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Jegyzőkönyv 
 
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 17o7megtartott 
testületi üléséről. 
 
Ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme 
 2345. Apaj, Fő tér 2. 
 
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Gábor László alpolgármester, Miklósné Domin 
Zsuzsanna képviselő, Turán Gábor képviselő, dr. Barcsai Antal jegyző. Molnár Ferencné a 
Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület elnöke, Prekuta Éva Pitypang Óvoda vezetője. 
 
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, dolgozókat és meghívott 
vendégeket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 4 fő van jelen 1 fő Szebellédi 
Mihály igazoltan van távol, Bán Péter képviselő jelezte, hogy később jön, Nagy Attila 
képviselő nem tud jönni az ülésre. A Polgármester megállapítja, hogy a testület három 
képviselővel és a polgármesterrel határozatképes. 
Elmondta, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokat ki szeretné egészíteni. Az 
egyebek napirendi pont helyére az új HVB tag elfogadását szeretné tárgyalni. Egyéb 
napirendi pontot négy ponttal szeretné kiegészíteni.  
 
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a fentiekben ismertetett 
módosításokkal. 

 
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. 

 
74/2014. (IX.25.) 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. Tájékoztatás az óvodavezető kinevezéséről 
3. Pitypang Óvoda SZMSZ-nek és Pedagógiai programjának elfogadása 
4. Pitypang Óvoda 2014. évi költségvetése 
5. 5/2002. (IV23.) rendelete módosítása az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások 
lakbéréről és helyiségek bérleti díjáról 
6. Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi teljesítéséről 
7. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 
8. E-ÚTDÍJ bevezetése miatti bevétel kieséséről tájékoztatás 
9. Falugondnoki státusz létrehozása 
10. Tájékoztató és előkészítő döntés Bugyi Nagyközséggel közös hivatal létrehozásáról  
11. 2010-2014. évek helyzetértékelése 
12. Következő ciklus programtervének előkészítése 
13.  Új HVB tag elfogadása 
14.  Egyebek 
14.1.Apaj Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tájékoztató 
14.2.Tiszteletbeli díszpolgári cím adományozása 
14.3.Tájékoztató a jelenlegi adó erőképességről, helyi adók állapotáról. 
14.5.Szociális tüzelőanyag pályázat beadása 
 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 
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1.Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

- Augusztus 31-én megtartották a tanévnyitó ünnepséget, melyen részt vett Nagy 
Zsuzsanna a Járási Tankerület vezetője, Pánczél Károly országgyűlési képviselő. 
Köszöntötték a pedagógusokat, diákokat a megjelent vendégeket. A rendezvény 
kapcsán sort kerítettünk az iskola vizesblokk és öltőző átépítésének átadására.  Ez 
az átadási ünnepség egy részleges átadás volt, akkor olyan 75-80 %-os 
készültségben volt az épület. Ahogy akkor ígérték az első két hét tanítási idő után 
üzembe helyezték a fiú és lány, pedagógus női és férfi wc-ket. 
A beruházás zajlik tovább az öltözők vakolása készül éppen, a jövő héten 
megkezdődik a burkolás. Előre láthatólag október 15-e körül megtörténik a teljes 
átadás. 

- Az óvoda szeptember 1-től Apaji önálló intézményként működik. A mai napon három 
döntést kell meghozni ezzel kapcsolatban.  

- Az ételbeszállító megkezdte a beszállítást, minden féle kósza hír ellenére. A 
tartozásunkból ezen a héten 1 millió forintot törlesztettünk a beszállító felé és 
folyamatosan próbálunk fizetni. 

- Újabb pályázattal meghosszabbítottuk 8 közhasznú kollégának két hónapra a 
szerződését november 30-ig és utána december 1-től új program indul. 

- Az ÖNHIKI pályázat 11 millió forintos igénylés kifizetése csak a választások után lesz. 
Úgy tudjuk, hogy az egészet megkapjuk, de ez akkor lesz biztos, amikor megérkezik 
a számlánkra.  

- A Kft-vel kapcsolatban a fűvágó gép vásárlása miatt a múlthéten az utolsó papírt 
elküldtük a banknak és már rajtuk múlik a gépvásárlás kifizetése az Agrolánc felé. 

- Befogadásra került az Uniós pályázatunk. 
 
 
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött. 

