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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott testületi 
üléséről. 
 
Ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme 
 2345. Apaj, Fő tér 2. 
 
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Feith István képviselő, Bán Péter képviselő, Gábor 
László képviselő, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Szebellédi Mihály képviselő, 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző, Molnár Ferencné a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület 
elnöke, Fodor Pálné belső ellenőr. 
 
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület tagjai közül 5 fő van jelen egy képviselő betegség miatt egy munkahelyi 
elfoglaltság miatt késik, de jön az ülésre, a testület határozatképes. Köszönti a meghívott 
vendégeket is. 
 
A mai ülést a megszokotthoz képest később kezdik, mert temetésről érkezett. Szeretne itt is 
elbúcsúzni Kobella Sándortól, aki nyugdíjazása után még 10 évig dolgozott Apaj Község 
Polgármester Hivatalánál falugondnoki feladatot látott el. Kézi kaszával tartotta rendbe a 
települést, amit ma már motoros kaszával látnak el közhasznú dolgozóink. Még egyszer 
köszöni áldozatos munkáját. 
 
Sajnálattal veszi tudomásul, hogy ez az utolsó hivatalos testületi ülés, amin Breinikné dr. 
Kara Andrea Jegyző látja el a jegyzői feladatokat. Nem indult felhőtlenül a munkakapcsolat, 
mondhatni úgy is, hogy konfliktussal kezdődött a közös munka, mert két erős egyéniség 
üközött meg. El kellett fogadniuk egymást. Sokat tanult Jegyző Asszonytól és ma már érti 
azokat a döntéseket, amikhez ragaszkodott. Más módon is megtanulta látni az 
önkormányzati dolgokat. Egészen új oldaláról ismerte meg Andreát a májusban Áporkán 
megtartott nyugdíjas találkozón, mert ott Andrea háziasszony volt, és nagyon új oldalát 
mutatta meg, nagyon kellemesen csalódott. Szeretné Apajon is viszont látni Andreát, reméli, 
hogy a Falunapon részt tud venni. Emlékszik arra, hogy először egy évvel ezelőtt találkoztak 
Apajon, a nyugdíjas találkozón, ahol először beszéltek a közös hivatalról.  Valójában már a 
tavalyi év végén elkezdődött az együttműködés, sokat köszönhet a két testület személyének 
az előkészítő munkákat illetően.  Nagyon sajnálja, hogy ez ilyen rövid ideig tartott és, hogy el 
kell búcsúztatni, de meg szeretné köszönni a munkáját a maga és Képviselő-testület 
nevében is.  
 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző: Összeszorul a torka, mert nem számított arra, hogy 
ezen az ülésen említésre kerülnek ilyen dolgok.  Ezúton szeretné megköszönni a képviselő-
testület bizalmát, a türelmet, melyet irányába tanúsítottak, és az elfogadást, melyet végig 
érzett. Úgy érzi, hogy ő is sokat tanult Polgármester úrtól. Örül, hogy együtt dolgozhatott a 
Polgármester Úrral, önkormányzati dolgozókkal és a képviselő-testülettel is.  Egyik szeme 
örül, a másik sír, de döntése végleges. Tanulságos volt ez a négy és fél év, azért ennyi, mert 
az áporkai időhöz hozzátartozónak tekinti ezt a rövid öt hónapot is. 
Mindannyiuknak sok sikert, kitartást kíván a jövőben. 
 
Novák Pál polgármester: A napirendi pontokat ki szeretné egészíteni és a tárgyalási 
sorrenden is változtatni szeretne. A belső ellenőrzéssel kapcsolatos napirendet az első 
napirend után szeretné tárgyalni. Javasolja a napirendi pontok elfogadását a megtett 
módosítások szerint. 
 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot. 
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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. 

 
37/2013. (V.28.) 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. Apaj Község Önkormányzata belső ellenőrzése 
3. Javaslat Apaj Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 11/2006.(XII.08.l) önkormányzati rendelete módosítására 
4. Beszámoló a helyi civil szervezetek előző évi tevékenységéről 
5. Az Apaj Díszpolgára cím odaítélése felterjesztés esetén 
6. Javaslat a RÁCKEVE ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS 
Társulási megállapodása felülvizsgálatára,a megállapodás módosítására 
7. Javaslat a Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodás felülvizsgálatára, a társulási megállapodás módosítására 
8. Átfogó értékelés Apaj Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásáról a 2012. évben  
9. Javaslat a települési értéktár létrehozására, és a Települési Értéktár Bizottság 
megalakítására 
10. A társulásban működtetett intézmények 2012. évi elszámolásáról tájékoztatás  
11.  Döntés LEADER pályázatokon történő részvételről az alábbi témákban: 
11.1. Iskolaudvar rekreációs terület 
11.2. Nemzeti Ünnepek Emlékparkja 
11.3. Kultúrház tetőfelújítás és nyílászáró csere 
12. Egyebek 
12.1. Sport Bizottság előterjesztésére válasz teremhasználattal kapcsolatban 
12.2. Közterület felügyelő munkakör 
12.3. Eb-rendészeti feladatok ellátására  
12.4. Iskolával kapcsolatos tájékoztatás 
 
Felelős: képviselő-testület  
Határidő: azonnal 

 
 
