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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2013. február 28-án megtartott nyilvános 
testületi üléséről. 
 
Ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme 
 2345. Apaj, Fő tér 2. 
 
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Feith István alpolgármester, Bán Péter képviselő, 
Gábor László képviselő, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Szebellédi Mihály képviselő, 
Zsoldos Gáborné megbízott gazdasági vezető, Breinikné dr. Kara Andrea jegyző. 
 
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen, egy fő igazoltan távol van a testület így is 
határozatképes.  
A napirendi pontokat az előzetesen kiküldött meghívóhoz képest eltérő sorrendben szeretné 
tárgyalni és az egyebek napirendhez még három pontot szeretne felvenni.  
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 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött az 
ülés napirendjéről. 

 
11/2013. (II.28.) Kt.számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:  

 
1. 2012. évi költségvetés módosítása 
2. Javaslat a 2013. évi költségvetési rendelet elfogadására 
3. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
4. Javaslat Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatásokról, és az 
önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 2/2008. (I.25.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

5. Javaslat Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 
hulladékszállítási közszolgáltatásról szóló 8/2007. (XII.22.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

6. Tájékoztatás a 2013.02.25-én érkezett törvényességi felhívásról 
7. Egyebek. 
7.1.A Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetsége Elnökének kérése 
7.2.Tóparti bérlakás albérleti díja 
7.3.Jegyzőkönyvek bekötése 
7.4.Hétvégi önkormányzati rendezvény 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
 

1. 2012. évi költségvetés módosítása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

Novák Pál polgármester: Az anyagot mindenki átnézte és vizsgálta.  
  
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Elmondta, hogy ez a rendeletmódosítás a 
zárszámadási rendeletet fogja alátámasztani. Az államkincstártól megérkező egyeztetőkkel 
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azonosságot kell mutatni: állami pénzek, jogcímek és az összegek egyezősége a lényeg. A 
rendelet-tervezet jelentős növekedést mutat a legutóbbi módosításhoz képest a felhalmozás 
során. Ennek oka a futó nagy projekt, azaz az ivóvízes pályázat. A rendelet-tervezetben 
látható továbbá, hogy az önkormányzat hitel-tartozásai kifizetésre kerültek,  a kistelepülések 
adósság konszolidációja 2012. év végén lezajlott.  
 
 
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta 
a rendelet módosítására tett javaslatot. 
 
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással megalkotta a következő 
rendeletet: 
 

 
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 1/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  

5/2012.(II.17.) önkormányzati  rendelet módosításáról 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 
2. Javaslat a  2013. évi költségvetési rendelet elfogadására 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

Novák Pál polgármester: A szakfeladatok  részletes táblái kiküldésre kerültek, azért hogy 
ténylegesen lássa a Képviselő-testület, hogy nagy problémát okoz a stabilitási törvény. Egy 
csomó olyan finanszírozást elvett a kormány, ami hiányzik a szakfeladatok ellátásához, de 
továbbra is az önkormányzatnak kell ellátni. Ezzel a költségvetéssel szeptember közepéig 
lehet élni. Azt, hogy pozitív legyen a költségvetés, a különböző opciók beszámításával tudtuk 
elérni, pl. tervezzük bérbe adni a régi önkormányzati hivatalt. Ha ez a bérleti-szerződés nem 
jön létre, akkor hiány keletkezik. Az önkormányzat vagyongazdálkodási feladatoknál jelenleg 
5 telek eladása van betervezve, ez 12 millió Ft-ot jelent. Ebben benne vannak azok a telkek, 
amiket az M&F Kft. már megvett volna, csak a Földhivatalnál akadt el a dolog. Az 
átszervezések miatt mennek ott is lassabban a dolgok. A másik betervezett telek eladása lóg 
a levegőben.  
Jóval kevesebb a bevételi soron szereplő összeg, mint a kiadási sor összege. Évi kiadási 
oldalon 78.957 eFt bevételek oldala csak 76 838 e Ft. 
A köztemető fenntartásánál bevételt terveztünk, ez két darab urnahely értékesítését jelenti. 
Az önkormányzati igazgatásnál gazdálkodásába beletartozik a hivatali dolgozók bére, jegyző 
és gazdasági vezető bére, valamint papír költség és rezsi van benne. Az önkormányzat 
bevételeiből kell hozzátenni a hivatali költségekhez. Sajnos az iparűzési adó bevétel nagyon 
alacsony községünkben. Itt növekedéssel nem számolhatunk továbbra sem.  
Szakfeladatonként haladva a következőket ismerteti, felkérve Zsoldos Gáborné gazdasági 
vezetőt, hogy egészítse ki az általa elmondottakat, vagy ismertesse az adott szakfeladatot. 
út autópálya építése szakfeladaton nem tervezünk újabb útberuházást. A Viktor-Ker Kft. felé 
van 5 milliós tartozásunk késedelmi kamat, működési költség ez a régi projektekből 
fennmaradt tartozás, ami az akkori áfa emelés és a késedelmes irányító hatósági döntések 
miatt jött létre, ezek önhibánkon kívül keletkezett költségek. 
 
