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

Jegyzőkönyv
Készült Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án
megtartott üléséről

Hozott határozatok:
100/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat
101/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat
102/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat
103/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat
104/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat
105/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat
106/2013. (XI.28.) Kt. számú határozat

Jegyzőkönyv
Készült, Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-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, Szebellédi Mihály képviselő, dr. Nagy Dávid jegyző,
Devecsai Jánosné pénzügyi ügyintéző (meghívottként).
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a
Képviselő-testület tagjai közül 4 fő van jelen, 2 fő betegség miatt van távol.
Novák Pál polgármester: szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint a
képviselő-testület a meghívó alapján fogadja el az ülés napirendjét.
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.
100/2013. (XI. 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. Az Önkormányzat III. n. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
3. Tájékoztatás törvényességi felhívásról
4. Tájékoztatás az Apaj belterületi közlekedésének fejlesztése című, KMOP2.1.1/B-08-0012 azonosító számú pályázat Projekt megvalósítását követő
szabályszerű fenntartását ellenőrző záró helyszíni szemléjéről
5. A 2013. november 28-i közmeghallgatás napirendjének elfogadása
6. Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás 2013. évi
költségvetésének módosítása
7. Felhatalmazás kérése álláspályázat meghirdetéséhez a közös hivatal
pénzügyi vezetői feladatait ellátó személy tisztségének betöltése érdekében
8. Dömsöd Nagyközség Polgármesterének megkeresése az általuk vásárolt
közbiztonság javítását szolgáló gépjármű üzemeltetéséhez való csatlakozásról
9. Egyebek
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
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1.Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester:
a.) Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy részt vett a gyermekjóléti társulás társulási
tanácsi ülésén Dömsödön, ahol bejelentették, hogy a gyermekjóléti társulásnak új
vezetője lesz 2013. december 1-jétől, a jelenlegi vezetőnek, Zsinkó Mártának
hamarosan kisbabája születik. Megbízottként Hajdúné Horváth Jolán látja el a vezetői
feladatokat 2014. március 31-ig. Az ülésen tájékoztatást kapott az óvodai társulás
működésével kapcsolatban. Korábban arról tájékoztatta a testületet, hogy mintegy 4
millió forintos megtakarítás jelentkezett az óvodánál éves szinten, de ezt az összeget
december végére sikerül felélni azzal, hogy szeptember 1-gyel új óvodavezetőt és
még egy új óvónőt vettek fel.
b.) A hulladéktársulás egyeztető tárgyalásán bejelentették, hogy a Dunanett Kft.
szolgáltatási ideje 2014. február 1-gyel megszűnik, új szolgáltatót kell választani,
melyhez a közbeszerzési pályázat kiírása megtörtént. A hulladékszállítási díj kormány
által meghatározott keretek szerint, szabott összegekért végezhető. A legfontosabb
a lakosság számára, hogy 2014. december 31-ig nem lesz áremelés. Változás az
lesz, hogy évente legalább 4 alkalommal lesz kötelezően zöldhulladék szállítás,
amiről a társulási ülésen jelen lévő polgármesterek egységesen úgy gondolták, hogy
két alkalom is elégendő lenne. Önkormányzatunkhoz hasonlóan több településen
megvalósult a zöldhulladék begyűjtése és felhasználása. Az iskolában az elmúlt
időszakban falevéllel és fahulladékkal tüzeltek, ezzel elég sok tűzifát takarítottak
meg. 2015-től várható változás a hulladékszállítási szolgáltatásokban, díjakban,
kormányzati szinten meghatározott árakon kell majd szolgáltatni, 2015. január 1-től
60 l-es és 80 l-es hulladékgyűjtőket is lehet majd igényelni.
c.) Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait az óvodában történt szabálytalanságról.
