Apaj Község Önkormányzata
2345. Apaj, Fő tér 2.

Jegyzőkönyv
Készült Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 25-én
megtartott üléséről

Megalkotott rendeletek:
1/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet
2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet
Hozott határozatok:
8/2014. (II. 25.) Kt. számú határozat
9/2014. (II. 25.) Kt. számú határozat
10/2014. (II. 25.) Kt. számú határozat
11/2014. (II. 25.) Kt. számú határozat
12/2014. (II. 25.) Kt. számú határozat
13/2014. (II. 25.) Kt. számú határozat
14/2014. (II. 25.) Kt. számú határozat
15/2014. (II. 25.) Kt. számú határozat

Jegyzőkönyv
Készült, Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 25-én 18:15
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, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Bán Péter
képviselő, Turán Mihály képviselő, dr. Nagy Dávid jegyző, Baski Zsuzsanna vezető pénzügyi
ügyintéző (mint meghívott).
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a
Képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen. Javasolja a meghívóban kiküldött napirend
módosítását úgy, hogy a 2013. évi költségvetési rendelet utolsó módosítása előzze meg a
2014. évi költségvetési rendelet elfogadását. Tájékoztatást ad továbbá, hogy az egyebekben
szó lesz a veszély-elhárítási tervről és a LEADER HACS tagságról.
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.
8/2014. (II. 25.) Kt. számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről
Apaj Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása
Apaj Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének előterjesztése
Az Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-ének módosítása
Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló
megállapodás módosítása
6. A közterület-használati rendelet módosítása
7. Egyebek (veszély-elhárítási terv elfogadása, LEADER HACS tagság kérdése)
1.
2.
3.
4.
5.

Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester:
a. A hivatali élettel kapcsolatos feladatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást. Több
megkeresés is érkezett a járási hivatal részéről különböző statisztikai beszámolók
iránt, jellemzően azonnali határidővel. Az önkormányzati alkalmazotti létszámra való
átalakítási terveinket az szmsz-nél fogja elmondani. Az áporkai pénzügyes kolléganő
illetménye Áporka Önkormányzatát fogja érinteni, a vezető pénzügyi ügyintéző
illetményét pedig Apaj Önkormányzata téríti 100%-ban, ennek megfelelően mi
rendelkezünk kolléganőnkkel, Áporkán csak helyettesít.
b. Vannak változások az elmúlt ülés óta beruházásokban felújításban. A hivatali épület
kilencedik évében van, évek óta nem volt festés, ami már nagyon szükséges volt. A
lehető legolcsóbb lehetőséget választva, helyi szakembert alkalmazva festették újra
az épület helyiségeit, a szerződés értelmében a vállalkozó a Kultúrház könyvtár
részét is ki fogja festeni.
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c. A művelődési házban kicserélésre kerültek a nyílászárók 2,2 MFt értékben, mely
100%-ban kifizetésre került. Mind a hivatal, mind a kultúrház, mind az iskola
termeiben új függönyök kerültek fel, mely 305 eFt-ba került felszereléssel együtt.
d. Tervben van a hivatal számítógép-parkjának fejlesztése is, amihez ezúton kéri a
testület jóváhagyását is. Ezt a Közös hivatali költségvetés, Apaj községre jutó
részének terhére teszik meg, előzetesen 750 ezer Ft összegben.
e. Az iskola intézményfenntartója a rendelkezésre álló három technikai dolgozó közül
kettőt kíván megtartani, így a harmadik dolgozó 2014.04.01. napjától ismét az
önkormányzat alkalmazottja lesz, melyet beterveztünk a költségvetésbe. Az egyik
közhasznú dolgozó – aki a kézbesítési feladatokat is ellátja – hét éve közhasznú
dolgozóként végez munkát az önkormányzatnál. Mindig számítani lehet a munkájára,
ennyi idő után április 1-től állományba kerül 8 órás munkaviszonyba, mely szintén
tervezésre került a költségvetésben. A létszámbővítést az óvodai létszám változása
teszi lehetővé.
f. Jelenleg nincs közhasznú munkaprogram kiírás. A vízügy kap nyári munkaprogramot
40-50 fő közötti létszámra lesz szükség a mi területünkön.
g. Polgármester Úr a Leader HACS elmúlt közgyűlésén felszólalt a pályázatokkal
kapcsolatban, a hozzászólás lényege a szervezet működési hatékonyságának
érvekkel alátámasztott, megalapozott megkérdőjelezése volt: a kifizethető források
töredéke került csak támogatás formájában felhasználásra, az elnyert pályázatok
tekintetében nagyon alulmaradt a térség. A hatékonyság alacsony szintje a HACS
szervezet munkáján múlt. A felszólalás nem került megfelelően a szervezet ülésének
jegyzőkönyvébe, ami miatt levelet írt a Pest-Budai és Ráckevei Városszépítő
Egyesület elnökének, Czerny Károly Úrnak.
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 – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
9/2014. (II. 28.) 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 2013. évi költségvetésének utolsó módosítása
Előadó: Novák Pál polgármester
Az előterjesztést az 1. melléklet tartalmazza.
Novák Pál polgármester: a tavalyi költségvetési rendelet utolsó módosítása szükséges, azt
az előterjesztés tartalmazza.
Novák Pál polgármester kéri, hogy aki az előterjesztésben foglalt rendelet-tervezettel
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással a következő
rendeletet alkotta:
Apaj Község Önkormányzata Képviselőtestületének
1/2014. (. .) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (III. 1.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
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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. § Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013. (III. 1.) önkormányzati
rendeletének (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„2. § (1) Az önkormányzat a 2013. évi költségvetési
a) Bevételeinek főösszegét
98.325
azaz kilencvennyolcmillió-háromszázhuszonötezer forintban,
b) Kiadásainak főösszegét
98.325
azaz kilencvennyolcmillió-háromszázhuszonötezer forintban
állapítja meg.”

