Apaj Község Önkormányzata
2345 Apaj, Fő tér 2.

Jegyzőkönyv
Készült Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én
megtartott üléséről

Megalkotott rendeletek:
6/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelet
7/2014. (VI. 11.) önkormányzati rendelet
Hozott határozatok:
39/2014. (V. 22.) Kt. számú határozat
40/2014. (V. 22.) Kt. számú határozat
41/2014. (V. 22.) Kt. számú határozat
42/2014. (V. 22.) Kt. számú határozat
43/2014. (V. 22.) Kt. számú határozat
44/2014. (V. 22.) Kt. számú határozat
45/2014. (V. 22.) Kt. számú határozat
46/2014. (V. 22.) Kt. számú határozat

Jegyzőkönyv
Készült, Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én 18:15
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, Bán Péter képviselő, Turán Gábor
képviselő, dr. Nagy Dávid jegyző.
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, mely egy perces gyászszünettel
kezdődik Devecsai Jánosné, a Hivatal köztisztviselője emlékére. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület tagjai közül 5 fő van jelen, a testület határozatképes. Javasolja a
meghívóban kiküldött napirend kiegészítését a költségvetési rendelet módosításával.
Napirend elfogadása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött az ülés napirendjéről.
39/2014. (V. 22.) 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. A 2013. éves közbeszerzési statisztikai összegzés
3. Dömsöd-Apaj Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsának döntése alapján döntés társulás megszüntetéséről vagy
megtartásáról
4. Apaj Óvoda Köznevelési Intézmény alapítása szükség esetén
5. Költségvetési rendelet módosítása
6. Telekárak egységes meghatározása a Kócsag és Gém utcák
vonatkozásában, kiegészítve a víz- és csatornafejlesztési hozzájárulás
megfizetési kötelezettségével
7. Beszámoló a helyi civil szervezetek előző évi tevékenységéről
8. Egyebek (DAKÖV, gyermeknapi program)
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester:
a. Közmunka program alakulása: eredetileg három közmunkásról volt szó, ehelyett
május 1-től öt fő alkalmazására van lehetőség. A dolgozók számának növelésére úgy
volt lehetőség, ha másik település lemond az ő keretszámának egy részéről, így egy
megnevezése nyilvánosságra hozatalának mellőzését kérő település révén további
két fő foglalkoztatására volt lehetőség, összesen hét főre emelve a közhasznú
foglalkoztatottak számát.
b. Nagy sikerrel zárult a IX. Kistérségi és Nyugdíjas Találkozó. Köszöni mindenki
segítségét (pedagógusok, óvodapedagógusok, diákok, önkéntesek).
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c. A Bácsvíz Zrt.-nél üzemmérnökségi ülésen vett részt Polgármester Úr, ahol
ismertették a társaság beszámolóját. A kintlévőségek a rezsicsökkentés nyomán
csökkentek. Elindul az online fizetési lehetőség a víz- és csatornahasználati díj
vonatkozásában. A víz vízkövességének problémáját jelezte a társaság felé, mellyel
kapcsolatban írásos lakossági tájékoztató anyagot küldd a szolgáltató. A
részvénytársaság jövő héten tartja közgyűlését. A körzetet képviselő
felügyelőbizottsági tag elhalálozása miatt új tagot jelölt Kunszentmiklós
polgármestere a felügyelőbizottságba, Kunszentmiklós Város Alpolgármestere
személyében, akit meg is választottak.
d. Korábbi testületi határozat alapján, az említett nyugdíjas találkozón ünnepélyesen,
adományozó levéllel az Önkormányzat képviseletében jelképesen átnyújtotta a
nyugdíjasok számára a Tavaszvárók Terét, valamint felállították a Feith István
Emlékpadot. Ismét köszöni az iskola 7-es és 8-os osztályainak társadalmi munkáját.
Az iskola kerítését megjavították.
e. Kócsag és Gém utcák műszaki átadás-átvételre alkalmasak, elkészült a beruházás.
f. Számlák közti átvezetésekről adott tájékoztatót a polgármester. A Bácsvíz Zrt.
pályázati áfa finanszírozási elkülönített számláról a főszámlára vezettek át 4,5 millió
ft-ot.
g. Polgármester Úr tájékoztatja a testületet a jegyző lemondásáról, aki megköszöni a
lehetőséget, elmondja, hogy remekül érezte magát az apji munkahelyen, de nem
tudja a továbbiakban folytatni.
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 – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
40/2014. (V. 22.) 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. A 2013. éves közbeszerzési statisztikai összegzés
Előadó: Novák Pál polgármester
Az előterjesztést az 1. melléklet tartalmazza.
Novák Pál polgármester: előterjesztés alapján, tavaly nem volt közbeszerzésünk. Kérdés,
illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot: „aki a 2013. éves közbeszerzési összegzéssel egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
41/2014. (V. 22.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.
éves közbeszerzési összegzését elfogadja.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
3. Dömsöd-Apaj Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsának döntése alapján döntés társulás megszüntetéséről vagy megtartásáról
Előadó: Novák Pál polgármester
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Az előterjesztést a 2. melléklet tartalmazza.
Novák Pál polgármester: a következő napirendi pont előterjesztése ide is felhasználható, az
óvodatársulás vonatkozásában Dömsöd Nagyközség Polgármester (a társulás elnöke)
megkereste Apaj Község Polgármesterét, felvázolva, hogy a társulás fenntartása
finanszírozási okoknál fogva már nem célszerű. Amennyiben mégis fennmaradna, az Apaj
Község Önkormányzatának szakmai és pénzügyi szempontból is többletterhet jelentene.
19:10 perckor megérkezett Szebellédi Mihály képviselő, a testületi tagok száma hét főre
