
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015. május 4-én 16,45 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében  
               megtartott – rendkívüli képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirend: 1. Az önkormányzat 2014. évi pénzforgalmi mérlege
                   2. Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése 
                       Társulás 2014. évi zárszámadása.
 Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 

eszközbeszerzésekkel című projekt jóváhagyása
                   3. Polgármesteri Hivatal tetőfelújításra árajánlatok
                   4. Leendő ipari park

Adás-vétel Varga Jánossal
                   5. Egyebek -  8. osztályosok kérése bankett megtartásához
                                      -  Általános iskola karbantartási és felújítási munkák tervezése

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javasolom az alábbi napirendi pontokat:
1. Az önkormányzat 2014. évi pénzforgalmi mérlege
2. Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése 
    Társulás 2014. évi zárszámadása.
    Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 
    eszközbeszerzésekkel című projekt jóváhagyása
3. Polgármesteri Hivatal tetőfelújításra árajánlatok,
4. Leendő ipari park
    Adás-vétel Varga Jánossal
5. Egyebek -  8. osztályosok kérése bankett megtartásához
                   -  Általános iskola karbantartási és felújítási munkák tervezése
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a javasolt napirendi pontokkal.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják a javasolt napirendi 
pontokat.

     1./  Napirend: Az önkormányzat 2014. évi pénzforgalmi mérlege

Juhász István polgármester
Az önkormányzat 2014. évi pénzforgalmi mérlegét a pénzügyi bizottság megtárgyalta, kérem 
a bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2014. évi zárszámadást és javasolja a testületnek 
elfogadásra az alábbi számokkal:
Bevétel 406.797 eFt, kiadás 367.512 eFt, tartalék 39.285 eFt.



-    220      -

Juhász István polgármester
Van-e kérdés, észrevétel a szárszámadással kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet az önkormányzat 2014. 
évi pénzforgalmi mérlegével.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják:

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetése zárszámadásáról és a 

pénzmaradvány felosztásáról

(A rendelet teljes és hatályos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Nagyné Székely Hedvig pénz. csop.vez.
Az  Államkincstárral  történő  elszámolás  szerint  a  2014.  december  31-i  pénzmaradvány 
44.824.282,- Ft-ra módosul. Fentiek értelmében a 2015. évi tartalék a mai napon15.548 eFt.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 2015. évi költségvetésünk módosításával.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – az alábbi rendeletet alkotják:

APC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

9/2015.(V.04.) önkormányzati rendelete a

2015. évi Költségvetésről szóló
2/2015.(II.09.) önkormányzati rendelet

módosításáról

/A rendelet teljes és hatályos szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva./

         2./  Napirend: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése 
                                 Társulás 2014. évi zárszámadása.
                                 Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 
                                 eszközbeszerzésekkel című projekt jóváhagyása.
  
Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság szintén megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodási  Fejlesztése  Társulás  2014.  évi  zárszámadását,  kérem  a  bizottság  elnökét  a 
javaslatukat terjessze a testület elé. 
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Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A  kiküldött  3  határozati  javaslatot  megtárgyalta  a  bizottság  és  javasolja  elfogadásra  a 
testületnek.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a 3 határozati javaslattal.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatokat hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

41/2015. (V.04.) h a t á r o z a t a
Apc  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadta  ezen  határozat 
mellékletét  képező,  a  Hatvan  és  Környéke  Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik:

a)  finanszírozási  műveletek  bevételével  és  pénzforgalom  nélküli  bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét        409 946 e Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét  392 550 e Ft-ban
állapítja meg.

A  bevételek  és  kiadások  megbontása  a  társulás  vonatkozásában  az  1.  sz.  mellékletben 
találhatóak.

Egyenleg: 17 396 e Ft

A  képviselő-testület  felhatalmazza  Juhász  Istvánt  Apc  Községi  Önkormányzat 
Polgármesterét,  hogy  a  társulási  tanács  ülésén  a  Hatvan  és  Környéke  Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodási  Fejlesztése  Társulás  2014.  évi  zárszámadása  Beszámoló  a 
Társulás  2014.  évi  gazdálkodásáról  és  annak  pénzügyi  teljesítéséről  elfogadása  tárgyában 
szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2015.05.10.