Tudomására jutott, hogy a tagóvoda vezetője egy vállalkozónak engedélyezte, hogy
a tornateremben használtruha árusítást végezzen. Erről közvetlen felettesétől, Orosz
Lajosnétól, a polgármestertől, mint az intézményfenntartó képviseletében eljáró
személytől nem kért engedélyt. Természetesen engedélyt egyik vezetőtől sem kapott
volna, mert ilyen tevékenységet az óvoda területén nem lehet végezni több okból
sem, de a legfontosabb a fertőzésveszély. Felszólította a tagóvoda-vezetőt a
tevékenység azonnali megszüntetésére és kérte Orosz Lajosnétól a vezető
felfüggesztését Apajon.
d.) Az előző testületi ülésen a képviselő-testület egyhangú határozatban megszavazta a
szociális feladatok ellátásához használható, 9 személyes mikrobusz pályázat
beadását, a pályázaton való indulással kapcsolatos munkálatok folyamatban vannak.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így 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 – 4 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
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101/2013. (XI. 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
2. Az Önkormányzat III. n. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
Előadó: Novák Pál polgármester
(Előterjesztés az 1. mellékletben.)
Novák Pál polgármester: az önkormányzat bevételei 85%-ban, a kiadások pedig 75%-ban
teljesültek az első háromnegyed évben, amit az előterjesztés részét képező táblázatokból
részletesen is láthatunk.
A fenti számokból megállapítható, hogy az önkormányzat tervezett bevételét 10%-kal
túlteljesítette, kiadásait pedig időarányosan teljesítette. Bábel Istvánné adóügyi főelőadó
készített egy kimutatást az adóhátralékokról, mely szerint az építményadó-hátralék 1.754 eFt
(111 ingatlant érint), a telekadó-hátralék 2.743 eFt (115 ingatlant érint), az iparűzési adó
hátraléka 4.436 eFt (18 vállalkozást érint), a gépjárműadó-hátralék 3.404 eFt (124 gépjárműt
érint), a talajterhelési díj-hátralék 5.382 eFt (46 háztartást érint), összesen 17.719 eFt. A
talajterhelési díj-hátralék azért ilyen magas, mert az adó 2013. január 1-től 180,- Ft-ról
1.800,- Ft/m3-re emelkedett. Az emelkedés után kb. 6-7 család kötött rá a csatornára. Ebben
nincs benne a pótlék és a bírság, amit egyébként automatikusan számol az adóprogram.
Kimentek a felszólító levelek, aki a megadott határidőig nem reagált – mivel ezek mind éven
túli tartozások – annál kezdeményeztük a gépjárműnek a forgalomból való kivonását (10-15
autó), a nyugdíjból való letiltást (12 főnél), illetve a munkabérből való letiltást (12 főnél).
Átadja a szót Devecsai Jánosné pénzügyi ügyintézőnek, ha szeretné kiegészíteni az
anyagot.
Devecsai Jánosné: Ha van kérdés válaszol rá, kiegészíteni nem szeretné az anyagot.
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület a III.
negyedévi költségvetési beszámolót?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 5 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
102/2013. (XI. 28.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét
képező harmadik negyedéves költségvetés beszámolót elfogadja.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
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3. Tájékoztatás törvényességi felhívásról
Előadó: Novák Pál polgármester
(Előterjesztés a 2. mellékletben.)
Novák Pál polgármester: 2013. november 12-én a Pest Megyei Kormányhivatal
PEB/030/1843-2/2013. ügyiratszámmal törvényességi felhívást intézett Apaj Község
Önkormányzatának képviselő-testülete felé, és arra kért, hogy annak tartalmáról a testületet
tájékoztassam.
A törvényességi felhívásban a kormányhivatal az alábbiakra hívja fel a figyelmet:
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Htv.) értelmében az
önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási ellátást a közszolgáltatóval kötött
(írásbeli) szerződés útján biztosítja. A szerződés felmondása esetén a képviselő-testületnek
haladéktalanul intézkednie kell a közszolgáltatás biztosításáról, a szerződés megszűnésétől
az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig pedig szintén
haladéktalanul kell gondoskodni a közszolgáltatás ellátásáról. Az önkormányzat részéről való
felmondás esetén a közszolgáltató a közszolgáltatást a 6 hónapos felmondási idő alatt
változatlanul ellátja. A Htv. értelmében 2013.12.31-ig a közszolgáltatási szerződést meg kell
kötni a jogszabályi követelményeknek megfelelő gazdálkodó szervezettel.