Zsoldos Gáborné elmondja, hogy erre a szakfeladatra minden olyan kötelezettséget 
beépített, ami az elmúlt időszakban felmerült és fennmaradt. 
 
Novák Pál polgármester: Iskolai étkeztetés szakfeladat: Az iskolai étkeztetést, mint 
szakfeladatot itt hagyta az állam az önkormányzatnak csak a finanszírozás nem annyi, mint 
amibe ez kerül. A melegítő konyhai feladatot átvállalta a KIK, a bért ők fizetik. Elmondja, 
hogy tudomása szerint ebben az évben a KIK a közétkeztetés bevételét és kiadásokat 
vizsgálja és különböző átszervezéseken gondolkodnak és valószínű az étel beszállítást is 
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más fogja végezni. Várható az is, hogy a dolgozói bérteher visszakerül az 
önkormánytzathoz. 
Munkahelyi étkeztetés minimális, támogatást és finanszírozást nem kapunk.  
Lakó ingatlan bérbeadása szakfeladat: éves szinten 50 e Ft emelés várható, ha a későbbi 
pontban erről dönt a képviselő testület. Orvosi rendelő szolgálati lakásában lakók nagy 
tartozást halmoztak fel rezsi és lakbérből. Erről Jegyző Asszony a megfelelő intézkedést 
megtette felszólította lakókat, hogy írásban kérjenek részletfizetési kedvezményt. A 
felszólításra választ kaptunk, sőt ebből az első részlet összege már megérkezett. Másik 
lakóingatlannál is probléma van, a szükséglakásban lakó a villanyszámlát nem rendezte, 
ezért arról számolt be, hogy a szolgáltató felé tovább már nem rendezi az önkormányzat, így 
a szolgáltató ki fog jönni és kiköti az áramot. Erre azért van szükség, hogy az adósság ne 
növekedjen. Tudomására jutott az önkormányzatnak, hogy ez a tartozás jórészt abból van, 
hogy a bérlő hosszabbítón keresztül áramot ad a szomszédjának.  
Zöldterület kezelés szakfeladat: üzemanyagnál elég komoly összeg jelentkezik, ez a két 
fűkasza és kis traktor, valamint az ágaprító gép és sthil fűrészhez szükséges 
üzemanyagköltséget jelenti. 
Külső személyi juttatások, szociális és egyéb járulékok, falugondnok és két 
munkatörvénykönyves fizikai alkalmazott van betervezve. Az egyik 
munkatörvénykönyvesnek január 31-én lejárt a szerződése, így az ő költségével csökkenteni 
kell a számokat. Így már újabb egy millióval csökkenteni tudjuk a költségeket.  
 