eFt-ban
eFt-ban

2. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
3. Apaj Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Novák Pál polgármester
Az előterjesztést a 2. melléklet tartalmazza.
Novák Pál polgármester: a költségvetési rendelet-tervezetben korábban szereplő hiányt
kiküszöböltük, felkéri a vezető pénzügyi ügyintézőt az előterjesztés kiegészítésére, akinek
segítségével részletesen elmagyarázza a rendelettervezet mellékleteinek tartalmát,
projektoron kivetítve.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Aki az előterjesztés szerinti határozat-tervezettel és a
2014. évi költségvetési rendelet-tervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
10/2014. (II. 25.) Kt. számú határozat
Tárgy: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §ában foglaltak meghatározása
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az
Áht. 29/A. §-a vonatkozásában az alábbi határozatot hozta:
1. Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes
szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összege: 0 eFt.
2. Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összege: 0 eFt.
Felelős: Novák Pál polgármester és dr. Nagy Dávid jegyző
Határidő: folyamatos
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással a következő
rendeletet alkotta:
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (. .) önkormányzati rendelete Apaj Község Önkormányzatának
2014. évi költségvetéséről
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Apaj Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet és a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény rendelkezéseire – az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 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 főösszege
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 81.301 eFt-ban,
b) kiadási főösszegét 81.301 eFt-ban
állapítja meg.
3. Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
3. § (1) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit főbb jogcímcsoportonként, kiadásait kiemelt előirányzatonként mérlegszerűen az 1. melléklet
tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeit és kiadásait forrásonként, azon belül
főbb jogcím csoportonkénti részletezettségben a 3-4. mellékletek tartalmazzák. E mellékletek
tartalmazzák az Önkormányzat kötelező feladatai bevételi és kiadási előirányzatait azzal,
hogy önként vállalt feladatok az Önkormányzat esetében nem kerültek meghatározásra.
4. § Az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát a Képviselő-testület 81.301 eFt.
értékben hagyja jóvá.
5. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadási előirányzatait a Képviselő-testület
25.800 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban
az 7. melléklet mutatja be.
7. § (1) Az Önkormányzat tartalékot a 2014. évben nem tervezett.
(2) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és
összesítve a 9. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a közmunkában résztvevők létszámát a létszám előirányzaton belül 15
főben határozza meg.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az Önkormányzat pénzügyi-gazdasági feladatait az Apaj-Áporka Közös
Önkormányzati Hivatal végzi.
(2) Az önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdálkodás során az év
közben létrejött hiány finanszírozására szükség esetén munkabérhitelt és a külön
meghatározott keret erejéig folyószámlahitelt vegyen fel a számlavezető pénzintézettől.

