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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2014. június 26-án 17.10 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 
Turán Gábor képviselő 
Bán Péter képviselő 
 
dr. Barcsai Antal jegyző,  
 
Meghívottak közül jelen vannak:  
 
dr. Nagy Dávid Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal volt jegyzője, 
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 5 fő van jelen, 1 fő jelezte, 
hogy az ülésről igazoltan távol marad, így határozatképes a testület.  
 
 
Novák Pál polgármester: mivel további kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
Novák Pál polgármester: ismerteti a napirendi pontokat a kiküldött meghívóban 
meghatározottak szerint. 
 

 
Napirend elfogadása 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött az ülés napirendjéről. 

 
48/2014. (VI.26.) 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. Dömsöd-Apaj óvoda Tagóvodája Pitypang óvoda beszámolójának elfogadása 
3. Apaj Község Önkormányzat átfogó értékelése a 2013. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
4. Jegyzői beszámoló az Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

tevékenységéről  
5. Pitypang Óvoda Óvodavezetői pályázat kiírása. 
6. Apaj Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadása 
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7. Díszpolgári cím és Szép Apajért díjak odaítélése 
8. Egyebek 
9. Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének - a házasságkötések és 

egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló - 7/2011. (III. 28.) 
rendelet módosítása 

 
 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
 
 
 
Novák Pál: legfontosabb intézkedés volt a jegyzői feladat váltás. Dr. Barcsai Antal 2014. 
június 16-tól látja el a feladatát. Felkéri jegyző urat, hogy néhány szóban mutatkozzon be a 
képviselő-testület előtt.  
 
 
Dr. Barcsai Antal: elmondja, hogy rendelkezik jegyzői múlttal. Központi közigazgatásban is 
dolgozott, előtte 18 évig azonban jegyzőként végezte feladatát. . Családi okok miatt 
Budapestre költöztek, ezért volt szükség váltásra. Szeretné a testület és a polgármester 
munkáját támogatni és a jogszabályoknak megfelelően ellátni. 
 
 
Novák Pál: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a jegyző munkaidő beosztása 
változatlanul hétfő-csütörtök és minden páratlan hét pénteki napján Apajon tartózkodik. 
A továbbiakban az Apaj Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) alakulásáról tájékoztatja a 
testületet. Folyamatban van a Kft. bejegyzése, ezért ma szükséges bizonyos határozatokat 
meghozni. Az önkormányzat érdekeit figyelembe véve került meghatározásra a tevékenységi 
kör. A felsorolt tevékenységi kör széleskörű. Folyamatban van az iskola épületének bővítése. 
A KLIK működteti az iskolát, az iskola átadása nem volt kérdés, hiszen jogszabály írta elő az 
ezzel kapcsolatos feladatokat. Magát a beruházást igyekszünk a Kft-n keresztül 
lebonyolítani. Kettős állapot alakult ki, hiszen a tulajdon és az üzemeltetés nincs 
összhangban. A ráfordításokat minden esetben le kell könyvelni, a beszámolóban is meg kell 
jelentetni a költségeket. A beruházás jól halad, megkezdték a régi mosdók bontását is. 
Szeretnénk, ha a beruházás gyorsabban haladhatna, ezért a közfoglalkoztatottak is itt 
dolgoznak. Egyéb területen diákmunka szervezésre is sor került. A diákokat napi 6 órában 
tudjuk foglalkoztatni.  
A Leader pályázatok kiírásával kapcsolatos konkrét információkat azok hiányában nem tud a 
képviselő-testület felé továbbítani. Feladat lenne a HFS kialakítása, annak megalkotása, de 
amíg a központi előirányzat nem fogalmazódik meg, addig a helyi, illetve a térségi stratégiát 
sem lehet kialakítani. Emiatt olyan fejlesztési célokat nem tud javasolni, amelyekre lehetőség 
lenne pályázatot benyújtani. Egy vezérvonalról van jelenleg tudomása, ez mezőgazdasággal 
kapcsolatos, amely nem jellemző a településre.  
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 
szavazásra tette fel a határozatot. 
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