 
75/2014. (IX.25.) Kt.számú  
Határozat 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között eltelt időszakban 
megtett polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
2.Tájékoztatás az óvodavezető kinevezéséről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: 2014. szeptember 01. naptól az Apaji Pitypang Óvoda megkezdte 
működését. A képviselő-testület korábbi ülésén úgy határozott, hogy Prekuta Éva 
óvodapedagógust bízza meg az intézmény vezetői feladatok ellátásával.  

A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 8. számú melléklete meghatározza a 
köznevelési intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékokat és azok mértékét az 
illetményalap százalékában.  Mivel az Apaji Pitypang Óvoda önállóan működő intézmény 
ezért a hivatkozott melléklet szerint az illetményalap – 165.750 Ft. – 40-80 %-ában 
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határozza meg a pótlék mértékét.  

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Prekuta Éva az Apaji Pitypang Óvoda 
vezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 40 %-ban határozza meg, amely a mai napon 
66.300 Ft.  

Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött. 

 
76/2014. (IX.25.) Kt.számú  
Határozat 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Prekuta Évát nevezi ki az Apaji Pitypang 
Óvoda óvodavezetőjének vezetői pótlékát az illetményalap 40 %-ban határozza meg. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
3.Pitypang Óvoda SZMSZ-nek és Pedagógiai programjának elfogadása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 
Novák Pál polgármester: Az iskolavezetővel egyeztetve készült a pedagógiai program. 
Szeretné kiegészíteni az SZMSZ-t és pedagógiai programot. Minimális gyermeklétszám 
meghatározását tegyék be a programba illetve SZMSZ-be. Ez azt jelenti, hogy oktatási 
szünet alatt a gyermeklétszám 5 fő alá esik, akkor nem nyit ki az óvoda. Ennek gazdasági 
okai is vannak, mert egy két gyermek esetében az egész intézmény nyitva tartása 
gazdaságtalan, mert ugyanúgy kell fűteni, világítani, vizet, csatornát fizetni, mint mikor teljes 
létszámmal üzemel az óvoda. Ez azért is vált aktuálissá, mert egyre gyakrabban fordul elő, 
hogy egy-két gyermek igényli csak az óvodai ellátást a szünetek idejére. 
 
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 4 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött. 

 
77/2014. (IX.25.) Kt.számú  
Határozat 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Apaji Pitypang Óvoda 
SZMSZ-t és Pedagógiai programját a fentiekben megtett kiegészítéssel. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
4.Pitypang Óvoda 2014. évi költségvetése 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: 2014. szeptember 01. naptól az Apaji Pitypang Óvoda megkezdte 
működését.  Az intézmény átadása Dömsöd részéről megtörtént. A gazdálkodáshoz azonban 
elengedhetetlenül szükséges az intézmény költségvetésének elfogadása. Az elemi 



 

 5 

költségvetés tervezetét az előterjesztés melléklete tartalmazza. Az már most látszik, hogy a 
finanszírozás nem fogja fedezni a költségeket, de javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az 
Apaji Pitypang Óvoda költségvetését 2014. szeptember 01. naptól kezdődően a következő 
főösszegekkel fogadja el: 

 

Bevétel:      4.481  eFt. 

Kiadás:      4.481  eFt.  

 
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál 
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  

A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött. 
 
78/2014. (IX.25.) Kt.számú  
Határozat 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pitypang Óvoda 2014. évi 
költségvetését, 4.481eFt bevételi és 4.481eFt kiadási előirányzattal elfogadja, mely 
összegeket a Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének 
módosításakor átvezet. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
(Bán Péter képviselő megérkezett.) 
 
5.5/2002.(IV.23.) rendelet módosítása az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások 
lakbéréről és helyiségek bérleti díjáról 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Az önkormányzati lakóingatlanok bérleti díján szeretne 
módosítani. Az orvosi rendelőnél lévő két önkormányzati lakás lakbérét szeretné 20.000,- Ft-
ról 30.000,- Ft-ra + rezsi megemelni. Jelenlegi az orvosi rendelő feletti lakás üresen áll, a 
másik lakásban pedagógus kolléganő él családjával.  
 
