
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015. október 29-én 10,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében  
               megtartott –  képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján

Napirend: 
1. 2015. 9 havi pénzügyi teljesítés
2. Arany János tehetségkutató program
3. Palóc Nagyker ajánlata
4. Szociális tűzifa pályázat
5. Bölcsőde udvar felújítása
6. Helyi Iparűzési Adó rendelet 
7. Temetői rendelet módosítása
8. Polgárőr egyesület kérése
9. Orvosi ügyelet működése
10. Tájékoztató:  2403 (Apc-Petőfibánya) út

           2404 út felújítása
           KEOP 5.7.0 (ált. iskola) felújítása

11. Kérelmek:  Pusoma Miklós
       Márta Pálné
       Huczka Pálné
       Orosz Istvánné

12. Segélykérelmek
13. Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A napirendek tárgyalása előtt megkérdezem, a két ülés között történtekről szóló tájékoztatóval 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a meghívóban szereplő 
napirendi pontokkal.

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

     1./ Napirend: 2015. 9 havi pénzügyi tervteljesítés

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, kérem Klajzsovics Ferencet a bizottság 
elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2015. 9 havi pénzügyi tervteljesítést, jónak tartja és a 
jegyzőkönyvhöz mellékelt formában javasolja elfogadásra. 
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Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  az  önkormányzat  2015.  9  havi 
tervteljesítésével. 

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

119/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  2015.  9  havi  pénzügyi  tervteljesítést  és  azt  a 
jegyzőkönyvhöz mellékelt formában elfogadják.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A pénzügyi bizottság javasolja a testületnek, hogy a felhalmozási bevételen lévő 8 millió Ft-
tot csoportosítsa át a tartalékba, mivel a tartalékon nagyon kevés pénzünk van, 196 eft.

Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  költségvetésünkben  a 
felhalmozási bevételen lévő 8 millió Ft-tot csoportosítsuk át a tartalék alapba.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

120/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésben a felhalmozási bevételen lévő 8 millió Ft-tot 
átcsoportosítja a tartalék alapba. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen. 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

     2./ Napirend:  Arany János tehetségkutató program

Juhász István polgármester
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az Arany János tehetségkutató programban való részévtel 
lehetőségét, kérem a bizottság elnökét, hogy javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A pénzügyi  bizottság  megtárgyalta  a  napirendi  pontot  és  javasolja  a  testületnek,  hogy ne 
vegyen részt a programban.
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Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy az Arany János Tehetséggondozó 
Programban ne vegyünk részt.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

121/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták az Arany János Tehetséggondozó Programban való 
részvétel lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület nem kíván részt venni az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintetett tájékoztassa.

Határidő: 2015.11.29.

Felelős: polgármester

      3./ Napirend: Palóc Nagyker ajánlata

Juhász István polgármester
A Palóc Nagykereskedelmi Kft. /Salgótarján, Ipari park, Park út 9./ ingatlan megvételének 
felajánlását  a  pénzügyi  bizottság  szintén  megtárgyalta,  kérem  a  bizottság  elnökét  a 
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A  bizottság  megtárgyalta  az  Apc,  Bethlen  Gábor  út  33.sz.  alatti  ingatlan  megvételének 
felajánlását és nem javasolja megvásárolni az épületet.

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

122/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Palóc Nagykereskedelmi Kft. /Salgótarján, Ipari 
park, Park út 9./ Apc, Bethlen Gábor út 33.sz. alatti ingatlan megvételének felajánlását az 
alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület nem kívánja megvásárolni a felajánlott Apc, Bethlen Gábor út 33.sz. 
alatti telket és felépítményt. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet tájékoztassa.

Határidő: 2015.11.29.

Felelős: polgármester
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   4./ Napirend: Szociális tűzifa pályázat

Juhász István polgármester
Tájékoztatni szeretném a testületet, hogy a szociális tűzifa pályázaton 68 m3-t nyertünk, plusz 
12  m3-t  tudunk  még  vásárolni  hozzá  a  megszavazott  pénzkeretből.  A  szerződéskötés 
megtörtént  az  Egererdő  Erdészeti  Zrt.-vel,  pontosan  még  nem  tudjuk,  mikor  szállítják  a 
tűzifát. Összesen 80 m3-t tudunk szétosztani a rászorulók között. 
Ezt csak tájékoztatásul mondtam el a testületnek.

