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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2013. október 28-án megtartott testületi 
üléséről. 
 
Ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme 
 2345. Apaj, Fő tér 2. 
 
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Feith István alpolgármester, Gábor László 
képviselő, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Szebellédi Mihály képviselő, dr. Nagy 
Dávid jegyző, Fodor Pálné belső ellenőr (mint meghívott), Devecsai Jánosné pénzügyi 
vezető (mint meghívott). 
 
Novák Pál polgármester köszönti az ülésre meghívott vendégeket és megjelent 
képviselőket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 4 fő van jelen kettő fő 
igazoltan hiányzik. 
A meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalási sorrendjén szeretne változtatni és az 
egyebek pontot két alponttal egészíti ki. 
 
 
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 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött az 
ülés napirendjéről. 

 
91/2013. (XI. 28.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:  
 
1. A 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 
2. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
3. A 2013. évi költségvetés II. módosítása 
4. A 2014. évi előzetes költségvetési koncepció elfogadása 
5. Tájékoztatás a 2013. évi belső ellenőrzések eredményeiről és az intézkedési tervekről 
6. Tájékoztatás pénzügyi vezető-helyettes alkalmazásának szükségességéről, 
felhatalmazás kérése a státusz létrehozására 
7. Egyebek 
7.1. Lakásbérleménnyel kapcsolatos tájékoztató 

                    7.2. Pályázati lehetőség 
 

Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1. A 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletében található. 
Előadó: dr. Nagy Dávid jegyző 
 
dr. Nagy Dávid jegyző: Köszöni Fodor Pálné belső ellenőrnek, hogy elkészítette az anyagot 
és megkérdezte, hogy szóban ki szeretné-e egészíteni valamivel.  
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Fodor Pálné belső ellenőr: Annyival szeretné kiegészíteni, hogy meg van határozva, hogy 
hogyan kell elkészíteni az ütemtervet és ezek szerint készítette el. Ez az önkormányzatra 
vonatkozik, a közös hivatalra szintén el kell készíteni az ütemtervet. 
Ha van az anyaggal kapcsolatban kérdés szívesen válaszol rá. 
 
dr. Nagy Dávid jegyző: Az előterjesztés mellékleteiben van leírva, hogy milyen 
ellenőrzéseket fog végezni a jövő év során. Köszöni szépen az eddig végzett munkáját. 
 
Novák Pál polgármester: Szigorú belső ellenőri jelentést kaptunk, mely sok feladatot rótt 
ránk, jelentős részével már meg is birkóztunk, amik komolyabb feladatokat is róttak a 
kollégákra.  
 
dr. Nagy Dávid jegyző: A meghatározott feladatokkal jól állunk, a határidő december 20., 
amit tartani tudunk a jelentős többlet munkaellenére is. 
 