Önkormányzati jogalkotás szakfeladat: Itt a képviselő-testület és polgármester 
javadalmazása és képviselő-testület működésével kapcsolatos költségeket kell tervezni. A 
képviselő-testület mivel lemondott a tiszteletdíjukról ezért azt nem kellett tervezni. A 
polgármesteri költségtérítés szabályozott és némi reprezentációs költség van még tervezve. 
 
Zsoldos Gáborné ismerteti, hogy a hivatal feladatfinanszírozására adott állami 
támogatásból nem tilos erre adni. De a feladatfinanszírozásnál  az elszámolás jobban 
ellenőrizhető az állam részéről. 
 
Novák Pál polgármester: Önkormányzati vagyongazdálkodásnál a telekeladásokból 
származó bevétel jelenik meg, ha sikerül eladni a telkeket.  Sajnos erre valójában kevés 
esélyt lát. 
 
Közvilágítás szakfeladat:  is igen nagy kiadást jelent az önkormányzatnak. Talán jövőre 
annyi könnyebbség lesz, hogy 2014-ben lejár a korábbi világításkorszerűsítésből fennálló 
tartozás törlesztése, ami jelenleg havi 172 eFt-ot jelent. 
 
Zsoldos Gáborné elmondja, hogy az Önkormányzati feladatra el nem számolható bevételei: 
41.401 eFt. Itt jelenik meg Apaj Községnek az éves finanszírozása az államtól. Ez az összeg 
az adóbevételekkel együtt ennyi. Az iparűzési adót elég feszítettnek tartja, nem valószínű, 
hogy ez  a tervezett összeg be is folyik. 
Módosította az önkormányzat a telekadó rendeltét, minimális emelés volt, ezért  400-500 e 
Ft-ra lehet többletet tervezni, így erre 3 milliót terveztek összesen.  
Gépjármű adó: osztozik az állami költségvetés és az önkormányzat 60-40 % arányban, a 
Tervben az itt maradó rész látható.  
Személyi jövedelemadóból 2012. évben 40 millió bevétele volt az önkormányzatnak, míg a 
2013. évi változások szerint 0 Ft-ot kap az önkormányzat.  
Finanszírozási műveletek: 2012. évben megtörtént az adósságkonszolidáció, tehát az állam  
az önkormányzat pénzintézettel kötött szerződésből adódó fizetési kötelezettségeit és 
kamatait kifizette, ezért itt nincsenek számok.  
Ebben az évben is van lehetőség arra, hogy likvid hitelt vegyen fel az önkormányzat, de csak 
tárgy évben veheti fel és tárgy évben vissza is kell fizetni.  
 
Novák Pál polgármester: Házi orvos ügyelet: Ez a  tervezett 300 ezer Ft.- tal fog menni. A 
rendelő rezsije nem itt jelenik meg, de el kell, hogy mondja a jövőben a Háziorvossal történt 
egyeztetések alapján a gázzal való fűtést meg fogják szüntetni, mert sem a Háziorvos, sem 
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az önkormányzat nem tudja fizetni azt. Itt át kell térni a vegyes tüzelésű kazánra, melyhez 
vagy a tüzelőanyagot, vagy a dolgozót biztosítja az önkormánmyzat. 
Védőnő: a kiadás 3,5 millió Ft. bevétel 2,8 millió Ft. 700 ezer forint a hiány. A csecsemő 
létszámot tekintve Apaj esetében egy 4 órás állás is elegendő lenne, de a 0-18 éves 
gyermekek számához igazítják a feladatellátást, így jogszabály szerint indokolt a 8 órás 
állás, csak az állami finanszírozás nem fedezi a költségeket. 
Szociális juttatások a beérkezett igények alapján. 
Temetési segélyről a Pénzügyi és Szociális Bizottság a közös ülésen úgy döntött, hogy nem 
alanyi jogon jár a segély, hanem jövedelmi korlát lett meghatározva.  
 
