Apaj Község Polgármesteri Hivatal
2345. Apaj, Fő tér 2.

Jegyzőkönyv
Készült Apaj Község Képviselő-testületének
2013. január 31-én megtartott üléséről

Hozott határozatok:
1/2012. (I.31.) Kt. számú határozat
2/2012. (I.31.) Kt. számú határozat
3/2012. (I.31.) Kt. számú határozat
4/2012. (I.31.) Kt. számú határozat
5/2012. (I.31.) Kt. számú határozat
6/2012. (I.31.) Kt. számú határozat
7/2012. (I.31.) Kt. számú határozat
8/2012. (I.31.) Kt. számú határozat
9/2012. (I.31.) Kt. számú határozat
10/2012. (I.31.) Kt. számú határozat

Jegyzőkönyv
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott
testületi üléséről.
Ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme
2345. Apaj, Fő tér 2.
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Feith István alpolgármester, Gábor László
képviselő, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Szebellédi Mihály képviselő,
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző.
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja,
hogy a Képviselő-testület tagjai közül 4 fő van jelen, két fő igazoltan távol van a
testület így is határozatképes.
Javasolja, hogy a napirendi pontokat a meghívóban meghatározott pontok szerint
tárgyalják.
Feith István alpolgármester: Novák
rendezésére szeretne javaslatot tenni.

Pál

polgármester

költségtérítésének

Novák Pál polgármester: Megkérte az Alpolgármester urat, hogy legközelebb
előzetesen írásban nyújtsa be az előterjesztését, most az egyebek napirendi pontnál
tárgyalják ezt az előterjesztést. További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el
Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Napirend elfogadása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak
szerint döntött az ülés napirendjéről.
1/2013. (I.31.) Kt.számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről
1.1. Belügyminisztérium által kiírt kazánprogram
2. Javaslat Dr. Öveges Kristóf r. alezredes vezetői beosztásba történő
kinevezésének megerősítésére
3. Javaslat a köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás 2013. évi éves
összegének meghatározására
4. A 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezményének felülvizsgálata
5. Kócsag és Gém utca szennyvíz és ivóvíz hálózat kivitelezési
szerződésének megkötésére megbízás
6. Apaj Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetése
7. Egyebek.
7.1. Napelem park
7.2. Feith István alpolgármester polgármester költségtérítésével
kapcsolatos javaslata.
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Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: A legfontosabb esemény a költségvetési anyag
előkészítése. Jegyző Asszony már korábban jelezte, hogy a jelenlegi gazdasági
vezető egészségügyi okok miatt távol lesz egy időre. Az elmúlt héten megbízást
adtak a korábbi gazdasági vezetőnek Zsoldos Gábornénak a költségvetés
előkészítésére.
Meghívták a Helyi Védelmi Bizottság ülésére Ráckevére a Járási Hivatalba. A
Bizottság ülésén elhangzott, hogy az érintett önkormányzatok képviselői jelen
lehetnek az ülésen, de szavazati joguk nincs. Ami érdekes, hogy az anyagi
támogatást elvárják az önkormányzatoktól ennek ellenére. Napirend volt az SZMSZ
tárgyalása is, amit nem küldtek előre ki. Felvetése, hogy egy nyílt levelet szeretne a
Járásvezető Asszonynak írni, amelyben szeretné kezdeményezni, hogy az
önkormányzatoknak is legyen szavazati joguk. Ehhez szeretné kérni a képviselőtestület hozzájárulását.
Jelezte, hogy a beszámolót ugyan egy határozattal szokta elfogadni a képviselőtestület, de az ügyet olyan fontosnak tartja, hogy kéri a közbenső szavazást e
kérdéskört illetően. Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a
következő határozatot:
2/2013. (I.31.) Kt.számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Védelmi
Bizottság működésével kapcsolatban felhatalmazza Novák Pál
polgármestert, hogy nyílt levélben kezdeményezze a tagönkormányzatok
szavazati jogának lehetővé tételét a Helyi Védelmi Bizottság működésével
kapcsolatban.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő: A KIK jelezte, hogy
tornatermében végzett tevékenység után bérleti díjat kell fizetni feléjük.