49/2014. (VI.26.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az. 1. napirendként 
megtárgyalt beszámolót a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
egyhangúan elfogadta.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
2. Beszámoló a Dömsöd-Apaj óvoda Tagóvodája Pitypang óvoda 2013. évi 

tevékenységéről   
 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai ülés 2,3,4. 
napirendjéhez nem került írásos anyag kiküldésre. Ennek fő oka, hogy jegyző váltás történt a 
közös hivatalnál. Az előterjesztések előkészítésének rendje nem lett teljes körűen átadva az 
idő szűkössége miatt. A jövőben át kell tekinteni a jelenlegi munkaszervezés állapotát, amely 
még egy kis időt fog igénybe venni, illetve jegyző úr részéről még a helyi szokások, 
szabályozások megismerése folyamatban van. Áporkán külön munkakör tartalmazza a 
jegyzőkönyvvezetést és határozatok elkészítését. Apaj községben erre nincs külön 
munkakör kialakítva, kapcsolt munkakörben látja el a kolléganő, ezért a jegyzőre több feladat 
hárul a testületi jegyzőkönyvek elkészítése érdekében. Az anyagok elkészültek, de mivel 
nem kerültek kiküldésre, ezért azok előzetes áttanulmányozására a képviselők részéről nem 
volt lehetőség. Ezért így ezeket az előterjesztéseket nem lehet így megszavaztatni. Mivel 
nem határidős feladatról van szó, így annak elnapolása indokolt.  
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 
szavazásra tette fel a határozatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

50/2014. (VI.26.) Kt. számú  
Határozat 
 
Novák Pál polgármester javaslatára a képviselő-testület úgy határoz, a 
Dömsöd-Apaj óvoda Tagóvodája Pitypang óvoda beszámolóját leveszi a mai 
testületi ülésen napirendről és megbízza jegyzőt, hogy a következő képviselő-
testületi ülésen kerüljön ismét tárgyalásra.  
 
Felelős: Dr. Barcsai Antal jegyző 
Határidő: munkaterv szerinti következő ülés 

 
3. Apaj Község Önkormányzat átfogó értékelése a 2013. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Novák Pál polgármester javaslatára a képviselő-testület egyhangú szavazás mellett a 
témát levette a mai ülés napirendjéről. 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 
szavazásra tette fel a határozatot. 
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

51/2014. (VI.26.) Kt. számú  
Határozat 
Novák Pál polgármester javaslatára a képviselő-testület úgy határoz, hogy Apaj 
Község Önkormányzat átfogó értékelése a 2013. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról című témát leveszi napirendről és 
megbízza a jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre 
tárgyalásra előkészítse.  
 
Felelős: dr. Barcsai Antal jegyző 
Határidő: soron következő ülés 
 

4.   Jegyzői beszámoló az Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
tevékenységéről  

 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 
szavazásra tette fel a határozatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

52/2014. (VI.26.) Kt. számú  
Határozat 
 
Novák Pál polgármester javaslatára a képviselő-testület a Jegyzői beszámoló az 
Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről című témát 
leveszi a mai testületi ülés napirendjéről, és megbízza a jegyzőt, hogy a témát a 
képviselő-testület soron következő ülésére tárgyalásra előkészítse.  
 
Felelős: dr. Barcsai Antal jegyző 
Határidő: soron következő ülés 

 
5.    Pitypang Óvoda Óvodavezetői állásra pályázat kiírása 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 
szavazásra tette fel a határozatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 
alábbi határozatot: 

 
53/2014. (VI.26.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Apaji 
Pitypang Óvoda vezetői állás betöltésére pályázatot ír ki. A pályázat tervezet 
szövegét a képviselő-testület soron következő ülésén tárgyalja meg.  
Felelős: dr. Barcsai Antal 
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés 
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6.   Apaj Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadása 
 
Novák Pál polgármester kivetítőn rendelkezésre bocsátotta az Apaj Nonprofit Kft. alapító 
okiratának tervezetét. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy ezen az ülésen döntést kell 
hozniuk, hogy milyen apportálást hajtson végre a megalakulással kapcsolatban.  
 