Kulturális műsorok: összes önkormányzati rendezvény költségei vannak betervezve. 
Kultúrháznál a felújítás miatt vannak költségek, bevételek a rendezvények után beszedett 
terembérleti díjakból származik. 
 
Összesítő tábla: 
A költségvetés még mindig mínusz 1 millió forintos. 
Azt javasolja, hogy be kell adni így hiánnyal a költségvetést. Ugyan ettől az évtől megszűnik 
az ÖNHIKI, de Tállai államtitkár úr ismertette, hogy kialakításra kerül helyette egy másik 
eljárás, a hiány pótlására. 
Tájékoztat, hogy a jegyző asszony több alkalommal tájékoztatta, hogy nem teljesül a 
törvény, ha hiánnyal tervez az önkormányzat. Ezt a pénzügyi vezető is  megerősítette. De ha 
hiánnyal adja be a testület, arra a Kormányhivatal törvényességi felhívást fog küldeni, 
amelyre be kell mutatni, hogy mi a hiány oka. Így továbbra is javasolja a hiánnyal tervezett 
költségvetési rendelet megalkotását. Úgy gondolja, hogy a törvény rossz, hibásan lett 
megalkotva, az nem húzható rá egységesen 3200 településre, mivel sokan sokfélék és főleg 
a kis települések szenvedik el a hatalmas, Apaj esetében 41 millió Ft-os elvonást, miközben 
a feladatok nem csökkentek még csak közelítő mértékben sem. Lehet szembe menni a 
törvénnyel, ha ezzel a hibákra hívjuk fel a figyelmet. Más lehetőségünk egyenlőre nincs, és 
tudomásul veszi a jegyző asszony tájékoztatását. 
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető elmondta, hogy a jogszabály nem engedi a mínuszos 
költségvetés elfogadását, nullára kell tervezni a költségvetést. 
 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző: Megerősíti a Gazdasági vezető álláspontját, hogy 
mínuszos költségvetést nem fogadhat el a Képviselő-testület.  
 
Feith István alpolgármester: Támogatja a polgármester véleményét, hogy ha egy pluszos 
költségvetést hozunk ki, akkor jogos a megkérdőjelezés, hogy eddig a magasabb 
finanszírozásból miért nem sikerült az előző években azt megalkotni. 
 
Bán Péter képviselő: Mi a forgatókönyv, ha mínuszosan adjuk be? 
 
Novák Pál polgármester: Akkor kb. két hét múlva visszadobják és március 15-ével el kell 
fogadni a nullás költségvetést.  
 
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Az adó bevételeken lehetne elgondolkodni, talán ott 
lehet még változtatni. 
 
Bán Péter képviselő: Mi lehet a gyakorlati haszna a mínuszos költségvetésnek? 
 
Novák Pál polgármester: Talán az, ha visszaküldik, akkor levélben meg tudjuk indokolni, 
hogy miért nem tudja az önkormányzat nullásan elfogadni. Jelen álláspontja az, hogy akkor 
hazudunk, ha nullásra hozzuk ki a költségvetési rendeletet. Kérdezi: Mit kell ahhoz hazudni, 
hogy nullás legyen a költségvetés? Még két telek? Vagy Adóbevételt tervezzük túl? Meg 
lehet tenni, hogy a törvény jól érezze magát, teljesítjük a feladatot, csak mennyi köze van 
ennek a valósághoz. Feltétlenül szavazásra szeretné bocsátani azt a javaslatot, hogy ír az 
államtitkár úrnak egy figyelemfelkeltő levelet, melyben megírja a tényleges számokat és egy 
költségvetési rendeletet is csatol hozzá. 



 

 6 

A Közös Hivatalnál 51750 e Ft a főösszeg, melyből Apaj 14437 e Ft-ot átfinanszíroz. Áporka 
szerencsésebb anyagi helyzetben van. 
De az is tény, hogy a támogatott 6 fővel nem lehet ellátni a feladatokat. 
 
