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Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2013. március 13-án megtartott rendkívüli 
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, Turán Gábor képviselő, 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző. 
 
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület tagjai közül 5 fő van jelen egy képviselő igazoltan van távol, a testület 
határozatképes.  
A napirendi pontokat a meghívóban meghatározott pontok szerint tárgyalják. 
 
A mai rendkívüli ülés összehívásának két oka van. Tájékoztatást szeretne adni a Kócsag és 
Gém utcák szennyvíz és ivóvíz hálózatának kiépítéséhez szükséges anyag 
megrendeléséről. A másik a költségvetési rendelettel kapcsolatos tájékoztató. 
 
 
Novák Pál polgármester: 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. 

 
18/2013. (III.13.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:  
 
1. Kócsag és Gém utca szennyvíz és ivóvíz hálózatának anyag megrendelése 
2. 2013. évi költségvetéssel kapcsolatos tájékoztató 
3. A KEOP-1.3.0/09-11-2011 „ Apaj Község ivóvízminőség javítása” tárgyú pályázathoz 
földmérői és ügyvédi ajánlatok bekérése 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 

 

 

 
1. Kócsag és Gém utca szennyvíz és ivóvíz hálózatának anyag megrendelése 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Az anyagmennyiséget a vállalkozó segítségével kigyűjtötték. A 
megrendelését az önkormányzat végzi, ezért a megrendelőt el is küldtük Wavin Hungary Kft. 
Egyeztettek a kivitelezővel és május 31-én át kell adni üzemkész állapotban a beruházást. 
Kéri a tájékoztatás tudomásulvételét. 
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2. A 2013. évi költségvetéssel kapcsolatos tájékoztató 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Sajnos már most fog látszódni, hogy az előző testületi ülésen 
elfogadott költségvetési rendeletben foglaltakat nem tudjuk teljesíteni. Akkor nullásra hoztuk 
ki a rendeletet, 5 milliót irányoztunk elő bérbeadásból, ami nem fog teljesülni, mert a bérlő 
jelezte, hogy nem akkora alapterületre és kevesebb időre szeretné bérelni. Emiatt a 
költségvetés mínuszossá fog válni. A következő testületi ülésre március 26-ra (keddi napon) 
az ehhez szükséges tervet készítsük elő. 
 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző: Következő ülésre elő lehet készíteni, az 
előterjesztésben indokolni kell a módosítást Tulajdonképpen a  működési bevételekből  kell 
kivenni azt az összeget, melyet Polgármester Úr ismertetni fog. Azonban a jogszabályi 
előírások szerint hiánnyal nem lehet tervezni, a működési hiányt valamilyen módon  pótolni 
kell. A döntés a Képviselő-testület kezében van. 
  
Novák Pál polgármester: A költségvetési anyag tárgyalásakor már említette, hogy igenis 
lehet mínuszos költségvetést elfogadni. A polgármesterek online lapban megjelent cikk 
szerint igen is nagyon sok település tervezett és fogadott el mínuszos költségvetést. 
Harminchatból tizenhárom deficites költségvetéssel tervezett. 
Készül a levél Tállai úrnak ezt a két anyagot érdekesség képen kiküldi a testületnek. Volt egy 
értekezlet az iskolában is nagyon sok probléma van. Ezt az iskolára és tantestületre hárítja a 
kormány.  
 
 

3. A KEOP-1.3.0/09-11-2011 „ Apaj Község ivóvízminőség javítása” tárgyú pályázathoz 
földmérői és ügyvédi ajánlatok bekérése 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Jelenleg próba- üzemmel ketyeg a rendszer Pest megyénél a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak a szükséges illetéket el kellett utalni még 
tavaly, mind a Bács megyei, mind a Pest megyei oldalra. Bács megyéből megérkezett az 
engedély,  a Pest megyei oldal nem adja ki az igazolást a kártalanításról.  Még ügykezelője 
sincs a dolognak, ez volt a magyarázat. Segítséget szeretne kérni az ügyvédtől, hogy ez a 
dolog megoldódjon, ehhez kéri a testület hozzájárulását. A földhivatalnál a szolgalmi jogokat, 
illetve tulajdonjogokat be kell jegyezni. Ezek a bejegyzések még nem történtek meg, 
földmérő bemérésére van szükség erre szeretne adni egy megbízást. Gyakorlatilag ez azt 
jelenti, hogy az ügyvédi munkára, a földmérői feladatokra árajánlatokat kell bekérni. Három- 
három árajánlatot szeretne bekérni, amit a következő testületi ülésre behoz. A soron 
következő testületi ülésen a legkedvezőbb árajánlatot fogjuk elfogadni, ezek a munkák akkor 
elszámolhatók. A mai napon egyébként helyszíni utó ellenőrzés volt az eddig elvégzett 
munkákat rendben találták, minden hibátlan. A projekt-managerrel egyeztettünk, mert 
többszöri felszólításra sem adta meg a KKK az igazolást A három árajánlathoz kéri a 
felhatalmazást.  
 
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött az 
ülés napirendjéről. 

 
 
 
 

19/2013. (III.14.) képviselő-testületi határozat 
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Döntés a KEOP-1.3.0/09-11-2011 „ Apaj Község ivóvízminőség javítása” tárgyú 
pályázathoz földmérői és ügyvédi munkavégzéshez beszerzési eljárás megindításáról 

 
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  
I. /  a KEOP1.3.0/09-11-2011 azonosítószámú, „Apaj Község ivóvízminőség javítása” tárgyú 
pályázat keretében beszerzési eljárást indít, a végleges használatba vételhez szükséges 
eljárások foganatosítása érdekében, ügyvédi valamint földmérői munkavégzés megvalósítása 
céljából. 
II./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjék  mind a földmérői 
tevékenység, mind az ügyvédi tevékenység elvégzéséhez szükséges  beszerzési eljárások 
lefolytatásának előkészítéséről, azzal, hogy 3-3 ajánlatot kérjen be az arra jogosult 
szervezetektől, vállalkozásoktól. 

 
 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 
 
Feith István alpolgármester: Gödöllőről vendégeskedett az unokájánál 10 egyetemista 
fiatal és nagyon tetszett nekik a falu.  
 

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 Breinikné dr. Kara Andrea  
 polgármester jegyző 

 
 
 
 

Bán Péter képviselő 
Jegyzőkönyvi hitelesítő 

 
 