A képviselő-testület felé azt javasolja, hogy az Apaj Nonprofit Kft. (2345 Apaj Fő tér 2.) 
részére a törzstőkét 4.231.586,- Ft. összegben apportálva rendelkezésre bocsájtsa. Alapító 
apportként az előterjesztésben foglalt eszközök kerülnek meghatározásra. Felhívja a 
figyelmet, hogy a Kft. tulajdonosa 100 %-ban Apaj Község Önkormányzata. Tájékoztatja a 
képviselő-testületet, hogy egyes eszközök az önkormányzat könyveiben nulla értéken 
szerepelnek, azonban a rendszeres karbantartásnak köszönhetően a piaci értékük 
viszonylag magas. Ezért a megfogalmazásra kerülő határozatban ezen eszközök értéke 
piaci értéken került meghatározásra.  
A kft. megalakulásával kapcsolatban fontos változás, hogy a kft áfa visszaigénylő lesz.  
A Kft. fő tevékenysége vagyonkezelés, mivel ez nagyobb területet fed le, mint az 
ingatlankezelés. A kft. tevékenységi köre széleskörű, beletartozik az önkormányzat teljes 
vagyona, a vagyonnal való összes gazdálkodási feladat. Kihangsúlyozza, hogy egyéb nem 
bolti piaci kiskereskedelem tevékenységi körbe tartozik a fa-apríték értékesítése is. A tervek 
szerint ez jelentős bevételi forrást fog eredményezni. Általános forgalmi adó 
visszaigényléshez elengedhetetlenül szükséges az áfa köteles bevétel megteremtése. Az 
önkormányzat működtetése során nem jelent meg ez ideig fűtéssel kapcsolatban 
tüzelőanyag költség, mivel az önkormányzat – energia számla hiányában – nem tud fűtés 
költséget kimutatni.  A valóságban azonban a fa-apríték előállítása költséget jelentett ez ideig 
is az önkormányzatnak. 
A Kft. fogja előállítani a fa-aprítékot, és ezt fogja az önkormányzatnak értékesíteni. A kft. 
fogja a közfoglalkoztatást is lebonyolítani. Mivel nonprofit kft-ről van szó, széles körű áfa 
visszaigénylésről lehet szó. A Kft legnagyobb megrendelője jelenleg az önkormányzat lesz, 
így a költségek kimutatása is reálisan várható. A Kft. működésének gazdaságosságára 
törekszünk. A tevékenységi körök tartalmazzák a jelenleg ellátandó feladatokat és 
kapcsolódó munkafolyamatokat. Kiemeli a lapkiadást is, mivel Apaj község rendelkezik saját 
újsággal, valamint előremutató feladatokat képező teáor számokat is megemlít. Minél széles 
körű teáor számok körével rendelkezik egy gazdasági társaság, annál széles körű 
feladatokat láthat el, illetve számolhat el költségeket.  
Tervezi, hogy a KLIKK-vel  szerződést köt a karbantartási feladatokra, így elkerülhető a 
folyamatos árajánlatkérés egy-egy kisebb hiba esetén.  
A közfoglalkoztatottak feladattal történő ellátásával a Kft. közhasznú tevékenységi köre 
kiegészítésre fog kerülni.  
Lényeges, hogy közhasznúként kerül említésre a Kft. Ennek pályázatok esetén van 
jelentősége. 
A felügyelő bizottsággal kapcsolatos feladatok kikerültek az alapító okiratból, mivel a Kft. 
nagyságát tekintve a jogszabály ezt nem írja elő kötelezően. A felügyeletet a képviselő-
testület látja el, így a Kft. évente köteles beszámolni a testület előtt a tárgyévi 
tevékenységéről, továbbá minden olyan esetben, amikor ezt a képviselő-testület kéri. Az 
átvett dolgozók díjazása nem változik, kivéve az ügyvezetői feladatokat ellátó személyét, 
akinek a következőkben csekélymértékű emelést kíván javasolni. Az ügyvezető személyére 
Semperger Sándort javasolja, aki az ügyvezetői feladatok elvállalására szándéknyilatkozatot 
tett.  Mivel nevezett írásos hozzájárulást adott, így a téma tárgyalása nyílt ülésen történik. 
 