A kormányhivatal kéri, hogy a testület a törvényességi felhívás kézhezvételétől számított 30
napon belül tűzze napirendre és tegye meg a fentiekben említett kötelezettség eredményes
teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, valamint kéri, hogy a megadott határidőn belül a
megtett intézkedésekről nyújtson tájékoztatást.
Figyelemmel arra, hogy a község a hulladékszállítással kapcsolatos kötelezettségét
társulásban látja el, a közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat e társulás
teszi meg, így az új szerződés megkötéséről is a társulás fog gondoskodni.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint a képviselő-testület az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat szerint tájékoztatja a kormányhivatalt a törvényességi felhívás
vonatkozásában.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 5 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
103/2013. (XI. 28.) Kt. számú
Határozat
1. Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 134. § (1) bekezdésében
foglalt kötelezettsége alapján megvizsgálta a Pest Megyei Kormányhivatal
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos törvényességi
felhívásában foglaltakat.
2. A képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy az önkormányzat törvénysértést nem
követett
el,
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással
kapcsolatos
kötelezettségének jelenleg a törvényben foglalt követelményeknek megfelelően –
önkormányzati társulás útján – eleget tesz.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Pest Megyei
Kormányhivatalt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának jelenlegi
helyzetéről, s a jövőben várható változásokról.
Felelős: polgármester, a határozat végrehajtásában közreműködik: jegyző
Határidő: 2013. december 12.
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4. Tájékoztatás az Apaj belterületi közlekedésének fejlesztése című, KMOP-2.1.1/B-082008-0012 azonosító számú pályázat Projekt megvalósítását követő szabályszerű
fenntartását ellenőrző záró helyszíni szemléjéről
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: a mai nap folyamán volt az ellenőrzés, az összes anyag
tökéletesen elő volt készítve, mindent rendben találtak.
A helyszíni szemle során felhívták a figyelmet, hogy a Toldi utcában lévő két javítási foltot
újra meg kell csináltatni a Bácsvíz Zrt-vel, mert alacsonyabb, mint az eredeti aszfalt.
A keresztrepedések kitöltésére 2014. május 31-ig kaptunk határidőt. Elmondták, hogy még
kétszer várható ellenőrzés a pályázattal kapcsolatban.
A képviselő-testület a tájékoztatást elfogadta, határozatot ennél a napirendnél nem hozott.
5. A 2013. november 28-i közmeghallgatás napirendjének elfogadása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: A testületi ülés után kezdődik a közmeghallgatás, melynek
ismertetni szeretné a napirendi pontjait.
1.Tájékoztató a téli közfoglalkoztatási programról kormányrendelt alapján.
2.Beszámoló az elmúlt év település fejlesztéséről, pályázatokról.
3.A várható fejlesztések és beruházások ismertetése.
4.Tájékoztató a helyi adókról, központi rendeletekről.
5.Tájékoztató a település gazdasági helyzetéről.
6. Tájékoztató a szociális rendeletek változásairól.
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület a közmeghallgatás
napirendi pontjait?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 5 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
104/2013. (XI. 28.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi közmeghallgatás
napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Tájékoztató a téli közfoglalkoztatási programról kormányrendelt alapján.
2. Beszámoló az elmúlt év település fejlesztéséről, pályázatokról.
3. A várható fejlesztések és beruházások ismertetése.
4. Tájékoztató a helyi adókról, központi rendeletekről.
5. Tájékoztató a település gazdasági helyzetéről.
6. Tájékoztató a szociális rendeletek változásairól.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
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6. A Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás 2013. évi
költségvetésének módosítása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: A társulás költségvetésének módosítását a társulási ülésen már
elfogadták. Sajnos az anyagot a mai napon kapta meg az önkormányzat, így nem tudta
kiküldeni a képviselőknek. A holnapi napon kézbesítik mindenkinek. Szociális étkezést
január 1-től egy szociálisan rászorult felnőtt részére biztosítani kell, mert különben nem
vehető igénybe a jelenlegi finanszírozás.
