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

Jegyzőkönyv
Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott
üléséről

Hozott határozatok:
20/2013. (III.26.) Kt. számú határozat
21/2013. (III.26.) Kt. számú határozat
22/2013. (III.26.) Kt. számú határozat
23/2013. (III.26.) Kt. számú határozat
24/2013. (III.26.) Kt. számú határozat
25/2013.(III.26.) Kt. számú határozat
26/2013.(III.26.) Kt. számú határozat
27/2013.(III.26.) Kt. számú határozat
28/2013.(III.26.) Kt. számú határozat

Hozott rendeletek:
5/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2006.(XII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2013. (III.28.) 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
7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jegyzőkönyv
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott testületi
üléséről.
Ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme
2345. Apaj, Fő tér 2.
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Bán Péter képviselő, Gábor László képviselő,
Miklósné Domin Zsuzsanna 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 képviselő betegség miatt, egy munkahelyi
elfoglaltság miatt igazoltan van távol, a testület határozatképes.
A napirendi pontokat a meghívóban meghatározott pontok szerint tárgyalják.
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző: Jelezte, hogy szeretne egy bejelentést tenni.
Novák Pál polgármester: Akkor ezt a 8.3. napirendi pontnál tárgyalják.
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 4 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött az ülés napirendjéről.
20/2013. (III.26.) 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
2. Javaslat Apaj Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 11/2006. (XII.08.) önkormányzati rendelete
módosítására
3. Javaslat Apaj Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási terve elfogadására
4. Javaslat Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás
2005. szeptember 24-én kelt alapító szerződése módosítására
5. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
támogatásokról
és
az
önkormányzat
által
biztosított
szociális
alapszolgáltatásokról szóló 2/2008. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására
6. A 2013. évi költségvetés módosítása szóbeli előterjesztés alapján
7. Javaslat Apaj Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
8. Javaslat a 2013. évi rendezvényterv elfogadására
9. Egyebek:
9.1.Belvízvédelmi készültség elrendelése- tájékoztatás
9.2.Pályázati konstrukció 100 %-os intenzitással önkormányzatok és
intézményeik számára megújuló energiaforrások felhasználására
9.3 Jegyzői tájékoztatás
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Nyilvános ülést követően zárt ülésre kerül sor
Napirend: Szociális ügy tárgyalása
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
1.Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: A belvízvédelmi készültséget megkezdték, már egy hete
beindították a szúnyogi szivattyút, de sajnos amit leszivattyúznak az eső miatt pótlódik.
Elrendelték a II. belvízvédelmi fokozatot. Semmilyen állami támogatást nem kapunk a
védekezéshez, azt hogy hogyan és miből fogja megoldani azt önkormányzat azt még nem
tudja. Telefonon elmarasztalták a március 15-i rendkívüli időjárásról szóló és a honlapra
feltett cikke miatt. A katasztrófavédelem semmilyen segítséget nem nyújtott, önkéntesek,
polgárőrök és Csaplár úr segítségével takarították le az utakat.
Március 15-i ünnepi műsor rendben lezajlott köszöni a helyt állást és a fellépő
gyermekeknek, akik segítő pedagógus nélkül előadták a műsor. Köszöni a felkészítő
pedagógusoknak is a munkáját.
Minden évben a polgármesteri keretből támogatja az apaji focistákat, ők idén nem kérték a
támogatást, és így az apaji Daimond Dance tánccsoportot támogatta. Egy minősítő
versenyem vettek részt, ahol a nevezési díj 52.000,- Ft volt, amit az önkormányzat fizetett.
Arany fokozatú minősítést kaptak és még két aranyérmet nyertek. Külföldi megmérettetésre
is van lehetőségük, érkezik majd a képes beszámoló, amit a honlapra is fel fognak tenni.
Van-e kérdés?
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 4 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött:
21/2013. (III.26.) 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 Apaj Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és
Működési Szabályzatról szóló 11/2006.(XII.8.) önkormányzati rendelete módosítására
Előadó: Breinikné dr. Kara Andrea jegyző
Novák Pál polgármester: Átadja a szót a Jegyző asszonynak.