emelkedett.
Novák Pál polgármester: az indított csoportok számától függően az óvodával kapcsolatos
feladatok ellátása végett plusz finanszírozást kaphatunk.
Novák Pál polgármester 19:15 perckor szünetet rendel el, az ülés 19:25 perckor folytatódik.
Novák Pál polgármester: a társulási ülés kimondta a társulás megszüntetését, melyet
Dömsöd Nagyközség Képviselő-testülete a tegnapi napon megerősített.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
42/2014. (V. 22.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – Dömsöd Nagyközség
Önkormányzatával egyetértésben – 2014. december 31-i hatállyal megszünteti a
Dömsöd-Apaj Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulást.
A megszűnő társulás vagyonának felosztásakor a társulási megállapodásban
foglaltak szerint kell eljárni azzal, hogy a Dömsöd – Apaj Óvoda Apaji Pitypang
Tagóvodájának intézményi leltárában szereplő eszközök Apaj Község
Önkormányzat tulajdonába kerülnek.
A Képviselő-testület felhatalmazza Bencze Istvánt, a Társulási Tanács elnökét a
Társulás megszűnésével kapcsolatos bejelentések megtételére.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: folyamatos 2014. szeptember 1-ig
4. Apaj Óvoda Köznevelési Intézmény alapítása szükség esetén
Az előterjesztést a 2. melléklet tartalmazza.
Novák Pál polgármester: figyelemmel arra, hogy a testület felmondta az óvodatársulást,
határozni kell önálló intézmény létrehozásáról. Az intézmény nevére Apaji Pitypang Óvoda
Köznevelési Intézmény formájában tesz javaslatot, mellyel az előterjesztés mellékletét
képező alapító okiratot ki kell egészíteni.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
43/2014. (V. 22.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a DömsödApaj Óvoda Köznevelési Intézményfenntartó Társulásnál, hogy a Dömsöd – Apaj
Óvoda fenntartói joga kerüljön átadásra Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
részére azzal, hogy az átadásra kerülő intézményből az Apaji Pitypang Óvoda
kiválik.
A Képviselő-testület a kiváló intézmény alapító okiratát jóváhagyja, és egyben
felhatalmazza Novák Pál polgármestert az intézmény törzskönyvi bejegyzésével,
és az alapításával összefüggő eljárások lefolytatására.
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Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: folyamatos 2014. május 30-ig
5. A költségvetési rendelet módosítása
Az előterjesztést a 3. melléklet tartalmazza.
Novák Pál polgármester: az előterjesztés értelmében az állami támogatás változása miatt
szükséges a módosítás. Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: „aki a költségvetésről szóló
rendelet módosításának tervezetével egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi rendeletet
alkotta:
Apaj Község Önkormányzatának
6/2014. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a)
pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt
jogkörében, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.
törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) alapján az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésének módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. Érdemi módosító rendelkezések
1. § (1) Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2014. (II. 27.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Kr.) 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
2. Záró rendelkezések
2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
6. Telekárak egységes meghatározása a Kócsag és Gém utcák vonatkozásában,
kiegészítve a víz- és csatornafejlesztési hozzájárulás megfizetési kötelezettségével
Az előterjesztést a 4. melléklet tartalmazza.
Novák Pál polgármester: célszerű úgy meghatározni a telkek árát, hogy az telkenként kb.
nettó 2.000.000 Ft legyen. A hálózatfejlesztési hozzájárulást (mind a víz, mind a csatorna
vonatkozásában) szintén meg kell fizetni a telekáron felül, függetlenül attól, hogy
ténylegesen ráköt-e vagy sem (186.000 Ft a csatorna, 52.000 Ft a vízbekötés).
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi rendeletet
alkotta:
Apaj Község Önkormányzata Képviselőtestületének
7/2014. (VI. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakótelkek kedvezményes áron történő értékesítéséről szóló 14/2009. (XI.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 31. cikk (1)
bekezdés a) és e) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Érdemi módosító rendelkezések
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1. § Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati lakótelkek
kedvezményes áron történő értékesítéséről szóló 14/2009. (XI. 30.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Rendelet) az alábbi, 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A Kócsag és Gém utcák mentén levő lakótelkeket nettó 2.000.000 Ft-is áron
értékesíti az önkormányzat azzal, hogy a vevő köteles a víz- és csatornahálózat-fejlesztési
hozzájárulást is megfizetni, függetlenül attól, hogy ténylegesen ráköt-e a hálózatra.”
2. Záró rendelkezések
2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
7. Beszámoló a helyi civil szervezetek előző évi tevékenységéről
A beszámolókat az 5. melléklet tartalmazza.
Novák Pál polgármester: a beszámolók hiánytalanul megérkeztek, azok kellően részletesek,
megtekinthetők. A beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Kérdés, illetve
hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot: „aki a civil szervezetek beszámolóinak elfogadásával egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:

45/2014. (V. 22.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az apaji civil szervezetek
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

8. Egyebek
Előadó: Novák Pál polgármester
a. DAKÖV Kft. felhívása ügyében:
Novák Pál polgármester: törvényi szabályozás miatt Apaj Község Önkormányzatának részt
kellene vásárolnia a DAKÖV Kft-ben 100.000 Ft-os értékben. Ere a szolgáltatási területek,
illetve szolgáltatói szerződések átfedése miatt van szükség. A korábbi csatoranatársulás 6
településének közös osztatlan tulajdonában van az apaji csatornahálózat is, de apajon a
BÁCSVÍZ Zrt az üzemeltető úgy, hogy a BÁCSVÍZ Zrt és a DAKÖV Kft. egymással
megállapodott. A tényleges alapszolgáltató a DAKÖV Kft. de a vízjogi törvény szerint csak
tulajdonosi területen teheti ezt. Ezért szükséges tulajdonossá válnunk. Kérdés, illetve
hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot: „aki a 2013. éves közbeszerzési összegzéssel egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
46/2014. (V. 22.) Kt. számú határozat
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Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 100.000
Ft értékben résztulajdont vásárol a DAKÖV Zrt-ben, melyhez felhatalmazza a
polgármestert a szükséges okiratok aláírására.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
b. Gyermeknapi program
Novák Pál polgármester: május 31-én 9:00-től 12:00-ig gyermeknapi vetélkedő a
kultúrházban, mindenkit szeretettel várunk.
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
Bán Péter képviselő
jegyzőkönyvi hitelesítő
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