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

Jegyzőkönyv
Készült Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én
megtartott üléséről

Megalkotott rendeletek:
16/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet
Hozott határozatok:
107/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat
108/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat
109/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat
110/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat
111/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat
112/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat
113/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat
114/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat
115/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat

Jegyzőkönyv
Készült, Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én 17:00
órakor megtartott testületi üléséről.
Az ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme
2345. Apaj, Fő tér 2.
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Bán Péter képviselő, Gábor László képviselő, Turán
Gábor képviselő, Nagy Attila képviselőjelölt, dr. Nagy Dávid jegyző, Molnár Ferencné
Tavaszvárók Nyugdíjas Egyesület Elnöke (mint meghívott).
Polgármester Úr kérésére az ülés egy perces néma tiszteletadással kezdődik Feith
István Alpolgármester Úr, önkormányzati képviselő emlékére.
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a
Képviselő-testület tagjai közül 4 fő van jelen, ketten előzetesen jelezték késésüket, a testület
határozatképes. Felkéri az ülésen megjelent Nagy Attila képviselőjelöltet, aki Apaj Község
Helyi Választási Bizottságának 1/2013. (XII. 19.) számú határozatával – a helyi
önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 2. §
h) pontja alapján – Feith István képviselő helyébe lépett, hogy tegye le képviselői esküjét.
Nagy Attila képviselőjelölt az esküt leteszi, ezzel elfoglalja képviselői mandátumát.
Novák Pál polgármester: megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjainak száma Nagy
Attila képviselő úr eskütételével ötre emelkedett. Javasolja a meghívóban kiküldött napirend
módosítását: a napirend 9. pontja helyébe az alpolgármesteri tisztség megválasztása
kerüljön, az egyebek pedig a 10. pontba, ezt követően szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot, mely szerint a képviselő-testület a kiegészítésekkel 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.
107/2013. (XII. 19.) 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 építményadó bevezetéséről szóló 3/1993. (II. 4.) rendelet, a helyi iparűzési
adóról szóló 20/2009. (XII. 29.) rendelet, valamint a telekadóról szóló 9/2006.
(XII. 8.) rendelet módosítása
3. Apaj Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális
és gyermekvédelmi támogatásokról, és az önkormányzat által biztosított szociális
alapszolgáltatásokról szóló 2/2008. (I. 25.) önkormányzati rendeletének hatályon
kívül helyezése, új rendelet alkotása a törvényi változásokra tekintettel
4. A temetőről és a temetkezésről szóló 11/2011. (IX. 12.) rendelet módosítása
5. Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet megalkotása
6. Dömsöd Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének megkeresése az
általuk vásárolt közbiztonság javítását szolgáló gépjármű üzemeltetéséhez való
csatlakozásról
7. A környezetvédelmi terv módosítása (eredeti terv mellékletben kiküldve)
8. Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.évi munkaterve
9. Javaslattétel alpolgármesteri tisztség betöltésére
10. 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: Megérkezett az éves beszámoló víz- és csatornaszolgáltatást
biztosító BácsVíz Zrt.-től, mely szerint a vállalat stabil közműszolgáltató, továbbra is tisztán
önkormányzati tulajdonban. A beszámoló szerint változások lesznek a vízszolgáltatásban:
bevezetik a szociálisan rászoruló fogalmát, kialakítják az e-számlát. A szolgáltató
tájékoztatóját az önkormányzat közzé fogja tenni. Az e-számlával megtakarítható a csekk
díja. BácsVíz Zrt. új bekötéseinek száma harmadára csökkent 2013-ban. Apaj átemelőszivattyúi közül egyet teljesen fel kellett újítani több mint 700.000 Ft értékben, a másik két
szivattyú helyett csereszivattyúkat biztosított a szolgáltató, ingyenesen (cserébe az
önkormányzat adott használatba ingyenesen vízszivattyút). A lecserélt szivattyúk javítása
nem célszerű, helyette új megvásárlását indítványozta a polgármester a szolgáltatónál.
A tagóvoda-vezetői állás jelenleg betöltetlen, ennek kapcsán a polgármester tárgyalást tartott
az érintettek (óvodai dolgozók, szülői munkaközösség) bevonásával, ahol számos vitás
kérdést megtárgyaltak. Az ún. „zöld óvoda” program januártól helyreáll. 2014.01.01-től
megbízott tagóvoda-vezetőt alkalmazunk a tanév végéig, Perkuta Éva személyében. Az
óvodai karácsonyi ünnepség a mai nap folyamán rendben lezajlott, az óvoda 2013. évi
költségvetéséből megmaradt kb. 500.000 Ft-ból 150.000 Ft-ot a munkavégzés eszközeinek
fejlesztésére, mintegy 350.000 Ft-ot pedig játékokra költöttünk.
Az ivóvíz-pályázat ún. 1 éves bejárása történt meg 2013.12.16-án, a hálózat hibátlan, a
megállapítások értelmében csak a mérőberendezés elektromos átkötésére van szükség
(szünetmentes tápegységgel). Az átkötést a kivitelező elvégezte.
A Kócsag és Gém utcák esetében a beruházás első nagy lépcsője megtörtént a hatályos
vízjogi engedély alapján. A kivitelező BácsVíz Zrt. jelezte, hogy a vízvezeték-hálózat
elkészült, annak a teljes hálózatra való rácsatlakoztatása is megtörtént, illetve a tűzcsapokat
is elhelyezték. A csatornahálózat kiépítésével folytatják a munkát a jövő év elején. A
beruházás a vagyont növeli.
Bán Péter képviselő: hogyan történt az elszámolás a lebonyolító felé?
Novák Pál polgármester: összesen két telket adott át az önkormányzat az útpályázatot
készítő cég (M&F Kft.) felé, mellyel megváltotta a tartozását.
Kisbusz-pályázat vonatkozásában minden anyagot elkészítettünk, de a pályázatot nem
lehetett feltölteni, mert a kormányzat nem nyitotta meg az erre szolgáló ablakot, amit 2014
januárjára halasztottak.
Az óvodapályázat utolsó, a MÁK és a Pro Régió általi ellenőrzése rendben lezajlott, hibát
nem találtak.
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 – 5 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
108/2013. (XII. 19.) 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
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2. Az építményadó bevezetéséről szóló 2/1993. (II. 4.) rendelet, a helyi iparűzési adóról
szóló 20/2009. (XII. 29.) rendelet, valamint a telekadóról szóló 9/2006. (XII. 8.) rendelet
módosítása
Előadó: dr. Nagy Dávid jegyző
Az előterjesztést az 1. melléklet tartalmazza.
Novák Pál polgármester: hivatkozik a közmeghallgatásra, ahol tájékoztatta a lakosságot,
hogy a testület adót nem kíván emelni. Kéri, hogy aki az előterjesztésben foglalt rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület – 5 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással a következő
rendeletet alkotta:
Apaj Község Önkormányzatának