Szebellédi Mihály képviselő kérdése, hogy a beruházási soron tervezett 5 M ft-ot 
meghaladó összeg miből adódik? 
 
Zsoldos Gáborné elmondja, hogy ezen a soron korábbi beruházások összegei szerepelnek, 
áthúzódó kiadásként. Ide „új” kiadást nem terveztek. 
Javasolja, hogy a talajterhelésnél változtasson a testület a tervezeten, mert ott a jogszabályi 
változás miatt magasabb bevétel várható, így azt javasolja 600 e Ft-tal megemelni, valamint 
a gépjárműadónál van lehetőség az adóügyi igazgatási ügyintéző ismertetője szerint némi 
emelésre, ezért ott 400 e Ft-tal javasolja emelni a bevételi sort.. 
 
Novák Pál polgármester kéri, hogy sorban haladjanak, először arról kér szavazást, hogy a 
tényleges számok alapján egy figyelem-felkeltő levelet megküldhet-e Tállai államtitkár úr 
részére.  Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, és kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze, 
aki egyetért azzal. 
 
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a 
következő határozatot: 
 

12/2013. (II.28.) Kt.számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
figyelemfelkeltés céljából az eredeti költségvetési terv kerüljön megküldésre 
Tállai államtitkár úrnak, levélben jelezve az Önkormányzat nehézségeit. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: folyamatos 

 
 
Novák Pál polgármester: Kéri, hogy a stabilitási törvény előírásai alapján az előterjesztés 
mellékletét képező ún. stabilitási határozatot fogadja el a Képviselő-testület, mielőtt 
megalkotja 2013. évi költségvetési rendeletét. 
 
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a 
következő határozatot: 
 

13/2013. (II.28.) Kt.számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. tv. 29. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget 
téve a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerint meghatározott saját 
bevételeinek, és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét jelen 
határozat 1. és 2. számú melléklete szerint állapítja meg. 
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     1. számú melléklet 

       

 

Apaj Község  tervezett saját bevételei 2013-2016. években 

       

Sor- 
sz. 

Bevételi fajták 2013 2014 2015 2016 

1 Helyi adók 10 700 11 000 11 000 11 000 

2 
Önkorm.vagyoni értékű jog 
értékesítés 12 160 5 100 5 100 5 100 

3 Osztalék, koncessziós díj         

4 
Tárgyi eszköz, imm.jószág 
értékesítés         

5 Bírság-, pótlék-, díjbevételek 1 750 1 500 1 500 1 500 

6 Kezességválllással kapcs. Megtérülés 0       

            

  Saját bevételek összesen: 24 610 17 600 17 600 17 600 

      

      

     2. számú melléklet 

       

 

Apaj Község adósságot keletkeztető  kötelezettségvállalásai  2013-2016. években 

       

Sor- 
sz. 

Feladat megnevezése 2013 2014 2015 2016 

  2. 3 4. 5. 6. 

  I. Működési kiadások 1 218 1 020 585 0 

   Lízingdíjak  738 770 435 0 

   Lízingdíj kamata 480 250 150 0 

  II. Hitelek kamatai         

            

  kamatok összesen: 0 0 0 0 

            

            

  
III. Tőke tartozások törlesztése         

  tőke  törlesztése összesen: 0 0 0 0 

            

            

Kötelezettségek összesen 1 218 1 020 585 0 

       

Saját bevétel 50%-a 12305 8800 8800 8800 
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Akkor a Gazdasági Vezető Asszony javaslatát elfogadva két soron eszközöl változtatást és 
így pluszos lesz a költségvetés. A gépjárműadónál 400 eFt-tal a talajterhelést 600 eFt-tal 
növelik, és a zöldterület kezelés szakfeladaton az egyik munkatörvénykönyve szerinti 
álláshely megszűnése miatt 1 millió Ft-tal csökken a kiadási oldal. Kéri, hogy ezzel a 
módosító javaslattal fogadják el a költségvetési  rendeletet.  
 
