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Jegyzőkönyv

Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án 17oomegtartott
testületi üléséről.
Ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme
2345. Apaj, Fő tér 2.
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Gábor László alpolgármester, Bán Péter képviselő,
Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Turán Gábor képviselő, dr. Barcsai Antal jegyző.
Molnár Ferencné a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület elnöke, Prekuta Éva Pitypang Óvoda
vezetője, Fodor Pálné belső ellenőr.
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, dolgozókat és meghívott
vendégeket megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen 1 fő hiányzik
Szebellédi Mihály igazoltan van távol, így határozatképes. A belső ellenőr jelentését első
napirendként szeretné tárgyalni.
Novák Pál polgármester: Elmondta, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokat ki
szeretné egészíteni és a sorrenden is változtatni szeretne. Elsőként a belső ellenőri jelentést
szeretné tárgyalni. Egyéb napirendi pontot még két ponttal szeretné kiegészíteni. Az egyik
pont a közétkeztetéssel kapcsolatos a beszállító cég megkereste az önkormányzatot, mert 5
%-os emelést szeretne elfogadtatni. A másik pont a szolgáltatóház IV. üzlethelyiségének
bérlésére érkezett kérvény tárgyalása.
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a fent megtett kiegészítésekkel
együtt.
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.
67/2014. (VIII.28.) Kt.számú
Határozat

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1.Belső ellenőri jelentés és az intézkedési terv elfogadása
2.Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről.
2.1.Beszámoló az Általános Iskolai beruházás helyzetéről
2.2.A TÁMOP-3.1.4-B-13/1 „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt
intézményfejlesztési modulja az apaji Arany János Általános Iskolában- tájékoztató
3.Beszámoló az Apaj Nonprofit Kft. megalakulása utáni eseményekről
4.Dömsöd-Apaj Óvoda Tagóvodája Pitypang Óvoda beszámolójának elfogadása
5.Apaj Község Önkormányzat átfogó értékelése a 2013. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
6.Jegyzői beszámoló az Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
tevékenységéről
7.2014. évi költségvetési rendelet módosítása
8.Belső ellenőri jelentés és az intézkedési terv elfogadása

9.Egyebek
9.1.”Aktív nyugdíjasok hálózata az Európai Unióban” Európai Uniós pályázattal
kapcsolatos teendők
9.2.Baranyi Kft. díjemelési javaslata
9.3.Üzlethelyiség bérlésével kapcsolatos kérvény tárgyalása
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