1.Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Elsősorban a Latinka utcai szennyvízhiba elhárításának 
mozzanatairól szeretne tájékoztatást adni. A múlt héten kedden tényfeltáró megbeszélésre 
került sor a Hivatalban, melyen a Bácsvíz Zrt vezérigazgató helyettese, műszaki igazgatója, 
a szennyvízberuházás gesztortelepülésének, Ráckevének polgármestere, jogásza és a 
műszaki iroda vezetője,valamint a szennyvízberuházást elvégző konzorcium egyik és még 
fellelhető tagja, a Penta Kft műszaki vezetője vett részt, személye és jegyző Asszony mellett. 
Sajnos a konzorcium már nincs, a jogutódlás kérdésének tisztázása nagyon szükséges. 
A Toldi-Latinka-Zápor utcák találkozásában megsüllyedt az akna, gyakorlatilag beszakadt az 
út. A hiba észlelését követően a Bácsvíz Zrt árajánlatot kért a hiba elhárítása céljából. A kb. 
400 millió Ft a beruházás jóteljesítési biztosítékával nagyjából megegyező összeg, mely 
sajnos nem áll rendelkezésre. 
Az uniós pályázattal létesült, beszakadt út helyreállítása is szükséges. A Penta Kft a 
szennyvíz-helyreállítása mellett az útjavítást is vállalt. 
 A Bácsvíz Zrt nagyon pozitívan áll a dolgokhoz, a szolgáltatást időszakosan, illetve azóta 
folyamatosan másképpen kell megoldani. A szennyvíz elszállítása a csatornarendszeren 
keresztül nem működik. Naponta többször jelenik meg a szippantós autó.  A szippantási 
számla az egy hónap alatt kb 1. millió Ft-ra rúg. Ezt az összeget a Bácsvíz kifizeti, de 
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továbbszámlázza, valaki felé. Még nem történt ebben a kérdésben megállapodás, mert a 
Penta nem szeretné kifizetni, de Apaj Község sem! 
Június 11–re került összehívásra a következő megbeszélés, melynek a gesztor 
önkormányzat, Ráckeve ad otthont.  

Kapcsolódó intézkedésként vis maior pályázat benyújtására került sor a 
Belügyminisztérium felé.  

Mint említette, a Latinka Sándor utcában lévő gyűjtőbe a Latinka, a Toldi utca, a 
Zápor utca szennyvize érkezik. Ez az akna megsüllyedt, így a rendszer működése 
megszakadt. A rendszer működésének megszakadása közben több hiba is keletkezett. 
Gázszivárgást észleltek a lakók, ezért ezt jelezték a Prímagáz felé, akik megállapították, 
hogy csőtörés keletkezett és 30-50 cm-t megsüllyedtek a csövek. Megkezdték a hiba 
elhárítását, először az egész községben szüneteltették a szolgáltatást, majd később csak a 
Toldi Miklós utcában kellett gázpalackokat rácsatlakoztatni a rendszerre és így biztosítják a 
lakásoknál a gázszolgáltatást. Jelezte a Prímagáz, mivel a hiba a csatornarendszer 
megsüllyedése miatt keletkezett, a helyreállítás költségére kártérítést fog benyújtani.  

További probléma ennek kapcsán, hogy az úttest beszakadt. Az úttest beszakadását 
nekünk a Pro-Regió felé jeleznünk kellett, mert Uniós pályázatból készült. A Pro-Regió a 
bejelentésünket tudomásul vette és kérte az úttest fotódokumentációval alátámasztott 
helyreállításáról az értesítést. 

Második problémakör: A Bácsvíz Zrt átvette a szennyvíz működtetését.  Az 
előzőekben vázolt sajnálatos esemény kapcsán a Bácsvíz Zrt. elkezdte a csatornahálózat 
kamerás állapotfelmérését, kivéve a három érintett utcáét. Az állapot felmérés eredménye 
igen elkeserítő. Fotóval igazolható, hogy a hálózatban több cső illetve idom sérült, ovális. 
Némelyik csövön repedés látható. A mérőeszköz - mellyel megnézték a csatornát-  
segítségével házszámra, folyóméterre pontosan meghatározható a hiba helye. 
Sütő Vilmosnak a Bácsvíz Zrt. főmérnökének egy mondata cseng a fülében: „Ilyen rossz 
állapotban lévő csatornahálózatot még nem látott!” – pedig már harminc éve dolgozik a 
szakmában. A javítás nem egyszerű. Legjegyszerűbb volna az, ha új hálózat és új úthálózat 
épülne Apajon. 

Ismételte, hogy garanciával szeretne élni, melyet a megbeszélésen is elmondott a 
Kivitelező Penta felé, továbbá kérte a gesztor intézkedését. 
 
Képes beszámoló segítségével szemléltette a helyzetet 
  
Kéri a képviselő-testületet, hogy bízzák meg azzal, hogy a 2-es számú probléma miatt kérje 
a garanciális kezelést és nyilvántartásba vételt, hogy időben jelezték a problémát. 
Tájékoztatást adott arról is, hogy  felkérte a gesztort, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg, és ezt a kérést szeretné megerősíttetni a testülettel is. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
38/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester 
szennyvíz-csatorna hálózat állapotáról szóló és az úttest beszakadásával kapcsolatos 
tájékoztatását. 
A szennyvízcsatorna-hálózat javításának kérdéskörében felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Apaj érdekében eljárjon, kérve a garanciális jogérvényesítést, továbbá kérve a 
gesztor település, Ráckeve közreműködését és eljárását ebben a kérdéskörben. 
  
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: folyamatos 

 
 
Novák Pál polgármester folytatta a beszámolót: 
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- Május 10-én lezajlott a VII. Kistérségi Nemzetközi Nyugdíjas találkozó Áporka 
Községben az Apaji Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület nagyon komoly szerepet 
vállaltak ebben és fellépésükkel gazdagították a programot. Ezúton is szeretné 
megköszönni munkájukat. 