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző: Ismerteti, hogy az előterjesztésben foglaltakat annyiban
említené, hogy apró pontosításokat tett rendbe az anyagban. Gondol itt a Polgármesteri
Hivatal fogalmára, Közigazgatási Hivatal fogalmára, és még sorolhatná. Kéri a tervezet
elfogadását.
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Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a rendelet módosítási javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással megalkotta a
következő rendeletet:
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5./2013.(III.28.) önkormányzati rendelete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
11/2006.(XII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
3.Javaslat Apaj Község Önkormányzatának közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási
terve elfogadására
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Ez egy kicsit új, de most már kötelező feladat nem lepett meg. Mi
már elfogadtunk annak idején a ciklusprogrammal a hosszú távú tervet, mely majdnem lefedi
azokat a pontokat, ami szerint el kell készíteni a vagyongazdálkodási tervet. Ma már
nonszensznek tűnik az iskola átalakításával kapcsolatos tervek megvalósítása. Vannak
benne megalomániás álmok is, de ha nincs a tervben, akkor nem tudunk rá pályázni. Lehet
olyan dolgokat is csinálni, ami nem szerepel benne, de szeretné a kormányzat, ha a jövőben
minden szerepelne a tervben.
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 4 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött:
22/2013. (III.26.) Kt.számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzata közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási terve elfogadása
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz - figyelemmel a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 9. § (1)
bekezdésében foglaltakra -, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező
Önkormányzat Közép- és hosszú-távú vagyongazdálkodási tervét.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: folyamatos
Novák Pál polgármester: Az előzetesen kiküldött anyagban nincs benne, de szeretne
beilleszteni egy plusz napirendi pontot az 5-ös napirendi pont után, mert nagyon fontosnak
tartja. Ez a 2013. költségvetési rendeletünk módosítása.
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
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A képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött:
23/2013. (III.26.) Kt.számú
Határozat
Napirend kiegészítése
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013.
március 26-i nyilvános ülés napirendjét 5. számú napirendi pontként kiegészíti a
2013. évi költségvetési rendelet módosításával, mellyel a többi napirend száma
értelemszerűen megváltozik.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
4.Javaslat Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás 2005.
szeptember 24-én kelt alapító szerződése módosítására
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Kiküldtük az anyagot. dr. Bencze Zoltán jegyző úr készített hozzá
előterjesztést, mely tartalmazza, hogy a jogszabályok és az ellenőrzés eredménye okán
indokolt a változatás. Tehát törvényi kötelezettségnek teszünk eleget. Ellenőrzés során
bizonyos dolgokat kifogásoltak, melyeket a jelenlegi törvényekhez kell igazítani az alapító
okiratban is és a szerződésben is.
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 4 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött:
24/2013. (III.26.) Kt.számú
Határozat
Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás alapító
szerződése módosítása
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti
és Családsegítő Intézményi Társulás 2005. szeptember 24-én kelt alapító
szerződését (továbbiakban: megállapodás) az alábbiak szerint módosítja, illetve
kiegészíti.
1. A Társulási Megállapodás bevezető szövegének második bekezdése a
következők szerint módosul:
„Az
önkormányzatok
képviselő-testületei
a
„Magyarország
helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 87§-95 §-aiban foglaltaknak
megfelelően Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás
elnevezéssel jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.”
2. A Társulási Megállapodás egy új 1.3 és 1.4 ponttal egészül ki, míg a régi 1.31.8 pontok számozása 1.5-1.10-re változik:
„1.3 A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője:
- Apaj Község Önkormányzata (2345 Apaj, Fő tér 2.; képviseli: Novák Pál
polgármester)
- Dömsöd Nagyközség Önkormányzata (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.; képviseli:
Bencze István polgármester)
1.4 A társulásban részt vevő települések lakosságszáma:
- Apaj: 1247 fő
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- Dömsöd: 6010 fő”
3. A Társulási Megállapodás új 1.8 pontja a következők szerint módosul:
„1.8 A társulás önálló jogi személyiségű önállóan működő költségvetési szerv.”