16/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
Apaj Község Önkormányzata építményadó bevezetéséről szóló 2/1993. (II. 4.)
rendeletének, a helyi iparűzési adóról szóló 20/2009. (XII. 29.) rendeletének, valamint a
telekadóról szóló 9/2006. (XII. 8.) rendeletének módosításáról
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján – figyelemmel a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény 5-7. §-aira –, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h)
pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. Az építményadó bevezetéséről szóló 2/1993. (II. 4.) önkormányzati rendelet
módosítása
1. § Apaj Község Önkormányzata építményadó bevezetéséről szóló 2/1993. (II. 4.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Építményadó-rendelet) bevezető része
helyébe a következő szöveg kerül:
„Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján – figyelemmel a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 5-7. §-aira –, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a költségvetésben meghatározott
feladatok teljesítése, az önkormányzat önálló gazdálkodási feltételeinek fokozatos
kialakítása érdekében, az igazságos közteherviselés elve alapján a következőket rendeli el:”
2. § (1) Az Építményadó-rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
“1. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül
a) az összkomfortos, komfortos, félkomfortos lakás, valamint
b) a nem lakás céljára szolgáló építmények közül a garázs, a műhely, az üzlet, az üzlethez,
műhelyhez tartozó raktár, iroda, a gazdálkodó szervek szociális létesítményei (különösen:
konyha, étterem, mosdóhelyiség, tárgyaló).”
(2) Az Építményadó-rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § Mentes az adó alól
a) a komfort nélküli lakás,
b) az egészségügyi, nevelési, oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,
c) a társadalmi szervezet, az egyház, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet és a
költségvetési szerv abban az évben, amelyet megelőző évben folytatott tevékenysége után
társasági adókötelezettsége – költségvetési szerv esetében a központi költségvetésbe
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befizetési kötelezettsége – nem keletkezett, amennyiben erről az adóalany írásban
nyilatkozik,
d) a rendszeres szociális segélyben részesülő személy által lakott lakás,
e) a lakáshoz tartozó kiegészítő helyiség, így különösen a kazánház, a szerszámkamra, a
szín, a salaktároló,
f) az állattartást szolgáló épület, valamint az ehhez kapcsolódó raktárak, tárolók,
g) a növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épületek, különösen a műtrágyatároló és a
magtár.”
2. A telekadóról szóló 9/2006. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosítása
3. § Apaj Község Önkormányzata telekadóról szóló 9/2006. (XII. 8.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Telekadó-rendelet) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – élve a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 5. § a) pontjában foglalt adómegállapítási jogával – telekadót vezet be.”
3. A helyi iparűzési adóról szóló 20/2009. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
4. § Apaj Község Önkormányzata helyi iparűzési adóról szóló 20/2009. (XII. 19.)
önkormányzati rendeletének 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – élve a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 5. § c) pontjában foglalt adómegállapítási jogával – helyi iparűzési adót vezet
be.”
4. Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.
(2) Hatályát veszti az Építményadó-rendelet
a) 3. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés, valamint
b) 7. § (1) bekezdése.
(3) Hatályát veszti a Telekadó-rendelet
a) 2. §-a,
b) 5. §-a,
c) 6. §-a,
d) 9. §-ának (2) bekezdése, és
e) 10. §-a.
3. Apaj Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és
gyermekvédelmi támogatásokról, és az önkormányzat által biztosított szociális
alapszolgáltatásokról szóló 2/2008. (I. 25.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül
helyezése, új rendelet alkotása a törvényi változásokra tekintettel
Előadó: dr. Nagy Dávid jegyző
Az előterjesztést a 2. melléklet tartalmazza.
Novák Pál polgármester: felhívja a figyelmet az új rendelet legfontosabb részeire, majd
átadja a szót dr. Nagy Dávid jegyzőnek kiegészítésre, aki részletes tájékoztatást ad a
rendelet megszövegezéséről és a leglényegesebb rendelkezésekről, külön felhívva a
figyelmet arra, hogy az önkormányzati segélyről 15 napon belül kell dönteni, ezért a
rendelettervezet a képviselőtestület ezzel kapcsolatos hatáskörét a szociális bizottságra
delegálja.
17 óra 55 perckor megérkezik Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő.
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Bán Péter képviselő: mit jelent a lakóhely rendben tartásának követelménye?
Novák Pál polgármester: megállapítja, hogy a képviselőtestület jelenlévő tagjainak száma
hatra bővült, majd röviden tájékoztatást ad a legfontosabb követelményekről a lakókörnyezet
rendben tartásának vonatkozásában, kiemelve, hogy a lakókörnyezet rendben tartásának
követelményét az önkormányzati segély megállapítása esetében is előírja a rendelettervezet.
Ezt követően kéri, hogy aki az előterjesztésben foglalt rendelet-tervezettel egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással a következő
rendeletet alkotta:
Apaj Község Önkormányzatának
17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról és ellátásokról
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdése, 26. §-a, 32. § (1) b) pontja, 32. §
(3) bekezdése, 47. § (2)-(2a) bekezdései, 48. § (4) bekezdése, 50. § (3) bekezdése, 62. § (2)
bekezdése és 132. § (4) bekezdése, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Értelmező rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed az Apaj Község közigazgatási területén lakcímmel
rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Sztv.) (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre.
2. § (1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet
az érdekelt a közös önkormányzati hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) terjesztheti elő.
(2) Az igénylő köteles szociális és anyagi helyzetének feltárásában közreműködni. Köteles a
Hivatal felhívására családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, azokat igazolni, a
költségeket igazoló okmányokat, számlákat a kérelemmel együtt rendelkezésre bocsátani.
(3) Ha a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élő nagykorú személy nem rendelkezik
jövedelemmel – nappali tagozatos tanuló kivételével, amit iskolalátogatási igazolással
köteles bizonyítani –, köteles igazolást csatolni kérelméhez arról, hogy álláskeresőként
tartják nyilván.
(4) Ha szociális támogatás időtartama alatt a kérelmező vagy a vele közös háztartásban élők
anyagi, szociális és lakáskörülményeiben változás következik be, a kérelmező azt köteles
haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül bejelenteni.
(5) A Hivatal munkatársa
környezettanulmányt készít.