1.Belső ellenőrzési intézkedési terv
Novák Pál polgármester: Jegyző úr elkészítette az intézkedési tervet, ami kiküldésre került.
Sajnos a belső ellenőri jelentésből kiderült, hogy az előző intézkedési tervből a bélyegző és a
kulcsnyilvántartáson kívül más feladat nem készült el. A feladatok végrehajtásáról dr. Nagy
Dávid volt jegyző nem gondoskodott.
Átadja a szót Fodor Pálné belső ellenőr asszonynak.
Fodor Pálné belső ellenőr: Nem volt vezetve az előirányzat nyilvántartás. 3 db
rendeletmódosításnak kellett volna elkészülnie, ezek nem történtek meg. Nem ért egyet a
belső ellenőr a Jegyző úr által készített intézkedési terv utolsó mondatával: „A belső
ellenőrzési jelentés intézkedési terv összeállítását csak igen kis mértékben igényelte, azok
teljesülése az Önkormányzat gazdálkodására nem gyakorolnak jelentős hatást.”
Jól értelmezte, hogy a belső ellenőri jelentés nem ment ki a képviselő-testület tagjainak, csak
az intézkedési terv. Az egy dolog, hogy el kell készíteni a hiányzó szabályzatokat, és a
meglévőket aktualizálni kell. A jegyző feladata a szabályzatok elkészítése. Ha kijön az ÁSZ
vizsgálódni és a leltártól kezdve mindent rendben talál, de ha nincsenek leszabályozva,
akkor a munkát nem értékeli. Sajnos így végzik a vizsgálatokat.
Nagyon lényeges és tavaly az előző jegyzőnek mintákat küldött a szabályzatokra és ennek
ellenére nem készültek el.
Novák Pál polgármester: Szóban dr. Nagy Dávidtól azt a tájékoztatást kapta, hogy
készülnek ezek a szabályzatok.
Fodor Pálné belső ellenőr: Nem találja a dolgozók által aláíratott megismerési
dokumentumokat, a dátumok sem stimmelnek. A szabályzatokra pontosan rá kell írni, hogy
mikortól hatályos. Az aláírási rend nem lett leszabályozva, módosítva. Tavaly december 31vel nem készült leltár, ez adja a megbízható vagyoni képet az önkormányzatról. Teljes körű
vagyoni leltárra gondol, nem csak a tárgyi eszközökre a vevői szállítói tartozásokra is. A
kötelezettségvállalást az Ecostat program kezeli, ott volt a programban csak ki kellett volna
nyomtatni, de így nem lehet ellenőrizni, ha nincs valami kinyomtatva. Elhiszi, hogy drága a
papír, de mivel nincs kinyomtatva, ez így olyan mintha nem lenne. Nem volt lejelentve a
telefon és a reprezentáció nem elég a főkönyvben szerepeltetni.
A dolgozókkal folytatott beszélgetés során derült ki, hogy nem lettek tájékoztatva a belső
ellenőri jelentésről és nem kaptak tájékoztatást az intézkedési tervről sem.
Szomorúan állapította meg, hogy az előző vizsgálat óta nem sok minden történt és ez teljes
mértékben jegyzői feladat.
Novák Pál polgármester: Szeretne néhány pontnál határidő módosítást kérni, mert a
határidők nagy része 2014. december 31-re lett meghatározva. Azokra a pontokra gondolt,
ahol a Jegyző úrnak kell a megfelelő szabályzatokat elkészíteni, mivel a minták
rendelkezésünkre állnak, vagy ha mégsem, akkor belső ellenőr Asszony újra meg tudja
küldeni a mintákat. Itt a testület előtt szeretné megkérni a Jegyző urat, hogy a hátralévő erős
hónapban ezeket a szabályzatokat készítse el. Már csak azért is, mert október 12-én
választások lesznek. A hibák kijavításában a jegyzőnek van a legnagyobb szerepe, mert a

dolgozókat neki kell instruálni, illetve ellenőrizni, hogy ezek a hibák javítva vannak-e,
lesznek-e. A szabályzatok elkészítését mindenképpen szeptember 31-ig szeretné a
testülettel jóváhagyatni.
Van-e valakinek kérdése?
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 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött.

68/2014. (VIII.28.) Kt.számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Belső Ellenőri
jelentést és az az alapján készült intézkedési tervet, azzal a módosítással, hogy
az intézkedési tervben foglalt szabályzatok 2014. szeptember 30-ig készüljenek
el.
Felelős: dr. Barcsai Antal
Határidő: 2014. szeptember 30.
2. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről
Novák Pál polgármester: Az OTP Bank-tól megkaptuk a 2 millió forintos folyószámlahitelt,
amit a működési célra is felhasználhatunk.
A mai napon megérkezett a bírósági végrehajtótól a levél, melyben az Artisjus Jogvédő Kftnél fennálló 470 e Ft tartozásunkat akarják behajtani. Inkább pénzbehajtó cégnek nevezné
az Artisjus Kft-t. Perköltséggel együtt. 660 e Ft-nál tartunk.
Sajnos ez is az el nem végzett feladatok egyike, amit dr. Nagy Dávid jegyzőnek kiadott már
korábban, hogy vegye fel a kapcsolatos a jogvédő irodával, mert ezeken a rendezvényeken
az önkormányzatnak nem keletkezett bevétele, így nem tartjuk jogosnak, hogy felszámítanak
jogdíjat. Az ígérettel ellentétben ez sem történt meg.
A mai napon ezt Jegyző úrral átbeszélték és felkérte, hogy vegye fel a kapcsolatot a
végrehajtóval.
2.1.Beszámoló az Általános Iskolai beruházás helyzetéről
Novák Pál polgármester: Az iskolai beruházásnál a festés, burkolás zajlik, a vizesblokkhoz
a szerelvények megérkeztek. Az első héten még nem tudják használni a tanulók a
mosdókat, de azon dolgoznak, hogy minél előbb birtokba vehessék.
Az építkezés során segítséget kaptunk a VALÉP KFT részéről. Valkai Tamás
cégtulajdonosnak külön köszönet a gépek biztosításáért. Köszönet illeti azokat az apaji
dolgozókat, lakosokat akik társadalmi munkát végeztek.
A beruházáshoz pénzügyi támogatást nyújtott a Kőbánya Center Kft. részéről Kovács Béla úr
300.000,- Ft értékben, az OBO Bettermann Hungary Kft. 300.000,- Ft értékben. Támogatást
nyújtott az apaji „Iskolánkért, Gyermekeink Jövőjéért Egyesület” 100.000,- Ft értékben
csempe vásárlás céljára.
Itt szeretnék köszönetet mondani azon dolgozóinknak, akik nagyon sok túlórával, szombati
napjaik feláldozásával tettek azért, hogy alig 3 hónap alatt felépülhessen ez az épületrész.
Köszönet a kisszámú, de nagyon lelkes társadalmi munkásoknak is, akik szintén
hétvégéjüket ajánlották fel az iskola érdekében. Elmondhatjuk, hogy egy modern vizesblokk