5

10. § (1) Az önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási tervének teljesítéséről a
polgármester gondoskodik.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy indokolt esetben az ütemtervtől
eltérjen, a költségvetési előirányzatot azonban nem lépheti túl. Döntéséről a Képviselőtestületet soron következő ülésén tájékoztatja.
(3) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 28.
§-a szerinti részletezésben a 8. melléklet tartalmazza.
11. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. Az
Önkormányzat a költségvetésben meghatározott kiemelt előirányzatait nem lépheti túl
azonban bevételi többlet teljesítése esetén a polgármester kezdeményezheti az előirányzat
módosítását.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy
elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a
polgármester a képviselő-testületet – negyedévenként – tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-i
hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt költségvetési rendeletének
módosításáról.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr. 42. §-ában
foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is el lehet térni.
(5) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4)
bekezdése szerinti forrásfelhasználás értékhatára: 1.000.000 Ft
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött likviditási hiány
finanszírozási módja likvid hitel-felvétel a számlavezető pénzintézettől.
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet
pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
14. § A feladatelmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a Képviselőtestület engedélyével kerülhet sor. A felhalmozási bevételeket csak felhalmozási kiadásokra
szabad felhasználni.
6. A gazdálkodás ellenőrzése
15. § Az önkormányzat pénzügyi ellenőrzését megbízott belső ellenőr útján végzi.
7. Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
[A rendelet mellékletei külön állományban találhatók.]
4. Az Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-ének módosítása
Előadó: dr. Nagy Dávid jegyző
Az előterjesztést a 2. melléklet tartalmazza.
dr. Nagy Dávid jegyző: a közös hivatal szervezeti és működési szabályzatát a hivatalvezető
határozza meg, azt azonban a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei jóvá kell
hagyják. Az áporkai testület az SzMSz-t már jóváhagyta. A módosítások elsősorban a hivatal
létszámának bővülése miatt szükségesek.
Novák Pál polgármester: „aki az előterjesztésnek megfelelően a közös hivatal új szervezeti
és működési szabályzatával egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
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11/2014. (II. 25.) Kt. számú határozata az Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A képviselő-testület az Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát – az előterjesztésnek megfelelően – jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
5. Az Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló
megállapodás módosítása
Előadó: dr. Nagy Dávid
Az előterjesztést a 4. melléklet tartalmazza.
dr. Nagy Dávid jegyző: a közös hivatalt létrehozó megállapodás az előterjesztésben
foglaltak miatt szükséges.
Novák Pál polgármester: kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: „Aki a közös hivatalt létrehozó
megállapodás előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
12/2014. (II. 25.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzata az Áporkai Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó
megállapodást a napirendi ponthoz tartozó előterjesztés szerint elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító megállapodás aláírására.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
6. A közterület-használati rendelet módosítása
Előadó: dr. Nagy Dávid
Az előterjesztést az 5. melléklet tartalmazza.
dr. Nagy Dávid jegyző: a közterület-használati rendelet módosítása a szeszes italfogyasztás vonatkozásában célszerű lehet. Amennyiben az önkormányzat tilalmazza a
közterületi alkoholfogyasztást, a szabályt megszegő szabálysértést fog megvalósítani. A