az

igénylő

szociális

helyzetéről

szükség

esetén

(6) E rendelet vonatkozásában hatóság a képviselőtestület, a szociális bizottság, a
polgármester és a jegyző.
(7) E rendelet alkalmazása során a jövedelem számításánál irányadó időszak számítására a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a
továbbiakban: Gyvt.) 131. § (2) bekezdésében meghatározott módon kell eljárni.
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2. Hatásköri rendelkezések
3. § (1) A képviselőtestület egyes, az Sztv.-ben meghatározott hatásköreit
a) – e rendelet eseti jellegű eltérő rendelkezése és a (2) bekezdés kivételével – a szociális
bizottságra,
b) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) 31. § (2) bekezdésében meghatározott rendkívüli
gyógyszersegély megállapítására irányuló kérelem esetében a polgármesterre
ruházza át.
(2) A képviselőtestület a méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos, az Sztv. 50. § (4)
bekezdése szerinti hatáskörét a jegyzőre ruházza át.
(3) A képviselőtestület egyes, a Gyvt.-ben meghatározott hatáskörei közül
a) a Gyvt. 32. § (1) a) pontja szerinti határozat meghozatalát és
b) a Gyvt. 18. § (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatásnak minősülő önkormányzati
segély megállapítását
a szociális bizottságra ruházza át.
II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
3. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása
4. § Az aktív korúak ellátására, valamint a normatív lakásfenntartási támogatásra való
jogosultság feltétele, hogy a kérelmező vagy a jogosult
a) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház helyiségeit, azok burkolatait, nyílászáróit,
berendezési tárgyait a szennyeződésektől megtisztítja és tisztán tartja,
b) az ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű állapot fenntartásáról jövedelmi
helyzetéhez mérten gondoskodik, valamint a szakértemet és speciális munkaeszközöket,
költséget nem igénylő szükséges munkálatokat elvégzi,
c) a rágcsálók és rovarok irtásáról és elszaporodásuk megelőzéséről gondoskodik,
d) az ingatlan területén hulladékot nem halmoz fel, a keletkező hulladék szabályszerű
elhelyezéséről és az annak a közszolgáltatás keretében történő elszállításra való átadásáról
gondoskodik,
e) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában a kerítéssel kívül határos egy méter
széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület),
továbbá a járdaszakasz és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról,
tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről gondoskodik,
f) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról,
gyommentesítéséről gondoskodik,
g) az általa életvitelszerűen lakott lakáshoz vagy házhoz tartozó udvar, kert
gyommentesítéséről gondoskodik,
h) az ingatlanhoz tartozó füvesített vagy füves területek nyírásáról legalább kéthetente
gondoskodik,
i) a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről
gondoskodik,
j) az ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt (szükség esetén
naponta többször) a síkosságtól mentesíti.
4. A rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételei
5. § (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság
kezdő napján egészségügyi vagy mentális állapota, illetve családi körülményei miatt
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közfoglalkoztatásban történő részvételét akadályozó vagy kizáró tényező áll fent rendszeres
szociális segélyre jogosult.
(2) Az (1) bekezdés értelmében közfoglalkoztatást akadályozó vagy kizáró egészségügyi
vagy mentális illetve családi körülménynek minősül ha, az aktív korúak ellátására jogosult
személy
a) olyan tartósan vagy végleg fennálló krónikus szervi betegségben szenved, amely
alkalmatlanná teszi a munkavégzésre, vagy
b) olyan pszichiátriai betegségben szenved – különösen depresszió, szociális fóbiák,
agorafóbia, skizofrénia – amely alkalmatlanná teszi a munkavégzésre, vagy
c) szenvedélybeteg.
(3) Az aktív korúak ellátásának megállapítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell a (2)
bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személy esetében a rehabilitációs szakértői szerv
által kiállított, munkaképesség-csökkenés vagy egészségkárosodás minősítését tartalmazó,
érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást, illetve amennyiben a kérelmező ilyen
szakvéleménnyel nem rendelkezik, akkor a háziorvos igazolását, melyhez mellékelni kell azt
a szakorvos által kiadott zárójelentést, szakvéleményt, amely az igazolást megalapozza.
(4) Ha a (2) bekezdésben felsorolt feltétel megszűnik, a feltétel megszűnését követő hónap
első napjától az Szt. 37/A. § (1) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettséget kell
előírni. A feltétel megszűnésének hónapjára – amennyiben az aktív korúak ellátására való
jogosultság továbbra is fennáll – rendszeres szociális segély jár.
6. § (1) Az Szt. 37/A. § (1) bekezdése értelmében az együttműködési kötelezettség körében
kijelölt szerv a Dömsöd–Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményi Társulás (a
továbbiakban: Családsegítő Szolgálat).
(2) A Családsegítő Szolgálat az általa szervezett, beilleszkedést segítő programokról, a
programok helyéről és időpontjáról az együttműködést vállalót a program megkezdése előtt
legalább 8 munkanappal írásban értesíti.
(3) Az együttműködést vállaló az együttműködés keretében
a) a Családsegítő Szolgálatnál az ellátására való jogosultságot megállapító határozat
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát,
b) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó
beilleszkedést segítő programról,
c) teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat, kapcsolatot tart a Családsegítő
Szolgálattal, az általuk előírt időpontban megjelenik,
d) eleget tesz az Sztv.-ben és az ellátást megállapító határozatban előírt kötelezettségeinek.
(4) A Családsegítő Szolgálat az együttműködés keretében
a) figyelemmel kíséri az ellátás megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő
betartását, annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát,
b) az együttműködést vállalót a jogerős határozat alapján nyilvántartásba veszi,