az

iskola

Novák Pál polgármester: Megállapodás kérdése, intézkedni fog a KIK felé ebben az
ügyben. Egyéb információként elmondta, hogy a Bácsvíz Zrt. megküldte a
csatornaüzemeltetési szerződést, mert 2013. január 1-től ők látják el az üzemeltetési
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feladatokat. Az ajánlat 6 Ft/m3-ről szólt. Ismertette, hogy a Bácsvíz Zrt. a vízhálózat
üzemeltetésére kötött szerződés módosítására irányuló tervezetet is megküldte. E
szerint 15 évre kötjük meg a bérüzemeltetést.
- Munkaköri kinevezésekről és áthelyezésekről szeretne utólagosan tájékoztatást
adni.
1 dolgozó áthelyezését végezték el, aki az önkormányzatnál közalkalmazotti
létszámon volt, de az iskolában a melegítő konyhán is dolgozott. Mivel az iskola
átkerült állami irányítás alá, a melegítő konyhán dolgozó kolléganőt is át kellett
helyezni a KIK alkalmazásába. Jelenleg az iskola takarítónője egészségügyi okok
miatt távol van, a takarítást egy közhasznú állományban dolgozó kolléganő
áthelyezésével oldják meg.
Az önkormányzatnál egy közalkalmazotti hely felszabadult, így a helyére az eddig
határozott idejű szerződéssel dolgozó falugondnokot nevezte ki. Az elmúlt egy évben
bizonyította, hogy megfelelően el tudja látni a falugondnoki teendőket. Az ő helyére
pedig munkatörvénykönyves állományba áthelyezte az eddig közhasznú
állományban dolgozó asztalos és kőműves feladatokat ellátó dolgozót.
Ehhez kéri utólagosan a Kt. hozzájárulását, de az idő rövidsége miatt ezeket a
döntéseket meg kellett hozni még a testületi ülés előtt.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a
következő határozatot:
3/2013. (I.31.) Kt.számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
elfogadja az önkormányzati munkakörökben bekövetkezett változást.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
1.1.Belügyminisztérium által kiírt kazánprogram
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Emlékezteti képviselő-társait arra, hogy tavaly az
önkormányzat indult a Belügyminisztérium által kiírt kazánprogram pályázaton. A
pályázatban két fűtő munkabérére is lehetett pályázni. Bekérték az ajánlatokat csak
bio kazánra lehetett ajánlatot kérni. A legutóbbi információ szerint április 15-ig
szállítják le a kazánt.
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a két ülés között megtett intézkedésekről, eseményekről szóló beszámoló
elfogadására irányuló határozati javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a
következő határozatot:
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4/2013. (I.31.) Kt.számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés
közötti időszakban megtett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal

2. Javaslat Dr. Öveges Kristóf r. alezredes vezetői beosztásba történő
kinevezésének megerősítésére
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: A Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Vezetője levélben
tájékoztatta arról, hogy a Ráckevei Rendőrkapitányság vezetője Király Richárd r.
alezredes úr 2012. december 16-ai hatállyal áthelyezésre került a Somogy Megyei
Rendőr-kapitányság
Siófoki
Rendőrkapitányság
állományába.
Megyei
Rendőrfőkapitány Úr ezen levelében ismertette továbbá, hogy 2012. december 16-ai
hatállyal a Ráckevei Rendőrkapitányság állományában a kapitányságvezetői
feladatok ellátásával Dr. Öveges Kristóf r. alezredes urat bízta meg és kérte r.
alezredes úr kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezését illetően az
önkormányzat képviselő-testületének véleményét.
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a
következő határozatot:
5/2013. (I.31.) Kt.számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény 8. § (2) bekezdésében
foglaltakra – egyetértő véleményét fejezi ki a Pest Megyei RendőrFőkapitányság Vezetőjének javaslatát illetően; azaz egyetért Dr. Öveges
Kristóf r. alezredes úr kinevezésével a Ráckevei Rendőrkapitányság
állományába, kapitányságvezető beosztásba 2012. 12. 16-ai hatállyal.
Felkéri a Polgármestert a képviselő-testületi döntés mielőbbi továbbítására.
Határidő: azonnal
Felelős: a döntés ismertetéséért Novák Pál polgármester
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3.) Javaslat a köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás 2013. évi éves
összegének meghatározására
Előadó: Breinikné dr. Kara Andrea jegyző
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző: A Magyar Köztársaság Országgyűlése
jogalkotói munkája során a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. Törvény
megalkotásával 2010. évtől bevezette a köztisztviselői cafetéria-juttatások körét.
A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról
szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. Rendelet rendelkezései értelmében a közszolgálati
tisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét a hivatali szervezet vezetője a
közszolgálati szabályzatban határozza meg tárgyév február 15-ig. A keretösszeg
meghatározása során figyelemmel kell lenni Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 53. § (2) bekezdésében foglalt
rendelkezésre, mely szerint a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves
cafetéria kerete 2013. évben nem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot. Ügyelni
szükséges továbbá az előterjesztésben korábban már ismertetett 151 § (1)
bekezdésében foglaltak szerint a keretösszeg azonban nem lehet alacsonyabb az
illetményalap ötszörösénél. A köztisztviselői illetményalap a költségvetési törvény
53.§ (1) bek.) szerint 38.650,- Ft.
Tehát a cafetéria-keretösszeg minimuma 2013. évre 38.650*5, azaz bruttó 193.250,Ft, a maximuma bruttó 200.000,- Ft.
A döntés megalkotása határidőhöz kötött, 2013. február 15. napjáig terheli a
hivatalvezetőt az a kötelezettség, miszerint a keretösszeget meg kell állapítani. Ezért
ezt megelőzően a Képviselő-testületnek is határoznia kell a keretösszeg
megállapítását illetően.
A cafetéria-keretösszeg meghatározásakor köztisztviselőnek minősül mind Apaj
Község Önkormányzatának, mint Áporka Község Önkormányzatának polgármestere
is, mert mindkét esetben foglalkoztatási jogviszony keretében kerül ellátásra a
polgármesteri tisztség.
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester – kérte, hogy
az előterjesztésben lévő javaslatokról együtt döntsön a testület - szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a
következő határozatot:
6/2013. (I.31.) Kt.számú
Határozat
Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatala köztisztviselőit megillető
cafetéria-juttatás éves összegének meghatározása 2013. évre.
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
1/ a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 151. §-a,
valamint a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes
illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. Rendelet szabályaira
tekintettel, Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető
cafetéria-juttatás éves összegét fejenként 200.000,- (törvényi minimum:
193.250,- Ft.;törvényi maximum: 200.000,- Ft) Ft-ban határozza meg.
2./ a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 151. §-a,
valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
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önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIX. Törvény 13.
§ (1) bekezdésére tekintettel, Apaj Község polgármesterét megillető
cafetéria-juttatás éves összegét 200.000,- (törvényi minimum: 193.250,Ft.;törvényi maximum: 200.000,- Ft) Ft-ban határozza meg.
3./Felkéri a jegyzőt, hogy a törvényben és a kormányrendeletben
foglaltaknak megfelelően gondoskodjék az éves keretösszegnek a
közszolgálati szabályzatban történő meghatározásáról, és Apaj-Áporka
Közös Önkormányzati Hivatala 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetbe
történő beépítéséről, valamint Apaj Község Önkormányzata 2013. évi
költségvetési rendelet-tervezetbe történő beépítéséről.
Határidő: elfogadásra azonnal
Felelős: Képviselő-testület; 3/ pontban foglaltakért a jegyző

4. A 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezményének felülvizsgálata
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: A 70 év felettiek hulladékszállítási kedvezményét
jövedelemhatárhoz kötötték. Az idei szűkös költségvetés fényében felkéri a Szociális
Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy ez mennyivel terheli az önkormányzat
költségvetését és a következő testületi ülésre tegyen javaslatot.

5. Kócsag és Gém utca szennyvíz és ivóvíz hálózat kivitelezési szerződésének
megkötésére megbízás.
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Az előző testületi ülésen a beérkezett ajánlatot elfogadta
a testület, de nem hozott határozatot, így nem volt jogosultsága aláírni a szerződést.
Azóta új ajánlatot kértek a kivitelezőtől, egy tételes árajánlatot.
Ismertette a csatolt ajánlatokat. Tájékoztatott arról is, hogy mintegy 1,5 millió forintos
megtakarítást tudtak elérni. Kéri a Képviselő-testület felhatalmazását a szerződés
megkötésére és aláírására.
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a
következő határozatot:
7/2013. (I.31.) Kt.számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kócsag és Gém
utca szennyvíz és ivóvíz hálózat kivitelezője kiválasztására irányuló
pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja, továbbá úgy
határoz, hogy a kivitelezésre
beküldött ajánlatok közül a nyertes
ajánlattevőként a Globál KFT. (székhely: 6050. Lajosmizse, Széchenyi u.
1/a., képviseletre jogosult: Csire Vince ügyvezető igazgató) –t fogadja el,
bruttó 10 158.095.- Ft összegű ajánlati árral.
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Úgy határoz továbbá, hogy az ajánlat alapján felhatalmazza a
polgármestert a szerződés megkötésére, és egyéb szükséges intézkedés
megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: szerződés-kötését Novák Pál polgármester

