Apaj Község Önkormányzata
2345. Apaj, Fő tér 2.

Jegyzőkönyv
Készült Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 21-én
megtartott üléséről

Megalkotott rendeletek: Hozott határozatok:
1/2014. (I. 21.) Kt. számú határozat
2/2014. (I. 21.) Kt. számú határozat
3/2014. (I. 21.) Kt. számú határozat
4/2014. (I. 21.) Kt. számú határozat
5/2014. (I. 21.) Kt. számú határozat
6/2014. (I. 21.) Kt. számú határozat
7/2014. (I. 21.) Kt. számú határozat

Jegyzőkönyv
Készült, Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 21-én 17:25
perctől megtartott testületi üléséről.
Az ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme
2345. Apaj, Fő tér 2.
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Gábor László képviselő (alpolgármester), Turán
Gábor képviselő, Nagy Attila képviselő, dr. Nagy Dávid jegyző, Devecsai Jánosné pénzügyi
főmunkatárs (mint meghívott), Molnár Ferencné Tavaszvárók Nyugdíjas Egyesület Elnöke
(mint meghívott).
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a
Képviselő-testület tagjai közül 4 fő van jelen, hárman előzetesen jelezték távolmaradásukat.
Javasolja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását, az egyebekben szó lesz a
Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület javára történő kezességvállalásról.
Napirend elfogadása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött az ülés napirendjéről.
1/2014. (I. 21.) Kt. számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről
2. Apaj Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének előterjesztése
3. A 2014. évi adósságkonszolidációban való részvételhez szükséges határozat
meghozatala
4. A helyi idegenforgalmi adóból befolyt éves összeg meghatározott részének
átadása a Turisztikai Desztinációs Menedzsment részére
5. Egyebek
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester:
a) Tájékoztatja a képviselő-testületet a LEADER közgyűlésén történtekről. Több
pályázatunkat elutasították, egy kivételével az összes döntéssel szemben
fellebbezést nyújtottunk be. A pályázatokat nevetséges indokokra hivatkozva
utasították el. Van olyan pályázat, ahol a fellépő és a reprezentációs költségeket
támogatták, a tényleges projektet, ami maradandó, pl. a színpad fedése nem
támogatott, ami egyszerűen hülyeség.
b) Folytatódik a beruházás a Kócsag és Gém utcák vonatkozásában, február végére a
közművesítés elkészül, ezt követően csak a villany bevezetése szükséges.
c) Vasárnap fatolvajokat értek tetten a polgárőrök, akik az elkövetés tényét elismerték.
Az elkövetők önként vállalták, hogy jóvátétel gyanánt társadalmi munkát szeretnének
végezni az önkormányzatnál.
d) A vezető pénzügyi ügyintézői álláspályázat sikeresen zárult, megfelelő végzettséggel
és tapasztalattal rendelkező személyt sikerült alkalmazni. A személy neve és pontos
státusza a holnapi naptól a www.apaj.hu honlapon elérhető.
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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:
2/2014. (I. 21.) 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. Apaj Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének előterjesztése
Előadó: Novák Pál polgármester
Az előterjesztést az 1. melléklet tartalmazza.
Novák Pál polgármester: a költségvetési rendelet-tervezet elkészült, jelenleg hiány szerepel
benne, melynek átalakítása a következő ülésen az elfogadásig meg kell történjen. Ennek
megfelelően a rendelettervezet jelenlegi formáját nem javasolja elfogadásra, az előterjesztés
célja a jogszabályi határidőknek való megfelelés, illetve a rendelettervezet tartalmának
megvitatása. A pénzügyi főmunkatárs közreműködésével mindenre kiterjedő, részletes
magyarázatot ad a rendelettervezet mellékletei vonatkozásában. A táblázatokat a
mellékletekkel és az altáblákkal folyamatosan projektoron kivetítve magyarázza el.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselő-testület a költségvetési rendelettervezet polgármester általi benyújtását?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 4 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
3/2014. (I. 21.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetési rendelet-tervezetének polgármester általi benyújtását elfogadja,
melynek alapján megkezdhető a rendelettervezet véglegesítése és a hiány
kiküszöbölése.
Felelős: Novák Pál polgármester és dr. Nagy Dávid jegyző
Határidő: 2014. március 15.
3. A 2014. évi adósságkonszolidációban való részvételhez szükséges határozat
meghozatala
Előadó: dr. Nagy Dávid jegyző
Az előterjesztést a 2. melléklet tartalmazza.
Novák Pál polgármester: a határozat meghozatala az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően kötelező. Az adósságkonszolidáció két lízingszerződésünkre terjed ki, összesen
1,5 MFt értékben. Pontos összeget a banki egyeztetést követően lehet maghatározni.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 4 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
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Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (I. 21.) Kt. számú