Felelős:     Apc község polgármestere

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

42/2015. (V.04.) h a t á r o z a t a
Apc  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadta  a  Hatvan  és 
Környéke  Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodási  Fejlesztése Társulás  2014.  évi 
zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

A  Hatvan  és  Környéke  Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodási  Fejlesztése Társulás 
pénzmaradványa: 17 396 e Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra: 
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 helyi adók, egyéb vám, illeték, adójellegű kiadások: 3131 e Ft

 vásárolt termékek és szolgáltatások: 14 265 e Ft

A  képviselő-testület  felhatalmazza  Juhász  Istvánt  Apc  Községi  Önkormányzat 
Polgármesterét,  hogy  a  társulási  tanács  ülésén  a  Hatvan  és  Környéke  Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodási  Fejlesztése  Társulás  2014.  évi  zárszámadása  Beszámoló  a 
Társulás  2014.  évi  gazdálkodásáról  és  annak  pénzügyi  teljesítéséről  elfogadása  tárgyában 
szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2015. 05.10.

Felelős: Apc község polgármestere

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

43/2015. (V.04.) h a t á r o z a t a
Apc  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Hatvan  és  Környéke  Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 413 758 e Ft főösszeggel 
elfogadja.

A Társulás vagyonmérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  Juhász  Istvánt  Apc  Községi  Önkormányzat 
Polgármesterét,  hogy  a  társulási  tanács  ülésén  a  Hatvan  és  Környéke  Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodási  Fejlesztése  Társulás  2014.  évi  zárszámadása  Beszámoló  a 
Társulás  2014.  évi  gazdálkodásáról  és  annak  pénzügyi  teljesítéséről  elfogadása  tárgyában 
szavazati jogát e határozatnak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2015. 05.10.

Felelős: Apc község polgármestere

Juhász István polgármester
A  pénzügyi  bizottság  szintén  megtárgyalta  a  Hatvan  és  környéke  hulladékgazdálkodási 
rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel című projekt jóváhagyása tárgyában kiküldött 
határozati javaslatokat, kérem a bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovizs Ferenc biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta a 2 határozati javaslatot és elfogadásra javasolja a testületnek.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a határozati javaslatokkal.
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A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatokat hozzák:
 
APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

44/2015. (V.04.) 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  akként  határoz,  hogy  a  társulási 
tanácsülés  soron  következő  ülésén  szavazatával  támogatja  a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 
azonosítószámú pályázat részeként a támogatás növelése iránti kérelmét.
A  Képviselő  testület  a  jelen  előterjesztésben  foglalt  és  a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 
azonosítószámú  pályázat  keretében  tervezett  kiegészítő  beruházás  megvalósításához 
szükséges 520.598.650,- Ft többlettámogatást, valamint az  ahhoz kapcsolódó 56 771 950 Ft 
önerő  szükségességét  Apc  községre  eső  878.378,-  Ft  önerő  összegével  együtt  tudomásul 
veszi.
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász István Urat, mint Apc 
község Polgármesterét, hogy Társulás Társulási Tanács tagjaként Apc Községi Önkormányzat 
képviseletében  a  társulási  tanácsi  ülésen  jelen  határozatnak  megfelelően  szavazati  jogát 
gyakorolja.

Határidő: 2015.05.10.

Felelős: Apc Község polgármestere

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

45/2015. (V.04.) 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  akként  határoz,  hogy  a  társulási 
tanácsülés  soron  következő  ülésén  szavazatával  támogatja  a  KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 
azonosítószámú  pályázat  vonatkozásában  az  520.598.650,-  Ft-al  megnövekedett  projekt 
összköltségéhez  szükséges  9,832844%  mértékű,  azaz  56 771 950,-  Ft  összegű  önerő 
biztosítása érdekében pályázat benyújtását az EU Önerő Alaphoz. 

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Juhász István Urat, mint Apc 
község  Polgármesterét,  hogy  Társulás  Társulási  Tanács  tagjaként  Apc  Község 
Önkormányzata  képviseletében  a  társulási  tanácsi  ülésen  jelen  határozatnak  megfelelően 
szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2015. 05.10.

Felelős: Apc Község polgármestere
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     3./ Napirend: Polgármesteri Hivatal tetőfelújításra árajánlatok

Juhász István polgármester
A hivatal tetőfelújításra beérkezett árajánlatokat szintén megtárgyalta a pénzügyi bizottság, 
kérem a bizottság elnökét, javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta az árajánlatokat és javasolja a testületnek, hogy napolja el a döntést.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a hivatal tetőfelújítását később 
tárgyaljuk.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

46/2015. (V.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Polgármesteri Hivatal tetőfelújításának lehetőségét 
és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület tagjai későbbi időpontban dönt a kérdésben.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős:  polgármester

        4./ Napirend:  8. osztályosok kérése bankett megtartásához

Juhász István polgármester
A ballagó  8.  osztályos  tanulók  a  bankett  megtartásához  szeretnék,  ha  a  konyha  dolgozói 
készítenék el az ételeket és azt az ebédlőben tudnák elfogyasztani. A testület hozzájárulását 
kérik ehhez.
Javasolom járuljunk hozzá, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

47/2015. (V.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a 8. osztályos ballagó diákok kérését és az alábbi 
határozatot hozzák:
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A  képviselő-testület  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  a  pedagógusoktól  történő  búcsúzó 
bankett  megtartásához  az  ételeket  a  Központi  Konyha  dolgozói  készítsék  el  és  azt  az 
ebédlőben fogyasszák el. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetteket tájékoztassa.