4. A Társulási Megállapodás 2.3 pontja a következők szerint módosul:
„A szakmai vezető munkáltatója a társulási tanács, az egyéb munkáltatói jogokat
[2011. évi CLXXXIX. tv. 19. § b) pontja] Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat
Polgármestere gyakorolja.”
5. A Társulási Megállapodás 3. pontja a következők szerint módosul:
„3. A társulás feladata, tevékenységi köre
3.1 A Társulás feladata, hogy a társult önkormányzatok területén a
jogszabályban meghatározott szociális és gyermekjóléti alapfeladatok, így az
étkezés,
házi
segítségnyújtás,
családsegítés,
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás, és gyermekjóléti feladatok ellátásáról gondoskodjon.
3.2 A Társulás a 3.2 pontban foglalt feladatok ellátásról az általa alapított
költségvetési szerv útján gondoskodik.
Az intézmény megnevezése: Dömsöd – Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat
3.3 A Társulás alapítói jogait a társulásban résztvevő önkormányzatok
együttesen gyakorolják az Mötv-ben, valamint jelen társulási megállapodásban
meghatározott feltételek szerint.
3.4 A Társulás az általa alapított és fenntartott intézmény útján ellátott feladatait
csak a társulás tagjai részére, azonos feltételekkel teljesíti.”
6. A Társulási Megállapodás 4.1 pontja a következők szerint módosul:
„4.1 A Társulás a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján
a gazdálkodási besorolása alapján önállóan működő költségvetési szerv, önálló
jogi személy.
A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében gazdálkodási - pénzügyi gazdasági - feladatait a Dömsödi Polgármesteri Hivatal látja el.”
7. A Társulási Megállapodás 4.2 pontja a következők szerint módosul:
„4.2 A Társulás tevékenységéhez rendelt központi költségvetési támogatás
igénylésére Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat jogosult, pénzügyi
nyilvántartásai kezelése során gondoskodik arról, hogy ezek az előirányzatok
településenként elkülönítetten is kimutathatók legyenek. Az alapítók az
intézményi társulás fenntartásához, működtetéséhez szükség esetén
hozzájárulást fizetnek melynek összegét a 5.4. pontban foglaltaknak
megfelelően, a ténylegesen felmerült költségeket alapul véve saját költségvetési
rendeleteikben határozzák meg, s annak összegét negyedéves bontásban a
Társulás számlájára utalják át.”
7. A Társulási Megállapodás 5.4 pontja a következők szerint módosul:
5.4 A Társulás feladatának ellátásához a központi költségvetésből biztosított
támogatást a költségvetési elszámolás elvei szerint számolják el, a működéshez
ezen felül a társulás tagjai által biztosított évenkénti működési költséget az
alapítók
a
ténylegesen
felmerült
költségek
figyelembevételével
lakosságarányosan viselik. A költségviselés, a társulás megszűnése, továbbá tag
kiválása esetén az elszámolásra irányadó lakosságszámot a tárgyévet megelőző
év december 31-i állapot szerint kell
figyelembe venni.
A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a
társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
A vagyon megosztása során az önkormányzatok az alábbi elvek
figyelembevételével járnak el:
- a 5.1. pontban nevesített használatba adott ingatlanokat, s a meglévő
ingóságok birtokát vissza kell bocsátani,
- a Társulás tulajdonában lévő ingó vagyont természetben kell megosztani,
- a Társulás tulajdonában lévő ingatlan vagyont a Ptk. közös tulajdonra
vonatkozó szabályai szerint kell megosztani,
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- a vagyontárgy társulás tagja részére történő kiadását legfeljebb egy évre el
lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné a
Társulás 3. pontban meghatározott feladatának ellátását. Ebben az esetben a
Társulás és a társulásból kivált tag megállapodást kötnek a vagyontárgy
használati díjáról.