 
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester a rendelet 
elfogadására tett javaslatot. 
 
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással megalkotta a 
következő rendeletet: 
 

 
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 2/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről  
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 

 
3. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Óvoda pályázat utó ellenőrzése megtörtént mindent rendben 
találtak hibátlan minősítésű  jegyzőkönyvet kapott az önkormányzat. Gyors volt az 
ellenőrzés. 
 
Az iskolával kapcsolatban elmondja, hogy a tankerület-vezetőnél a fűtői állás felezését, tehát 
fél állásban volna a fűtő a KIK-nél, fél állásban az önkormányzatnál. Még nem kapott érdemi 
választ. 
 
Az elmúlt időszakban a rendőrség két alkalommal is kikérte a térfigyelő kamera rendszer 
felvételeit és hasznos információkkal tudtunk szolgálni.  
 
Az önkormányzat a kazán pályázat lezárási határidő meghosszabbítását kérte, mert a gyártó 
teli van megrendeléssel és nem tudja határidőre szállítani a kazánt. Megkaptuk az engedélyt 
a halasztásra április végén szállítják a kazánt és be is üzemelik. 
 
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: 

 

14/2013. (II.28.) Kt.számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés közötti 
időszakban megtett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
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4. Javaslat Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatásokról, és az 
önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló 2/2008. (I.25.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: Novák Pál polgármester 

 
Novák Pál polgármester: A javaslatot kiküldték és felkéri a Miklósné Domin Zsuzsannát a 
Szociális Bizottság Elnökét terjessze elő javaslatát. 
 
Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő Szociális Bizottság Elnöke: A Szociális Bizottság 
és a Pénzügyi Bizottság közös ülésen tárgyalta a költségvetést. Mindenki előtt ismeretes, 
hogy milyen kevés pénzből kell gazdálkodnia az önkormányzatnak, így mérlegelni kellett 
azon juttatásokat, melyeket az önkormányzat eddig saját forrásból adott támogatásként a 
lakosságnak. Temetési segélyként eddig egyszeri 20.000,- Ft-ot adott a bizottság, mely 
alanyi jogon járt minden igénylőnek. Továbbra is adja a Bizottság, de jövedelmi korlát mellett. 
A másik ilyen támogatás a 70 éven felüli lakosok szemétszállítási kedvezménye, amit szintén 
saját költségvetésből gazdálkodott ki az önkormányzat. Már a tavalyi évben is gondolkozott a 
testület a megszüntetésen, de akkor a jövedelmi korlát bevezetése mellett döntött a 
Képviselő-testület, idén a bizottság javaslata a teljes megvonás. 
 
 
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a rendelet módosítási javaslatot. 
 
 (Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással megalkotta a 
következő rendeletet: 

 
 

Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi támogatásokról, 
és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról szóló  

2/2008. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
 
5. Javaslat Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 
hulladékszállítási közszolgáltatásról szóló 8/2007.(XII.22.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 

Novák Pál polgármester: A fentiekben ismertetett okok miatt szavazásra bocsátja a 
Szociális Bizottság Elnökének javaslatát a 70. éven felüli lakosok szemétszállítási 
kedvezményének eltörléséről. 
Ezúton szeretne elnézést kérni azon lakosoktól, akiket érint ennek a kedvezménynek az 
eltörlése, de sajnos kénytelen ezt a döntést meghozni a Képviselő-testület, mert a 
jogszabályi előírás szerint az önkormányzat nem adhat kedvezményt vagy mentességet, ha 
az a kötelező feladat ellátását veszélyezteti. Látható volt a költségvetés tárgyalásánál, hogy 
nagyon sok esetben szűken tervezett a Képviselő-testület olyan feladatoknál, mint pl. 
zöldterületek kezelése, így indokolt a kedvezmények felülvizsgálata és megszűntetése is. 
 

