
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2015. december 17-én 15,00 órakor a — polgármesteri hivatal tanácstermében
megtartott — rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Klajzsovics Ferenc képviselő jelezte távolmaradását

Napirend:
1. Apc település szennyvízrendszerre bérleti díj megállapodás 2015. évre
2. Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyása
3. Belépés a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-be
4. Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás

forgóeszköz hitelének meghosszabbítása és fenntarthatósági tervének elfogadása
5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása 2016. január 1-től 2020.

december 31-ig
6. Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket, ajelenléti ív alapján megállapítja, hogy
az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra.

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

1.! Napirend: Apc település szemiyvízrendszerre bérleti díj megállapodás 2015. évre

Juhász István polgármester
A Heves Megyei Vízmű Zrt., mint szolgáltató az önkormányzat tulajdonában lévő
víziközmű-vagyon üzemeltetéséért 2015. évtől kezdődően bérleti díjat fizet 2.340 eFt ± AFA
összegben. Ezt az összeget a víziközmű-vagyon pótló beruházásai és rekonstrukciós munkák
elvégzésére különítik el, melyet a szolgáltató elkülönített számlán kezel. Az elvégzendő
munkákat az önkormányzattal egyeztetve, közösen határozzuk meg.
A megállapodás tervezetet mindenki megkapta.

Jancsó István képviselő
A szolgáltató fizet nekünk a hálózat használatáért?

Juhász István polgármester
Igen.

Mészáros Józsefné képviselő
Javasolom írjuk alá a megállapodást, ez az önkormányzat részére kedvező.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy megkössük a megállapodást
bérleti díj fizetéséről a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel a szennyvízhálózat használatáért.
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A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

159/2015.(XII.17.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Heves Megyei Vízmű Zrt,-vel kötendő
megállapodást bérleti díj fizetéséről és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel megállapodást köt az önkormányzat
tulajdonában lévő víziközmű-vagyon üzemeltetéséért, melyért a víziközmű-szolgáltató bérleti
díjat fizet, 2015. évre 2.340 eFt + AFA összegben.
Megbízzák a polgármestert a megállapodás aláírásával.

Határidő: 2015.12.31.

Felelős: polgármester

2.! Napirend: Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyása

dr. Zsiga Szilvia jegyző
A bölcsőde Szakmai Programját kell kiegészíteni a családsegítéssel, mert a 2 feladatot 1
személy fogja ellátni (gyermekjóléti feladatok, családsegítés) helyileg ugyanott marad, csak a
bölcsődéhez tartozik. 30 nap van a mfiködési engedély módosítására.

Juhász István polgármester
A bölcsődéhez került a gyermekjóléti szolgálat, ezért szükséges a Szakmai Program
módosítása.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

160/2015.(XII.17.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Községi Bölcsőde Szakmai Programját és a
Szervezeti és Működési Szabályzatát és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület tagjai a Községi Bölcsőde 2016. január 1-től hatályos Szakmai
Programját és Szervezeti és Működési Szabályzatát egyhangúan elfogadják.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.12.3 1.

Felelős: polgármester
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3.! Napirend: Belépés a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-be

Juhász István polgármester
4 község Ecséd, Heréd, Heves és Kisköre önkormányzata megalapította a Fejlesztési és
Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-t. A társaság fő célja, hogy a területfejlesztési
elképzelések megvalósításának szakmai támogatásával hozzájáruljon az elsősorban őt alkotó
települések társadalmi, gazdasági növekedéséhez. A társaság feladata a vissza nem térítendő
hazai és európai uniós források felhasználása során a lehető legtöbb sikeres projektek
megvalósításához való hozzájárulás.
Előre láthatólag 38 tagja lesz a Kft.-nek, Szabó Zsolt államtitkár Úr lesz az elnök. 100 eFt-os
önrész lenne a belépés, a törzstőke és minden tagnak 1 szavazata lesz.
Kérem mondjanak véleményt.