8. A Társulási Megállapodás egy új 5.6 ponttal egészül ki a következők szerint:
„5.6 A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogokat a Társulási Tanács jogosult
gyakorolni a Társulási tanács döntéshozatalára a jogszabályokban és jelen
társulási megállapodásban foglalt rend szerint.”
9. A Társulási Megállapodás 7.3 pontjának harmadik francia bekezdésének
végéről a jogszabályi hivatkozás törlésre kerül.
10. A Társulási Megállapodás 7.5 pontja a következők szerint módosul:
„7.5 A társulási tanács működése során a képviselő-testületek által átruházott 8.)
pontban megjelölt hatáskör gyakorlása során a minősített többségre vonatkozó
szabályok szerint kell eljárni. E tekintetben az Mötv. 46. § (2) bekezdésének a) és
b) pontja szerinti zárt ülési szabályok is alkalmazandók.”
11. A Társulási Megállapodás 8. pontja a következők szerint módosul:
„8. A Társulás átruházott önkormányzati döntési jogköre:
Az önkormányzatok képviselő-testületei az Mötv. 41. § (4) bekezdésében és a
87. §- ban foglalt felhatalmazással élve - a társulást átruházott hatáskör
gyakorlás körében az alábbi döntési jogkörök gyakorlására jogosítják fel:
a) kinevezi az intézmény vezetőjét, gyakorolja az intézményvezető felett a
munkáltatói jogkört”
12. A Társulási Megállapodás 9.1 és 9.2 pontjai a következők szerint
módosulnak:
„9.1 Társult önkormányzatok képviselő-testülete jelen megállapodáshoz történő
csatlakozást kizárólag a gyermekjóléti feladatok és családsegítés területén azon
települési önkormányzatok számára teszik lehetővé, amelyek vállalják, hogy a
társulási
megállapodásban
meghatározott
elvek
szerint
a
feladat
megvalósításához szükséges rájuk eső költségvetési, vagyoni hozzájárulást
biztosítják, és a társulási megállapodásban foglaltak magukra nézve kötelezőnek
ismerik el.
9.2 A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó képviselő-testület
minősített többséggel hozott határozata szükséges, amelyben rögzítést nyer,
hogy a testület elfogadja a társulás céljait, a feladat megvalósításához ráeső
költségvetési és vagyoni hozzájárulást biztosítja, s a megállapodásban
foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.”
13. A Társulási Megállapodás 10.2 pontja a következők szerint módosul:
„10.2 A társulási megállapodást a tagok részéről felmondani a naptári év utolsó
napjával - december 31-i hatállyal - lehet, melyről szóló minősített többségi
képviselő-testületi döntést legalább 6 hónappal korábban kell meghozni, s a
társulási tagokkal közölni.
Az év közbeni felmondás kizárólag a társult képviselő-testületek minősített
többséggel - a felmondás megküldésétől számított hat hónapon belül meghozott, hozzájárulást tartalmazó igenlő döntése esetén gyakorolható, s válik
hatályossá.”
14. A Társulási Megállapodás 10.5 pontja a következők szerint módosul:
„10.5 Társuló képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy az Mötv. 92. §-a
alapján jelen megállapodásból keletkező vitás kérdéseiket elsődlegesen
tárgyalásos
úton, egymás közötti egyeztetéssel kívánják rendezni, és ehhez szükség szerint
kérik a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által felkért tagokból álló egyeztető
bizottság
állásfoglalását.”
15. A Társulási Megállapodás egy új 10.6 ponttal egészül ki a következők szerint:
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„10.6 A Társulási megállapodást módosítani a társulásban részt vevő
önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel meghozott
egybehangzó tartalmú határozataival lehet.” A képviselő-testület felkéri Dömsöd
Nagyközség jegyzőjét, hogy a megállapodás módosított egységes szerkezetbe
foglalt szövegét készítse el.