c) tájékoztatja az együttműködést vállalót a beilleszkedést segítő program elkészítésének
menetéről, a programok típusairól, az együttműködés szabályairól,
d) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül az együttműködést vállaló
bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot
és arról az együttműködést vállalóval írásbeli megállapodást köt,
e) folyamatosan kapcsolatot tart az együttműködést vállalóval és legalább háromhavonta
személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak
betartását,
f) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról,
és amennyiben szükséges – az együttműködést vállaló bevonásával – módosítja a
programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést
segítő program végrehajtásáról,
g) jelzi a jegyzőnek, ha az együttműködést vállaló nem tesz eleget együttműködési
kötelezettségének,
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h) a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet.
(5) A jegyző az együttműködés keretében
a) az együttműködést vállaló részére megállapított ellátásról szóló határozatot megküldi a
Családsegítő Szolgálatnak,
b) tájékoztatja a Családsegítő Szolgálatot, ha
ba) a rendszeres szociális segély folyósítását jogosultság megszűnése miatt meg kell
szüntetni,
bb) az együttműködést vállaló a települési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja
az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint a munkaügyi központtal az
álláskeresési megállapodás megkötését.
(6) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha együttműködést vállaló a
számára felróható okból
a) az ellátásra való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott határidőn belül
nem jelenik meg a Családsegítő Szolgálatnál,
b) a Családsegítő Szolgálat által előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem
igazolja,
c) a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt,
d) a beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem hajtja végre,
e) az ellátás folyósításával, jogosultságának felülvizsgálatával kapcsolatos nyilatkozatban
valótlan adatot közöl,
f) munkaviszonyt létesít és azt az elhelyezkedéstől számított 15 napon belül nem jelenti be.
(7) A Családsegítő Szolgálat által szervezett programok:
a) a csoportos készségfejlesztő tréningek,
b) önsegítő, problémafeltáró csoportfoglalkozások,
c) álláskereső klubfoglalkozások,
d) egyéni tanácsadások (életvezetési, munkavállalási, mentálhigiénés),
e) együttműködés a családgondozóval a 14 év alatti gyermek napközbeni ellátásának
megszervezése érdekében.
(8) Az együttműködés eredményességének elősegítése érdekében az önkormányzat az
illetékes munkaügyi központtal együttműködési megállapodást köt.
5. Önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályai
7. § (1) Önkormányzati segély annak nyújtható, akinek esetében az egy főre számított
családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
130%-át.
(2) Az önkormányzati segély megállapításának további feltétele, hogy a kérelmező
a) ne essen a 8. § (9) bekezdésének hatálya alá, és
b) biztosítsa lakókörnyezetének rendezettségét a 4. § (1) bekezdése alapján.
(3) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
önkormányzati segély annak részére nyújtható,
a) aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, vagy
b) aki tartásra köteles hozzátartozó, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a
családja létfenntartását veszélyezteti
feltéve, ha nem rendelkezik az Szt. 4. § (1) b) pontja szerinti vagyonnal.
(4) Az önkormányzati segély iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, a
Hivatalban kell benyújtani, és csatolni kell hozzá
a) saját kézzel írt és aláírt jövedelemnyilatkozatot minden nagykorú családtag részéről,
b) jövedelemigazolást,
c) a Kormányrendelet 1. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot.
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(5) A temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti
kérelemhez – a (3) bekezdésben, valamint a Kormányrendelet 32. § (1) bekezdésében
foglaltakon túl – csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot.
(6) A temetési költségekre tekintettel igényelt önkormányzati segély megállapítása iránti
kérelmet legkésőbb a halálesetet követő 45 napon belül kell benyújtani. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
(7) Az önkormányzati segély iránti kérelem részletes indoklásában – amennyiben azt nem
elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igénylik – elő kell adni
a segély alapjául szolgáló rendkívüli élethelyzet, valamint időszakos vagy tartós létfenntartási
gond körülményeit, továbbá a segély felhasználási céljának (céljainak) pontos
megnevezését.
8. § (1) Az önkormányzati segély mértéke – a (2)-(5) bekezdésekben foglalt kivétellel –
alkalmanként legfeljebb tízezer forint.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított
önkormányzati segély a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-a.
(3) Amennyiben a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását
veszélyeztetné, az önkormányzati segély mértéke megegyezik temetési költségek teljes
összegével.
(4) Abban az esetben, ha az önkormányzati segély megállapítását megalapozó körülmény a
családban élő gyermek életét vagy testi épségét veszélyeztető helyzetet idéz elő, az
önkormányzati segély mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosa.
(5) A polgármester természeti katasztrófa, valamint egyéb elemi csapás, így különösen
lakástűz, árvíz, belvíz, földrengés, robbanás vagy a lakhatást biztosító épület
megsemmisülése esetén legfeljebb hatvanezer forint összegű önkormányzati segélyt
állapíthat meg.
(6) Azonnali beavatkozást igénylő, létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben a
polgármester rendkívüli gyógyszersegélyként – előzetesen igazolt gyógyszerköltségekre és
élelem vásárlásához – alkalmanként legfeljebb tízezer forint összegű önkormányzati segélyt,
illetve az (5) bekezdés szabályai szerint kamatmentes kölcsönt állapíthat meg.
(7) Az önkormányzati segély kizárólag a kérelemben nevesített célra használható fel, melyet
a jogosult a felhasználást követő 15 napon belül arra alkalmas módon (pl. számlával)