Tájékoztatásként szeretné elmondani, hogy szeptember 15-vel lejárt a pedagógus lakás 
bérlőjének az általa vállalt fizetési határidő, ezért szeptember 16-án kiküldtük az azonnali 
hatályú felmondást. Már a korábbiakban ismertetett okok miatt került sor erre, több mint 500 
ezer forintos tartozást halmoztak fel. A felmondó levél kézhezvétele után pár nap múlva volt 
bent a kolléganő férje a fizetési hajlandóságról egyeztetni. Azt kérdezte, ha nem költözik ki 
akkor milyen státuszba kerül, akkor mi lesz? Önkényes lakásfoglalónak minősül rendőrséget 
kell kihívni és kilakoltatni. Sajnos tavaszig valószínűleg maradnak, mert október 15-vel életbe 
lép a kilakoltatási moratórium, így nem lehet őket kiköltöztetni. Több mint felháborító ez a 
hozzáállás, ami még bosszantó, hogy az önkormányzatnak nem a férjjel van szerződése, 
hanem a pedagógus kolléganővel és ő nem volt jelen a tárgyaláson. Az önkormányzat 
részéről Niklainé Kozma Ilona főelőadót behívtam, hogy tanúsítani tudja, hogy mi hangzott el 
a megbeszélésen. 
Mindenféle újabb ígéretet próbált eszközölni, de az eddigiek alapján semmi esélyt nem lát 
arra, hogy ebből bármi is teljesül.  A tartozást így is úgy is ki kell fizetni. Ebből az esetből 
tanulva a bérleti szerződéseket csak 1 évre fogják megkötni, ha nincs probléma a lakóval, 
akkor lehet hosszabbítani újabb egy évre. Azt is meg szeretné határozni a szerződésben, 
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hogy két havi elmaradás után azonnal szerződést lehessen bontani. Sajnos megint csak a 
rossz tapasztalat miatt az udvar rendben tartását is szeretné beleírni a szerződésbe.  
Az önkormányzati ingatlanok bérleti díját 500,- Ft/m2-re szeretné emelni a jelenlegi 320,- Ft-
ról. 
Új bérleményként jelenik meg az iskola közben lévő ingatlan, ami átmeneti elhelyezést 
szolgál, bérleti díját 15.000,- Ft/hó összegben javasolja megállapítani. 
 
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál 
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület – 5 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2014. (IX.25) önkormányzati rendelete 
5/2002.(IV.23.) rendelet módosítása az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások 
lakbéréről és helyiségek bérleti díjáról 

 
A rendelet kihirdetve: 2014. szeptember 26. 
A rendelet hatályba lép: 2014. október 1. 
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Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
11/2014. (IX.25.) rendelete 

az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások lakbéréről és helyiségek bérleti díjáról 
szóló 3/2012.(I.27.) rendelet módosításáról 

 
 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény, és a jogalkotásról szóló többszörösen 
módosított 1987. évi XI. törvény 10. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati 
tulajdonú szolgálati lakások lakbéréről és helyiségek bérleti díjáról szóló 5/2002.(IV.23.) 
rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja: 
 

1. §  
 
 (1) Szociális helyzet alapján és közérdekű feladatok megvalósítása érdekében bérbe adott 
lakások lakbére: 
a) Összkomfortos lakás lakbére                                      500,-Ft/m2/hó 
b) Átmeneti elhelyezést szolgáló fél komfort   15.000,-Ft/hó 
 
 
2. § (1) A rendelet 2014. október 1-én lép hatályba. 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 5/2002.(IV.23.) rendelet 
eredeti 3. §-a. 
 
 

 
 
 

Novák Pál sk. 
polgármester 

 
 
 

Dr. Barcsai Antal sk. 
jegyző 

 
 

A rendelet kihirdetve Apaj Község Önkormányzat épületének (2345 Apaj, Fő tér 2.) 
hirdetőtábláján 2014. szeptember 26-án. 
 
 

Dr. Barcsai Antal 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8 

 
 
6.Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának első félévi teljesítéséről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Jelen előterjesztés szükségességét a következő tények indokolják. 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a 
polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig 
tájékoztatást ad a képviselő-testületnek. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat 
rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.  

A képviselő-testület Apaj Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését a következők 
szerint fogadta el. 