Felelős: Képviselő-testület, átvezetésért: Dömsöd jegyzője
Határidő: elfogadásra azonnal, végrehajtás: 2013. március 31.
Novák Pál polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő második
határozati javaslatot, mely a Gyejó alapító okiratának módosítására irányul:
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött:
25./2013. (III.26.) Képviselő-testületi
Határozat
Dömsöd - Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás
költségvetési szerv alapító okiratának módosítása
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Dömsöd – Apaj
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (jelenleg hatályos nevén Dömsöd – Apaj
Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás) költségvetési szerv alapító
okiratának módosítását azzal, hogy hozzájárul, hogy az intézmény fenntartója a
jövőben a Dömsöd - Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás
legyen.
Felelős: a társulás elnöke
Határidő: 2013. március 31.
5.Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi
támogatásokról és az önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatásokról
szóló 2/2208. (I.25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Breinikné dr. Kara Andrea jegyző
Novák Pál polgármester: Ápolási díjjal kapcsolatban a törvény szerint nem kap
finanszírozást az önkormányzat. Ezért a költségvetési rendeltünk megalkotásánál ezekkel a
számokkal dolgoztunk. Állami támogatás híján éves szinten 3 millió forint a kiadás, amit ezen
a jogcímen ki kellene fizetnie az önkormányzatnak. Ezzel kapcsolatban kérte a módosítás
előkészítésére a jegyzőt. Azt tudni kell, hogy a szociálisan adható segélyt jóléti
szolgáltatásnak veszi a kormány, ami azt mutatja, hogy erős költségvetéssel rendelkező
önkormányzat vagyunk. Átadja a szót a jegyzőnek.
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény lehetővé teszi a méltányossági alapú ápolási díj megállapítását a helyi
önkormányzatok számára. Ez vállalt feladat, nem kötelező szociális ellátás. Ezért a szociális
törvény szabályai alapján lehetséges a méltányos alapú ápolási díj, mint ellátás hatályon
kívül helyezése is. Tény, hogy a méltányossági ápolási díjat nem támogatja az Állam.
A rendelet-tervezet elfogadása esetén ez év május 31-ig kapnák a jelenlegi jogosultak az
ellátást. A hatályon kívül helyezés eredményeként április 1-től már nem kérhet senki ilyen
ellátást, azaz nem nyújtható be ilyen irányú szociális ellátást igénylő kérelem a Hivatalban.
A képviselő-testület döntése értelmében ez az ellátási forma megszűnik teljes mértékben
2013. június 1. napjától. Azonban a május végéig felmerülő díj 1.032.e Ft-ot forintot jelent a
költségvetésben. Tájékoztatást célszerű küldeni a jogosultak számára, melyben a szociális
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törvényben rögzített egyéb ellátási módokról és azok igénybe vételének feltételeiről kell
értesíteni az érintetteket.
Novák Pál polgármester: Nagyon nagy tisztelettel van a Kormányzat felé, de a
jogszabályok, törvények megalkotásánál figyelembe kellene venni azt a tényt, hogy a 3200
település nem egyforma gondokkal küzd, 3200 település 3200 féle. Vannak olyan
települések, ahol nem a pozitív irányba hatnak ezek a döntések, rossz vagy hibás egyes
törvény. Időnként felül kell ezeket a törvényeket bírálni és a jelzéseket kell figyelni és
változtatni kell, úgy gondolja, ha az alkotmányt lehet sűrűn változtatni, akkor erre is van mód.
Mind a lakosság mind a település bajba kerül, vannak, akik ebből a segélyből élnek. Nem
biztos, hogy ehhez kellene hozzányúlni első sorban. Van-e kérdés.
Elfogadásra javasolja a rendelet módosítás kiegészítését. Nem ért egyet ezzel a törvénnyel,
de a költségvetésünket nagyon súlyosan terheli ez az összeg.