Határidő: 2015.05.20.

Felelős:  polgármester

        5./ Napirend:  Általános iskola karbantartási és felújítási munkák tervezése.

Juhász István polgármester
A pénzügyi  bizottság  megtárgyalta  a  felújítási  munkák  tervezését  az  iskolában,  kérem a 
bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc     pénz. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az általános iskola kérését és javasolja a testületnek, hogy 
a régi iskola épületének 2 bejárati ajtó cseréjére és az ablakok cseréjére is kérjen árajánlatot és 
utána döntsön a kérdésben.
Az új  iskola  épületének  villamos  hálózat  felújítására  is  javasol  árajánlatot  kérni  és  utána 
döntsön a kérdésben.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a bizottság javaslataival. 
Először,  ki  ért  egyet  abban,  hogy  a  régi  iskola  épületének  2  bejárati  ajtó  és  az  ablakok 
cseréjére is kérjünk árajánlatot és utána döntsünk a kérdésben.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

48/2015. (V.04.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  az  iskola  felújítási,  karbantartási  munkáinak 
tervezését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a régi iskola épületének 2 bejárati ajtó és az ablakok cseréjére árajánlatot 
kér és utána dönt a kérdésben.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.06.04.

Felelős:  polgármester
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Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal a bizottsági javaslattal, hogy az új iskola 
épületének villamos hálózat felújítására is kérjünk árajánlatot és utána döntsünk a kérdésben.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

49/2015. (V.04.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  az  iskola  felújítási,  karbantartási  munkáinak 
tervezését és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület  a  új  iskola  épületének  villamos  hálózat  felújítására  árajánlatot  kér  és 
utána dönt a kérdésben. és utána döntsünk a kérdésben.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.06.04.

Felelős:  polgármester

      6./ Napirend: Pénzügyi bizottság javaslatai

Juhász István polgármester
A  pénzügyi  bizottság  tárgyalta  a  nyári  gyermekétkeztetési  támogatásra  pályázat 
benyújtásának lehetőségét, kérem a bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület 
elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A bizottság megtárgyalta a gyermekétkeztetési pályázat lehetőségét, a bizottság nem javasolja 
a pályázat benyújtását, a feltételeket nem tudja a testület teljesíteni.

Juhász István 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

50/2015. (V.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a nyári gyermekétkeztetésre pályázat benyújtásának 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület nem pályázik nyári gyermekétkeztetésre.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetteket tájékoztassa.
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Határidő: 2015.06.04.

Felelős:  polgármester

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság tárgyalta a bölcsődébe kültéri játékok vásárlásának lehetőségét, kérem a 
bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a bölcsődébe kültéri játékok vásárlásának lehetőségét és 
javasoljuk  a  testületnek,  hogy  100.000,-Ft  összegben  vásároljon  kültéri  játékokat  a 
bölcsődébe.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselő-testület tagjait szavazzanak, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatával.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

51/2015. (V.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a községi bölcsődébe kültéri játékok vásárlásának 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  100.000,-Ft  összegben  vásárol  kültéri  játékokat  a  községi  bölcsőde 
részére.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.06.04.

Felelős:  polgármester

Juhász István polgármester
A pénzügyi  bizottság  a  KRESZ táblák  pótlásáról  is  tárgyalt,  kérem a  bizottság  elnökét  a 
javaslatukat terjessze a testület elé.  

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A  bizottság  javasolja  a  testületnek,  hogy  300.000,-Ft-tot  különítsen  el  a  KRESZ  táblák 
pótlására. 

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a pénzügyi bizottság javaslatával. 

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

52/2015. (V.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a községben KRESZ táblák pótlásának lehetőségét 
és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület 300.000,-Ft-tot különít el a községben KRESZ táblák pótlására. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős:  polgármester

     7./ Napirend: Ipari park létesítése.

Juhász István polgármester
Ez  a  mostani  megállapodás  az  utolsó,  szerdáig  választ  kell  adnunk.  A  rendezési  terv,  a 
telekmegosztás, minden készen van. Egy kérése van a cégnek, hogy ha valamilyen okból nem 
jön létre a beruházás, akkor visszavásároljuk a területet tőlük.

Klajzsovics Ferenc képviselő
A megállapodást át kell nézni jogász szemmel.