Novák Pál polgármester javasolja, hogy az Apaj Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság 
alapító okiratát a következő formában fogadja el:  
 
A társaság rövidített cég neve: Apaj Nonprofit kft. 
A társaság székhelye: 2345 Apaj, Fő tér 2. 
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.  
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A társaság alapítója: 
Apaj Község Önkormányzata (székhely: 2345 Apaj, Fő tér 2.; törzsszám: 441926; adószám: 
15441922-2-13; statisztikai számjel: 15441922-8411-321-13) 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 
szavazásra tette fel a határozatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 
alábbi határozatot: 

 
54/2014. (VI.26.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az Apaj Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratát (Székhely: 2345 Apaj Fő tér 2. 
sz.) a Képviselő-testület tagjai részére előzetesen írásban kiküldött előterjesztés 
szerinti tartalommal. 
 
A társaság rövidített cégneve: Apaj Nonprofit Kft. 
A társaság székhelye: 2345 Apaj, Fő tér 2. 
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is. 
A társaság alapítója Apaj Község Önkormányzata (székhely: 2345 Apaj, Fő tér 2. 
Törzsszám: 441926; adószám: 15441922-2-13; statisztikai számjel: 15441922-
8411-321-13. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Novák Pál polgármester, hogy az Apaj 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket végrehajtsa. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: folyamatos 

Novák Pál polgármester javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Apaj Nonprofit Kft. 
alapításával kapcsolatos feladatok ellátására őt, mint polgármestert hatalmazza fel.  
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 
szavazásra tette fel a határozatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

55/2014. (VI.26.) Kt.számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Apaj Község 
Önkormányzatának képviselő-testülete az Apaj Nonprofit kft. (székhely: 2345 
Apaj, Fő tér 2. sz.) alapításával kapcsolatos feladatok végrehajtására, az alapítás 
során szükséges intézkedések megtételére Novák Pál polgármestert hatalmazza 
fel.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: folyamatos 
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Mivel a törzstőkével kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 
szavazásra tette fel a határozatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 
alábbi határozatot: 

 
56/2014. (VI.26.) Kt. számú  
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Apaj 
Nonprofit kft.(székhely: 2345 Apaj, Fő tér 2. sz.) részére a törzstőkét 
rendelkezésre bocsájtja az alábbiak szerint: 
A társaság törzstőkéje: 4.231.586,- Ft." négymillió kettőszázharmincegyezer 
ötszáznyolcvanhat forint, amelyet az Alapító teljes egészben a társaság 
rendelkezésére bocsátott. 

Alapító apportként a következő eszközöket az alább felsorolt értékben bocsájtja a 
társaság részére: 

 
NISSAN PICK UP 2,5 DC tehergépkocsi diesel 
Alvázszám: JN1CPGD22U0049009 
Motorszám: YD25103309A 
Színe: szürke 
Rendszám: JGP 650 
Hengerűrtartalom: 2488 cm3 
Teljesítmény: 98 KW 
Gyártási év: 2004. 
Érték: 1.050.000,- Ft 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stema M 4075 utánfutó 
Alvázszám: WSEM075B47G954575 
Rendszám: XWY 723 
Színe: szürke 
Gyártási év: 2007. 
Érték: 105.000,- Ft 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARAVAGGI BIO 230B ágaprító gép 
Alvázszám: 71542 
Motor sorozatszám: GCBEK1032270 
Rendszám: XYL 705 
Színe: piros 
Gyártási év: 2011. 
Érték: 1.610.000,- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Motoros Sövényvágó HS81R 
Gyártási szám: 170589637 
Vásárlás éve: 2009.05.hó 
Értéke: 70.500,- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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HONDA WT 30 X Vízszivattyú 
Gyári száma: WABJ-1145886 
Vásárlás éve: 2011. 
Értéke: 410.000,- Ft 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kawasaki FH 721 V 25.0 675 CC fűnyíró kistraktor 
Gyári szám: 13AI514J643 
Vásárlás éve: 2009. 
Értéke: 563.086,- Ft 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STHIL FS 300 Motoros fűkasza      I. 
Gyári szám: D-71336 Waibilingen 
Vásárlás éve: 2007.  
Értéke: 158.000,- Ft 
STHIL FS 300 Motoros fűkasza      II. 
Gyári szám: 4134-0802101 
Vásárlás éve: 2007.  
Értéke: 158.000,- Ft 
STHIL FS 450 Motoros fűkasza     III. 
Gyári szám: 13408-2101 
Vásárlás éve: 2009. 
Értéke: 107.000,-Ft 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gazdasági Társaság 
alapításával kapcsolatban a fent írtak alapján a szükséges intézkedéseket 
végrehajtsa. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
 