Megnevezés összeg eFt-ban 

Személyi juttatások 22.097 

Munkaadókat terhelő járulékok 5.966 

Dologi kiadások 19.438 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.000 

Egyéb működési célú kiadások 3.000 

Beruházások 13.300 

Felújítások 12.500 

Költségvetési kiadások összesen 81.301 

Önkormányzatok működési támogatása 26.705 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 

(eü. , közfoglalkoztatottak finanszírozása) 

10.012 

Vagyoni tipusú adók 12.800 

Gépjárműadó 4.000 

Egyéb közhatalmi bevételek 500 

Működési bevételek 22.135 

Felhalmozási bevételek 3.149 

Működési célú átvett pénzeszközök 1.000 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.000 

Költségvetési bevételek összesen 81.301 

 

Költségvetésünk teljesítése alapján előirányzat módosításra került sor. Ezek az előirányzat 

módosítások a Magyar Államkincstár által folyósított állami hozzájárulások alakulásából 

másrészt a saját bevételek alakulásából valósulnak meg. Az állami hozzájárulások havi 

egyeztetése megtörténik a Magyar Államkincstárral. Az évközi jelentések ennek megfelelően 

készülnek el. A számviteli változások miatt azonban az előirányzat módosítások a 

könyvelésben havi szinten megjelennek, mivel a szükséges egyezőség megléte csak így 

valósulhat meg.  

Ezek az előirányzat módosítások azonban csak a bevétek teljesülésének mértékéig 

történnek meg.  

2014. I. félévében az alábbi mértékű előirányzat módosítást kell végrehajtani: 

 

Megnevezés összeg eFt-ban 

Állami hozzájárulás 1.610 

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 86 

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 

belülről (adósságkonszolidáció, lakossági 

közműfejlesztés támogatása) 

1.696 
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Működési bevételek 2.959 

Bevételek összesen 6.351 

Készletbeszerzés 45 

Kommunkációs szolgáltatások 58 

Szolgáltatási kiadások 3.550 

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások 61 

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3.254 

Ellátottak pénzbeli juttatásai -1.178 

Egyéb működési célú kiadások 150 

Felújítások -1.000 

Hiteltörlesztés 1.411 

Kiadások összesen 6.351 

 

Az előirányzat módosítás következtében Apaj Község Önkormányzatának költségvetési 

főösszegei a következők: 

 

Bevételek:     87.652 eFt. 

Kiadások:     87.652 eFt. 
 
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött. 

 
79/2014. (IX.25.) Kt.számú  
Határozat 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2014. évi 
gazdálkodásának első félévi teljesítéséről szóló beszámolót. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 

7.Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat  
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat 
csatlakozzon az ösztöndíj programhoz.  
 
A napirendhez egyéb hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester kéri a 
határozati javaslat elfogadását. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal- egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 
80/2014. (IX.25.) Kt.számú  
Határozat 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben is csatlakozni kíván a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat programhoz. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 
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8.E-Útdíj bevezetése miatt bevétel kiesésről tájékoztatás 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: A 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény rendelkezik az „Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos 
árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező 
bevételkiesés ellentételezéséről.”  Az árufuvarozóknak a légrugós autóik után útdíjat kell 
fizetniük, amit az iparűzési adójukból jóváírhatnak, ezért az önkormányzatoknak bevétel 
kiesésük keletkezik. Az EBR42 rendszeren keresztül ezt a bevétel kiesést vissza lehet 
igényelni, ez a mi esetünkben 4 ezer forintot jelentett, amit a kincstár már le is utalt az 
önkormányzatnak. 
 
A képviselő-testület tagjai a tájékoztatást tudomásul vették, ebben a pontban határozatot 
nem hoztak.  
 
9.Falugondnoki státusz létrehozása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Önkormányzatunk falugondnokot foglalkoztat, de falugondnoki 
szolgálatot nem működtet. A falugondnoki szolgálat létrehozásával vannak kötelező 
feladatok, amiket el kell látni. Segítségnyújtási kötelezettségek idősek felé, amit eddig is 
ellátott az önkormányzat azoknál az időseknél, akik igényelték (tűzi fa behordás, 
fahasogatás stb.) illetve a tanya szolgálat is benne van. Ezek a kötelező feladatok. 
Kérdés, hogy miért is szeretnénk ezt vállalni, mert az állam erre 2,4 millió forintot 
finanszírozásként leutal az önkormányzatnak a feladatok ellátására. Ez gyakorlatilag a 
falugondnok bérét fedezi. Papír munkában jelent plusz feladatot, különböző jelentéseket kell 
elküldeni, le kell papírozni az elvégzett munkát, ezeket a hivatalban fogják ellátni. 
 
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött. 

 
81/2014. (IX.25.) Kt.számú  
Határozat 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a falugondnoki szolgálat 
létrehozásához, megbízza a Jegyzőt a bevezetéshez szükséges lépések előkészítésével. 