és öltöző várja gyermekeinket, még akkor is, ha 100 %-osan nem készül el szeptember 1.re. Szeptember 15-re már használhatóak lesznek a vizesblokkok.
A kivitelezés nem csúszott, de a technológiai időket be kellett tartanunk. Beépítésre kerültek
az új szárnyba a korszerű nyílászárók. Álmennyezet került megépítésre modern LED-es
világítással, amelyek automatikusan kapcsolódnak, ha belép valaki egy adott helyiségbe. A
fűtés padlófűtéssel került kivitelezésre és az új szárny megfelelő hőszigeteléssel lett ellátva.
Fontos megemlíteni, hogy a beruházás a „Zöld Iskola program”-hoz igazítva lett tervezve és
kivitelezve.
Itt szeretne meghívni mindenkit az augusztus 31-én délután 5 órakor kezdődő tanévnyitó
ünnepségre, melynek keretén belül egy ünnepélyes szalagátvágással átadásra kerül a
megépített, felújított vizesblokk és tornatermi öltöző. Szeretettel várok és várunk mindenkit
és a tanévnyitó alkalmával meg lehet tekinteni a beruházást.
2.2.A TÁMOP-3.1.4-B-13/1 „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt
intézményfejlesztési modulja az apaji Arany János Általános Iskolában- tájékoztató
Novák Pál polgármester: Az Arany János Általános Iskola 2014. szeptember 1-től elnyerte
az ÖKO iskola címet, amit elsősorban a ZÖLD ISKOLA programunk alapján készült
munkatervnek és a FONTOS AZ ERDŐNK programnak köszönhető. Nagyon sok munka van
az ismertetett programok és az elnyert cím elérése mögött. Nagyon büszkék lehetünk, mert
1600 iskola közül az első százban szerepel a mi kis iskolánk. Ebből is látszik: ZÖLDBEN
NAGYOK VAGYUNK!
Iskolánk szeptember 1-től az OFI partneriskolája. Ezt a kitüntető címet összesen 126 iskola
kapta meg az országban.
Az Általános Iskolánk a dömsödi Gróf Széchenyi István iskolával együtt tagiskolaként nyújtott
be pályázatot és nyert el fejlesztési támogatást a TÁMOP 3.1.4-B-13/1 „Köznevelés az
Iskolában” projekt keretén belül.
A projekt keretében tartott rendezvényen Pailinger István tagiskola vezető mutatta be a
projekt fő részeit, fejlesztési területeit.
A rendezvényen Nagy Zsuzsanna, Járási Tankerület Igazgató Asszony a két iskola
együttműködését, annak fontosságát emelte ki és ezzel kívánt sikeres tanévet a következő
esztendőre.
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el sem a
TÁMOP-3.1.4-B-13/1 „Köznevelés az iskolában” című kiemelt projekt ismertetéséhez, sem a
polgármesteri beszámolóhoz kapcsolódóan, ezért Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a beszámolót és az ahhoz kapcsolódó határozati javaslatot.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött.