igazolni köteles.
(8) Annak a személynek, aki nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a 7. § (7) bekezdése
szerint igényelt önkormányzati segélyt a kérelemben meghatározott célra használta fel, a
támogatást megállapító határozat meghozatalától számított egy éven belül újabb
önkormányzati segély nem állapítható meg.
9. § Az önkormányzati segély megállapítása vonatkozásában létfenntartást veszélyeztető
rendkívüli élethelyzet, időszakos vagy tartós létfenntartási gond különösen:
a) ha a gyermek betegsége miatt a szülő harminc egymást követő napot meghaladó
táppénzt vesz igénybe,
b) ha a gyermek betegsége miatt társadalombiztosítási szerv által nem finanszírozott
gyógyászati segédeszköz használatára szorul, és közgyógyellátásra nem jogosult,
c) a törvényes felügyeletet ellátó szülő halála az árvaellátás megállapításáig,
d) közös háztartásban élő közeli hozzátartozók nyugdíjminimumot meg nem haladó egy főre
eső átlagos jövedelme mellett e személyek hirtelen fellépő és kórházi ápolást igénylő
betegsége, továbbá súlyos vagy életveszélyes sérüléssel járó balesete,
e) a családfenntartó közeli hozzátartozó halála,
f) családfenntartó közeli hozzátartozó vonatkozásában a munkáltató rendes felmondása által
bekövetkezett munkanélküliség a munkahely elvesztésétől számított 30 napig, feltéve, hogy
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a munkahelyét elvesztő új munkahelyet – ideértve a közmunkaprogramban való részvételt is
– ez időszakon belül nem szerzett,
g) ha valamely, a gyermekkel közös háztartásban élő családtag bűncselekmény sértettjévé
válik és e cselekmény folytán legalább a Büntető Törvénykönyv szerinti kisebb kár
keletkezik, feltéve, hogy a kár mértékét valószínűsítik,
h) adósság miatt kikapcsolt közüzemi szolgáltatás újbóli üzembe helyezésének anyagi terhe,
feltéve, hogy a hátralék rendezése megtörtént,
i) a gyermek vagy a szülő betegségéből adódó olyan mértékű többletkiadás, mely
alkalmanként a család összjövedelmének 5%-át meghaladja,
j) a gyermek iskoláztatása, amennyiben az iskoláztatással kapcsolatos egyszeri kiadások a
család összjövedelmének 15%-át meghaladja,
k) a kérelmező vagy a vele egy háztartásban élő személy munkabérének késedelmes
folyósítása miatt kialakult helyzet.
6. A pénzbeli ellátások folyósításának szabályai
10. § A pénzbeli szociális ellátások kifizetése a Hivatal házipénztárában történik. A folyósítás
a jogosult kérelmére – saját költségére – folyószámlára való banki átutalással is teljesíthető.
III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
7. Természetben is nyújtható ellátások
11. § (1) A szociális ellátások közül
a) az önkormányzati segély, és
b) a rendszeres szociális segély
természetben is nyújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szociális ellátások természetbeni juttatása elsősorban
abban az esetben indokolt, ha a jogosultságot megalapozó szociális krízishelyzet kialakulása
a kérelmező, illetve családja életvezetési problémáira vezethető vissza. Ennek
megállapításához a családsegítő szolgálat helyzetértékelésében (környezettanulmány)
foglalt nyilatkozat (javaslat) irányadó.
(3) A 8. § (4) bekezdése alapján megállapított önkormányzati segély elsősorban akkor
nyújtható természetbeni ellátás formájában, ha
a) a kérelem a gyermek étkezési térítési díjának támogatására irányul vagy,
b) az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a szülő (gondozó) a pénzbeli
támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítaná (pl. az étkezési térítési díjat
nem fizette meg). Ennek megállapításához a családsegítő szolgálat helyzetértékelésében
(környezettanulmány) foglalt nyilatkozat (javaslat) irányadó.
12. § (1) A rendszeres szociális segélyt részben természetbeni szociális ellátás formájában
kell megállapítani az Sztv. 47. § (2a) bekezdésének első mondatában meghatározott
feltétellel.
(2) Természetbeni szociális ellátásnak minősül e § (1) bekezdése tekintetében
a) az étkezési utalvány és
b) a gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.
(3) Az (2) bekezdés b) pontjában meghatározott természetbeni ellátás folyósítását kell
megállapítani abban az esetben, ha a védelembe vett kiskorú után intézményi térítési díjat
kell fizetni. Az ellátás folyósítása közvetlenül az intézmény részére történik átutalással, az
intézmény számlája ellenében. Amennyiben az intézményi térítési díj összege nem éri el az
(1) bekezdésben meghatározott mértéket, a (3) bekezdés a) pontja szerinti természetbeni
juttatást kell nyújtani a jogosult részére.
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(4) A természetbeni szociális ellátás megállapítása előtt minden esetben ki kell kérni a
kirendelt családgondozó véleményét.
8. Közgyógyellátás
13. § (1) Méltányossági jogcímen az jogosult közgyógyellátásra, akinek esetében
a) az egy főre jutó családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át, egyedül élő esetén 200%-át nem haladja meg, és
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 25%-át.
(2) A 13. § (1) b) pontjában meghatározott költséget az igényléssel egyidejűleg hitelt
érdemlően igazolni kell.
IV. Fejezet
Szociális szolgáltatások
9. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodási formák
14. § Apaj Község Önkormányzata az Sztv. 57. § (1) bekezdésében meghatározott
személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül a c)-e) pontokban foglalt szolgáltatásokat,
valamint a Gyvt. 94. § (2a) bekezdésében foglalt tevékenységet társulás útján, a
Családsegítő Szolgálat közreműködésével biztosítja.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Apaj Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális és gyermekvédelmi támogatásokról, és az önkormányzat által biztosított szociális
alapszolgáltatásokról szóló 2/2008. (I. 25.) önkormányzati rendelete.
1. melléklet a 17/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
önkormányzati segély megállapítása iránt
Az önkormányzati segély megállapítását elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való
hozzájárulásként igénylem.
igen/nem*
A segély megállapítása esetén kérem annak folyószámlára való átutalását.