 
- Folytatódnak a Kultúrház javítási munkái, melyet az Ovibál miatt megszakítottak. 

Lehet, hogy az óvodások ballagása is újra megszakítja a munkálatokat, de jól 
haladnak a dolgozókkal. 

 
- Szintén május 10-én volt az ovi jótékonysági bálja, ami nagy sikerrel zárult.  

 
- Művelődési ház felújítása folyamatban van június közepe felé fog elkészülni, így újra 

bérbe adható lesz a kultúrház. 
 

- Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatban megtörtént az első 
elszámolás, ami az átállás miatt tolódott eddig. 2.671.294,- Ft-ot átutaltunk a közös 
hivatal számlájára. Az egyenlegünk jelenleg nulla! Megállapításra került egy havi fix 
összeg, amit utalni kell, valamint megállapodtak abban, hogy negyedévente tartanak 
egy pontos elszámolást.  

 
- Elnyert pályázatok közül a kazán program megvalósításra kerül, a holnapi napon 

szállítják le a kazánt, és 31-re kell készre jelentenünk. A Munkaügyi Hivatal vezetője, 
Schwarcz Gáspár jelezte, hogy 1 hónappal kitolták a határidőt. Egyébként elkülönített 
számlán tartják a pénzeszközt. 
 

 
Szebellédi Mihály képviselő megérkezett 18:59 
 

- Jegyzői pályázatra 5 jelentkező volt. A pályázatok bontásán Dr. Kovács Tibor 
Polgármester Úr mellett, polgármesteri kérésre Jegyző Asszony is jelen volt. Három 
jelöltet hívtak meg a meghallgatásra, ami Apajon volt. A három jelentkező közül dr. 
Nagy Dávid 31 éves budapesti lakost választották. Jövő hét hétfőn lesz egy 
megbeszélés.  

Van-e kérdés?   
 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot. 

 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött: 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  

 
39/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között eltelt 
időszakban megtett polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: azonnal 

 
 
2. Apaj Község Önkormányzata belső ellenőrzése 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester. Belső ellenőrzést törvény írja elő, jelenleg Apaj Községnek nincs 
belső ellenőre.  Megkérte Jegyző Asszonyt, hogy kérjen árajánlatot az Áporkai Hivatal belső 
ellenőrzését végző cégtől és a mai testületi ülésre hívja meg. Vannak tartozásai a 
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településnek, de ezek kezelhetők és sok dologban szeretnénk, majd segítségét kérni. 
Átadja a szót Fodor Pálnénak. 
 
Fodor Pálné belső ellenőr: Elnézést kér a pályázata benyújtására, de elég rövid volt az idő. 
Pár szóban szeretne bemutatkozni: 30 évig dolgozott Szigetszentmiklóson az 
önkormányzatnál. 1995. évben könyvelő irodát hozott létre. Összesítve 48 éve van a 
szakmában, bedolgozott az államnak is ezen idő alatt. Két diplomával rendelkezik, elvégezte 
a pénzügyi és számviteli főiskolát, és a közgazdasági egyetemet is. Regisztrált belső ellenőr 
és mérlegképes könyvelő.   
 
Novák Pál polgármester: A beérkezett árajánlatot nem volt idő megbeszélni, de szeretne itt 
kitérni és egy kicsit alkudni. 30.000,-Ft+áfa/havonta az árajánlat, a költségvetésben ez a 
csekély összeg sem lett tervezve. 25.000,-Ft+áfa összeget javasol havonta. 
 
Fodor Pálné belső ellenőr: Elfogadja az ajánlatot, és bízik abban, ha megismeri a 
Polgármester úr a munkájukat meg lesz elégedve. 
 
Novák Pál polgármester: Elfogadásra javasolja a belső ellenőr ajánlatát a megtett 
módosítással. 
 
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 alábbi határozatot 
hozta: 

 

40/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a költségvetési 
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Kormány rendelet előírásaira, miszerint kötelezően ellátandó feladat a belső 
ellenőrzés,  úgy határoz, hogy az Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal 
Apajra vonatkozó részének belső ellenőrzési feladatai ellátására 2013. 06 01- től  
az  EL-SZÁM Ellenőrző és Számviteli Szolgáltató Kft. –t (2310 
Szigetszentmiklós, Szent Miklós u. 16/B. II/7. )  bízza meg havi 25 e Ft.- + Áfa 
összegért. 
Felhatalmazza a jegyzőt, mint a hivatal vezetőjét, hogy a vonatkozó szerződést 
vállalkozóval írja alá. 
Felelős: Breinikné dr. Kara Andrea jegyző 
Határidő: 2013. május 31. 
 

 
3.Javaslat Apaj Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 11/2006.(XII.08.l) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: Breinikné dr.Kara Andrea 
 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző: A 2013. március 26-i ülésén tárgyalta Apaj Község 
Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
11/2006.(XII.8.) önkormányzati rendelete módosítását. Az ahhoz a napirendhez készített 
előterjesztésben ismertetésre került, hogy a rendelet módosítását indokolja, hogy Apaj 
Község Önkormányzata és Áporka Községi Önkormányzat 2012. decemberében 
megállapodással döntött Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. 
törvény rendelkezésire figyelemmel közös önkormányzati hivatal létrehozásáról.  
A hivatkozott márciusi ülésen ismertetésre került javaslatban a változtatandó 
jogszabályhelyek és az érintett szövegrészek, kifejezések közül sajnálatos módon azonban a 
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rendelet-tervezetben a 25.§ módosítására nem került sor. Elnézést kér az apró hibáért és ezt 
kell a mai ülésen korrigálni 
 
Novák Pál polgármester: Kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki a rendelet-tervezetben 
foglaltakkal, az imént elhangzott módosító javaslatokkal együtt, egyetért. 
 