69/2014. (VIII.28.) Kt.számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között eltelt
időszakban megtett polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolót és az annak
során elhangzott projekt ismertetését egyhangúan elfogadja és egyúttal
felhatalmazza Novák Pál polgármestert, hogy a beszámoló keretében ismertetett
ügyeket az elhangzottaknak megfelelően intézze.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

3. Beszámoló az Apaj Nonprofit Kft. megalakulása utáni eseményekről
Novák Pál polgármester: Ismertette a Testülettel, hogy már különálló bankszámlaszámmal
rendelkezik a Kft., amelyre már történt pénzeszköz átadás is az önkormányzat részéről, tagi
kölcsönként az aktuális számlák kiegyenlítésére. Ennek mértékére a testület a
megalakuláskor 1,5 millió Ft-ot hagyott jóvá. A számlák kiegyenlítésére további 720 ezer Ftot kellett átvezetni, melyet a pénzügyi bizottság elnökével egyeztetve tett meg, s melyhez
kéri a testület utólagos jóváhagyását. Természetesen nem ez a fő cél, hanem az hogy a Kftnek legyenek saját bevételei is.
Itt szeretné elmondani, hogy amit - mint Önkormányzat - az OTP-től kaptunk 2 millió forintos
folyószámlahitel- keretet abból 1 millió forintot fűtőanyag vásárlásra el lehet költeni belőle.
Ezt meg is tette az önkormányzat. A Kft-től vásároltunk fa aprítékot az Önkormányzat és
Intézménye(i) téli tüzelő ellátásának – legalábbis ennek egy részének - megoldása céljából.
A mai napon állapodott meg Nagy Zsuzsannával tankerület vezetővel, hogy az iskola téli
tüzelőjének beszerzése terhére 300.000,- Ft értékben a Nonprofit Kft-től vásárol a KLIKK
faaprítékot.
Ezekből a bevételekből (is) vásárolja a Kft. az iskolai beruházáshoz szükséges anyagokat,
amiknek az áfá-ját vissza tudja igényelni.
A Kft. könyvelése is megkezdődött külön könyvelő programon, amit Baski Zsuzsanna
pénzügyi vezető végez.
A Kft. beindulása nagyon sok feladatot rótt a hivatali dolgozókra is, amit külön köszön
mindenkinek.
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, ezért Novák
Pál polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött.

70/2014. (VIII.28.) Kt.számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apaj Nonprofit Kft
megalakulása utáni eseményekről szóló polgármesteri beszámolót és a
pénzeszköz átadását 720 ezer Ft mértékben egyhangúan elfogadja és
felhatalmazza Novák Pál Polgármestert, hogy az Apaj Nonprofit Kft. ügyeit a
beszámolóban elhangzottak szerint intézze.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
4. Dömsöd- Apaj Óvoda Tagóvodája Pitypang Óvoda beszámolójának elfogadása
Novák Pál polgármester: Kérdezte a Testület tagjait, hogy az előzetesen kiküldött anyaggal
kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Ez az utolsó olyan beszámoló, amelyen a DömsödApaj Óvoda Tagóvodájaként szerepel a Pitypang Óvoda, mert 2014. szeptember 1-től újra
önállóan működik az óvodánk. Alapító Okirata elkészült és elfogadásra került, a törzsszámát
megkapta, OM azonosítója már megérkezett, a KGR, KIR, és egyéb azonosítók is meg lettek

igényelve. Bankszámlaszáma is különálló, mely szintén az OTP banknál került megynyitásra,
hogy az önkormányzati terminálról utalesz.
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 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött.