6. Apaj Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Tájékoztat, hogy a hatályos államháztartási jogszabályok
alapján készült el a 2013. évi költségvetés tervezete az ülésre. Jelezte továbbá, hogy
az anyagot áttekintette, és észrevételei a következők:
Kiadási oldal
Az utakkal kapcsolatban a korábbi út pályázatból fent maradt 5 millió forint áthozott
tartozás látható.
Beruházási tartozásnál az M&F Kft. felé meglévő tartozás látszik, ami rendezés alatt
áll. Ennek okaként elmondta, hogy a földhivatalnál elakadt a terület rendezése, de a
héten megérkezett a földhivataltól a bejegyzés - másfél év után. Így az adásvételi
szerződés megköthető.
A Közutak karbantartása soron az előző évben ráköltött összeget vették figyelembe,
így ezt emelni kell.
Iskolások étkeztetése 9 millió forintba került. Azonban a bevétel csak 6,7 millió forint,
így itt hiány keletkezik.
Lakóingatlan bérbeadásnál magas a be nem folyt összeg, ez abból adódik, hogy a
lakók felszólítások ellenére sem fizették a lakbért és a rezsi számlákat. Sajnos azt a
döntést kell a testületnek meghoznia, hogy nem fogja fizetni a szolgáltató felé a
számlákat az önkormányzat és kikapcsolják a villanyt, elzárják a vizet. Véleménye
szerint, ha hagyják tovább nőni ezeket a költségeket, akkor ez egy felelőtlen
gazdálkodást mutat.
Védőnői szolgálat költsége magas, a jövőben 8 órás állás helyett csak 4 órás állást
tud kigazdálkodni az önkormányzat.
Szociális juttatások és segélyek.
Bevétel oldal:
Bérleti díjakból számíthat valamennyi bevételre az önkormányzat. Véleménye az,
hogy hitelt nem tervezhet be a testület.
Helyi adóknál ismertette, hogy minden képviselő számára ismeretes, hogy nincs
Apajon ipar, ezért itt jelentős bevétellel nem számolhat a testület. A jogszabályi
változások miatt a gépjárműadó 60 %át a központi költségvetés elvitte, csak 40 %-a
marad az önkormányzatoknál.
Felhívta a figyelmet arra a kétoldalas mellékletre, melyet a bevételi és kiadási
összesítők mellett kiosztottak a hivatali dolgozók az ülést megelőzően. A tájékoztató
a központi támogatások összegét tartalmazza, mely 27.601.000,- Ft.
A személyi jövedelemadóból már nem kap az önkormányzat.
Megállapította, hogy a költségvetési indító vitaanyag beterjesztésre került.
Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés híján kérte a képviselő-testülettől a rendelet-tervezet tekintetében annak
megállapítását, hogy azt vitára és további tárgyalásra alkalmasnak találja a testület.
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Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a
következő határozatot:
8/2013. (I.31.) Kt.számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
Önkormányzat 2013. évi költségvetés beterjesztését elfogadja, a rendelettervezetet további tárgyalásra alkalmasnak tartja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
7./ Egyebek:
7.1. Napelem park
Novák Pál polgármester: Ismertette, hogy új pályázati lehetőséget kutattak fel az
elmúlt napokban , mely a következő:
A „Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”
(KEOP-2012-4.10.0/A) pályázat.
A felhívás kiemelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stratégiával –
ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító
rendszerek elterjedését. A pályázat vissza nem térítendő támogatás formájában
támogatni a következő technológiáknak az épületek energia-felhasználásához
és/vagy gazdasági-termelési technológiákhoz kapcsolódó kiépítését:
 napkollektoros rendszerek,
 napelemes rendszerek,
 szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgázosító) kazánok.
Pályázat benyújtható meglévő rendszerek energiaforrás-váltására, és/vagy új épület
energia igényének kielégítéséhez kapcsolódó fejlesztésekhez egyaránt.
Pályázhatnak költségvetési szervek, így Apaj is. A támogatási igény 1-50 millió
forintig terjed. A pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke minimum az
összes elszámolható költség 10%-a.
Az ismertetettek alapján, és természetesen abban az esetben, ha a KözépMagyarországi Régió is támogatott, Pályázatot szeretne előkészíttetni napelem
parkra. Gyorsan kell lépnie a testületnek, mert a az első kör 30 napig van nyitva.