(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 
11/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
 11/2006.(XII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 
 
4.Beszámoló a helyi civil szervezetek előző évi tevékenységéről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Öt civil szervezet működik Apajon ebből három a felkérésre 
eleget téve megküldte a 2012. évről készített beszámolóját. Az óvoda, a nyugdíjas és az 
iskolai egyesület. Rc-off Road Egyesület jelezte, hogy kicsit késik a beszámoló, de elkészítik. 
A Polgárőr egyesület nem nyújtotta be, szükségesnek tartotta azt, hogy legyenek felkérve 
ismét arra, hogy a következő testületi ülésre tegyék meg.  
Az egyesületek képviselői közül Molnár Ferencé elnök van jelen, szeretné-e kiegészíteni a 
beszámolójukat? 
 
Molnár Ferencné elnök: Nem szeretné kiegészíteni, mindent leírt a beszámolóban.   
 
Novák Pál polgármester: Köszöni a beszámolót és az egész évi munkájukat továbbra is jó 
együttműködést kíván az egyesület és az önkormányzat között. 
 
A Pitypang Óvoda Egyesületének beszámolójához, annyit szeretne hozzátenni, sajnálja, 
hogy elnökváltás volt az egyesületben. A korábbi vezetőséget és tagságát szeretné 
megdicsérni, munkájukkal meg volt elégedve és jól tudtak együtt dolgozni. 
Sajnos az új vezetés részéről érdekes visszhangok vannak, amivel az előzőek munkáját 
alaptalanul kritizálja. Úgy érzi a lendület az elején mindenkiben nagyon nagy, de a 
későbbiekben a lelkesedés elfogy. A véleménye az, ha majd ugyanennyit letesz és felmutat 
a mostani vezetőség, mint az elődeik, akkor lesz lehetősége a negatív 
véleménynyilvánításra,  esetleges becsmérlésre. Az a szomorú, hogy az óvodában végzett 
társadalmi munkákon soha nem vett részt, az óvodai honlapon minden esemény képekkel is 
bemutatásra kerül, azon egyiken sem található. Bizonyos eseménnyel kapcsolatban jogi 
lépéseket kíván tenni, mert úgy érzi, hogy vannak dolgok, amik mellett nem lehet szó nélkül 
elmenni. A mostani, be nem jegyzett elnök ugyanis tett olyan megjegyzéseket, állításokat, 
amelyeket nem hagyhat szó nélkül. 
 
Iskola Egyesület: Nekik is szeretné megköszönni a munkájukat, a tagoktól tudja, hogy 
létszám gondokkal küzdenek. A szülőkben a lelkesedés az óvodában még meg van, de mire 
iskolás lesz a gyermek alább hagy. Folyamatos kritikát kap ez az egyesület is olyanoktól, 
akik nem tesznek semmit, társadalmi munkán nem vesznek részt és ez elszomorító. 
 
Az a pár ember, aki rombol, kritizál, valótlan dolgokat állít, azok munkáját teszi tönkre, akik 
lelkesen dolgoznak az egyesületekben. 
A három beérkezett beszámolót elfogadásra javasolja. 
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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 alábbi határozatot 
hozta: 

 
41/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tavaszváró 
Nyugdíjas Egyesület, az Apaji Pitypang Óvoda Gyermekeiért Egyesület és az  
Iskolánkért és Gyermekeink Jövőjéért Egyesület 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 
5.Az Apaj Díszpolgára cím odaítélése felterjesztés esetén 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Megkérdezte Szebellédi Mihályt az Ügyrendi Bizottság elnökét, 
hogy érkezett-e díszpolgári címre előterjesztés? 
 
Szebellédi Mihály Ügyrendi Bizottság elnöke képviselőtájékoztatást adott arról, hogy nem 
érkezett javaslat, felterjesztés senki részéről. 
 
Novák Pál polgármester: Ismertette, hogy ebben az évben neki sincs díszpolgári címre 
javaslata. 
 
Képviselő-testület ebben a napirendi pontban határozatot nem hozott. 
 
 
6.Javaslat a RÁCKEVE ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS 
Társulási megállapodása felülvizsgálatára, a megállapodás módosítására 
Előadó: Breinikné dr. Kara Andrea jegyző 
 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző: Ismertette, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi  CLXXXIX. Törvény írja elő a társulási szerződések  
felülvizsgálati kötelezettségét, amelynek  június 30-ig kell  eleget tennie a társult 
önkormányzatoknak. A Beruházási Társulás társulási megállapodását dr. Bencze Zoltán 
Dömsöd Nagyközség Jegyzője készítette elő. A társulási szerződés, megállapodás 
módosításának elfogadását javasolta T. Képviselő-testületnek. 
 
Novák Pál polgármester: Elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
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 alábbi határozatot 
hozta: 

 
42/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
RÁCKEVE ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS társulási 
megállapodásnak átfogó módosítása 
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Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a RÁCKEVE ÉS TÉRSÉGE 
ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS társulási megállapodásnak átfogó 
módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri Dömsöd Nagyközség jegyzőjét, hogy a megállapodás 
módosított egységes szerkezetbe foglalt szövegét készítse el. 

Felelős: határozat megküldéséért a gesztor felé: jegyző; módosításért Dr. Bencze Zoltán 
jegyző 
Határidő: 2013. május 31. 