71/2014. (VIII.28.) Kt.számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd-Apaj Óvoda
Tagóvodája - Pitypang Óvoda – beszámolóját az előző évben végzett
tevékenységéről egyhangúan elfogadja.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
5. Apaj Község Önkormányzat átfogó értékelése a 2013. évi Gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Novák Pál polgármester: Egyenlőre a Gyermekjóléti intézmény közös marad Dömsöddel,
nincs szándék egyik részről sem a megszüntetésre, csak ha törvényi okokból kerül rá sor.
Ennek oka, hogy a személyes gondoskodást nyújtó alapellátást az Önkormányzat a
napközbeni ellátást nyújtó intézményeken keresztül biztosítja. E feladatai ellátásához
társulásban működteti a Dömsöd-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatot.
A változásokat elnézve lehet, hogy ez sem marad hosszú távon közös fenntartású
intézmény. Az apaji Képviselő-testületet Gábor László, Miklósné Domin Zsuzsa és Novák
Pál képviseli a társulásban, míg a Dömsödieknek eggyel több tagja van, tehát a döntésekbe
nem sok beleszólása van Apajnak. Nem ért egyet a családsegítő kollégák munkájával, mert
szerinte sokkal szigorúbban kellene eljárni a felelőtlen szülőkkel szemben a gyermekek
védelmének érdekében.
Kérdezte, hogy az előzetesen írásban kiküldött beszámolóval kapcsolatban van-e valakinek
kérdése?
Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás a napirenddel kapcsolatban
nem hangzott el, ezért Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött.

72/2014. (VIII.28.) Kt.számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd községgel közösen
működtetett Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló átfogó értékeléssel kapcsolatos 2013. évi beszámolóját
elfogadja.

Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
6. Jegyzői beszámoló az Apaj-Áporka Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
tevékenységéről
Novák Pál polgármester: Nem adja meg a szót, dr. Barcsai Antal jegyzőnek – annak
ellenére, hogy tudja, hogy készült beszámolóval - mert nehéz arról a munkáról beszámolót
előadni, amit nem ő végzett, amiről egyébként most derülnek ki a hiányosságok. Ezt a Belső
ellenőr által végzett vizsgálat is kimutatta ezt Polgármester is látja most már. Áporka a
vezetői hivatal szerepét nem tudja, nem képes betölteni. Ugyan olyan kis hivatal, mint az
apaji hivatal, nincs meg az a megfelelő vezetői tapasztalattal rendelkező dolgozói állománya,
aki irányíthatná a mi dolgozóinkat is és a saját dolgozói állományukat is. Az általuk vállalt
szerepet nem tudták ellátni, ezt Kovács Tibor polgármester úrnak jelezte. Kéri a testület
tudomásulvételét, hogy érdemi beszámoló nem készülhet az elmúlt egy év jegyzői
munkájáról és ez természetesen nem dr. Barcsai Antal jegyző hibája.
Mind amellett, hogy sorba derülnek ki a jegyzői hiányosságok, ezen felül még az nehezíti a
kolléganők munkáját, hogy Nagy Dávid mielőtt leköszönt minden önkormányzati kódot
lemondott. Az önkormányzatnak vannak különböző kötelező jelentései, amelyeket
rendszeresen le kell adni programokon keresztül. Ezekhez a programokhoz különböző kódok
tartoztak. Nagy Dávid ezeket a kódokat visszamondta, így gyakorlatilag a kolléganők nem
tudták leadni a kötelező jelentéseket. Mindenhol azt a választ kapták, hogy lemondták az
eddigi kódokat. Az volt még benne a szép, hogy ezt senkivel sem közölte. Azóta már sikerült
néhány kódot megújítani, de még mindig vannak olyanok, amiket a Jegyző úrnak újra meg
kell igényelni.
Itt szeretné kérni a Jegyző urat, hogy a választásokig a kollégákat ne terhelje plusz
feladatokkal, mert a kolléganők eléggé el lesznek foglalva. Két pályázattal kell elszámolnunk,
az iskolai beruházás elszámolása, építési napló, használatbavételi eljárás bonyolítása,
amiknek október 12-re le kell zárulnia. Sokkal nagyobb önálló jegyzői munkát kér és vár el.
Kéri a Jegyző úr támogatását és segítségét a Nonprofit Kft. jogi feladataival kapcsolatban
segítsen a Polgármesternek, ezzel már nem szeretné terheli a kolléganőket. A Kft-ben
dolgozó kollégák munkaköri leírásait is el kell készíteni, hogy mindenki pontosan tudja mi is a
feladata és mi alapján lehet számon kérni a munkát. Erre 15 nap áll rendelkezésre.
Szeptember 30-ig az összes önkormányzati dolgozónak is készüljön el a munkaköri leírása.
Üljenek le együtt a munkaköri leírások egyeztetésére és utána történjen meg az aláírás. Kéri
a jegyzői munkakör jóval pontosabb meghatározását is.
Szeretné, ha visszatérne az a hivatali rend, ami dr. Vörös Andrea és dr. Bencze Zoltán
időszakában volt. Sajnos mostanában elég sok belső konfliktus és feszültség volt a
hivatalban, és ez abból adódik, hogy nincsenek a feladatok pontosan leosztva és
meghatározva. Fontosnak tartja, hogy erről a testületet is tájékoztassa, mert látniuk kell,
hogy mivel küzd a hivatal, itt sem fényes minden. Igyekszünk rendbe tenni a dolgokat.
Belső ellenőr Asszony felajánlotta segítségét és kéri Jegyző urat, sőt ragaszkodik hozzá,
hogy kérje a segítségét. A szabályzatok elkészítéséhez is, a munkaköri leírások
elkészítésénél is, kinek milyen munkakör adható. Nem szeretné, ha még egy ilyen belső
ellenőri beszámoló készülne.
Itt ezt a napirendi pontot le szeretné zárni és egyben átnevezi jegyzői beszámolóból jegyzői
feladatokat meghatározó napirenddé.
Novák Pál polgármester: A napirendi pont lezárása előtt még egy feladatot szeretne
Jegyző úrnak adni. Valamelyik nap beszélték az Iskola közben lévő ingatlan adás-vételi