szabályozás ötlete abból az esetből fakad, amikor a tavalyi nyár folyamán fiatalok szeszes
italt fogyasztottak az iskola udvarán. Kérdés, hogy érdemes-e a település teljes területén
tilalmazni, vagy csak meghatározott intézmények (pl. óvoda) körzetében?
Novák Pál polgármester: közintézmények területén mindenképpen tiltani kellene az
alkoholfogyasztást.
Bán Péter képviselő: az egész településen tiltani kellene a közterület alkoholfogyasztást,
meghatározott rendezvények (pl. falunap) kivételével.
Novák Pál polgármester: javasolja, hogy a testület utasítsa a jegyzőt olyan rendelettervezet
megfogalmazására, mely a település egész területén tiltja a közterületi alkoholfogyasztást, a
kivételt pedig úgy fogalmazza meg, hogy a falunap pl. mentességet élvezzen. „Aki a
határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
13/2014. (II. 25.) Kt. számú határozat
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Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítsen
rendelet-tervezetet a közterületek használatáról szóló rendelet módosítására, mely
tilalmazza a szeszes ital-fogyasztást a község teljes területén, a kivételek
megfogalmazása vonatkozásában pedig úgy járjon el, hogy aki pl. a falunapi
rendezvénysorozat alkalmából fogyaszt közterületen szeszes italt, ne valósítsa meg a
tiltani kívánt cselekményt.
Felelős: dr. Nagy Dávid jegyző
Határidő: a soron következő rendes testületi ülés
7. Egyebek (veszély-elhárítási terv elfogadása, LEADER HACS tagság kérdése)
A veszély-elhárítási tervhez tartozó előterjesztést a 6. melléklet tartalmazza.
Novák Pál polgármester: a településnek a hatályos jogszabályok értelmében rendelkeznie
kell veszély-elhárítási tervvel, melyet kivetítőn mutat be a testület tagjainak.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Aki Apaj Község Veszély-elhárítási tervét az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
14/2014. (II. 25.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete a település veszély-elhárítási tervét
a napirendi ponthoz tartozó előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
Novák Pál polgármester: a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület (a dabasi
központú LEADER HACS) kiemelkedő hatékonysággal dolgozik, célszerű volna csatlakozni
hozzá, amelyhez ráadásul meghívót is kapott az önkormányzat. A ráckevei központú
LEADER HACS tagságról e közben nem kell lemondani.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Csatlakozni kíván-e Apaj Község Önkormányzata a
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
15/2014. (II. 25.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kinyilvánítja
csatlakozási szándékát a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert csatlakozással kapcsolatos feladatok
lebonyolítására.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
Novák Pál polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Apaj község Önkormányzata a
Ráckevei-Dunamenti TDM Egyesület tagja továbbra is. A munkaszervezet felállításához a
térség polgármesterei egyeztettek arról, hogy az első félévben, azaz 6 hónapon keresztül
vállalják a munkaszervezet fenntartási költségeit. Ráckeve város képviselő testülete
megszavazta ezt az összeget, mely lakosság létszám arányosan került felosztásra. Ez 14 Ft/
lakos/hónap. Célszerű volna a Ráckevei Duna Térségi TDM Egyesület támogatása, mely
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igazából megelőlegezésnek minősül, azt később az önkormányzat az egyesülettől
visszakapja. A támogatás mértéke 14 Ft/lakos havonta.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Támogatja-e Apaj Község Önkormányzata a Ráckevei
Duna Térségi TDM Egyesületet havi 14 Ft/lakos összeggel 2014. október 1. napjáig?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
16/2014. (II. 25.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzata úgy dönt, hogy 2014. október 1. napjáig havi 14
Ft/lakos összeggel támogatja a Ráckevei Duna Térségi TDM Egyesületet.
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
Nagy Attila képviselő
jegyzőkönyvi hitelesítő
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