igen/nem*

I.
A kérelmező adatai:
Név (leánykori név): .................................................................................................................
Születési helye, ideje: ...............................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Lakóhelye: ................................................................................................................................
TAJ:..........................................................................................................................................
*

A megfelelő aláhúzandó.
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Adóazonosító jele: ....................................................................................................................
Bankszámla száma (amennyiben átutalását kér):.................................................. pénzintézet
........................................................................ számlaszám.
Családi állapota: .......................................................................................................................
Foglalkozása: .................................................. Havi jövedelme: ...............................................
Kijelentem, hogy az alábbi személyek élnek velem közös háztartásban:
név

foglalkozás

1. ..............................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................
6. ..............................................................................................................................................
Kijelentem, hogy nincs olyan személy, aki tartásomra, gondozásomra jogszabály, vagy
hatósági határozat, ill. szerződés alapján kötelezhető.
Tartásomra, gondozásomra kötelezhető hozzátartozóm (amennyiben van):
neve: .................................................................................
lakóhelye: ..........................................................................
II.
A kérelem részletes indoklása
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok és
nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy ezt a hatóság
ellenőrizheti. Hozzájárulok a közölt adataim hatósági eljárásban történő felhasználásához.
Kelt: ..............................................
kérelmező aláírása
Mellékletek:*
- jövedelemnyilatkozat
- jövedelemigazolás
- vagyonnyilatkozat
- iskolatátogatási igazolás
- álláskeresői igazolás
- rehabilitációs szakértői szerv szakhatósági állásfoglalása / háziorvosi igazolás és az azt
megalapozó szakorvosi zárójelentés
egyéb:
*A

megfelelő aláhúzandó.
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4. A temetőről és a temetkezésről szóló 11/2011. (IX. 12.) rendelet módosítása
Előadó: Novák Pál polgármester
Az előterjesztés a 3. mellékletben található.
Novák Pál polgármester: tájékoztatást ad a szociális temetésről, és arról, miért nem lehet
most elfogadni a rendeletmódosítást: az országgyűlés elfogadta azt a törvénymódosítást,
mellyel a szociális temetésre vonatkozó rendelkezések hatálybalépését 2015. január 1-re
tolja ki a jogalkotó.
5. Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Novák Pál polgármester
Az előterjesztés a 4. mellékletben található.
Novák Pál polgármester: az ifa bevezetése újabb bevételi lehetőséget keletkeztethet. A
település közigazgatási területén tudomása szerint vendégszobákat alakítanak ki, ezért
várhatóan lesz bevétel. Az adó mértékét 250 Ft/fő/vendégéjszaka mértékben célszerű
meghatározni. A tájékoztatást követően kéri, hogy aki az előterjesztésben foglalt rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással a következő
rendeletet alkotta:
Apaj Község Önkormányzatának
18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján – figyelemmel a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 5-7. §-aira –, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) Apaj Község Önkormányzata – a kommunális jellegű adók körében – határozatlan
időre idegenforgalmi adót vezet be.
(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250 Ft.
2. § Mentes az adó alól az az adóalany, akit állandó lakos természetes személy ingyenesen,
személyes ismeretségükre – így különösen rokoni vagy baráti kapcsolatukra – tekintettel lát
vendégül.
2. Záró rendelkezések
3. § Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba.
6. Dömsöd nagyközség Polgármesterének megkeresése az általuk vásárolt
közbiztonság javítását szolgáló gépjármű üzemeltetéséhez való csatlakozásról
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: a kérdést az előző ülésről napolták el annak érdekében, hogy a
teljes testület meg tudja vitatni. Amennyiben az önkormányzat az autó fenntartásához
hozzájárul (javaslata szerint 10.000 Ft/hó), a jármű Dömsöd mellett Apajon is teljesítene
szolgálatot, mellyel növelhető a település közbiztonságának színvonala és biztosítható az is,
hogy könnyebben elérjék a rendőrök a települést.
Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő: szükséges a gyakoribb rendőri jelenlét, véleménye
szerint a rendőrség nem tud kellő gyorsasággal a helyszínre érni.
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Novák Pál polgármester: az iskolások miatt is szükséges a fokozottabb rendőri jelenlét