Novák Pál polgármester: Nem ehhez a ponthoz kapcsolódik, de az egy főre jutó adóerő 
képesség 3.754,- forint, ami azt jelenti, hogy mivel 5e forint alatt vagyunk, az iparűzési adó 
teljes mértékben itt marad az önkormányzatnál. 
 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület a belső ellenőrzési 
ütemtervet?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 5 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
92/2013. (X. 12.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi 
belső ellenőrzési ütemtervét, mely a határozat mellékletét képezi. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
2. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: 
2.1. A KDV Hulladékgazdálkodási Társulás, aminek Polgárdiban van a székhelye a KEOP-
2.3.0/2F-2009-0001. sz. projekt keretén belül hulladéklerakó helyeket rekultiváltak, 
megszüntettek. Ez egy örökölt pályázat, amit sokszor átalakítottak. Ebben az évben végre 
lezárult a régi szeméttelep rekultivációja ,melynek során több tonna régi hulladékot 
válogattak át és szállítottak el. Ezt követően munkagépekkel , majd füvesítéssel rendezetté 
tették a terepet. Három vizsgáló kút van fémből a szeméttelep helyén amiről  fotó sorozatot, 
fényképes beszámolót kaptunk. 
2.2. Az UNI BIÓ kazán beüzemelése már augusztusban megtörtént. Korábban már 
elmondta, hogy a kazán program keretén belül két ember foglalkoztatására is volt lehetőség, 
ami november 30-án lejár. A kazán működik, jelenleg a fűtési tapasztalatokat gyűjtjük, de ki 
kell tapasztalni, hogy hogyan kell fűteni benne.  
2.3. Az önkormányzat lombhulladék gyűjtést hirdetett meg a lakosság körében, mellyel az 
önkormányzat épületét és intézményeit is fűtjük. 
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2.4.  Az Önkormányzati őszköszöntő műsor jól sikerült.  
2.5. Lezárult a tóparti pályázat, a záró rendezvényen az iskola diákjai egy aktuális műsorral 
lepték meg a meghívottakat, amit itt is szeretnék megköszönni nekik. Az önkormányzat 
dolgozói teljes létszámmal részt vettek az ünnepségen. 
2.6.Téli közmunkaprogram keretén belül hat hónapra 9 fővel növekszik meg a dolgozói 
állomány. Megkötöttük a szerződést, a munkaügyi központtal. A hat hónapos időszak első és 
utolsó hónapjában mind a 9 embernek az önkormányzatnál kell dogozni napi 8 órában, amit 
100%-ban támogat a munkaügyi központ. A 9 főből 5 fő négy hónapig az általuk megjelölt 
iskolába fog járni.Voltak olyanok a behívottak közül akik nem vállalták, de így kizárták 
magukat egy évre a közmunka programból és elestek azoktól a támogatásoktól is, melyeknél 
feltétel a munkaügyi központtal való együttműködés. 1 fő vállalta a fűtői továbbképzést. A 
megkötött szerződés munkaruhát és munkacipőt biztosít a programban részvevők számára. 
Két évre való olajágat kaptunk a Nemzeti Park támogatásával, a területet bérlő gazdáktól és 
vállalkozóktól, ennek a betermelését is hamarosan meg fogják kezdeni.  

 
dr. Nagy Dávid jegyző:  Alapvetően 7 ember volt előirányozva, de Polgármester úr kérésére 
Munkaügyi Központ kilenc főre emelte a létszámot. 

 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület a fenti, a két ülés között 
eltelt időszakról szóló beszámolót?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 5 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
93/2013. (X. 28.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között eltelt 
időszakban megtett polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 

3.) A 2013. évi költségvetés II. módosítása 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletében található. 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Mielőtt átadná a szót Devecsai Jánosné pénzügyi vezető részére, 
annyit szeretne elmondani, hogy az önkormányzat az ÁFA tartozását rendezte az elmúlt 
héten a NAV felé, 2,5 millió forintot. Nincs már számlatartozásunk az M&F Kft. felé, illetve a 
rendezési tervnek az utolsó részlete is elutalásra került. Az elmúlt 12 évben nem volt ilyen 
alacsony a Község tartozása.  Átadja a szót a pénzügyi vezetőnek. 
 
Devecsai Jánosné pénzügyi vezető: A 2013. évi költségvetés eredeti előirányzatát a 
Magyar Államkincstár értesítő levelei előirányzat módosításról, a gazdálkodás 1-9. havi 
gazdálkodása, valamint az egyeztetés során megállapított eltérések korrigálása indokolja. 
A 2013. január 1-gyel újabb jogszabályváltozások hatálybalépésével gyökeresen 
megváltozott az önkormányzatok és intézményeik működése és gazdálkodása. A járási 
hivatalok megalakulásával néhány feladat átkerült hatáskörükbe, az általános iskolánk állami 
működtetésbe és fenntartásba került és mivel 2000 fő alatti település vagyunk közös hivatal 
létrehozását is meg kellett alakítani. 
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A Képviselő-testület megalkotta a 2013. évi költségvetési rendeletét, melyben meghatározta 
a bevételi és kiadási főösszegeket 77.838 e Ft összegben. Ez a főösszeg tartalmazta az 
Apaj Községi Önkormányzat és az Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatalnak is az 
összes bevételét és kiadását. 
A Képviselő-testület már egy alkalommal módosította az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati rendeletét.  