 
Felelős: dr. Barcsai Antal jegyző,  
Határidő: azonnal 

 
 
10. Tájékoztató és előkészítő döntés Bugyi Nagyközséggel közös hivatal 
létrehozásáról 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Két hete tartotta Bugyi Nagyközség testületi ülését és akkor 
tárgyalták a csatlakozást és elfogadták a közös hivatal kialakítását Apaj és Bugyi Község 
között. Nem várták meg a mi határozatunkat, hogy kéréssel forduljunk hozzájuk közös 
hivatal létrehozásáról, hanem egy kedves gesztusként meghozták a határozatukat. 
Felkérték Polgármesterüket és a Jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos előkészítő munkát 
tegyék meg, és a választások után az alakuló ülést követő testületi ülésre készítsék elő. 
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Azért hozhatta meg Bugyi Nagyközség Képviselő-testülete ezt a döntést és Apaj Község 
Képviselő-testülete is azért teheti meg, mert Bugyi Nagyközségben is és Apaj Községben is 
a jelenlegi polgármester indul egyedüli jelöltként a választáson. 
 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előkészítő döntést hozzák meg és a végleges 
döntés meghozatalához pedig bízzák meg a Jegyzőt és a Polgármestert az előkészítő 
munka elvégzésére. 
 
Van-e kérdés? 
 
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  

A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött. 
 
 
82/2014. (IX.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bugyi Nagyközséggel közös hivatal 
kialakítására szándéknyilatkozatot tesz.  
Ezzel az Áporka Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetését kezdeményezi. 
Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Jegyző, Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Ennek a döntésnek a meghozásával megkeresi Áporka község Polgármesterét és 
tájékoztatja róla. 
 
11.2010-2014. évek helyzetértékelése 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 
Novák Pál polgármester: A jegyzőkönyv részére egy írásos anyagot fogok átadni a 2010. 
október – 2014. október közötti önkormányzati ciklusban végzett munkáról. A beszámoló a 
jegyzőkönyv melléklete. 
 
A beszámoló ismertetése után megköszönte a képviselők hozzáállását és munkáját, 
maximálisan rugalmasak voltak a döntések meghozatalánál. Nagymértékű bizalmat 
szavaztak a polgármesternek, jegyzőnek és a dolgozóknak. A döntések elő voltak készítve 
és megalapozottak voltak. 
A terveinket maximálisan befejeztük, sőt voltak olyan beruházások, ahol terven felüli 
munkálatokat is elvégeztünk.  
Köszöni az elmúlt négy esztendő munkáját, ez még nem a záró testületi ülés még egy Kt. 
ülést szeretne tartani, ahol ünnepélyes keretek között szeretné megköszönni a munkát. 
 
 
 
 
 
12.Következő ciklus programtervének előkészítése 
Előadó: Novák Pál polgármester 
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Novák Pál polgármester: Ismertette az Apaj Nonprofit Kft. továbbfejlesztését célzó 
elképzeléseit, valamint a dolgozók átszervezésére vonatkozó javaslatokat A Kft. könyvelését 
külsős könyvelőirodával fogják elvégeztetni. Két helyen járt már szakértőnél és könyvelőnél, 
akik nonprofit kft-k könyvelésére szakosodtak. Jövő héten hétfőn érkezik az 
önkormányzathoz a könyvelőnő, akkor történik az átadás és havi 25.000,- Ft díjért látják el a 
feladatokat. 
A jövő évben a Kft-nél különböző működési struktúrákat szeretne végrehajtani. A Kft-nél egy 
beton elemeket gyártó részegység kialakítása is a fejében van. Ez szegélykő és viakolor 
téglák gyártását végezné. Ezeket majd a járdák, parkok kialakításához használnák fel. 
Civil szervezetek erősítését is szeretné elérni. 
Iskolánál szeretné folytatni az iskola beruházást a tornaterem beépítésével, tetőszerkezet 
felújításával, amit az óvodánál és művelődési háznál is el kell majd végezni. Parkosítás a 
közterületeken és még nagyon sok ötlet, amihez sok támogatásra, társadalmi munkára is 
szükség lesz. 
 
13. Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 
Novák Pál polgármester: A Helyi Választási Bizottság egyik tagja indul az önkormányzati 
választáson képviselőjelölt ként, így ezt a tisztséget már nem láthatja el és a helyére kell egy 
új tagot választani, akinek személyére a HVI vezető a Jegyző tett javaslatot Soós Zoltán 
Gáborné (Apaj, Dobó I. u. 61.) sz. alatti lakos személyében. 
 