        5./ Napirend:  Bölcsőde udvar felújítása

Juhász István polgármester
A  pénzügyi  bizottság  megtárgyalta  a  napirendi  pontot,  kérem  a  bizottság  elnökét,  hogy 
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A  bizottság  megtárgyalta  a  bölcsőde  udvar  felújításának  lehetőségét  és  javasolják  a 
testületnek, hogy a tartalékalapból 300 eFt-tot biztosítson a bölcsőde udvar felújítására.

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

123/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a bölcsőde udvar  felújításának lehetőségét  és az 
alábbi határozatot hozzák:
A  képviselő-testület  a  községi  bölcsőde  udvarának  felújítására  300.000,-Ft-tot  biztosít  a 
tartalék alap terhére. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

       6./ Napirend: Helyi Iparűzési Adó rendelet 

Juhász István polgármester
Az ügyrendi bizottság és a pénzügyi bizottság is megtárgyalta a Helyi Iparűzési Adó rendelet 
tervezetet, kérem a bizottságok elnökeit, hogy javaslatukat terjesszék a testület elé.
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Gémes Virág ügyrendi biz. elnöke
A  bizottság  megtárgyalta  a  rendelet  tervezetet,  és  javasolja  elfogadásra  a  képviselő-
testületnek.
 
Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A  pénzügyi  bizottság  is  megtárgyalta  a  rendelet  tervezet  és  nem  javasolja  elfogadni  a 
testületnek.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, az iparűzési adó rendelet tervezetet az 
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke. 2000,-Ft/naptári nap 
összeggel fogadjuk el. 

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

Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2015.(X.29.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

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

     7./ Napirend: Temetői rendelet módosítása

Juhász István polgármester
Az ügyrendi és a pénzügyi bizottság szintén megtárgyalták a temetői rendelet módosítását, 
megkérem a bizottsági elnököket, hogy javaslatukat terjesszék a testület elé.

Gémes Virág ügyrendi biz. elnöke
Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a rendelet tervezetet és javasolja a testületnek változtatás 
nélkül elfogadásra.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A  pénzügyi  bizottság  is  megtárgyalta  a  rendelet  tervezetet  és  javasolja  elfogadásra  a 
testületnek,  a  ravatalozó  díja  3000,-Ft+ÁFA/elhalt,  tárolási,  hűtési  díj  1500,-Ft+ÁFA/nap 
összegekkel.

Körömi Kázmér képviselő
A temetőben a síkosság mentesítésre figyeljünk oda a ravatalozó környékén.

Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  a  temetők  rendjéről  szóló  rendelet 
módosításával.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi rendeletet alkotják
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Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2015.(X.29.) önkormányzati rendelete

1/2004.(II.02.) önkormányzati rendelettel,
5/2007.(III.13.) önkormányzati rendelettel,

6/2010.(V.20.) önkormányzati rendelettel és 
10/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelettel

módosított és egybeszerkesztett

a temetők rendjéről szóló 
1/2002.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

      8./ Napirend: Polgárőr egyesület kérése

Juhász István polgármester
A  pénzügyi  bizottság  ezt  a  napirendi  pontot  is  megtárgyalta,  kérem  a  bizottság  elnökét 
javaslatukat terjessze a testület elé.

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A pénzügyi  bizottság  megtárgyalta  a  polgárőrség  kérését  és  javasolja  a  testületnek,  hogy 
100.000,-Ft-tot  biztosítson  az  idősek  otthona  udvarában  egy  zárható  mobilgarázs  beton 
alapjának elkészítéséhez.