Mészáros Józsefné képviselő
Lépj ünk be a Kft.-be, jónak tartom az ötletet.
A pályázatokhoz nem kell majd önerő?

Juhász István polgármester
Nem kell önerő, az EU-s pályázatok 100 %-os támogatottságúak.

Jancsó István képviselő
Szavazzuk meg.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy belépjünk a Fejlesztési és
Koordinációs Központ Nonprofit Kft. -be, a 100 eFt törzstőkét biztosítjuk.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

161/2015.(XII.17.) h a t á r o z a t a
1.) A Képviselő-testület határoz arról, hogy Apc Községi Onkormányzat tagként belép a

Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft.-be, olyan módon, hogy
megvásárolja az alapítók — azaz Ecséd Község Onkormányzata, Heréd Község
Önkormányzata, Heves Város Önkormányzata és Kisköre Város Önkormányzata —

egyenként 25.000,-Ft névértékű üzletrészét, melynek eredményeképpen 100.000,-Ft
névértékű üzletrésszel fog rendelkezni a Társaságban. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a négy üzletrész adásvételi szerződés aláírására.

2.) A Képviselő-testület határoz arról, hogy az Önkormányzat a négy egyenként 25.000,-
Ft névértékű üzletrész megvásárlásának fedezetéül mindösszesen 100.000,-Ft összeget
a költségvetése terhére biztosítja és az üzletrész adásvételi szerződés aláírását
követően az üzletrészt eladó önkormányzatok rendelkezésére bocsátja.

3.) A Képviselő-testület határoz arról, hogy Apc Községi Önkormányzat, mint belépő tag
jóváhagyja a Fejlesztési és Koordinációs Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjének
Kovács Mihálynak kinevezését és munkabérét, továbbá határoz arról, hogy az
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ügyvezető felett az alap munkáltatói jogokat a Társaság taggyűlése gyakorolja, az
egyéb munkáltatói jogok gyakorlására pedig kijelöli Heves Város Önkormányzatának
— mint alapító tagnak — polgármesterét, felhatalmazza továbbá Heves Város
Önkormányzatának polgármesterét arra, hogy a munkaszerződést az ügyvezetővel
megkösse.

4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a változásbejegyzés során
esetlegesen felmerülő hiánypótlás esetén az önkormányzat hatáskörébe tartozó
hiánypótlással érintett tárgykörben önálló döntést hozzon.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

4.! Napirend: Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás forgóeszköz hitelének meghosszabbítása és fem-itarthatósági
tervének elfogadása

Juhász István polgármester
A Társulás a K & H Bank Zrt.-vel megkötött forgóeszköz hitelszerződést 2016. június 30-ig
szeretné meghosszabbítani. Az eszközbeszerzések AFA tartalmának finanszírozása érdekében
szükséges a meglévő hitelszerződés lej árati határidej ének meghosszabbítása.
A KEOP- 1.1.1/B/i 0-11-2011-0004 kódj elű „Hatvan és térsége települési
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése”, valamint a KEOP- 1.1.1/C/i 3-2013-0011 kódj elű
„Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel”
című pályázatok keretében a Társulás, mint pályázó kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt
lezárásáig fenntarthatósági tervet készít. A Társulás elkészítette a projekt fenntarthatósági
tervét és kérik a testület jóváhagyását.

Mészáros Józsefné képviselő
Javasolom szavazzuk meg, nekünk nem kerül semmibe.