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

83/2014.(IX.25.) Kt.számú 
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott jogszabályi 
felhatalmazás alapján a Helyi választási Bizottság tagjának Soós Zoltán 
Gábornét (2345. Apaj, Dobó I. u. 61.) választja meg. 

 
Felelős:  dr. Barcsai Antal jegyző, HVI vezető 
Határidő: azonnal 

 

 
14.Egyebek:  
14.1.A Apaj Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tájékoztató 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 
Novák Pál polgármester: Június 26-i képviselő-testületi ülésen döntött a testület, hogy az 
Apaj Nonprofit Kft-nek 1.500.000,- tagi kölcsönt nyújt az induláshoz és a számlák 
kiegyenlítéséhez. Azóta az iskolánál végzett beruházás miatt újabb 1.950.000,- Ft 
pénzeszközt kellett átvezetni a Kft. részére és ehhez kéri utólagosan a Képviselő-testület 
hozzájárulását.  
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Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

84/2014.(IX.25.) Kt.számú 
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete utólag hozzájárult, hogy Apaj 
Nonprofit Kft. részére az önkormányzat 1.950 e Ft pénzeszközt adott át.  

 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 

 

Novák Pál polgármester: Kéri hogy, előre láthatólag erre az évre további 1.500 e Ft 
átvezetését hagyja jóvá a Képviselő-testület, szükség szerinti átvezetéssel. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

85/2014.(IX.25.) Kt.számú 
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Apaj Nonprofit 
Kft. részére az önkormányzat újabb 1.500 e Ft pénzeszközt adjon át szükség 
szerinti átvezetéssel 2014. december 31-ig. 

 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 

 
14.2. Tiszteletbeli díszpolgári cím adományozása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 
Novák Pál polgármester: Szeretné kérni a Képviselő-testület hozzájárulását, hogy Magasitz 
Lajos Szigetbecse Polgármestere részére tiszteletbeli díszpolgári címet adományozzon. 
Az elmúlt nyolc évben Magasitz Lajos polgármester tanácsaival, kapcsolataival rengeteget 
segített neki és ezzel Apaj Községnek. Ő volt az egyetlen polgármester, aki eljött a település 
minden rendezvényére.  
 
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál 
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

86/2014.(IX.25.) Kt.számú 
Határozat 
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Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete tiszteletbeli díszpolgári címet 
adományoz a településnek nyújtott önzetlen támogatásáért Magasitz Lajos 
Szigetbecse Polgármestere részére. 

 
Felelős:  Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
14.3. Jelenlegi adó erőképesség helyi adók állapotáról tájékoztató 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Tájékoztatásként ismertetni szeretné a helyi adók kintlévőségeit. 
 
 
Lakossági kintlévőség:  
 

iparűzési adó    6.399.065,- Ft. (egy váll visz belőle 4 milliót) 
  építményadó   1.200.000,- Ft. 
  telekadó   2.500.000,- Ft. 
  gépjárműadó   2.850.000,- Ft. (ebből 60 % az államot illeti meg) 
  talajterhelési díj  8.749.297,- Ft. 
 
Erről a holnapi falugyűlésen a lakosságot is tájékoztatni fogja. 
 
Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette ennél a napirendi pontnál határozatot nem 
hozott. 
   
 
14.4.Szociális tüzelőanyag pályázat beadása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Kéri a képviselő-testület hozzájárulását, hogy az Önkormányzat 
szociális tüzelőanyag pályázatot nyújtson be. 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 5 igen szavazattal - egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

87/2014.(IX.25.) Kt.számú 
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a helyi önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés b. pontja alapján 1.000,- 
Ft/erdei m3 + ÁFA mértékű önrész biztosítását a támogatás elnyerésének, illetve 
felhasználásának feltételeként.  
 
A szociális célú tűzifa támogatásban részesülőktől az Önkormányzat 
ellenszolgáltatást a kiosztott tüzelőanyag ellenértékeként nem kér.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
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További hozzászólások nem lévén Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek az 
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 

k.m.f. 
 
 
 Novák Pál dr. Barcsai Antal 
 polgármester jegyző 
 

Turán Gábor 
 képviselő 

Jegyzőkönyvi hitelesítő 