szerződés tervezetét készítse el. Még választások előtt tulajdonba szeretné ha az
önkormányzat tulajdonába kerülne, ezért minél előbb alá szeretné írni a szerződést.
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 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött.

73/2014. (VIII.28.) Kt.számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apaj-Áporka Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló Jegyzői beszámolót - a
Novák Pál polgármester által a jegyző részére meghatározott feladatok
vonatkozásában tett kiegészítésekkel együtt – egyhangúan elfogadja.
Felelős: Novák Pál polgármester
dr. Barcsai Antal jegyző
Határidő: azonnal
7. 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Novák Pál polgármester: A hatályos előírások alapján a költségvetési Rendeletünket
három alkalommal szükséges módosítani a költségvetési év folyamán. Ez az előterjesztés a
második módosítás ez évben. Felkéri Baski Zsuzsanna pénzügyi vezetőt mondja el miért
szükséges a módosítás.
Baski Zsuzsa pénzügyi vezető: Tulajdonképpen előirányzat módosításról van szó. Az új
könyvelési rendszer szerint a teljesítés nem lehet több mint az előirányzat. A kincstár minden
hónapban kiközli a támogatások mértékét és ennek egyeznie kell a költségvetési
rendeletünkkel.
Novák Pál polgármester: Az Önkormányzatunk finanszírozása rettentően alacsony, akár
három hónapon keresztül is alacsonyabb, mint a kötelező kiadásaink. A rezsiköltségek
kifizetésére sokszor nem jut pénz, azt várják el tőlünk, hogy saját bevételből tegyük hozzá a
szükséges összeget, hogy a számláinkat ki tudjuk egyenlíteni. Saját bevétel pedig mint
tudjuk csak nagyon minimális.
Mivel a napirendi ponthoz több kérdés hozzászólás a testület tagjai részéről nem érkezett
Novák Pál polgármester szavazásra bocsájtotta az előterjesztést.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással megalkotta a
következő rendeletet:
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (V.29.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2014. szeptember 14.
A rendelet hatályba lép: 2014. szeptember 15.

Apaj Község Önkormányzata Képviselőtestületének
9/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (V. 29.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, valamint
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt jogkörében, a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény)
alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2014. (V. 29.) önkormányzati rendeletének (a
továbbiakban: Kr.) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„2. § (1) Az önkormányzat a 2014. évi költségvetési
a) Bevételeinek főösszegét

116.812 eFt-ban

azaz száztizenhatmillió - nyolcszáztizenkettőezer forintban,
b) Kiadásainak főösszegét

116. 812 eFt-ban

azaz száztizenhatmillió-háromszázhuszonötezer forintban
állapítja meg.”
2. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Novák Pál
Polgármester

dr. Barcsai Antal
jegyző

8. Egyebek
8.1.”Aktív nyugdíjasok hálózata az Európai Unióban” Európai Uniós pályázattal
kapcsolatos teendők
Novák Pál polgármester: Ez az önkormányzat pályázata, aminek társ pályázója a
Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület. Szeptember 1-én kell benyújtani a pályázatot, több
külföldi civil szervezetet próbáltak és próbálnak bevonni a pályázatba.
A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette ebben a napirendi pontban határozatot nem
hozott.

