
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.06.27-én 9,00 órakor — a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott —

rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján
Gémes Virág, Jancsó István, Klajzsovics Ferenc képviselők jelezték
távolmaradásukat

Napirend:
1) Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása
2) Egyebek

Juhász István polgármester
Köszönti a képviselő-testület tagjait, Kerékgyártó László Iskola u. lakost, 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: Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása

Juhász István polgármester
A Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú
Korlátolt Felelősségű Társasággal állunk hulladék-közszolgáltatási szerződésben.
Jogszabályváltozás következtében a közszolgáltatási szerződést 2016. június 30. napjáig kell
módosítani a szerződő feleknek és azt szükséges megküldeni a NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére.
A szerződés tervezetet mindenki megkapta, csak néhány dolgot emelnék ki. A szerződés
határozott ideig 2016.01.01-től 2020.12.31-ig szól. Az ingatlan használója veszi igénybe a
szolgáltatást, ha a lakó nem fizet a tulajdonosnak kell kifizetni a díjat.
A nem fizetők adatairól tájékoztatást kell adni a központnak. A tartozásokat az NHKV Zrt.
fogja behajtani, mi nem állunk szerződésben a lakosokkal. A mai napon kihelyezzük az
üveggyűjtő konténereket a piactérre, melyeket a HTHK Kft díjmentesen üríteni fog..
Amennyiben a kintlévőségek miatt a hulladék szállító társaságnak likviditási problémái
adódnak,( nem tud működni), akkor valószínű a társulási tagoknak kell tenni valamit, de a
tartozásokat rni nem tudjuk behajtani.

Mészáros Józsefné képviselő
Szavazzuk meg a szerződés módosítást, nem tudunk mást tenni.

Körömi Kázmér képviselő
Szerepel a levélben, hogy az önkormányzatoknak kell kifizetni a lakossági tartozásokat, ezzel
nem értek egyet, ne fizesse ki az önkormányzat, hajtsa be a szolgáltató.

Juhász István polgármester
Ha nem tudja behajtani a tartozást, akkor kell tenni valamit, de ez egy későbbi téma.
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Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés módosításával.

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

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

90/2016.(VI.27.) 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 (székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3., cg.száma: 10-09-033600, adószáma:
24183219-2-10) tagja a társasággal hulladékgazdálkodási feladatok ellátása céljából
megkötött közszolgáltatási szerződést jelen határozati javaslat 1.! számú melléklete szerint
módosítja.
Apc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja és felhatalmazza Apc község polgármesterét a
közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2016.06.30.

Felelős: polgármestere

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és
az ülést 9,25 órakor bezárja.

U áSZ István
p gármester

dr. Zsiga S~i1via
jegyző