Mészáros Józsefné képviselő
Javasolom, hatalmazzuk fel a polgármestert, hogy írja alá a megállapodást.

Juhász István polgármester
A megállapodás aláírásával kapcsolatban név szerint szavazást kérek.
Kérem aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

53/2015. (V.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai egyhangúan egyetértenek a név szerinti szavazással az ipari park 
létesítésével kapcsolatos megállapodás aláírása ügyében.

Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselő-testület  tagjait  név  szerint  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a 
megállapodást a CSABAcast Kft.-vel - az ingatlan adásvétel és településrendezés tárgyában – 
aláírjam, azzal a megjegyzéssel, hogy a Major vételára 200 e EURÓ 60 millió Ft-nál több 
nem lehet.
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A képviselő-testület tagjai – név szerint szavazással – 
Klajzsovics Ferenc képviselő igen
Mészáros Józsefné képviselő igen
Körömi Kázmér képviselő igen
Jancsó István képviselő igen
Gémes Virág Ágnes képviselő igen
Halmai László alpolgármester igen
Juhász István polgármester igen   az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

54/2015. (V.04.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  CSABAcast  Kft.-vel  kötendő  megállapodás 
aláírásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület megbízza polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2015.05.05.

Felelős:  polgármester

Juhász István polgármester
Döntenünk kell még abban, hogy megvásároljuk Varga Jánostól és Varga Gerdától az apci 
075/1,075/2, 084/6, 084/7 és 084/8 hrsz.-ú  legelő 4-es besorolású ingatlanokat.  Javasolom 9 
millió Ft-os keretösszeget határozzunk meg, ebben benne van az apci 075/1 és 075/2 legelő 4-
es besorolású ingatlanok megvétele Varga Gerdától  2.000.000,-Ft összegben, az apci 084/6, 
084/7  és  084/8  hrsz.-ú  legelő  4-es  besorolású  ingatlanok  megvétele  Varga  Jánostól 
6.224.400,-Ft összegben. A fennmaradó összeg a szerződéskötés díját, a földhivatali eljárás 
költségét, ill. a termőföld végleges más célú hasznosításának földvédelmi járulékát foglalja 
magában.
Erről már beszültünk, van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban. 
Amennyiben  nincs,  kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  az  előbb  felsorolt 
ingatlanok megvételével.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

55/2015. (V.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjait megtárgyalták az apci 075/1,075/2, 084/6, 084/7 és 084/8 hrsz.-ú 
legelő  4-es  besorolású  ingatlanok  megvásárlásának  lehetőségét  és  az  alábbi  határozatot 
hozzák:
A  képviselő-testület  9.000.000,-Ft  keretösszeget  határoz  meg  a  fenti  ingatlanok 
megvásárlására és az egyéb járulékos költségekre az alábbi bontásban:
-   Az  apci  075/1  és  075/2  legelő  4-es  besorolású  ingatlanokat  2.000.000,-Ft  összegben 
megvásárolja Varga Gerda 3031 Zagyvaszántó, Ady E. út 9. sz. alatti lakostól.
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-  Az apci 084/6, 084/7 és 084/8 hrsz.-ú legelő 4-es besorolású ingatlanokat 6.224.400,-Ft 
vételárért megvásárolja Varga János 3031 Zagyvaszántó, Ady E. út 9. sz. alatti lakostól. 
Az  eladók  vállalják,  hogy  2015.  május  22.  napjáig  az  ingatlanok  tulajdonlapjait 
tehermentesítik.
-  A fennmaradó összeg a szerződéskötés díját, a földhivatali eljárás költségét, ill. a termőföld 
végleges más célú hasznosításának földvédelmi járulékát foglalja magában. 

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
A pénzügyi  bizottság  tárgyalta  azt  a  kérést  is,  miszerint  a  művelődési  ház  udvarán  lévő 
játszótéren a bébi hintát pótolni kellene.
Kérem a bizottság elnökét, hogy a javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A bizottság  javasolja  a  testületnek,  hogy vásároljanak egy bébi  hintát  a  játszótérre,  max. 
52.000,-Ft összegben.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a művelődési ház udvarán lévő 
játszótérre vásároljunk egy bébi hintát max. 52.000,-Ft értékben.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

56/2015. (V.04.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a művelődési ház udvarán lévő játszótérre bébi hinta 
vásárlásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület  a  művelődési  ház  udvarán  lévő  játszótérre  vásárol  1  db  bébi  hintát, 
maximum 52.000,-Ft összegben.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős:  polgármester

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 17,25 órakor bezárja.

kmft.

Juhász István dr. Zsiga Szilvia
polgármester         jegyző