Bevételi előirányzat II. módosításának indoklása: 
A Magyar Államkincstár értesítése alapján a lakásfenntartási hozzájárulás, közcélú 
foglalkoztatás támogatása, rendszeres szociális segélyben részesülők támogatása, valamint 
a bérpótló juttatásra jogosultak támogatása igénylés alapján előirányzatot kell módosítani 
bevételnövelő tételként. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2013. évben is közfoglalkoztatott munkavállalókat 
alkalmazunk feladataink ellátásához, melyet a Kormány támogat. Ennek a támogatási 
összegnek is bevételnövelő hatása van.  
Az elmúlt évek bérleti díj és lakbér tartozásainak realizálása révén többletbevétel keletkezett, 
melyet most a forráshiány pótlására fordíthatunk. 
2012. évben fejeztük be az ivóvíz minőség javító beruházást, mely jelentős összegű áfa 
tartalommal bírt, amit az elszámolás folyamán a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól 
visszaigényeltünk, de 2013. évben teljesült. Szintén a forráshiányt csökkentettük vele. 
Hagyományosan ebben az évben is vállalkozók támogatták a megrendezésre került 
falunapokat. Az önkormányzati költségeket ez által mérsékelni tudtuk. 
Felhalmozási bevételt növelő tételként jelentkezik, hogy településünkön két új utcában 
megkezdődött a közműfejlesztés és a lakosság közműfejlesztési hozzájárulás címen 
teljesítette befizetéseit. 

Kiadási előirányzat II. módosításának indoklása: 
A 2013 évi költségvetés készítésekor nagyon szerény mértékben történt fejlesztéssel és 
működéssel kapcsolatosan költségtervezés. 

A gazdálkodás során több pályázaton is indult Önkormányzatunk, ezek voltak  a  LEADER 
és a Start munkaprogram keretében meghirdetett pályázatok. A fejlesztések elindítása és 
részben már befejezése miatt indokolt az előirányzat módosítása. 

A személyi illetményeket részben munkáltatói döntés és részben a Magyar Államkincstár 
értesítő levelei alapján a bérkompenzációk miatt szükséges módosítani. 

A személyi illetmények előirányzatának módosításával a járulékok is emelkednek. 

A dologi kiadások előirányzata oly mértékben alacsony, hogy egyes felhasználásokhoz 
egyáltalán nem tartozott eredeti előirányzat. Ezek a készlet és anyagbeszerzés valamint a 
bérleti és lízing díjakat jelentik elsősorban. 

A szociális ellátások kiadási előirányzatát is javasoljuk megemelni, mivel a tényleges 
kifizetések az eredeti előirányzathoz viszonyítva lényegesen magasabbak. Simította a 
költségeket és megpróbálta a legjobbat kihozni, ha van kérdés akkor szívesen válaszol rá.  
 
Novák Pál polgármester: Megállapítja a jegyzőkönyv részére, hogy Bán Péter képviselő 19 
óra 6 perckor megérkezett, a szavazók száma 6-ra módosul. 
 
Novák Pál polgármester: A béreken további változások lesznek novembertől a felvételre 
került 9 fő közmunkaprogramos dolgozó miatt.  
 
Kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért. 
 
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással megalkotta a 
következő rendeletet: 
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Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 
 
A rendelet kihirdetve: 2013. október 31. 
A rendelet hatályba lép: 2013. október 31. 

 
 

Apaj Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
15/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

Apaj Község Önkormányzata  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, 
valamint  az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvényben foglalt jogkörében, a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCVIII. törvény 
(továbbiakban: költségvetési törvény) alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

1. § Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013. (III. 1.) önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: Kr.) Preambuluma helyére az alábbi szöveg kerül: 

„Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. §-a alapján – figyelemmel a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendeletben és a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározottakra – az 
önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:” 

2. §  A Kr. 2. §-a az alábbiak szerint módosul: 

„2. § (1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési 
a./ Bevételeinek  főösszegét 87.096    eFt-ban 
 azaz  Nyolcvanhétmillió kilencvenhat  ezer forintban 
b./ Kiadásainak   főösszegét 87.096    eFt-ban 
 azaz  Nyolcvanhétmillió kilencvenhat  ezer forintban 

állapítja meg.” 