Javasolta, hogy Indítsa el a testület a pályázat előkészítését.
Ezért kérte, hogy nyilvánítsa ki a szándékát, hogy indulni szeretne a pályázaton.
Kérte továbbá, hogy hatalmazza fel a képviselő-testület, hogy a pályázat beadása
érdekében az előkészítő lépéseket megtehesse.
Lényeges ismérvnek tartotta továbbá azt is, hogy ez a pályázat munkahelyteremtő
pályázat, melynek keretében legalább 1 főnek lehetne munkát adni, ha jól emlékszik
5 évre. Van-e kérdés?
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület tagjai részéről egyéb kérdés nem merült
fel, szavazásra bocsátotta a pályázaton indulás kifejezésére irányuló
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szándéknyilatkozatot. Kéri kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy Apaj
induljon a pályázaton.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a
következő határozatot:
9/2013. (I.31.) képviselő-testületi határozat
Döntés a KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény
kielégítése
megújuló
energiaforrásokkal
című
pályázati
konstrukcióról
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
I. / a Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-20124.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal című pályázati felhívás alapján szándékát fejezi ki a
pályázaton való indulásról, amennyiben erre a Közép-Magyarországi
Régióban lehetőség nyílik.
II./ A tervezett napelem park létesítése érdekében az elnyerhető maximális
50 M Ft-os összegre kíván pályázni, tudomásul véve a 85%-os
támogatási arányt. A tervezett fejlesztés helyszíne Apaj Község
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 335/5 hrsz-ú földterület.
III. / Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy a
pályázathoz szükséges 15%-os önrészt 2013. évi költségvetésében
biztosítja.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: folyamatos
Novák Pál polgármester szavazásra tette fel a pályázatírás, előkészítés
vonatkozásában azt a kérdést, hogy 3 ajánlat bekérésére kerüljön sor a pályázatíró
cég kiválasztása érdekében.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a
következő határozatot:
10/2013. (I.31.) képviselő-testületi határozat
KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal című pályázat előkészítéséről
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
I. / a Környezet és Energia Operatív Program keretében a KEOP-20124.10.0/A Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal című pályázati felhívás szerint, a Képviselő-testület
9/2013.(I.31.) képviselő-testületi határozata alapján felhatalmazza a
polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat pályázatíró cégekkel a pályázat
előkészítése érdekében, azzal, hogy legalább 3 ajánlat bekérésére
kerüljön sor a következő képviselő-testületi ülésig.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: 2013. február 28.
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7.2./ Feith István alpolgármester Polgármester költségtérítéssel kapcsolatos
javaslata.
Novák Pál polgármester: Megadja a szót Feith István alpolgármesternek.
Feith István alpolgármester: Megkéri Szebellédi Mihály képviselőt, hogy olvassa fel
javaslatát.
Szebellédi Mihály képviselő:
„Tisztelt Képviselő-testület!
Emlékezetem szerint az elmúlt 6 évben nem emeltük a polgármesteri költségtérítést.
Figyelembe véve a hat év inflációját, az ez idő alatt végzett feladatkörhöz nem
tartozó munkához kapcsolódó költségeket és az új helyzethez szükséges
költségnövekedést, javaslom a költségtérítést 30 %-kal megemelni, amely a
következő választásig tart.”
Novák Pál polgármester: Ismertette, hogy erre a kérdésre nem tudtak felkészülni.
Szükségesnek tartotta, hogy a jogszabályok szerint tájékoztatást kapjon a testület,
ezért Felkérte Breinikné dr. Kara Andrea jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre
nézzen utána a rendelkezéseknek és készítsen ezzel kapcsolatban egy anyagot.
Van-e kérdés észrevétel?
További hozzászólások nem lévén Novák Pál polgármester megköszönte
mindenkinek az ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta.

k.m.f.

Novák Pál
Polgármester

Berinikné dr. Kara Andrea
jegyző

Gábor László
jegyzőkönyvi hitelesítő
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