 
 
7.Javaslat a Dömsöd-Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodás felülvizsgálatára, a társulási megállapodás módosítására 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 
Novák Pál polgármester: Törvényi változások miatt felmerült a lehetősége annak, hogy 
önállóan működtessük az óvodánkat. Áporka Község Polgármesterével tárgyalásokat 
folytatott egy esetleges közös működtetésben.  A feladatok ellátásához (bérszámfejtés, 
könyvelés egyéb adminisztrációk) 1 fővel több személyt kellene foglalkoztatni, mert a 
jelenlegi létszám kevés. Mind az Áporkai, mind az Apaji kolléganők le vannak terhelve, több 
feladatot már nem tudnak ellátni, így is nehezen tudják tartani a határidőket. Bíztak a 
törvénymódosításban, ami lehetővé tette volna 1 plusz fő felvételét. Sajnos ez a rendelkezés 
a mai napig nem jelent meg, ezért az Áporkai Polgármester úrral közösen azt a döntést 
hozták, hogy mind a két település marad a jelenlegi társulási formánál.  
Apaj esetében tárgyalásokat folytatott Dömsöd Nagyközséggel az óvodai társulásról. A 
megállapodásban a szükséges törvényi változásokat hajtották végre. Korábbi 
megállapodáshoz képest változás, hogy az apaji óvoda költségei a tulajdonost terhelik. 
Dömsöd Község a könyvelési feladatok ellátását végző kollégák béréhez százalékos 
hozzájárulást kér. Előzetes számítások alapján ez éves szinten 1.798 eFt-ba kerül. Dömsöd 
Nagyközség Képviselő-testület már döntött erről, a gazdasági vezető asszony lojális volt 
felénk, de a Polgármesterről és Képviselő-testületéről ez nem mondható el. 
Megállapodásban rögzítésre kerül, hogy negyedévente pontos elszámolást szeretnénk kapni 
számlával. Dömsöd már kétszer eljátszotta ezt velünk, hogy utólag benyújtottak egy nagy 
számlát.  
 
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 alábbi határozatot 
hozta: 

 
43/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
Dömsöd – Apaj Óvoda Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodásnak átfogó módosítása 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd – Apaj Óvoda 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásnak átfogó 
módosítását jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri Dömsöd Nagyközség jegyzőjét, hogy a megállapodás 
módosított egységes szerkezetbe foglalt szövegét készítse el. 

Felelős: határozat megküldéséért a gesztor felé: jegyző; módosításért Dr. 
Bencze Zoltán jegyző 
Határidő: 2013. május 31. 
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8.Átfogó értékelés Apaj Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásáról a 2012. évben  
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 
Novák Pál polgármester: Jegyző asszony kérte meg a beszámolót a szolgálat vezetőjétől, 
szeretné-e valamivel kiegészíteni? 
 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző: Nem szeretné kiegészíteni.  
 
Novák Pál polgármester: Törvényi változások miatt 2013. január 1-től Apajon már nem 
Miklósné Domin Zsuzsanna látja el a gyermekjóléti és gyermekvédelmi családsegítő 
feladatokat. Ezúton szeretné megköszönni a hosszú évek óta folytatott munkáját, és 
képviselte az apaji érdekeket. Jelenleg Dömsödről jár ki két kolléganő, akik a hivatal 
tárgyalótermében fogadják az ügyfeleket. 
 
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: 

 
44/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
2012. évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 
szóló átfogó értékelés elfogadása 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Apaj Község 
Önkormányzatának 2012. évre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelését, azzal, hogy felkéri a Dömsöd-Apaj 
Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás vezetőjét arra, hogy a 
következő éves beszámoló elkészítése során fordítson kiemelt figyelmet arra, 
hogy a Társulást két település alkotja, mely indokolja a beszámoló adatainak 
településenkénti megbontását.  
 
Felelős: képviselő-testület, megküldésre jegyző 
Határidő: az értékelés megküldésére: 2013. június 30. 

 
 
9.Javaslat a települési értéktár létrehozására, és a Települési Értéktár Bizottság 
megalakítására 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: A magyar nemzeti értékekről és a hungaricumokról szóló 2012. 
évi XXX. Törvény megalkotásával az Országgyűlés kinyilvánította, hogy a nemzeti értékeket 
az egyetemes értékek részének tekinti, amely értékek a magyarság múltjának, jelenének és 
jövőjének dinamikusan fejlődő tárháza, az értékalapú nemzeti összefogás alapja.  
A törvény végrehajtása érdekében került sor a magyar nemzeti értékek és a hungaricumok 
gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. Rendelet elfogadására, mely rendelet 
keretében meghatározásra kerültek azon szakterületek, melyeken belül kialakított kategóriák 
szerinti azonosítással és rendszerezéssel rögzíthetők a nemzeti értékek adatai.  
Hogy miért tartom jelentősnek e szabályozást Apaj szempontjából?  
Apaj Község olyan tájképi környezetben helyezkedik el, amelyik a pihenni vágyó, és a 
természeti értékeket mind inkább becsülő és annak szépségét élvezni is akaró ember 
számára, számos élményt képes nyújtani.  
Községünk ma még alig, de szándékunk szerint a jövőben mind inkább szeretné és lesz 
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képes kihasználni, illetve kiaknázni a fentiekből adódó előnyöket.  
Az Apaj határában elterülő puszták, az azokon legelő egyedülállóan nagyszámú magyar 
szürke marha gulya, illetve a mind nagyobb létszámú itt legelő bivalyállomány egyre jobb 
hírnek örvend, nem csak a hazai természetet kedvelők, de a külhoniak körében is.  
A nagy kiterjedésű pusztákon a legelő állatállománynak köszönhetően, gazdag 
madárállomány lelt otthonra, mely az ornitológiai és fotósturizmusnak fontos eleme. 
Mindezeket felismerve fontos, hogy ezeket az értékeket Apaj magáénak tudva, sorolja be 
azokat, vagyis a pusztai élőhelyeket, a nagy létszámú magyar szürke marha gulyát, és az 
itteni bivalyállományt a Hungaricumok körébe, melyre a 114/2013. (IV.16.) sz. 
kormányrendelet lehetőséget ad.  
 