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a Társulás forgóeszköz hitelének
meghosszabbításával és a Társulás fenntarthatósági tervével.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

162/2015.(XIL17.) h a t á r o z a t a
Apc Községi Onkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagj a a soron következő Társulási
Tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a Társulás a K&H Bank Zrt.-vel megkötött
forgóeszköz hitelszerződést 2016. június 30. napjáig meghosszabbítsa.
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Ape Községi Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Juhász Istvánt Ape község
polgármesterét, hogy a társulás társulási tanács tagjaként Ape Községi Önkormányzat
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően
szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: A társulás soron következő társulási tanácsülése

Felelős: Juhász István Apc község polgármestere

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

163/2015.(XII.17.) h a t á r o z a t a
Ape Községi Onkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a soron következő Társulási
Tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a KEOP- 1.1.1/B/i 0-11-2011-0004 kódj elű „Hatvan
és térsége települési hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése”, valamint KEOP- 1.1.1/C/l 3-
2013-0011 kódjelű „Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése
eszközbeszerzésekkel” című pályázatok keretében készített fenntarthatósági tervet
jóváhagyja.

Ape Község Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Juhász Istvánt Ape község
polgármesterét, hogy a társulás társulási tanács tagjaként Ape Községi Önkormányzat
képviseletében a soron következő társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően
szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: A társulás soron következő társulási tanácsülése

Felelős: Juhász István Ape község polgármestere

5.! Napirend: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása 2016. január
1-től 2020. december 31-ig

Juhász István polgármester
Uj hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést kell kötnünk, ami 19 települést érint, 5
évre 2016.01.01-től 2020.12.31-ig szól a szerződés. Ugyanaz a cég végezné, mint eddig, a
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társaság.
Van-e kérdés, észrevétel. Amennyiben nines, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet
azzal, hogy megkössük a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
Felelősségű Társasággal 5 évre. A szállítási díjtételek nem változtak, maradtak az eddigiek.

A képviselő-testület tagjai — nyílt szavazással — egyhangúan az alábbi határozatokat hozzák:
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

164/2015.(XII.17.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződést és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület szerződést köt a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal 5 éves
időtartamra, 2016.01.01 -től 2020.12.31-ig Ape község közigazgatási területén a
hulladékgazdálkodási feladatok ellátására, a szállítási díjak változatlanul hagyása mellett.
Megbízzák a polgármestert a szerződés aláírásával.

Határidő: 2015.12.3 1.

Felelős: polgármester

6.! Napirend: Egyebek

Juhász István polgármester
Papp József Ape, Rózsa köz 11 .sz. alattilakos kérelemmel fordul a testülethez, hogy a Rózsa
közben állítsuk vissza a közkutat, mivel több családnál nincs víz és messze kell eljárni vízért.
4 család írta alá a kérelmet., ezeknél a családoknál levágták díjtartozás miatt a vizet.

Jancsó István képviselő
Nem támogatom a kérelmet, ilyen erővel több utcába is visszaállíthatnánk a közkutakat,
köttessék vissza a lakók.

Mészáros Józsefné képviselő
Nem támogatom a közkút visszaállítását, köttessék vissza a lakók.

Juhász István polgármester
A szolgáltatás mindenki számára elérhető, közkút is működik, köttessék vissza a lakók a
vizet.
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy Papp József kérelmét elutasítjuk.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

165/2015.(XII.17.)határozata
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták Papp József 3032 Ape, Rózsa köz 11 .sz. alatti lakos
kérelmét — közkút visszaállítása — és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a kérelmet elutasítja.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról az érintettet táj ékoztassa.

Határidő: 2016.01.17.

Felelős: polgármester
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Juhász István polgármester
Tájékoztatni szeretném a testületet, hogy kifizettük a K & H Bank felé a
szennyvízberuházással kapcsolatos tartozást, 9.238 eFt-tot kellett kifizetni, jelenleg semmi
tartozásuiik nincs, az 5 millió Ft-ra nincs szükség, amit erre a célra félretettünk. A
szennyvízszámlákat megszüntettük, az a lakos, akinek még van tartozása a
szennyvízberuházásból, az az önkormányzatnak fizeti az erre a célra nyitott számlára.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 16,00 órakor bezárja.

gármester
dr. Zsi~a Szilvia

jegyző