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a rendelet módosítási javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással megalkotta a
következő rendeletet:
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6./2013.(III.28.) 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)
6.A 2013. költségvetési rendeltünk módosítása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Korábban jelezte, hogy a régi hivatal bérbeadása az előre
tervezettek szerint nem fog megvalósulni. A tervezett 7.600 e Ft-os bevétel helyett 4.000. e
Ft-tal csökken ez a tétel. Sajnos az ápolási díj miatt kifizetendő összeg pedig a kiadási oldalt
emeli meg, további 1 M Ft-tal. Ehhez készült egy rövid írásos előterjesztés.
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző: Működési bevételeket csökkenti ez a bérleti díj. Sajnos
hiánnyal nem fogadható el a rendelet-tervezet, mert az a vonatkozó államháztartási
szabályoknak nem felel meg. A jogszabályok betartása kötelező. Hitel felvétel beállítását
javasolja.
Novák Pál polgármester: Jegyző Asszony törvényességi felhívását megérti, de a bankkal
folytatott tárgyalások alapján 1,8 millió forint éven belüli hitelre lehet számítani. Speciális
kérelemmel talán lehet többet is maximum 3 millió forintot, ezt nem tartja reálisnak.
Nem lát lehetőséget a hitel felvételre, a mínuszos költségvetést fogja javasolni, de jelenleg
nincs lehetőség a banknál nagyobb hitel felvételére.
Kéri a Képviselő-testületet a törvényességi felhívás tudomásul vételére, tudva, hogy a
jegyző asszonyt a törvény köti, de a törvényességi felhívás maximális figyelembe vétele
mellett kéri a testületet, gondolják át, hogy honnan biztosít bevételt, ha kilátásban nincs
semmi.
Véleménye szerint a hiányos költségvetése egyfajta jelzés, ezért mínuszos értékkel javasolja
a költségvetést. Kéri, hogy mínuszosan továbbítsuk a költségvetési tervet a kormány felé.
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Elmondja továbbá, hogy a Kormányhivatal törvényességi észrevétellel fog élni, és majd az
után át kell gondolni, hogyan tovább.
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a rendelet módosítási javaslatot, a tervezet szerint.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással megalkotta a
következő rendeletet:
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7./2013.(III.28.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
7.Javaslat Apaj Község Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervének
elfogadására
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Nem tervezünk olyan beruházást erre az évre, ami érinti a tervet.
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással megalkotta a
következő határozatot:
26/2013.(III.26.) Képviselő-testületi
Határozat
2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013. évre
szóló éves közbeszerzési tervet az alábbiak szerint állapítja meg:
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 2/2013.(III.01.) önkormányzati rendeletében meghatározott
fejlesztések, beruházások összegét vizsgálva megállapítható, hogy az
Önkormányzat nem tervezett építési beruházást 2013. évre, a szolgáltatás
vásárlások, árubeszerzések értéke nem éri el a közbeszerzési törvényben előírt
értékhatárokat.
A 2013. évi közbeszerzési terv jelen határozat mellékletét képezi.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
8.Javaslat a 2013. évi rendezvényterv elfogadására
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Kiküldtük az anyagot van–e javaslat?
A III. Apaji Horgász verseny bekerül a tervbe.
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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 4 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással megalkotta a
következő határozatot:
27/2013 (III.26.) Képviselő-testületi
Határozat
2013. évi rendezvényterv elfogadása
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2013. évi
rendezvénytervét a melléklet szerint állapítja meg.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: azonnal
9.Egyebek
9.1.Belvízvédelmi készültség elrendelése- tájékoztatás
Novák Pál polgármester ismerteti, hogy tájékoztatását a korábbi napirendnél már megadta.
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester kérte a tájékoztatás
tudomásul vételét.
9.2.Pályázati konstrukció 100 %-os intenzitással önkormányzatok és intézményeik
számára megújuló energiaforrások felhasználására
Novák Pál polgármester: Emlékeztetni szeretné T. Képviselő-testületet a KEOP3.3.3 sz.
pályázatra, mely pályázati konstrukció a megújuló energiaforrás felhasználására irányul, és
melyről már korábban döntött a Testület, hogy indulni kíván, ha kedvező az önkormányzat
számára.