 
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a rendelet javaslatot. 
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 (Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
 

Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatásról szóló 8/2007.(XII.22.) 
önkormányzati rendelet  módosításáról 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
 
6. Tájékoztatás a 2013. 02.25-én érkezett törvényességi felhívásról  
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 

Novák Pál polgármester: 2013. 02. 25-én érkezett a Kormányhivatalból egy törvényességi 
felhívás a Képviselő-testület működésével kapcsolatban.  Leírták, hogy a képviselő-testületi 
jegyzőkönyvek rendszeresen késve érkeznek meg a hivatalhoz, a második félévben pedig 
egyáltalán nem érkeztek meg. Kérték a Jegyzőt, hogy vizsgálja ki, egyet ért-e az abban 
foglaltakkal és mit tesz, hogy ez az állapot megszűnjön. Ez jelenleg megoldásra került az 
ügyintéző felküldte az hiányolt jegyzőkönyveket. Kéri a jegyzőt a tájékoztatás megtartására. 
 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző: 2013. február 25. napján érkezett a Hivatalba a 
törvényességi felhívás, amely arról szólt, hogy a jegyző nem gondoskodott a jegyzőkönyvek 
határidőben történő megküldéséről  2012. év második félévében. A helyzet felülvizsgálata 
megtörtént, és valóban megállapítható a feltárt hiányosság. Ily módon a törvényességi 
felhívásban foglaltakkal egyetért. A megtett intézkedések során  az érintett köztisztviselő 
kolléga jegyzői utasításban megkapta, hogy hogyan és milyen határidők betartásával kell a 
jegyzőkönyvek elkészítéséről és  felküldéséről gondoskodni. Ennek szellemében, folyik a 
munka és arra törekednek, hogy ez minden esetben jogszabályi előírásoknak megfelelően 
megvalósuljon. 
Ismertetni kívánja továbbá azt is, hogy az apaji kirendeltségen három köztisztviselő 
kollégával látják el a feladatokat, a jegyzőn és a pénzügyi vezetőn kívül. Felhívja a 
Képviselő-testület figyelmét arra, hogy ez a hármas létszám nagyon kevés. Túlterheltek a 
kollégák. Az érintett kolléganő is egyik szakterületből ugrik a másikba, amikor jegyzőkönyvet 
ír és azt meg kell szakítania egy kifizetés, vagy lakásfenntartási támogatási eljárásról 
érdeklődő ügyfél miatt.  Valószínűleg ez a nagymennyiségű folyamatos munka volt az oka 
annak is, hogy ez a mulasztás bekövetkezett. 
Kéri, hogy amennyiben nincs kérdés a jelenlévők részéről, akkor tájékoztatását határozattal 
fogadja el  a Képviselő-testület.  
 
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: 

 

15/2013. (II.28.) Kt.számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Apaj Község Képviselő-
testülete  2012. II. félévi  üléseiről készített jegyzőkönyvek késedelmes 
megküldése  tárgyában a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője, Dr. Tarnai 
Richárd kormánymegbízott által megküldött, PEB-030/69-1/2013. számú  
törvényességi felhívásban foglaltakat megismerte, az azzal  kapcsolatosan 
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nyújtott polgármesteri és jegyzői tájékoztatást tudomásul veszi, továbbá a jegyzői 
intézkedésről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 

7.Egyebek 
7.1. A Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetsége Elnökének kérése 
 

Novák Pál polgármester: Itt szeretne gratulálni Molnár Ferencné Erzsike néninek, hogy ő 
lett a Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetségének Elnöke.  Sok erőt és kitartást kíván 
ehhez a nem könnyű feladathoz. 
Az új vezető első feladatainak egyike az volt, hogy levélben kérte az önkormányzat 
hozzájárulását, hogy a Szövetség székhelyéül a Fő tér 1. számot adják meg a Bíróság felé. 
Azért kérte ezt, mert a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesületnek is és most már a Szövetségnek 
is ő lett az Elnöke egy személyben a munkája könnyítése érdekében kéri. 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy adják hozzájárulásukat a bejegyzéshez. 
 