(iskolába kísérés pl.). A jármű apaji üzemeltetését egyelőre csak a 2014. évre javasolja, nem
pedig határozatlan időre.
Bán Péter képviselő: egyetért, hogy nem az önkormányzat kell fizesse a rendőrséget.
Felhívja a figyelmet, hogy egy évvel ezelőtt a kunszentmiklósi tűzoltóság hasonló kérését a
testület elutasította.
Novák Pál polgármester: a tűzoltókat cserébe más módon segíti az önkormányzat (Apajon
tölthetnek fel vízzel).
Gábor László képviselő: javasolja, hogy előlegezzék meg a bizalmat.
Novák Pál polgármester: szavazásra bocsátja a kérdést: „Aki egyetért azzal, hogy
szükséges a Dömsöd NagyKözség Önkormányzata által vásárolt és a körzeti megbízott
rendelkezésére bocsátott rendőrautó szolgáltatásának 10.000 Ft/hó ellenében történő
igénybevétele, abból a célból, hogy a közbiztonságot növelje községünkben, az kérem
kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 4 igen 0 nem szavazattal, 2 fő tartózkodása mellett – egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozta:
109/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dömsöd Nagyközség
Önkormányzatát, hogy 2014. január 1-től 2014. december 31-ig – havi 10.000 Ft
hozzájárulás ellenében – tegye lehetővé, hogy az általa vásárolt, a körzeti
megbízott rendelkezésére bocsátott rendőrautó Apaj Község területén is
teljesítsen szolgálatot.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
7. A környezetvédelmi terv módosítása (eredeti terv mellékletben kiküldve)
Előadó: Novák Pál polgármester
Az előterjesztés az 5. mellékletben található.
Novák Pál polgármester: a környezetvédelmi tervet a vállalásoknak megfelelően kétévente
kell felülvizsgálni. A felülvizsgálat legjelentősebb része a „kistérség” szó „ráckevei járásra”
való cserélése.
Nagy Attila képviselő: van-e az önkormányzat tulajdonában nagyobb mértékű
kihasználatlan földterület? Az oxifa miatt kérdezi.
Novák Pál polgármester: nincs, minden területünk hasznosítva van. Ezt követően
szavazásra bocsátja a kérdést: „Aki egyetért a környezetvédelmi terv módosításával mely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi, kérem kézfelemeléssel jelezze.”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
110/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Apaj
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadja
a
településrendezési terv mellékletét képező Környezeti Fenntarthatósági Terv
módosítását, mely a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
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8. Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: a tervet arra való tekintettel javasolja elfogadni, hogy vélhetően
jövő októberben helyi önkormányzati választások lesznek. A terv egyébként a jogszabályi
határidők tarthatóságára tekintettel készült.
Novák Pál polgármester szünetet rendel el. 19 óra 9 perckor megérkezett Szebellédi
Mihály képviselő.
Novák Pál polgármester: megállapítja, hogy a képviselőtestület jelenlévő tagjainak száma 7
főre bővült, majd röviden összefoglalja a munkatervet a frissen érkezett képviselő
tájékoztatására. Ezt követően szavazásra bocsátja a kérdést: „Aki a képviselőtestület 2014.
évi munkatervének tervezetével, kérem kézfelemeléssel jelezze.”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
111/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 2014. éves
munkatervét, mely a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
9. Javaslattétel alpolgármester személyére
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Gábor László képviselőt javasolja könnyű és azonnali, állandó
személyes elérhetősége miatt, illetve az önkormányzati rendezvényeken való rendszeres
részvétele miatt. Ezt követően szavazásra bocsátja a kérdést: „Aki egyetért Gábor László
Képviselő Úr alpolgármester jelölésével, kérem kézfelemeléssel jelezze.”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett – egyhangú
szavazással az alábbi határozatot hozta:
112/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gábor László képviselő
alpolgármesterré jelölését elfogadja.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
Gábor László képviselő: a jelölést elfogadja, a felkérés megtisztelő.
Novák Pál polgármester: szavazásra bocsátja a kérdést: „Aki egyetért Gábor László
Képviselő Úr alpolgármesterré választásával, kérem kézfelemeléssel jelezze.”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
113/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gábor László képviselőt a
település alpolgármesterévé választja.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
Gábor László képviselő: a bizalmat köszöni.
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10. Egyebek
Novák Pál polgármester: Bursa Hungarica egyetlen pályázójáról szükséges dönteni,
javasolja a támogatást (1700 Ft/hó tíz hónapig). Javasolja a támogatás biztosítását a
jegyzőkönyv mellékletét képező határozati javaslat szerint, mely a jegyzőkönyv
mellékletében található.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
114/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe véve a Szociális
Bizottság javaslatát az alábbi határozatot hozza.
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat keretében az alább hallgatót részesíti támogatásban:
Név
Tóth Nándor