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:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

124/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Apc Polgárőr Egyesület kérését – pályázaton nyert 
Suzuki Vitara Allgrip Premium 1.6 típ. terepjáró gépkocsi tárolására garázs beton alapjának 
elkészítését - és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület 100.000,-Ft-tot biztosít az Idősek Napközi Otthonának udvarán /Apc, Fő 
út 8./ egy zárható mobilgarázs beton alapjának elkészítéséhez.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester
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         9./ Napirend: Orvosi ügyelet működése

Juhász István polgármester
A hatvani központi orvosi ügyelet finanszírozására kötött szerződés 2015.12.31-én lejár, így 
az egész ellátás megszűnik, erről tájékoztatott az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
Ugyanakkor  a  feladatot  ellátó  Orvosi  Ügyelet  Nonprofit  Kft.-vel  közbeszerzési  eljárás 
keretében lefolytatott 2016. december 31-ig érvényes feladat ellátási szerződéssel rendelkezik 
az intézmény. 
A fentiek alapján okafogyottá vált a napirend tárgyalása, mivel van érvényes szerződés 2016. 
végéig.

 
      10./ Napirend: Tájékoztató:  2403 (Apc-Petőfibánya) út

        2404 út felújítása
        KEOP 5.7.0 (ált. iskola) felújítása

Juhász István polgármester
Szeretném tájékoztatni a képviselőket, hogy a
2403  sz.  út  –  Apc-Petőfibánya  közötti  úttal  kapcsolatban  kedden  fognak  kátyúzni,  utána 
aszfaltoznak, ezt az ígéretet kaptam Csákó úrtól.
2404 sz.  út  –  a  vasúttól  a  Rákóczi  út  végéig  (buszforduló)  a  jövő héten  kész  lesz  az  út 
aszfaltozása.
KEOP 5.7.0  –  iskola  felújítása  elkezdődött,  november  30-ig  be  kell  fejezni.  A  műanyag 
ablakokat szállítják, az iskolát színezik, a jövő héten állványoznak, pörögnek az események. 

A 11. napirend a Kérelmek és a 12. napirend a Segélykérelmek tárgyalása idejére zárt ülést 
rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.  

Z á r t    ü l é s

     13./ Napirend: Egyebek

Klajzsovics Ferenc pénz. biz. elnöke
A  pénzügyi  bizottság  tárgyalt  a  karácsonyi  fényekről  és  javasolja  a  testületnek,  hogy 
250.000,-Ft-tot biztosítson a községbe karácsonyi fények vásárlására.

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

130/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  a  községbe  karácsonyi  fények  vásárlásának 
lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a karácsonyi fények vásárlására 250.000,-Ft-tot biztosít a tartalék alap 
terhére.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.12.10.

Felelős: polgármester

Juhász István polgármester
A  Hatvan  és  Térsége  Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú 
Korlátolt  Felelősségű  Társaság  küldött  6  db  határozati  javaslatot,  melyet  el  kellene 
fogadnunk, november 10-én lesz a társaság ülése. 
Az első határozat a társaság gazdasági és pénzügyi beszámolójának az elfogadása, a második 
határozat arról szól, hogy a társaság 2 telephelyet létesítsen Hatvanban, a harmadik határozat 
a társaság 2 fióktelepet létesítsen, a negyedik határozat Társaság jegyzett tőkéjének 100.000,-
Ft  pénzbeli  hozzájárulással  történő  felemelése,  az  ötödik  határozat  a  társasági  szerződés 
módosításának  elfogadásáról  szól,  a  hatodik  határozat  a  Társulás  és  Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság között megkötendő vagyonkezelési szerződésről szól.
Van-e kérdés, észrevétel a határozatokkal kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a határozati javaslatokkal.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

131/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
Apc  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság  (cg.száma:  10-09-033600,  székhely:  3000  Hatvan,  Kossuth  tér  2.)  tagja  akként 
határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja a társaság 2015. szeptember 
30. napjára elkészített gazdasági és pénzügyi beszámolójának az elfogadását 

Apc Községi Önkormányzat felhatalmazza Juhász Istvánt Apc község polgármesterét, hogy a 
soron következő ülésen Apc Községi Önkormányzat  tagot  képviselje,  helyette  és nevében 
tagsági  jogokat  Apc  Községi  Önkormányzat  jelen  képviselő-testületi  határozatában 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: A kft. soron következő taggyűlése

Felelős:  Juhász István Apc község polgármestere a jegyző útján
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

132/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
Apc  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság  (cg.száma:  10-09-033600,  székhely:  3000  Hatvan,  Kossuth  tér  2.)  tagja  akként 
határoz,  hogy  a  társaság  soron  következő  taggyűlésén  támogatja  a  társaság  telephelyet 
létesítsen

3000 Hatvan, 054/13 hrsz. alatt
3000 Hatvan, 054/14 hrsz alatt

és a társaság a telephelyei a társasági szerződésében és a cégkivonaton feltüntesse. 