7. Felhatalmazás kérése álláspályázat meghirdetéséhez a közös hivatal pénzügyi
vezetői feladatait ellátó személy tisztségének betöltése érdekében.
Előadó: Novák Pál polgármester
(Előterjesztés a 3. mellékletben.)
Novák Pál polgármester: Annak érdekében, hogy a közös hivatal vonatkozásában az
ügyintézés minél zökkenő-mentesebben menjen, továbbá figyelemmel a belső ellenőrzésben
megállapítottakra, a pénzügyi vezetői feladatok ellátása érdekében új munkatárs
alkalmazása szükséges.
A munkatárs illetményét – az eddigieknek megfelelően – fele részben Apaj Község
Önkormányzata, fele részben pedig Áporka Község Önkormányzata biztosítja, munkaidejét
nagyobb részét Apajon fogja tölteni.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy kérje fel Jegyző Urat – mint a munkáltatói jogkör
gyakorlóját – az álláspályázat meghirdetésére azzal, hogy amennyiben szükségesnek látja,
az állást felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatárs felvételére irányulva írja ki.
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület az előterjesztés szerint,
illetve a napirendi pontnál adott tájékoztatás alapján a határozati javaslatot?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 5 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
105/2013. (XI. 28.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy írjon
ki pályázatot új pénzügyi ügyintéző alkalmazása céljából.
Felelős: dr. Nagy Dávid jegyző
Határidő: 2013. december 15.
8. Dömsöd nagyközség Polgármesterének megkeresése az általuk vásárolt, a
közbiztonság javítását szolgáló gépjármű üzemeltetéséhez való csatlakozásról
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Ismertette Bencze István Dömsöd Nagyközség Polgármesterének
levelét, mely szerint Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a körzeti
megbízotti iroda részére egy új rendőrautó vásárlása mellett döntött. Az autót a dömsödi
körzeti megbízotti iroda illetékességi területén lehet használni (Dömsöd-Apaj), ezért azt
szeretnék, ha a működtetéshez lehetőségeinkhez mérten támogatást nyújtanánk. Javasolja,
hogy a jövő évi költségvetésbe 100.000,- Ft-ot irányozzanak elő erre a célra.
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Bán Péter képviselő: Nem támogatja a javaslatot.
Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő és Szebellédi Mihály képviselő tartózkodik.
Novák Pál polgármester: mivel a testületben nincs egyetértés ebben a kérdésben, célszerű
azt egy olyan ülésen tárgyalni, melyen az összes megválasztott képviselő jelen van, hogy
mindenki elmondhassa véleményét. Remélhetőleg a közeljövőben lesz ilyen ülés, és akkor
újra felveti a kérdést.
9.Egyebek
9.1. Tájékoztató Tóparti Tanösvény pályázatról
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Megjött az MVH végzése, melyben elutasítja a Tóparti tanösvény
pályázatot.
9.2. Dömsödi Polgárőrség 25 éves jubileuma
Novák Pál polgármester: A dömsödi polgárőrségnek díszoklevelet szeretne adományozni
25 éves jubileumuk alkalmából. Ezzel szeretné megköszönni munkájukat és azt a sok
segítséget, amit abban nyújtottak, hogy Apajon is megalakult a Polgárőr Egyesület.
Szeretné, ha ez a két szervezet továbbra is ilyen jól és hatékonyan működne együtt.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta
a határozati javaslatot: „Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy az önkormányzat
adományozzon díszoklevelet a dömsödi polgárőrségnek 25 éves jubileumuk alkalmából?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 5 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
106/2013. (XI. 28.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Novák Pál
polgármestert abban, adományozzon díszoklevelet a Dömsödi Polgárőr
Egyesület számára 25 éves jubileumuk alkalmából, mellyel köszönetét szeretné
kifejezni a dömsödi polgárőrség munkájáért és az Apaji Polgárőr Egyesület
megalapításában való közreműködésükért.
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
polgármester

dr. Nagy Dávid
jegyző
Gábor László
képviselő
Jegyzőkönyvi hitelesítő
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