Erre a törvényi lehetőségre Péchy Tamás kollégánk hívta fel a figyelmet és segített, ezúton 
is köszönet érte. 
Létre kell hozni egy Települési Értéktár Bizottságot, mely létrehozásáról a Képviselő-
testületnek kell döntenie. Az értéktár bizottság legalább három tagból áll, munkájába bevonja 
a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét, 
továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával foglalkozó országos területi 
illetékességű szakmai és civil szervezeteket. Félévente, legkésőbb a félévet követő hónap 
utolsó napjáig beszámol tevékenységéről a helyi önkormányzat képviselő-testületének.  
 
A bizottság tagjainak Péchy Tamást, Nagy Istvánt - Nemzeti Park munkatársát - és saját 
magát javasolja, mint Polgármester szeretne a bizottság tagja lenni. 
Kérdésként tette fel, hogy van-e képviselői javaslat?  
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: 

 
45/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
Döntés a települési értéktár létrehozása, valamint a Települési Értéktár 
Bizottság alakítása tárgyában 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz – figyelemmel a 
magyar nemzeti értékek és a hungaricumok gondozásáról szóló 
114/2013.(IV.16.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdésében, valamint a 3 §-ában 
foglaltakra, - hogy élni kíván a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. 
Ennek érdekében 3 tagból álló Települési Értéktár Bizottságot hoz létre, melynek 
tagjaivá az alábbi személyeket választja meg: 
 
1./ Péchy Tamás                         Apaj, Platán sor 1. 
2./ Nagy István            Dömsödi lakos, természetvédelmi szakember  
3./ Novák Pál    Apaj, Kinizsi P. u. 9. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a Megyei Közgyűlés Elnökének tájékoztatása 
céljából a szükséges intézkedést tegye meg. 
 
Felelős: azonnal, tájékoztatásért 2013. június 27. 
Határidő: Megyei Közgyűlés Elnökének tájékoztatásáért Novák Pál polgármester 
 
l 

10.A társulásban működtetett intézmények 2012. évi elszámolásáról tájékoztatás  
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Május 21-én érkezett és iktatásra került ez a levél, ami a 2012. év 
intézményi társulásának elszámolását tartalmazza. Nagyjából tisztában voltunk egy két 
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dologgal. A körjegyzőségre vonatkozó bevételi és kiadási oldallal egyetért, reálisnak tartja a 
tervezés, és a teljesülés közötti minimális különbséget.  
Az Óvoda esetében a tervezett bevételhez és kiadáshoz képest a teljesülés pozitív 
összeggel zárult, mert több volt a bevétel.  
Az Iskolatársulás esetében a tervezett bevételhez és kiadáshoz képest már jelentős eltérést 
mutatott a teljesülés. Ugyanis a teljesült bevétel: 33.656.700 Ft, a teljesült kiadás 
38.324.000Ft, ami abból fakad, hogy „állambácsi” felejtette el lefinanszírozni a 4 millió 
forintot, azaz a normatíva jóval kevesebb lett, mint az év eleji tervezett. Nyártól már nem úgy 
küldte a normatívát mint, ahogy kellett volna. Így több mint 5 mill. Ft- eltérés jelentkezett, 
ezen felül van tudott és ismert tartozás. Később érkezetek a számlák mintegy 3 millió forint 
értékben. Összesen 8 mill. Ft. a tartozás Dömsöd felé.  Megállapították, hogy megállja a 
helyét ez az elszámolás.  Ez így nem megy, nem kell három hónapos csúszásba átmenni.  
Tartozás az „állambácsi” finanszírozása miatt alakult. Sajnos havonta 200-300 ezer forintos 
mínuszt termel az étkezés havonta az önkormányzatnak.  
 
Újra megkaptuk a Pest Megye Közgyűléstől, hogy a  2006. tavaszi vis maior pályázatunkat 
legyünk szívesek visszafizetni.  
 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta az ismertetett előterjesztést, és kérte az elszámolás tudomásul vételét. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött: 

 
46/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
Döntés a Dömsöd Nagyközség Önkormányzatával társulásban fenntartott 
és működtetett intézmények 2012. évi pénzügyi elszámolásáról 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy  Dömsöd 
Nagyközség Önkormányzatával társulásban fenntartott és működtetett 
intézmények 2012. évi pénzügyi elszámolását a melléklet szerint tudomásul 
veszi. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 
11.Döntés LEADER pályázatokon történő részvételről az alábbi témákban: 
11.1. „8. FALUNAP APAJ” megvalósítása 
Előadó: Novák Pál polgármester 

 
Novák Pál polgármester: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendeletben 
foglaltakra figyelemmel négy pályázatra van lehetősége Apajnak.  
Ezek a következők: 
1.  Közösségi rendezvény, technika és hely: 2. millió Ft igényelhető, mert ennyi van 
Apajra tervezve a LEADERben. Ebből a 2013-as Falunapra volna támogatás, a pályázat 

utófinanszírozású. 
2. Erdei tóparti tanösvényre 3.millió Ft lett beállítva. Előzetesen padokra, székekre megkérte 
az árajánlatot. A pályázat utófinanszírozású. 
 3. Időskorúak játszótere : a „Csiga-biga „ program valósulhatna meg belőle, mely 
tulajdonképpen a nyugdíjasoknak játszótér. (Palánkkal bekerített focipálya) Megvalósulás 
2014-re volna várható. A  pályázat utófinanszírozású. A pályázható összeg 5 millió Ft. 
4. Munkahelyteremtő pályázat fabrikettálló gép 2 fő közhasznú munkaerővel. A pályázat 
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utófinanszírozású. Pályázható összeg: 7 millió Ft.  
 