Novák Pál polgármester javasolja, hogy képviselő-testület az Apaj Nonprofit Kft. ügyvezetői 
feladatainak ellátására Semperger Sándort (an.: Papp Julianna, születési helye és ideje.: 
Tyukod, 1956. szeptember 08. lakcím: Apaj, Zápor utca 34. sz.) bízza meg. 
A Kft. keretein belül 2014. július 1. naptól kerülnek a dolgozók foglalkoztatásra.  
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 
szavazásra tette fel a határozatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
 

57/2014. (VI.26.) Kt. számú  
Határozat 

 Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Apaj Nonprofit 
kft.(székhely: 2345 Apaj, Fő tér 2. sz.) ügyvezetőjének Semperger Sándor, an.: 
Papp Julianna, születési helye és ideje.: Tyukod, 1956. szeptember 08. lakcím: 
Apaj, Zápor utca 34. sz. alatti lakost választja meg.  
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A képviselőtestület felhatalmazza Novák Pál polgármestert, hogy az Apaj 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásával kapcsolatos intézkedéseket 
végrehajtsa. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Novák Pál polgármester 10 perc szünetet rendel el.  
 
 
7.  Díszpolgári cím és Szép Apajért díjak odaítélése 
 
 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a díszpolgári címre nem 
érkezett javaslat. A Szép Apajért díjra azonban érkezett javaslat. A községnek vannak olyan 
ingatlanai, amelyek megérdemelik a díjat, így kéri, hogy a jegyző által tett javaslatot a 
képviselő-testület vitassa meg és döntsön. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a javaslatot vita 
nélkül a polgármester szavazásra tette fel a határozatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 
 

58/2014. (VI.26) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évben Szép Apajért Díjat 
adományoz: 
Pusztai Gáspárné; Apaj, Dobó István u. 25. szám alatti lakosnak 
Lazur István; Apaj, Dobó István. u. 10. szám alatti lakosnak 
Nagy László;  Apaj, Óvoda u. 8. szám alatti lakosnak 
Zöldsasok 99 Bt.; FECÓ BOROZÓ Apaj, Toldi Miklós u. 204/2. 
 
A képviselő-testület felkéri Novák Pál polgármestert, hogy a díjakat 2014. július 
26-án a IX. Falunap rendezvény keretében adja át a díjazottaknak. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: 2014. 07. 26.  

 
A képviselő-testület javasolt személy hiányában nem tárgyalta a díszpolgári cím 
adományozását.  
 
8.   Egyebek  
 
8.1 Novák Pál polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület bízza meg az Apaj 
Nonprofit Kft-t az iskolánál folyamatban lévő beruházás lebonyolításával. Az önkormányzat a 
beruházásra fordítandó – előre tervezett összeget – a Kft. részére átadja.  
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 
szavazásra tette fel a határozatot. 
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

59/2014. (VI.26.) Kt. számú  
Határozat 
 
A képviselő-testület egyhangúan úgy határoz, hogy az iskolánál folyamatban lévő 
építési beruházás lebonyolításával megbízza az Apaj Nonprofit Kft-t. A 
beruházáshoz szükséges előirányzatot a Kft. rendelkezésére bocsájtja.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: folyamatos  
 

 
8.2 Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2014. évben is 
lehetőség van rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére. Az erről készített 
előterjesztést kivetítőn a képviselők rendelkezésére bocsájtotta. 
Az igényelt támogatás összege: 11.643 eFt.  
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 
szavazásra tette fel a határozatot. 
 