Apc Községi Önkormányzat felhatalmazza Juhász Istvánt Apc község polgármesterét, hogy a 
soron következő ülésen Apc Községi Önkormányzat  tagot  képviselje,  helyette  és nevében 
tagsági  jogokat  Apc  Községi  Önkormányzat  jelen  képviselő-testületi  határozatában 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: A kft. soron következő taggyűlése

Felelős:  Juhász István Apc község polgármestere a jegyző útján

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

133/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
Apc  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság  (cg.száma:  10-09-033600,  székhely:  3000  Hatvan,  Kossuth  tér  2.)  tagja  akként 
határoz,  hogy  a  társaság  soron  következő  taggyűlésén  támogatja  a  társaság  fióktelepet 
létesítsen 

3350 Kál, 029/26 hrsz. 
5126 Jászfényszaru 05/147 hrsz. alatt 

és a társaság a fióktelepeit a társasági szerződésében és a cégkivonaton feltüntesse. 

Apc Községi Önkormányzat felhatalmazza Juhász Istvánt Apc község polgármesterét, hogy a 
soron következő ülésen Apc Községi Önkormányzat  tagot  képviselje,  helyette  és nevében 
tagsági  jogokat  Apc  Községi  Önkormányzat  jelen  képviselő-testületi  határozatában 
foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: A kft. soron következő taggyűlése

Felelős:  Juhász István Apc község polgármestere a jegyző útján
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

134/2015.(X.29.) 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 határoz, hogy felhatalmazza 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 100.000,-Ft, 
azaz Egyszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történő felemelésére az alábbiak 
szerint:

A  felemelt  üzletrészre  vonatkozóan  a  társaság  tagjai  nem  kívánnak  elsőbbségi 
jogukkal élni és a tőkeemelésben részt venni. 

2. A felemelt 100.000,-Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok 
gyakorlására a Ptk. 3:199.§ (1) bekezdésére is tekintettel Apc Községi Önkormányzat 
elsőbbségi jogával nem kíván élni.

Apc  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagja szavazatával támogatja, hogy a társaság a tőkeemelés során 
a  taggyűlés  által  kijelölt  alábbi  személye  jogosult a  vagyoni  hozzájárulás 
szolgáltatására  a  tagok  elsőbbségi  jogával  nem  érintett  100.000,-Ft  törzsbetéthez 
igazodó rész vonatkozásában:

Hévízgyörk  Község  Önkormányzata –  képviseli:  Bazan  Tibor polgármester, 
székhelye:  2192 Hévízgyörk, Kossuth L. utca 124. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer 
forint erejéig

3. 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 100.000,- Ft 
pénzbeli hozzájárulással történő felemelését, mely készpénz befizetésével történik 
meg a társaság bankszámlájára a tőkeemlést elfogadó taggyűsléi határozatot követő 20 
napon belül.  

A  társaság  tagjai  törzsbetétjüket  hiánytalanul  a  társaság  rendelkezésére 
bocsátották,  így  a  törzstőke  emelés  törvényi  feltétele  megvalósult. A tagokat 
üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi. 
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4. A  tőkeemelés  következtében Hatvan  és  Térsége  Hulladékgazdálkodási  és 
Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió forint összegű törzstőkéje 25.100.000,-Ft, azaz 
Huszonötmillió-egyszázezer forint összeg lesz.

5. Apc  Községi  Önkormányzat,  mint  a  Hatvan  és  Térsége  Hulladékgazdálkodási  és 
Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  tagja 
felhatalmazza Juhász Istvánt 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, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Juhász Istvánt Apc 
Községi  Önkormányzat  Polgármesterét  arra,  hogy a nonprofit  kft.  soron következő 
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: A kft. soron következő taggyűlése

Felelős:  Juhász István Apc község polgármestere a jegyző útján

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

135/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
Apc  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság  (cg.száma:  10-09-033600,  székhely:  3000  Hatvan,  Kossuth  tér  2.)  tagja  akként 
határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igen szavazatával támogatja Hatvan és 
Térsége  Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt 
Felelősségű  Társaság  társasági  szerződésének  módosítását  jelen  előterjesztés  2./számú 
mellékletété képező társasági szerződést egységes szerkezetbe foglalt szövege szerint.

