Apaj Község Önkormányzata
2345. Apaj, Fő tér 2.

Jegyzőkönyv
Készült Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én
megtartott üléséről

Megalkotott rendeletek:
5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet
Hozott határozatok:
31/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozat
32/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozat
33/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozat
34/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozat
35/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozat
36/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozat
37/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozat
38/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozat

Jegyzőkönyv
Készült, Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én 17:15 perctől
megtartott testületi üléséről.
Az ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme
2345 Apaj, Fő tér 2.
Meghívottak: Gábor László képviselő (alpolgármester), Turán Gábor képviselő, Nagy Attila
képviselő, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Bán Péter képviselő, Szebellédi Mihály
képviselő, Fodor Pálné belső ellenőr.
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Gábor László képviselő (alpolgármester), Nagy Attila
képviselő, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, dr. Nagy Dávid jegyző.
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 3 fő van jelen, hárman előzetesen jelezték távollétüket, a testület
határozatképes. Javasolja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását.
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.
31/2014. (IV. 24.) 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. 2013. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás
3. Beszámoló a Dömsöd-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
működéséről
4. Egyebek (ingatlanvásárlási lehetőség, gépvásárlási lehetőség, gazdasági
társaság alapítása, soron következő rendezvények)
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester:
a. Költségvetési kérdések: 2014. évi első negyedéves pénzügyi jelentések elkészítése.
Köszönet mond a hivatali dolgozóknak, mert nagy munka volt a jelenlegi rendeletek, a
szoftverek felkészületlensége, és a folyamatos kormányzati változtatások mellett.
b. Iskolaépület felújítása folyik, melyben a közhasznú dolgozói állomány dolgozik, sok
segítséget nyújtott néhány önkéntes társadalmi munkás diák és ő maga is, 2014. április
30. után azonban az állomány létszáma jelentősen csökken, mert a program véget ért.
Véleménye szerint a fűtési szezonra kialakított közhasznú-program kevésbé volt
sikeres.
c. A szabadtéri színpad fedéséhez a vázszerkezet elkészült, hamarosan felkerül a
ponyva is. Bárdi István Úr (Bárdi Autó Zrt.) támogatni kívánja a ponyva beszerzését
negyedmillió forint értékben.
d. Az OBO Bettermann Kft. felkérés esetén támogatni kívánja az iskola egyesületet,
összefüggésben az iskola épületének felújításával.
e. A 2014. április 8-i rendkívüli ülésen a LEADER-tagság vonatkozásában hozott
határozatokat az érintettekkel közöltük.
f. Az Apajapán Kft. végelszámolása a bíróság tájékoztatása szerint folyamatban van.
Apaj község Önkormányzata nevében nyilatkozott arról, hogy a törzstőkeként bevitt
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földterületre /volt lőtér területe/ az önkormányzat igényt tart. Az ezzel kapcsolatos jogi
feladatokat átadta Dr. Ernszt János ügyvéd részére, aki önkormányzatunkat képviseli.
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:
32/2014. (IV. 24.) 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. 2013. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás
Előadó: Novák Pál polgármester
Az előterjesztést az 1. melléklet tartalmazza.
Novák Pál polgármester: a vezető pénzügyi ügyintéző segítségével részletesen elmagyarázza
a zárszámadási tervezet mellékleteit. A MÁK tájékoztatása szerint az iskolaépületet – mivel
arra nézve a KLIK-nek jogszabályon alapuló vagyonkezelői joga van – a könyveinkből is ki kell
vezetni. Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „aki a zárszámadásról szóló rendelet-tervezettel egyetért,
kérem kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 4 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi rendeletet
alkotta:
Apaj Község Önkormányzatának
5/2014. (. .) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
Apaj Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)
bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet rendelkezéseire – az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról
a következő rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya Apaj Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed
ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása
2. § (1) Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 134.100 eFt bevétellel és
b) 123.274 eFt kiadással
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a kiadásokat kiemelt előirányzatonként
részletezve az 1. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzatainak alakulását a 2. melléklet szerint
fogadja el.
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3. § (1) Az önkormányzat a felhalmozási kiadások teljesítését a 3. mellékletben foglaltak
szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. melléklet szerint
állapítja meg.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát az 5. mellékletnek megfelelően
hagyja jóvá.
3. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. Beszámoló a Dömsöd-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
működéséről
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: a mai napon volt társulási ülés, a pénzügyi beszámolót még nem
volt alkalma átnézni, ezért azt nem tárgyalták. A családsegítő működése vonatkozásában a
legfontosabb közölni való, hogy a családsegítő szolgálat vezetője 2014. május 1. napjától
három évre – határozott időre – Kristóf Gáborné lesz.
4. Egyebek
Előadó: Novák Pál polgármester
a. ingatlanvásárlás
Novák Pál polgármester: lehetőség nyílt arra, hogy az önkormányzat hozzájusson egy
ingatlanhoz 600.000 Ft értékben, két részletben. Az ingatlannak van egy saját szobája, egy
főzőfülkéje, egy wc része, az eladásra kínált ingatlannak jelenleg egy tulajdonosa van. Cél az
ingatlan megszerzését követően annak bérbeadása.
Novák Pál polgármester: „aki egyetért az ingatlan megvásárlásával és ennek érdekében
felhatalmazza a polgármestert az adásvétel előkészítésére, kérem kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 4 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta:
33/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
készítse elő az Apaj 50/4 hrsz. ingatlan önkormányzat részéről történő megvásárlását.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: folyamatos
b. gépvásárlás
Novák Pál polgármester: az önkormányzat rendelkezésére álló fűnyírótraktor elöregedett,
cserére érett. Új fűnyíró gépre árajánlatot kaptunk az Agrolánc Kft.-től. Amennyiben a testület
egyetért azzal, hogy a gép megvásárlása szükséges, kéri a felhatalmazást annak
előkészítésére, különös tekintettel a finanszírozás kérdésére.
34/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
készítse elő egy új fűnyíró traktor (gép) beszerzését, és folytasson tárgyalásokat a
beszerzés finanszírozása érdekében.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: 2014. május 31.
c. gazdasági társaság létrehozása
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Novák Pál polgármester: egy non-profit gazdasági társaság létrehozásával lehetővé válna
bizonyos önkormányzati feladatok „kiszervezése”, mellyel az eszközökkel való gazdálkodás
válik optimálisabbá. Elmagyarázza a társaság működésének tervezetét.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „aki egy gazdasági társaság alapítását támogatja, kérem
kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 4 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta:
35/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a feladatok hatékonyabb
szervezése érdekében célszerű gazdasági társaságot alapítani. A képviselőtestület
felhatalmazza a polgármestert egy gazdasági társaság alapításának kezdeményezésére.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
36/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozat
A cég neve – amennyiben az lehetséges – „Apaj Nonprofit Kft.” legyen.
37/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete 36/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozata
alapján hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat által alapítani kívánt gazdasági társaság
bejegyzés iránti kérelme során a község nevét használják, valamint ahhoz, hogy a bejegyzést
követően az Apaj Nonprofit Kft. a község nevét használja.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
38/2014. (IV. 24.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri Semperger Sándort, hogy az
önkormányzat által alapítani kívánt gazdasági társaság bejegyzését követően vállalja el az
ügyvezető igazgatói tisztséget.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
d. helyi rendezvények
Novák Pál polgármester: 2014. április 26-án aerobic bemutató, 2014. május 10-én nyugdíjas
rendezvény lesz. Minden önkormányzati dolgozót és képviselőt szeretettel hív a
rendezvényekre.
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
Nagy Attila képviselő
jegyzőkönyvi hitelesítő
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