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Jegyzőkönyv 

 
 
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott rendkívüli 
testületi üléséről. 
 
Ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme 
 2345. Apaj, Fő tér 2. 
 
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Feith István alpolgármester, Gábor László 
képviselő, Bán Péter képviselő, Szebellédi Mihály képviselő, dr. Nagy Dávid jegyző. 
 
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. Ezt követően a polgármester javasolta, hogy a testület tűzze napirendre 
95/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat visszavonását, illetve hozzon új határozatot a szociális 
szolgáltatások fejlesztése céljából mikrobusz igénylése érdekében pályázaton való 
induláshoz. 

 
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. 

 
96/2013. (XI. 14.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:  
 
1. Határozathozatal a szociális szolgáltatások fejlesztése céljából 
2. A 95/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat visszavonása 
3. Határozathozatal a 103/2013.(XI.8.) VM rendelet „a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése” illetve egyéb szolgáltatások fejlesztése 
céljából 
 

Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1. Határozathozatal a szociális szolgáltatások fejlesztése céljából 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megjelent az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások 
részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet, melynek alapján lehetőség van a 
szociális szolgáltatások fejlesztése céljából mikrobusz 100%-os pályázati támogatással 
történő beszerzésére; ehhez kéri a képviselő-testület hozzájárulását. 
 
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta 
a határozati javaslatot: „Kíván-e pályázni a képviselő-testület mikrobusz beszerzésére a 
szociális szolgáltatások fejlesztése érdekében?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
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A képviselőtestület – 5 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
97/2013. (XI. 14.) 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: egy 9 fő szállítására alkalmas mikrobusz. 

A képviselő testület megbízza a polgármestert a pályázaton való indulásra. 
Az önkormányzat vállalja a fenntartási kötelezettséget a gépjármű 
vonatkozásában. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
2. A 95/2013. (X. 28.) Kt. számú határozat visszavonása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: az előző napirendi pontra utalva elmondta, hogy a korábban a 
tárgyban hozott képviselő-testületi határozatot – figyelemmel az imént megalkotott új 
határozatra – vissza kell vonni. 

 
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta 
a határozati javaslatot: „Visszavonja-e a képviselő-testület 95/2013. (X. 28.) Kt. számú 
határozatát?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 5 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 

 
98/2013. (XI. 14.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2013. (X. 28.) Kt. 
számú határozatát visszavonja. 

 
Felelős: képviselő-testület  
Határidő: azonnal 

 
 

3.) Határozathozatal a 103/2013.(XI.8.) VM rendelet „a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése” illetve egyéb szolgáltatások 
fejlesztése céljából 
Előadó: Novák Pál polgármester 
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Novák Pál polgármester: figyelemmel az első napirendi pontra szükséges a 103/2013. (XI. 
8.) VM rendelet szerint még egy döntés meghozatala, melyben az önkormányzat vállalja 
szociális szolgáltatásainak fejlesztését, figyelemmel a falu és tanya ellátásra, a gyermekek 
szállítására, a házi segítségnyújtásra, az egészségügyi szolgáltatásra és a helyi egyesületek 
munkájának segítésére. 
 
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta 
a határozati javaslatot: „Kinyilvánítja-e a képviselő-testület abbéli szándékát, hogy fejleszti 
szociális szolgáltatásait, tekintettel a falu és tanya ellátására, a gyermekek szállítására, a 
házi segítségnyújtásra, az egészségügyi szolgáltatásra és a helyi egyesületek munkájának 
segítésére?” 
 
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület – 5 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással megalkotta a 
következő rendeletet: 
 

99/2013. (X. 28.) Kt. számú  
Határozat 
 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 103/2013.(XI.8.) VM 
rendelet „a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 
fejlesztése” nevű pályázat segítségével, fejleszteni kívánja a következő szociális 
szolgáltatásokat, melynek célja :a falu és tanya ellátása mellett  

- a gyermekek szállítása; 

- a házi segítségnyújtás, kiemelten időskorúak ellátása;  

- az egészségügyi szolgáltatás – vérszállítás - segítése; 

- a helyi egyesületek   - Iskolánkért, Gyermekeink Jövőjéért Egyesület 

- Az Apaji Pitypang Óvoda Gyermekeiért Egyesület 

- Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület 

- RC Off-Road Autómodellező Egyesület 

- Apaji Polgárőr Egyesület támogatása, segítése 

A fejlesztés tárgya: mikrobusz vásárlás 
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a fejlesztések elvégzésével. 
 
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 
 

Bán Péter 
 képviselő 

jegyzőkönyvi hitelesítő 