8.2.Baranyi Kft. díjemelési javaslata
Novák Pál polgármester: A Baranyi Kft. megkereste az önkormányzatot, hogy 2014.
szeptember 1-től 5 %-kal emeli az étkezési díjakat. Döntésüket nagyban befolyásolja a
törvényi változás. Magyar Közlönyben megjelent Étrend változtatással kapcsolatos
kötelező módosításokat kell végrehajtaniuk. Ez elég nagy gondot okoz a beszállítóknak is
EMMI rendelet. Az emberi erőforrások minisztere 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a
közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról a Magyar Közlöny
2014. évi 61. számában jelent meg. Ebben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény 247. § (2) bekezdés sz.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva rendelkezett a közétkeztetés vonatkozáséban felhasználható
élelmiszerekről és egyéb járulékos élelmiszer- adalék anyagokról. E rendelet alapján
készült el – az alábbiak szerinti részletezéssel – a nyersanyag-norma emelését
indítványozó tervezet.
5 %-os emelés:
iskola Tízórai 139Ft.
Ebéd
614Ft.
Uzsonna 139Ft.

óvoda T 110Ft.
E 559Ft.
U 110Ft.

felnőtt 720Ft.

Novák Pál polgármester: További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet:
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással megalkotta a
következő rendeletet:
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
A gyermekintézményekben fizetendő étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló 10/2012.(III.12.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2014. szeptember 01.
A rendelet hatályba lép: 2014. szeptember 01.

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (VIII.28.) rendelete
A gyermekintézményekben fizetendő étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 7/2007.
(VIII.31.) rendelet módosításáról
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. törvény 115.§ (3)
bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a gyermekintézményekben fizetendő étkezési
térítési díjak megállapításáról szóló 7/2007. (VIII.31.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja
1.§
(1) A rendelet 1.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§ (2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátások intézményi térítési díjának mértékét a
képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:
Iskolás gyermek
térítési díja
- ebéd
- tízórai
- uzsonna
Egész napos étkezés
Óvodás gyermek
térítési díja
- ebéd
- tízórai
- uzsonna
Egész napos étkezés
Felnőtt étkezők térítési
díja

Térítési díj (Ft/adag)
614
139
139
892
Térítési díj (Ft/adag)
559
110
110
779
720
2.§

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 7/2007.(VIII.31.) rendelet 1.§ (2) bekezdése,
továbbá a 4/2012.(I.27.); 10/2012.(III.12.) rendelet hatályát veszti.

Novák Pál sk.
polgármester

dr. Barcsai Antal sk.
jegyző

A rendelet kihirdetve Apaj Község Önkormányzat épületének (2345 Apaj, Fő tér 2.) hirdetőtábláján
2014. szeptember 01.

dr. Barcsai Antal
jegyző
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8.3.Üzlethelyiség bérlésével kapcsolatos kérvény tárgyalása
Novák Pál polgármester: Pálné Répás Kamilla kiskunlacházi lakos a szolgáltatóház IV.
üzletét virágbolt céljára szeretné bérbe venni. A helyiséget 2014. október 1-től bérbe
adjuk az 5/2002.(IV.23.) önkormányzati rendelet szerint.
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 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött.
73/2014. (VIII.28.) Kt.számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Pálné Répás
Kamilla (2340. Kiskunlacháza, Bethlen Gábor u. 42. sz. lakos) 2014. október 1-től a
14/4 hrsz. ingatlan 4/4-es üzlethelyiségét virágüzlet céljára bérbe vegye.
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. Barcsai Antal
jegyző

Gábor László
alpolgármester, képviselő
Jegyzőkönyvi hitelesítő
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