határozata
a 2014. évi adósságkonszolidációról
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.
évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe
kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául
szolgált.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel
miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel
összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a
bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt
fizetési számlára.
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya
átvállalásáról.
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert tanács elnökét, hogy:
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi
költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat
megkösse.
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással
kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 28.
4. A helyi idegenforgalmi adóból befolyt éves összeg meghatározott részének átadása
a Turisztikai Desztinációs Menedzsment részére
Előadó: Novák Pál polgármester
Az előterjesztést a 3. melléklet tartalmazza.
Novák Pál polgármester: elmondja, miért volna fontos e határozat meghozatala, és kéri a
javaslatokat a támogatási arány meghatározására. Tájékoztatja a képviselő-testületet a
TDM-ekről.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 4 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
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5/2014. (I. 21.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzata úgy dönt, hogy éves idegenforgalmi adó-bevétele 40%ának megfelelő összeggel kívánja támogatni a Ráckevei Duna Térségi TDM Egyesületet.
Az átadás módja és ideje a későbbiekben kerül meghatározásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
5. Egyebek
Novák Pál polgármester: a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület hitelfelvételéhez önkormányzati
kezességvállalás szükséges az előterjesztés szerint, melyet a 4. melléklet tartalmaz.
Tájékoztatást ad a nyugdíjas egyesület által szervezett rendezvényről, melyhez a
hitelfelvételre szükség van. A hitelt a Tavaszváró nyugdíjas egyesület veszi fel. A hitel rövid
éven belüli lejáratú, ezért javasolja, hogy a rendezvény megvalósítása érdekében vállalja az
önkormányzat a kezességet. Fontos tudni, hogy a 6,2 millió Ft-os Uniós támogatás euróban
érkezik a Tavaszváró nyugdíja Egyesület számlájára. Ha csak 3 millió forinttal tudnak
elszámolni, akkor is az elsődlegesen a hitel törlesztésére kerül beszámításra, ezért érdeke
az egyesületnek is, hogy minél pontosabban, a lehetőségeket leginkább kihasználva
valósítsa meg projektjét. A hitel mértéke 3 millió Ft. lesz. A rendezvény bevételt is hoz az
önkormányzatnak, mivel a kezességért is költséget számolhatunk el, illetve a rendezvényhez
a terembérletet és a technikai szolgáltatást is díjazás ellenében szolgáltatjuk. Ezek összesen
450. 000.- Ft bevételt jelentenek.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselő-testület az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 4 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (I. 21.) Kt. számú
határozata készfizető kezesség-vállalásról a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület által
felvett hitelhez
Apaj Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) készfizető kezességet
vállal a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület (2345 Apaj, Fő tér 1.) részére a Fókusz Takarék
pénzintézet által nyújtott, 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint összegű, 2014. augusztus
31-ig tartó futamidejű hitel esetében, melynek célja az „Aktív nyugdíjasok KözépEurópában” rendezvény megszervezése.
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. §-a értelmében
150.000 Ft kezességvállalási díjat köt ki.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelszerződés megkötésekor,
valamint a kezességvállalási díj fizetésére vonatkozó megállapodás vonatkozásában az
Önkormányzat nevében eljárjon.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
Novák Pál polgármester: az iskola tornatermével kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy
kiadása esetén azért az önkormányzat díjat köteles kérni, mivel az épületrész az állami
vagyon része. Megjelent az apaji óvodafoci program, illetve az aerobic-program is, ahol
szintén felmerült a terembérleti díjfizetés kötelezettsége. A lényeg, hogy a terem használatát
nem tiltotta meg senki.
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Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselő-testület az egyebek napirendi
pontban foglalt tájékoztatást?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 4 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
7/2014. (I. 21.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyebek napirendi
pontnál a polgármester által adott tájékoztatást elfogadja.
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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