Támogatás összege (Ft/hó)
1.700,-

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az ösztöndíjak összegét az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséből 17.000,- Ft. keretösszegben biztosítja.
A képviselő-testület felkéri Novák Pál polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: folyamatos
Novák Pál polgármester: tájékoztatást nyújt a hivatal ünnepi nyitvatartási rendjéről.
Emlékezteti a képviselő-testületet, hogy a régi postaépület előtti parkosított területet
szimbolikusan Tavaszvárók Terének nevezték el. A parkban padokat szeretnénk elhelyezni,
az első padot Feith István elhunyt alpolgármester úrról kéri elnevezni, réztábla
elhelyezésével. Ezt követően szavazásra bocsátja a kérdést: „Aki egyetért azzal, hogy Feith
István alpolgármesternek emléket állítva, nevét réztáblával a Tavaszvárók Terén lévő egyik
padon feltüntessük, kérem kézfelemeléssel jelezze.”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
115/2013. (XII. 19.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete abból a szándékból
vezérelve, hogy Feith István Alpolgármester Úrnak méltó emléket állítson, a
Tavaszvárók Terén elhelyezett padok közül az egyiken réztáblán kívánja nevét
feltüntetni.
A testület felkéri a polgármestert a tábla elhelyezése érdekében szükséges
intézkedések megtételére, valamint az ehhez való hozzájárulás megszerzésére
az elhunyt hozzátartozója részéről.
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

Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő
jegyzőkönyvi hitelesítő
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