Kérte a képviselő-testület támogatását. Kérte továbbá, hogy egyenként alkosson 
határozatot a képviselő-testület az előterjesztésben ismertetettek szerint, 
ugyanabban a sorrendben, témánként, egyenként. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött: 

 
47/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy figyelemmel 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendeletben 
foglaltakra, pályázatot kíván benyújtani közösségi rendezvény, technika és hely 
projektjavaslatra, „8. FALUNAP APAJ megvalósítása” elnevezéssel, a Falunap 
megszervezésének, megrendezésének kiadásaira, a rendezvényekhez 
közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekre, eszközbeszerzésekre és 
marketing tevékenységre. 
Támogatási igényként maximum 2 millió Ft-ot kíván igénybe venni a VM 
rendeletben foglalt feltételek szerint, úgy, hogy a támogatás mértéke az összes 
elszámolható kiadás 100%-a. Utófinanszírozású pályázat esetén az 
Önkormányzat vállalja, hogy költségvetése terhére a pályázat elnyerése esetén a 
fejlesztést megvalósítja, azaz a megvalósításhoz szükséges összeget biztosítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: elfogadásért: képviselő-testület 
  Pályázat elkészítéséért és benyújtásért: Polgármester, Jegyző 
Határidő:  2013. június 17. 

 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött: 

 
48/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy figyelemmel 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendeletben 
foglaltakra, pályázatot kíván benyújtani erdei és tóparti tanösvény 
projektjavaslatra, „Apaj Tópart Tanösvény megvalósítása” elnevezéssel. 
Támogatási igényként maximum 3 millió Ft-ot kíván igénybe venni a VM 
rendeletben foglalt feltételek szerint, úgy, hogy a támogatás mértéke az összes 
elszámolható kiadás 100%-a. Utófinanszírozású pályázat esetén az 
Önkormányzat vállalja, hogy költségvetése terhére a pályázat elnyerése esetén a 
fejlesztést megvalósítja, azaz a megvalósításhoz szükséges összeget biztosítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: elfogadásért: képviselő-testület 
  Pályázat elkészítéséért és benyújtásért: Polgármester, Jegyző 
Határidő:  2013. június 17. 
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött: 

 
49/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy figyelemmel 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendeletben 
foglaltakra, pályázatot kíván benyújtani rekreáció projektjavaslatra, „Csiga-biga 
rekreációs park” elnevezéssel rekreáció megvalósítására, azaz idősek 
„játszótere” kialakítására. 
Támogatási igényként maximum 5 millió Ft-ot kíván igénybe venni a VM 
rendeletben foglalt feltételek szerint, úgy, hogy a támogatás mértéke az összes 
elszámolható kiadás 100%-a. Utófinanszírozású pályázat esetén az 
Önkormányzat vállalja, hogy költségvetése terhére a pályázat elnyerése esetén a 
fejlesztést megvalósítja, azaz a megvalósításhoz szükséges összeget biztosítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: elfogadásért: képviselő-testület 
  Pályázat elkészítéséért és benyújtásért: Polgármester, Jegyző 
Határidő:  2013. június 17. 

 
 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött: 

 
50/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy figyelemmel 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V.22.) VM rendeletben 
foglaltakra, pályázatot kíván benyújtani kisüzemi munkahelyteremtő 
rpojektjavaslatra , „Fabrikettáló egység munkahelyteremtéssel” 
megvalósítása elnevezéssel. 
Támogatási igényként maximum 7 millió Ft-ot kíván igénybe venni a VM 
rendeletben foglalt feltételek szerint, úgy, hogy a támogatás mértéke az összes 
elszámolható kiadás 60%-a. Utófinanszírozású pályázat esetén az Önkormányzat 
vállalja, hogy költségvetése terhére a pályázat elnyerése esetén a fejlesztést 
megvalósítja, azaz a megvalósításhoz szükséges összeget biztosítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: elfogadásért: képviselő-testület 
  Pályázat elkészítéséért és benyújtásért: Polgármester, Jegyző 
Határidő:  2013. június 17. 

 
 
A pályázati anyagokat elkezdte kitölteni  
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12. Egyebek 
12.1. Sport Bizottság előterjesztésére válasz teremhasználattal kapcsolatban 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

Novák Pál polgármester: A Sportbizottság Elnöke által számára eljuttatott 
előterjesztéssel kapcsolatban adott tájékoztatást arról, hogy a bizotság elnökével már 
minden lényeges kérdést egyeztetett. Ismertette a megbeszélésen elhangzottakat, 
miszerint  Senki nincs kitiltva a Kultúrházból  és itt  elsősorban  a Zumbásokra gondol. 

Olyan sportesemény, ahol biztosítani kell a mosdó helyiséget, június közepéig nem tartható 
ott, mert június 10-re fog elkészülni a vizes blokk, utána újra használható lesz a Kultúr.  
 
Szükségesnek tartja, hogy összeállításra kerüljön egy  szabályzat arról, hogy milyen 
felelősséggel jár a teljes létesítmény használata. Gondnokra nincs pénz, de úgy gondolja, ha 
valamely szerveződés béreli a termet, akkor az idő alatt felel az ott történtekért, anyagilag is.  
 
