 
 
dr. Zsiga Szilvia jegyző 
Az óvoda nevét a 94/2013.(VI.11.)sz. határozattal már módosította a testület.  Mivel a név 
módosult, ezért az Alapító Okiratot is szükséges módosítani névváltozás miatt,  2013. július 
15-től. 
 
Dr. Bulcsu Elemér polgármester 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az óvoda Alapító Okiratának módosításával. 
 
A képviselő-testület tagjai � nyílt szavazással � egyhangúan az alábbi határozatot hozzák: 
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
 
128/2013.(VII.15.) h a t á r o z a t a 
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az óvoda Alapító Okiratának módosítását és az 
alábbi határozatot hozzák: 
A képviselő-testület elfogadja a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában az intézmény Alapító 
Okiratának módosítását 2013. július 15-től. 
Megbízzák a jegyzőt a határozatban foglaltakról intézkedjen. 
 
Határidő: folyamatos 
 
Felelős:  jegyző 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 9,00 órakor bezárja. 
 
 
 

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