Javaslat rendkívüli önkormányzati támogatásra vonatkozó pályázat benyújtására 
 
(Szavazás módja: egyszerű  többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 
alábbi határozatot: 

 
60/2014. (VI.26.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény, valamint a megyei önkormányzati tartalék, és a rendkívüli önkormányzati 
támogatásokról szóló 7/2014.. (I.31.) BM rendelet alapján rendkívüli 
önkormányzati támogatásra pályázatot nyújt be. A képviselő-testület 
felhatalmazza Novák Pál polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
feladatok ellátására.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
8.3 Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a legutóbbi 
nyugdíjas találkozó megrendezéséhez elnyert pályázat elszámolása megtörtént. Az 
önkormányzattal történő elszámolás is lebonyolódott. Lehetőség van Brüsszel felé újabb 
Európai Uniós pályázat benyújtására. Minimum 6 partnert kell bevonni, az önkormányzat 
nyújthatja be a pályázatot 125 e eurós összegben. Kéri a képviselő-testületet, hogy mint 
polgármestert hatalmazza fel a pályázat benyújtásához kapcsolódó feladatok előkészítésére. 
Herendi Pétert, mint pályázat írót javasolja megbízni. A pályázatban elnyerhető összeg 
felhasználása széles kört érint, amely a község javára fordítható. Amennyiben a pályázat 
benyújtásra kerül és elfogadják előleg lehívására lesz lehetőség. Hagyományként, a 
továbbiakban is cél nyugdíjas találkozók szervezése. 
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Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 
szavazásra tette fel a határozatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 
alábbi határozatot: 
 

61/2014. (VI.26.) Kt. számú  
Határozat 
A képviselő-testület egyhangúan úgy határoz, hogy megbízza Novák Pál 
polgármestert, hogy a pályázat benyújtással kapcsolatos feladatokat ellássa, 
ennek ügyében eljárjon. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: 2014. július 15.  

 
 

62/2014. (VI.26) Kt .számú  
Határozat 
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy a pályázat benyújtása során fő partnerként 
a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesületet jelöli meg.  
 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: 2014. július 15.  
 
63/2014. (VI.26.) Kt. számú  
Határozat 
 
A képviselő-testület úgy határoz, hogy Herendi Pétert  (Szül.: Budapest 12. ker. 
1954.02.27. a.n.: Vörös Rozália) megbízza a pályázat írásával  kapcsolatos 
szakmai feladatok ellátásával. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: 2014. július 15.  

 
8.4 Novák Pál polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Apaji Pitypang 
Óvodával kapcsolatos alapítási feladatok ellátása érdekében szükség van döntéshozatalra 
az óvoda vezetőjére vonatkozóan. A vezetői beosztásra a vonatkozó jogszabályok 
értelmében pályázatot kell kiírni. Javasolja, hogy a pályázat a soron következő Az alapító 
okirathoz azonban szükség van  vezető személyi adataira is, ezért javasolja, hogy a 
képviselő-testület bízza meg Prekuta Évát (született: 1955. 06.05. Budapest, anyja neve: 
Soós Éva Erzsébet) a pályázati eljárás lebonyolításáig terjedő időtartamra legfeljebb 
azonban 2015. június 25. napjáig az Apaji Pitypang Óvoda vezetésével. Javasolja, hogy a 
soron következő képviselő-testületi ülésre kerüljön előterjesztésre a pályázati szöveg 
tervezete. 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester 
szavazásra tette fel a határozatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 
alábbi határozatot: 
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64/2014. (VI.26.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Apaji 
Pitypang Óvoda vezetői állás betöltésére pályázatot ír ki.  
A Képviselő-testület Novák Pál polgármester javaslatára megbízza Prekuta Éva 
közalkalmazottat (született 1955. június 05. Budapest, anyja neve: Soós Éva 
Erzsébet) a Dömsöd-Apaj óvoda Tagóvodája Pitypang óvoda jelenlegi vezetőjét 
az Apaji Pitypang Óvoda vezetésével a pályázati eljárás lezárásáig terjedő 
időszakra, legfeljebb azonban 2015. június 25. napjáig.  
  
Felelős:  Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
9.   Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a házasságkötések és egyéb  

családi események szolgáltatási díjairól szóló - 7/2011. (III. 28.) rendelet 
módosítása 

 
Jelenleg az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos jogszabályok Apaj Község 
vonatkozásában betartásra kerülnek. Ennek jogszabályban meghatározott tárgyi feltételei is 
adottak. Lehetőség van az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli részvételére 
anyakönyvi események kapcsán. A testület korábban úgy döntött, hogy az anyakönyvi 
események (házasságkötés, névadó) lebonyolításáért díjazást nem kér a hivatali helyiségen 
belüli események kapcsán. 
A díjazás az anyakönyvvezető részvételéhez kötődik, amelyet a közös hivatalnak kell 
kifizetni az anyakönyvvezető részére, viszont a lebonyolításért a megrendelők díjazást eddig 
nem fizettek. A díjazás részletes szabályait a rendelet tartalmazza.   
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazásra teszi fel a 
napirendet. 
 