Elmondta, hogy az Ovi bálon női WC-ben a csapot eltekerték pont olyan irányba, hogy a fém 
menet eltört. Aki bérbe veszi felel érte. Ha anyagi költségei vannak, azt is vállalnia kell. 
 
Bán Péter Sportbizottság elnöke, képviselő: Elfogadta a választ és ígéretet tett arra, hogy 
továbbítja azt a Zumbásoknak.  
 
 
12.2.Közterület felügyelő: 
 

Novák Pál polgármester:  Mindkét településen problémát jelent, hogy ezt a feladatot ki 

látja el. Amíg Dömsöddel körjegyzőségbe voltak, addig ezt Dömsödi kolléga látta el. 
Keressük meg Dömsödöt és állapodjuk meg heti 4 órát Apajon heti 4 órát Áporkán lássa el.  
Pozitív volt Dömsöd hozzáállása. 
 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta az ismertetett előterjesztést közterület-felügyelet működtetésével kapcsolatban. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött: 

 
51/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
megkereséssel fordul Dömsöd Nagyközség Önkormányzata felé közterület-
felügyelet heti 4 órában történő  feladatellátással kapcsolatban.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyalásokat kezdje meg, és a 
megkeresést Dömsöd Nagyközség Polgármestere számára írásban juttassa el. 
 
Felelős: Novák Pál 
Határidő: folyamatos 
 
 

12.3. Ebrendészeti feladat ellátása 

Novák Pál polgármester : Ismereti szerint Dömsödön átmeneti menhely fog alakulni, amit 

azért tart fontosnak, mert  nincs  anyagi  lehetősége a kistelepüléseknek  a gyepmesteri 
szolgálat fenntartására. Helyben szakember sincs, aki eleget tudna tenni a jogszabályi 
előírásoknak.  Véleménye az, hogy meg kellene próbálni hárman megoldani ezt a feladatot : 
Dömsöd-Apaj-Áporka  
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Dömsöd lesz a gesztor valószínűsíthetően, mivel ő a legnagyobb település hármuk közül. 
 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta az ismertetett előterjesztést gyepmesteri feladatokkal kapcsolatban felmerült 
kérdéskört illetően. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött: 

 
52/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
megkereséssel fordul Dömsöd Nagyközség Önkormányzata felé ebrendészeti-
gyepmesteri  feladatellátással kapcsolatban, figyelemmel a közös kialakítás és 
költségviselés meghatározásának szükségességére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyalásokat kezdje meg, és a 
megkeresést Dömsöd Nagyközség Polgármestere számára írásban juttassa el. 
 
Felelős: Novák Pál 
Határidő: folyamatos 

 
 
Iskola  

Novák Pál polgármester:  A járási intézmény vezetőjét finanszírozási ügyek kapcsán 

szeretné megkeresni. Egyeztető tárgyalást kezdeményez a fűtési feladatok biztosítása 
tárgyában. AZ önkormányzat ősztől nem tudja anyagilag vállalni  az iskola fűtési ellátást, 
mert ez 3 fő folyamatos leterhelését jelenti. Nehezíti a helyzetet az is, hogy fűtői végzettség 
kell. Éves szinten  600-850 mázsa fa eltüzelésével jár.  
 
Kéri az egyeztetés megindítására a felhatalmazást.  
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta határozati javaslatát. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött: 

 
53/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
felhatalmazza Novák Pál polgármestert az iskola épületében a fűtés tárgyában 
egyeztetés lefolytatására, valamint annak jelzésére, hogy az Önkormányzat 2013 
őszétől nem tudja biztosítani az iskolai fűtést. Indoka: a Képviselő-testület nem 
látja biztosíthatónak az eddigi támogatás további fenntartását, azaz nem tud 
embert biztosítani az iskolai fűtési feladatok ellátásához a 2013/2014-es tanévtől. 

 
Felelős: Novák Pál 
Határidő: folyamatos 

 
 
Kócsag és Gém utca  

Novák Pál polgármester:  ismerteti, hogy a vállalkozó még nem kezdte meg a kivitelezési 

munkákat. Kéri ezért a testület felhatalmazását arra, hogy amennyiben ez záros határidőn 
belül, azaz 2013. június 15. napjáig nem kezdődik meg, új árajánlatokat kérhessen be, és a 
Pénzügyi Bizottsággal el is bírálhassa azokat, a korábban meghatározott paraméterek 



 

 17 

szerint. 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta határozati javaslatát. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött: 

 
54/2013. (V.28.) Kt.számú  
Határozat 
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz a Kócsag és Gém 
utca szennyvízhálózat kiépítésére vonatkozó kivitelezés ügyében, hogy 
amennyiben ez záros határidőn belül, azaz 2013. június 15. napjáig nem kezdődik 
meg a Képviselő-testület által kijelölt vállalkozó által a kivitelezés , felhatalmazza 
Novák Pál polgármestert arra, hogy  3 új árajánlatot kérhessen be, és a Pénzügyi 
Bizottsággal el is bírálhassa azokat, a korábban meghatározott paraméterek 
szerint. 

 
Felelős: Novák Pál 
Határidő: folyamatos 

 
 
Napirenden kívül: 
 

Novák Pál polgármester:  Június 20-án 10. születésnapja lesz a Tavaszváró Nyugdíjas 

Egyesületnek a Művelődési házban, melyre a képviselő-testület tagjait és Jegyző Asszonyt is 
szeretettel meghívják. 
 
 
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 

 
 
 

Feith István  
Jegyzőkönyv-hitelesítő 


