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

Jegyzőkönyv

Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2014. október 9-én
megtartott üléséről

Hozott határozatok:
88/2014. (X.09.) Kt. számú határozat
89/2014. (X.09.) Kt. számú határozat
90/2014. (X.09.) Kt. számú határozat
91/2014. (X.09.) Kt. számú határozat

Jegyzőkönyv
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2014. október 9-én 1700-órakor megtartott
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, Nagy Attila képviselő, Turán Gábor képviselő, dr. Barcsai Antal jegyző.
Molnár Ferencné a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület elnöke.
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, dolgozókat és meghívott
vendégeket megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül
Gábor László alpolgármester úr egy kicsit késik.
Ismertette a napirendi pontokat és az egyebek pont egyik alpontjaként az Apaj Nonprofit Kft.
lízing szerződésével kapcsolatos határozat meghozatalára tesz javaslatot.
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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.
88/2014. (X.09.) 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. Falugondnoki státusz létrehozásáról hozott 81/2014. (IX.25.) számú határozat
visszavonása
3. Egyebek
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

1.Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről
-

Az iskola beruházással kapcsolatban tájékoztatásként el szeretné mondani, hogy a
fűtési rendszer üzembe helyezése megtörtént. A burkolatok a fiú öltözőkben 80 %ban készen vannak. A lányöltözőkben a jövő héten kezdik meg a burkolást. A
munkálatok azért haladnak ilyen lassan, mert a szakmunkát csak egy mester végzi. A
másik kőműves szakember a falugondnok, aki a többi feladatellátásban vesz részt és
irányítja a közhasznú munkásokat.
A holnapi napon fogják megünnepelni a projekt megvalósítását egy ebéd keretében,
amihez támogatást adott Gábor László alpolgármester, Miklósné Domin Zsuzsanna
képviselő, Bán Péter képviselő és a Viktória 2004 Plusz Kft. Köszönjük a
támogatásokat.
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A polgármester az Általános Iskolával kapcsolatban arról is tájékoztatta a testületet,
hogy a Klik, mint intézményfenntartó nagyon furcsán áll az intézményhez.
Most már hivatalosan is a kezébe került a Klik osztálycsökkentésekkel kapcsolatos
terve. Pánczél Károly országgyűlési képviselővel is beszélt erről, aki azt nyilatkozta ő
sem érti ezt a Klik jelentést. A járási intézetvezető asszony azt mondta, hogy lehet ezt
még módosítani.
A Klik tervezete azért sem érthető, mert a járás összes iskolájának az igazgatója itt
volt a mi iskolánkban, ahol a járási értekezletet itt tartottuk Apajon. Az informatika
teremben volt az értekezlet, ami nagyon jól elő volt készítve. Az értekezlettel
kapcsolatban külön szeretné kiemelni Pailinger István tagintézmény vezető és a
pedagógus kollégák munkáját. Pozitívan nyilatkoztak az intézményről.
Egyetlen „negatívum” az volt, hogy az informatika teremben lévő 17 db számítógépet
a ráckevei gimnázium igazgatója el szerette volna vinni, mert a gimnáziumban ettől
sokkal korszerűtlenebb gépek vannak és szerinte ide Apajra azok is jók lennének.
Annak idején a géppark felújítását vállalkozói támogatással tudtuk végrehajtani.
Megállapodást kötöttünk a beszállítóval, hogy korlátlan ideig használatba adja a
gépeket és ezért nem kell fizetni az önkormányzatnak. Ezek a gépek sem az
önkormányzatnál, sem az iskolánál nem kerültek leltárba, mivel jelenleg is a
beszállító tulajdonában vannak, tehát nem lehetséges az, hogy a gépeket elvigyék az
Iskolánkból..
-

Az Apaj Nonprofit Kft. könyvelését egy külsős könyvelő iroda látja el. Ennek oka,
hogy szakmai szempontból elkülönül a vállalkozói könyvelés és az államháztartási
könyvelés. A két gazdálkodási szemlélet elkülönítését nehéz itt házon belül
megoldani, ezért célszerűbb ezt olyan személyekkel ellátni, akik teljes egészében
vállalkozói szemléletű könyvelést végeznek. Az Ági Kontír Bt. vette át a Nonprofit Kft.
könyvelését, amelynek előkészítése az önkormányzatnál történik, a főkönyv vezetése
és az egyéb – hatóságokkal való kapcsolattartás, statisztikák, különböző
adatszolgáltatási kötelezettségek pedig a könyvelő cégnél.