Apaj Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
8/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete 

A képviselő-testület az Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a 
házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól szóló - 
7/2011. (III. 28.) rendelet módosítás az előterjesztésben foglaltak szerint 
egyhangúan elfogadta, egyben megbízza a jegyzőt a rendelet kihirdetésével. 
 

Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2014. (VI.26.) rendelete 

a házasságkötések és egyéb családi események szolgáltatási díjairól 
 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következő rendeletet alkotja: 
 
1. § A rendelet hatálya Apaj Község közigazgatási területén történő házasságkötési és 
házassági évfordulók, házasság megerősítésével kapcsolatos szertartások 
(Továbbiakban együtt: egyéb családi események) megünneplése kapcsán az e 
rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki. 
 
2. § (1) Az egyes anyakönyvi eljárások lebonyolítására kijelölt helyiség Apaj Község 
Önkormányzat tárgyalóterme (Apaj, Fő tér 2.). 
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(2) A házasság megkötésének és egyéb családi eseménynek hivatali helyiségen kívül, 
valamint hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításának engedélyezésére vonatkozó 
kérelmet a házasságkötés létesítésére irányuló szándék bejelentésével egyidejűleg kell 
az anyakönyvvezető előtt írásban benyújtani. 
(3) A házasság megkötésének és egyéb családi eseménynek hivatali helyiségen kívül, 
valamint hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolítását Apaj Község közigazgatási 
területén Apaj - Áporka Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője engedélyezi. 
 
3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasság 
megkötése, és egyéb családi eseményekkel kapcsolatos szertartások esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértéke 20.000-Ft. 
(2) A szolgáltatási díjat előre, legalább a házasságkötés vagy egyéb családi esemény 
kitűzött időpontját megelőző 15 nappal korábban egy összegben Apaj Község 
költségvetési számlájára kell befizetni, melyet a befizető szelvénnyel vagy annak 
másolatával igazolni kell az anyakönyvvezetőnél a házasságkötés vagy egyéb családi 
esemény időpontját megelőzően. 
(3) A házasságkötés vagy egyéb családi esemény elmaradásáról a kitűzött időpontot 
megelőzően legalább 15 nappal az érintettek kötelesek Apaj – Áporka Közös 
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét írásban értesíteni. Ebben az esetben a díjnak befizető 
számára történő visszafizetésére kerül sor az értesítés hivatalba történő érkezését követő 
30 napon belül. 
 
4. § A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül hivatali helyiségben történő 
házasságkötésnél és egyéb családi eseményeknél közreműködő anyakönyvvezetőt 
15.000-Ft díjazás illeti meg. Ha azonos napon több eseménynél működik közre a díja 
10.000-Ft/esemény. 
 
5. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az At., valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 
rendelkezései irányadók. 
 
(2) A rendeletet évente, az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadásával 
egyidejűleg felül kell vizsgálni. 
 
6. § Ez a rendelet 2014. július 01-én lép hatályba. 
 

Novák Pál sk. 
polgármester 

dr. Barcsai Antal sk. 
jegyző 

 
Kihirdetve Apaj Község Önkormányzat épületének hirdetőtábláján 2014. június 26-án. 

dr. Barcsai Antal 
jegyző 

 
Novák Pál ismerteti a 2014. évben megrendezendő Falunap programját. A Falunap Apaj 
községben 2014. július 25-26-27-én kerül megtartásra.  
A képviselő-testület a Falunap megtartásával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette, azt 
jóváhagyta.  
 
Novák Pál polgármester további hozzászólások nem lévén megköszönte mindenkinek az 
ülésen való részvételt, majd az ülést 19.32 perckor bezárta. 
 

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

 
 Gábor László alpolgármester 

Jegyzőkönyvi hitelesítő 