Apc  Községi  Önkormányzat,  mint  a  Hatvan  és  Térsége  Hulladékgazdálkodási  és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza 
Juhász Istvánt Apc Községi Önkormányzat polgármesterét a társasági szerződés módosítása 
következtében  szükséges  cégbírósági  változásbejegyzési  eljárásban  szükséges  okiratok 
aláírására. 

Határidő: A kft. soron következő taggyűlése

Felelős:  Juhász István Apc község polgármestere a jegyző útján
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

136/2015.(X.29.) 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 jelen határozat 
javaslat  1./  számú  melléklete  szerint  elfogadja  a  Társulás  és  Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű 
Társaság között megkötendő vagyonkezelési szerződés szövegét.

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

Apc  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  mint  a  Hatvan  és  Környéke  Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  tagja  kötelezettséget  vállal  arra,  hogy az 
önkormányzat  vagyonrendeletét  felülvizsgálja  és  a  megjelölt  vagyonkezelési  szerződés 
rendelkezéseivel azt összhangba hozza.

Határidő: A kft. soron következő taggyűlése

Felelős:  Juhász István Apc község polgármestere a jegyző útján

Juhász István polgármester
Elkészült az aszfaltos út az ipari parkhoz. A vasúti átjáró mellett lévő földút – mely jelen 
térképi állapot szerint egy Zagyvaszántóhoz tartozó osztatlan közös táblához vezet és nincs 
folytatása – nyomvonalát logikus az ipari parkhoz áttervezni. Az út területe változatlan marad. 
Aki  az  apci  077  hrsz-ú  önkormányzati  út  nyomvonalának  áttervezéséhez  hozzájárul, 
kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

137/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A  képviselő-testület  tagjai  megtárgyalták  az  apci  077  hrsz-ú  önkormányzati  út 
nyomvonalának áttervezésének lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák.
A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonban lévő apci 077 hrsz-ú földút nyomvonalát 
áttervezteti  úgy,  hogy  az  az  apci  079/16  hrsz-ú  osztatlan  közös  tulajdonban  lévő  szántó 
művelési ágú ingatlan déli oldala vonalában az apci 084-6 hrsz-ú ipari területhez vezessen.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.12.31.

Felelős: polgármester
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Juhász István polgármester
Novemberben közmeghallgatást szeretném ha tartanánk, a hulladékszállító céget elhívnám 
egy előadásra. 
Az időpontot kellene meghatároznunk.

Klajzsovics Ferenc képviselő
November  közepe,  vége  fele  lenne  jó,  november  25-én  szerdán  javasolnám  16,00  órai 
kezdettel.

Mészáros Józsefné képviselő
Egyetértek, jó az időpont.

Juhász István polgármester
Kérem  a  képviselőket  szavazzanak,  ki  ért  egyet  azzal,  hogy  a  közmeghallgatást  2015. 
november 25-én 16,00 órai kezdettel tartsuk meg.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

138/2015.(X.29.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a közmeghallgatás megtartásának időpontját és az 
alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület tagjai a közmeghallgatás időpontját 2015. november 25. (szerda) 16,00 
órai kezdettel határozzák meg a művelődési ház nagytermében.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.11.15.

Felelős: polgármester

Jancsó István képviselő
A  Szabadság  u.  121.sz.  alatti  lakókkal  kellene  kezdeni  valamit,  mert  nagyon  zavarja  a 
szomszédokat.

Klajzsovics Ferenc képviselő
A Dózsa közben 4-5 busz rendszeresen ott parkol ez nagyon zavarja az ott lakókat, valamit 
kellene tenni.

Juhász István polgármester
Felhívom a céget és beszélek velük a buszokkal kapcsolatban.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 11,20 órakor bezárja.

kmft.

Juhász István dr. Zsiga Szilvia
polgármester         jegyző