-

Megérkezett az új fűnyíró traktor. Nagyon komoly berendezés külön oktatást tartottak
a használatáról, kezeléséről. Fontos, már jó hírünket növelte, vitte a gép. Egy a
közelmúltban Gödöllőn megtartott többnapos gépbemutatóra, kiállításra is elkérték és
elvitték az új gépünket, amely igen komoly 10 millió forintos értéket képvisel..

-

Novák Pál polgármester tájékoztatta a képviselőket arról a jogszabály változásról,
amely szerint azon képviselők, akiknek bármilyen köztartozása van és
megválasztásunkat követő 60 napon belül azt nem rendezik az adóhatóságnál,
elveszíthetik mandátumukat, előfordulhat olyan eset is, hogy le kell mondaniuk. Az
adótartozás rendezését jelenti az a tény is, ha a tartozás megfizetésére
megállapodás születik az Adóhatósággal. Ugyanez a lehetőség vonatkozik az
Önkormányzati adóhatóságra is. E szerint megállapodást lehet kötni az
önkormányzattal, hogy ez év december 31-ig rendezik a tartozást Egy képviselő jelölt
jelezte, hogy van köztartozása vele már kötött is az önkormányzat megállapodást a
tartozás rendezésére.

Van-e kérdés?
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)
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A képviselőtestület – 4 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
89/2014. (X.09.) 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

(megérkezett Gábor László alpolgármester)
Gábor László alpolgármester: Az egyebek napirendi pontnál javaslatot szeretne tenni a
polgármester jutalmazásával kapcsolatban.

2.) Falugondnoki státusz létrehozásáról hozott 81/2014. (IX.25.) számú határozat
visszavonása
Novák Pál polgármester: Tájékoztatásként elmondta, hogy törvényi szempontból az elmúlt
testületi ülésen hozott falugondnoki határozat nem felel meg a bevezetéséhez szükséges
előírásoknak, nem lehet a szolgálat működtetésére normatívát igényelni. Az Szt. 1993. évi
III. törvény 60. §. (2) bek. szerint 600 fő alatti településeknél lehet létrehozni a falugondnoki tanyagondnoki szolgálatot. Így is létre lehet hozni, de nem kapnánk rá finanszírozást, saját
forrásunk meg nincs rá.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot:
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 4 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
90/2014. (X. 09.) Kt. számú
határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a falugondnoki státusz
létrehozásáról hozott 81/2014. (IX.25.) számú határozatát visszavonja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

3.)Egyebek
Novák Pál polgármester: Megadja a szót Gábor László alpolgármesternek.
Gábor László alpolgármester: Figyelembe véve a Polgármester Úr elmúlt négy évben
végzett munkáját és eredményeit javaslatot szeretne tenni jutalom kifizetésére. A jutalom
mértéke 4 havi munkabére.
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A polgármesteri tisztség ellátásának kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Tv. 4/A. §-a lehetőséget biztosít a képviselő-testületek
részére a polgármesterek kimagasló munkájának elismerésére, jutalmazására.
„4/A.§ (1) A képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármestereknek
meghatározott időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem
haladhatja meg a polgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának hat havi összegét. A
jutalom mértékének megállapításakor nem vehető figyelembe a polgármestert e törvény 2.§
(5) bekezdése alapján megillető juttatás.
(2) Amennyiben a polgármester foglalkoztatási jogviszonya, illetőleg társadalmi
megbízatása év közben keletkezik vagy szűnik meg, az (1) bekezdésben meghatározott
jutalom időarányos része állapítható meg.”

Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Gábor László alpolgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot:
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 5 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
91/2014. (X. 09.) Kt. számú
határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Novák Pál polgármester
részére 4 havi munkabér jutalomként való kifizetését határozta meg az elmúlt
négy évben végzett munkájáért és eredményeinek elismeréseként. A jutalom
kifizetéséhez szükséges összeget az Önkormányzat a 2014. évi
költségvetésében biztosítja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
Van-e valakinek kérdése hozzászólása?
További hozzászólások nem lévén Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek az
utolsó ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta.

k.m.f.

Novák Pál
polgármester

dr. Barcsai Antal
jegyző
Gábor László
alpolgármester
Jegyzőkönyvi hitelesítő
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