Kéri a megerősítést és a testület hozzájárulását, hogy erre a pályázati felhívásra
reagálhasson az önkormányzat. Kéri továbbá az előzetes tárgyalásokra, árajánlatok
bekérésére a felhatalmazást.
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással megalkotta a
következő határozatot:
28/2013 (III.26.) Képviselő-testületi
Határozat
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete megerősíti a megújuló
energiaforrás felhasználására irányuló KEOP-3.3.3 pályázati konstrukción való
indulási szándékát.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előzetes anyagok elkészítése céljából a
szükséges árajánlatokat (3 árajánlat) a vállalkozóktól kérje be.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: folyamatos
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9.3. Jegyzői tájékoztató
Novák Pál polgármester átadja a szót Breinikné dr. Kara Andrea jegyző részére.
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző: Tájékoztatásának célja, hogy ismertesse: lemond a
jegyzői közszolgálati jogviszonyáról. Nagyon összetett döntés volt részéről. Sok munka
merült fel, és a távollétét, a túlórázást a családja tolerálta ugyan, de az egészsége sajnos
nem. Szeretné megköszönni a Képviselő-testület bizalmát, amikor a közös önkormányzati
hivatal kialakítása kapcsán Áporkával és jegyzőként vele gondolkodtak, és mellette
döntöttek. Köszöni az együttműködést, a testületi támogatást és kívánja, hogy legalább egy
hasonló jegyzőt találjon a két település, akivel az összhangot megtalálják.
Novák Pál polgármester: Megkapta az írásos lemondó nyilatkozatát, amit tudomásul vesz.
Múlt héten egy hat szemközti megbeszélésen volt Áporkán, ahol az Áporkai Polgármesterrel
együtt leültek beszélgetni. A beszélgetésen olyan lehetőséget kerestek, mellyel maradásra
tudják bírni a jegyzőt, Andreát. Mind két polgármester törekedett a megtartása mellett. Az
érveket azonban el kellett fogadni Jegyző Asszony részéről. A megbeszélésen kértük, hogy
a két hónap felmondási időt töltse velünk, teljes munkavégzés valósuljon meg. Kértük, hogy
az új jegyző kiválasztásában segítse a munkánkat.
Jelen helyzetben pályázatot kell kiírni, ami a törvény szerint nem képviselő-testületi feladat,
hanem polgármesteri. Tájékoztatásul közli, hogy a pályázatban előnyként javasolta a
közgazdasági ismereteket, a pályázati rendszerben való gyakorlati ismereteket, mint előnyt,
és jogosítvány beírását is.
Azt már látni, hogy hogyan lehet megoldani a jövőben a jegyzői munkavégzést. Egyenlően
kell részt venni a két település életében, de egyáltalán nem lehet úgy dolgozni, hogy egyet itt
egyet ott. Két teljesen más szokásokat képviselő községről van szó.
Kétféle javaslata van, jegyző mellé aljegyzői állást is meghirdetni, de jelenleg a
finanszírozásához nem látja a lehetőséget. Itt tart ez a dolog.
Kéri, hogy a tájékoztatást a Képviselő-testület vegye tudomásul. Ha nem sikerül a pályázat,
6 hónap múlva a kormányhivatal jelöli ki a megbízott jegyzőt.
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző: Aljegyzői pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy a
státusz – mert ez a Közös Hivatalban további egy főt jelentene – miatt a döntés testületi
határozatot igényel, mindkét képviselő-testület részéről. A létszám emelése csak akkor
lehetséges, ha mindkét testület egyöntetűen akarja.
Novák Pál polgármester: Van-e kérdés észrevétel?
Nyilvános ülést lezárja, a szociális ügy tárgyalására zárt ülés keretén belül kerül sor.

k.m.f.

Novák Pál
polgármester

Breinikné dr. Kara Andrea
jegyző

Gábor László
Jegyzőkönyvi hitelesítő
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