3. § A Kr. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a 
következők szerint hagyja jóvá: 
 eFt 

- Működési kiadások előirányzata összesen:    74 822 
Ebből: 

- személyi jellegű kiadások: 13 869 
- munkaadókat terhelő járulékok: 3 051 
- dologi jellegű kiadások: 39 803   
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 862   
- szoc.pol.juttatások: 800 
- támogatásértékű működési kiadások 14 437” 

4. § A Kr. 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„5. § (1) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 12 274 ezer forint. 
A  felhalmozási kiadásokból: 

- a beruházások előirányzata: 8 880 ezer forint. 
- a felújítások előirányzata:  3 394 ezer forint  
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5. §  (1) A Kr. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
(2) A Kr. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
(3) A Kr. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
(4) A Kr. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
(5) A Kr. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 
(6) A Kr. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
(7) A Kr. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
(8) A Kr. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 
(9) A Kr. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 

6. § (1)  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével hatályukat vesztik a Kr. 2. § (1) bekezdése, 3. § (1) 
bekezdése, 4. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése, valamint 1-9. sz. mellékletei. 

 Novák Pál dr. Nagy Dávid 
 polgármester jegyző 

Kihirdetve: 2013. október 31. 

 dr. Nagy Dávid 
 jegyző 
 
4.) A 2014. évi előzetes költségvetési koncepció elfogadása 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletében található. 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: A koncepció kialakításánál is úgy kell tervezni, hogy a bevétel és 
a kiadás oldal egyezzen. A bevételekről az állami finanszírozások gondoskodnak, amelyek a 
költségvetési rendelt szerint majd megérkeznek hozzánk. A jelenlegi törvénytervezet a kis 
településeket, mint Apaj pozitívan támogatja. Ebből annyit emelne ki, talán lehetővé teszi a 
hivatal dolgozói létszámának 1 fővel való növelését. 
A jövőre tervezzük, hogy az óvoda feladat ellátását Apaj Község önállóan látja majd el. A 
plusz pénzeszközt, ami jelenleg a dömsödi közös gazdálkodási szervnél van , azzal az 
önkormányzat gazdálkodna.  
A kultúrház tetőszerkezetének felújítását tervezzük, annál is inkább mert az elmúlt 
időszakban történt viharkár miatt a biztosító felhívta a figyelmünket a tulajdonosi 
kötelezettségekre. Ha nem végezzük el az állagmegóvást, esetleges kár esetén nem fog 
fizetni. 
Az önkormányzati lakóingatlanok karbantartására is kell pénzt tervezni. 
Nem terveztünk adóemelést 
dr. Nagy Dávid jegyző:A magasabb szintű jogszabályok változása miatt módosítani kell a 
helyi rendeletet, mely az adó mértékeket nem fogja érinteni.  
Szociális rendeletet is módosítani kell, illetve újat alkotni, mert olyan mértékű változások 
lesznek benne. 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület a 2014. évi költségvetési 
koncepciót?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
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94/2013. (X. 28.) Kt. számú  
Határozat 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetési koncepcióját – mint a költségvetés kidolgozásának alapját – az alábbiak 
szerint fogadja el: 
A 2014. évi költségvetés készítésekor törekedni kell a finanszírozó  képesség megőrzésére, 
a biztonságos gazdálkodás megtartására, a  takarékos gazdálkodásra még inkább mint az 
előző években.  
Az adókintlévőségek csökkentése érdekében a 2014. évben hatékony eszközökkel kell 
fellépni, és ez akár a végrehajtási eljárás megindítása is lehet. 
Felelős:  Novák Pál  polgármester 
Határidő: 2014. január 31. 
 

Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
5.) Tájékoztatás a 2013. évi belső ellenőrzések eredményeiről és az intézkedési 
tervekről 
Előadó: dr. Nagy Dávid jegyző  
 
dr Nagy Dávid jegyző: Az intézkedési tervet a megállapítások alapján állították össze. 
Ismertette, hogy milyen hiányosságokat tárt fel a belső ellenőrzés és mi volt rá az 
intézkedés. Felelőse dr Nagy Dávid jegyző, határideje az intézkedések szerint változó. 
A Képviselő-testület elfogadta a tájékoztatást ebben a pontban határozatot nem hozott. 
 
6.) Tájékoztatás pénzügyi vezető-helyettes alkalmazásának szükségességéről, 
felhatalmazás kérése a státusz létrehozására 
 
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy a gazdasági és pénzügyi vonal erősítése 
szükséges a két hivatalnál. Ezt Áporka község polgármesterével történt előzetes egyeztetés 
alapján határozták meg. Megállapodásuk szerint pénzügyi vezető helyettesi állás betöltésére 
írnak ki pályázatot, aki Apaj önkormányzatának hivatalában székel és elsősorban Apaj 
pénzügyi dolgaival foglalkozik.  
DevecsaI Jánosné szót kér. 
Devecsai Jánosné pénzügyi vezető: elmondja, hogy ilyen álláshely nincs, ilyen pályázatot 
nem lehet kiírni. 
Novák Pál polgármester: Ezt Ő is jelezte Áporka polgármesterének a megbeszélésen de 
ebben állapodtak meg. 
 A pénzügyi vezető-helyettes munkatárs felvételéről való döntéshozatalt – az Áporka Község 
polgármesterével való további egyeztetés szükségessége miatt – elnapoljuk. 
Tudomásul vették a tájékoztatást ebben a pontban határozatot nem hozott a testület. 
 
7.) Egyebek 
7. 1. Lakásbérleménnyel kapcsolatos tájékoztató 
 
Novák Pál polgármester: Korábban tájékoztatta már a képviselő-testületet, hogy az egyik 
önkormányzati lakás bérlője magas lakbér- és rezsitartozást halmozott fel. Jegyző úr ezzel 
kapcsolatban megtette az intézkedéseket, részletfizetési megállapodást írtak alá a bérlővel, 
aki havi rendszerességgel 100.000,- Ft-ot törleszt. A bérlő levélben megkereste az 
önkormányzatot, hogy meglévő tartozását pénz helyett eszközzel törlesztené, elvégezné a 
lakás nyílászáróinak cseréjét. Időszerű lenne a csere, de jelen pillanatban az önkormányzat 
anyagi helyzete ezt nem engedi meg, nagyobb szükség van a havonta befolyó 100.000,- Ft-
ra. 
Tudomásul vették a tájékoztatást ebben a pontban határozatot nem hozott a testület. 
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7. 2. Pályázati lehetőség 
 
Novák Pál polgármester: Egy pályázat fog megjelenni a napokban Falugondnoki feladatok 
ellátásához 9 személyes mikrobuszra lehet pályázni 5 évig kell vállalni a fenntartását, 100%-
ban támogatott pályázat. 
 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület a pályázaton való 
részvételt?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
95/2013. (X. 28.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kistérségi közlekedési 
szolgáltatás fejlesztése vonatkozásában egyrészt falugondnoki szolgáltatás 
ellátásához, másrészt egyéb szolgáltatások ellátása céljával, úgy mint: 
a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátási formák körében 
- a gyermekek napközbeni ellátása; 
- a házi segítségnyújtás, kiemelten időskorúak ellátása;  
- a családsegítés; 
egy 9 fős kisbusz beszerzését kívánja megvalósítani pályázati formában. 
Projekt tárgya: Opel márkájú mikrobusz, mely 9 fő szállítására alkalmas. 
Amennyiben pályázati lehetőség van rá, a képviselő testület megbízza a 
polgármestert a pályázaton való indulásra. 
Az önkormányzat vállalja az  5 éves fenntartási kötelezettséget  jármű 
vonatkozásában.  

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
További hozzászólások nem lévén Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek az 
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 Novák Pál dr. Nagy Dávid 
 polgármester jegyző 
 

 
Miklósné Domin Zsuzsanna 

 képviselő 
jegyzőkönyvi hitelesítő 