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: 

 
16/2013. (II.28.) Kt.számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisdunamenti Civil 
Szervezetek Szövetsége Elnökének kérésére hozzájárul ahhoz, hogy a 
Szövetség székhelyéül  a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő 2345. 
Apaj, Fő tér 1. szám alatti ingatlan  kerüljön bejegyzésre. Úgy határoz továbbá, 
hogy a bejegyzést követően az ingatlan  használata során felmerülő minden rezsi 
költség megfizetése a Kisdunamenti Civil Szervezetek Szövetségét terheli.  
Felkéri a polgármester  a szükséges intézkedések megtételére, nyilatkozatok 
aláírására. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
7.2. Tóparti bérlakás albérleti díja 
 
 
Novák Pál polgármester: Az önkormányzat tulajdonában lévő Tóparti ingatlanára bérleti 
díjemelést javasol. Jelenleg 250,-Ft/m2 a bérleti díj és 320,- Ft/m2-re javasolja az emelést. 
 
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: 

 

17/2013. (II.28.) Kt.számú  
Határozat 
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Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Apaj Község 
Önkormányzata tulajdonát képező  2345. Apaj, Tópart 20. szám alatti                         

ingatlan bérleti díját 2013. május 1. napjától 320 Ft.-/m²-re változtatja. 

Felkéri a jegyzőt a szerződés módosítás előkészítésére, és felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester és Breinikné dr. Kara Andrea jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
 
7.3. Jegyzőkönyvek bekötése 
 
Novák Pál polgármester: Évek óta nincsenek bekötve a jegyzőkönyvek ezt a Jegyző 
Asszony megpróbálja pótolni A hirdetményeket zárható üvegszekrényben kell kitűzni a 
hirdetőre. Intézkedett egy üveges szekrény elkészítéséről. Az önkormányzat épületén belül 
lesz, hogy ne rongálják meg. 
 
 

7.4. Hétvégi Önkormányzati rendezvény 
 

Novák Pál polgármester: Az önkormányzat egy 24 órás vetélkedőt hirdetett meg a 
községben működő 5 civil szervezet részére. A győztes egyesület jutalma 100.000,- Ft. 
Ahhoz, hogy ez a rendezvény létrejöhessen támogatókat keresett és az Obo-Betterman Kft. 
200.000,- Ft-ot ajánlott fel a játékhoz. Csaplár János, a Cosinus Gamma Kft. ügyvezetője 
75.000,- Ft-ot. Ebből a pénzekből megvették a játékhoz szükséges kellékeket is és az 
önkormányzat részére egy új projektort. Amit eddig használtak projektor, az iskola tulajdona 
és mivel átkerültek állami irányítás alá, már nem tudják odaadni az önkormányzatnak minden 
alkalommal.   
Van-e kérdés észrevétel? 
 
A képviselő-testület részéről nem volt észrevétel. 
 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző: Az elmúlt testületi ülésen Feith István Alpolgármester Úr 
a Polgármester költségtérítésének emelésére tett javaslatot. Utána nézett és a polgármesteri 
illetményt is megállapító jogszabály, az 1994. évi LXIV. törvény 18.§ (2) bekezdése szerint  a 
polgármesteri költségátalány a főállású polgármester esetében az illetmény 20- 30 %-ának 
megfelelő összeg lehet, tehát amennyiben jelenleg a költségátalány 30%-on áll, abban az 
esetben már nem lehet emelni.  
 
Novák Pál polgármester: Köszöni a tájékoztatást és köszöni Feith István 
alpolgármesternek a javaslatot. 
 
 
További hozzászólások nem lévén Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek az 
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Novák Pál Breinikné dr. Kara Andrea  
 polgármester jegyző 

 
 
 

Miklósné Domin Zsuzsanna 
Jegyzőkönyvi hitelesítő 


