Apaj Község Önkormányzata
2345. Apaj, Fő tér 2.

Jegyzőkönyv
Készült Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 13-án
megtartott üléséről

Megalkotott rendeletek:
1/2015.(II.16.) az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete
2/2015.(II.16.) földadóról
3/2015.(II.16.) a gépjárműadó törvény hatálya alá nem tartozó egyéb járműadóról
4/2015.(II.16.) az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások lakbéréről és helyiségek bérleti díjáról
Hozott határozatok:
1/2015. (02.13.) Kt. számú határozat
2/2015. (02.13.) Kt. számú határozat
3/2015. (02.13.) Kt. számú határozat
4/2015. (02.13.) Kt. számú határozat
5/2015. (02.13.) Kt. számú határozat
6/2015. (02.13.) Kt. számú határozat

Jegyzőkönyv
Készült, Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 13-án 1600
megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye:

Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme
2345. Apaj, Fő tér 2.

Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Gábor László alpolgármester, Bán Péter képviselő,
Fazekas István képviselő, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Molnár Ferencné
képviselő, Őrsi Sándor képviselő, Prekuta Éva óvodavezető.
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a
Képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő egy kicsit
késni fog, de jön, így határozatképes a testület. Javasolja a meghívóban kiküldött napirend
elfogadását.
Közigazgatási Hivatal utasítása alapján a jegyző helyettesítését a titkárság-vezető és
igazgatási főelőadó kolléganő látja el. A jelenlegi közös önkormányzati hivatal SZMSZ-e
illetve megállapodása több ponton nem felel meg az Ötv. előírásainak, így az új jegyző
kinevezése után módosítani kell azokat.
Novák Pál polgármester: Molnár Ferencé képviselőt javasolja jegyzőkönyvi hitelesítőnek.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a javaslatot:
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött a
jegyzőkönyvi hitelesítő személyéről:
1/2015. (02.13.) Kt. számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Ferencné képviselőt jelöli a
testületi jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

Novák Pál polgármester ismertette a napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint és az
alábbi kiegészítéseket tette:
Az 1-es napirendi pontot
1.8.Közfoglalkoztatási program ellenőrzéséről tájékoztató
Az 5-ös napirendi pontban
A képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása
Az egyebek napirendi pontot három ponttal szeretné még kiegészíteni:
8.3. Védőnői ellátás felülvizsgálata
8.5. SZMSZ és Együttműködési megállapodás módosításának kezdeményezése
9.5. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagságának módosítása
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a napirendi pontokat a megtett kiegészítésekkel.
2

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.
2/2015. (02.13.) 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
1.1.Vis Maior pályázat benyújtása
1.2.Belvízvédelmi megbeszélés
1.3.Tervezői egyeztetés belvízvédelemről
1.4.Rádió riport a belvízvédelemről
1.5.Könyvelői megbízás adása
1.6.Tájékoztató a Kormányzati szervek által kiadott Önkormányzati határidős feladatokról
1.7.Pénzügyi vezetői mulasztásokról tájékoztató
1.8 Közfoglalkoztatási program ellenőrzése
2.Apaj Község Önkormányzata 2015. évi hitelképességének megállapítása
3.Apaj Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének előterjesztése
4.Tájékoztató a volt polgármester asszony szabadság-megváltási kérelméről
5.Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása
6.A kunszentmiklósi Tűzoltóság kérelmének ismertetése
7.Járműadó és földadó rendeletek szükséges módosítása
8.Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások lakbéréről és helyiségek bérleti díjáról
szóló 11/2014. (IX.25. )sz. rendelet módosítása
9. Egyebek
9.1.Közkút bontásának elrendelése
8.2.Szociális Tűzifa kiosztásáról egyeztetés
9.3.Védőnői ellátás felülvizsgálata
9.4.SZMSZ és együttműködési megállapodás módosításának kezdeményezése
9.5.Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagságának módosítása
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Előadó: Novák Pál polgármester
1.1.Vis Maior pályázat benyújtása
Novák Pál polgármester: EBR 42-be vis maior pályázatot adunk be, amire még
megközelítőleg 40 nap áll a rendelkezésünkre. Négy évvel ezelőtti pályázatunkat
elutasították mindenféle komolyabb indok nélkül, pedig 800 e Ft-ot költöttünk védekezésre.
(Megérkezett Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő)
Novák Pál polgármester a jegyzőkönyv részére megállapítja, hogy a képviselő-testület
teljes létszámmal jelen van a testületi ülésen.
1.2.Belvízvédelmi megbeszélés
Novák Pál polgármester: A honlapon olvasható, hogy III. fokú belvízvédelmi készültséget
rendelt el Apajon. December óta több levélben kért segítséget a katasztrófavédelmi
szakemberektől. A negyedik levél hozta meg a hatást, mert felhívta a Megyei
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Katasztrófavédelmi Vezető, hogy intézkedni fog. Január elteltével még mindig nem történt
semmilyen intézkedés, így meghívót küldött ki az érintett hatóságoknak. A múlt hétre
összehívott megbeszélésen az érdi Katasztrófavédelemi Kirendeltség, a Ráckevei Járási
Hivatalvezető, a PENTA Kft, a Bácsvíz Zrt, a Prímagáz Zrt, a Kormányhivatal Vis-maior
ügyintézője, a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a KDV-VIZIG III.
Szakaszmérnöksége vettek részt.
Ismertette a több órás megbeszélésen elhangzottakat, ahol kiderült, hogy a
katasztrófavédelem semmit nem csinál, csak az ellenőrzést végzi. A KDV-VIZIG
munkatársának egyik fontos észrevétele az volt „minek költöztünk ide és miért építkeztünk
itt?” Ezt a kérdést eléggé felháborítónak tartja és ez nem válasz a segítségkérésre.
Gyakorlatilag mindenki feltette a kezét, hogy nem ő a hibás és nem tud segíteni. Ennek a
megbeszélésnek az lett a vége, hogy a Járási Hivatal vezetője kérte, két órás gitt rágás után,
hogy mondják meg, mit tehet a Község. A szakemberek javaslata megegyezett Apaj
belvízvédelmével kapcsolatban a Polgármester által tett javaslattal. Az elmúlt napokban az
önkormányzat által tett eredményes védekezéseket minden tanya gazda pozitívan értékelte.
1.3.Tervezői egyeztetés belvízvédelemről
Novák Pál polgármester: A vízügy elmondása szerint, addig nem tud tanácsot adni, amíg
nincs meg a vízvédelmi tervünk. Ezért tárgyalásokat kezdett a DAKÖV ügyvezető
igazgatójával a terv készítéséről és árajánlatot kért a törvényi előírások szerint elkészülő
vízvédelmi tervhez.
1.4.Rádió riport a belvízvédelemről
Novák Pál polgármester: A Dabas rádió, polgármesteri percek című reggeli élő adásában
válaszolt a feltett kérdésekre, köztük a lakosságot érintő egyik legfontosabbra a belvíz
helyzettel kapcsolatosra is.
1.5.Könyvelői megbízás adása
Novák Pál polgármester: Az előzetes beszélgetésben említett, az Önkormányzatnál
kialakult helyzet miatt – vezető pénzügyi előadó felmondása - külsős könyvelő megbízása
vált szükségessé, aki elvállalta a feladatot a költségvetési rendelet elkészítésére.
1.6.Tájékoztató a Kormányzati szervek által kiadott Önkormányzati határidős
feladatokról
Novák Pál polgármester: Az önkormányzat három elmarasztaló levelet kapott jegyzői és
pénzügyi vezetői mulasztásokkal kapcsolatban, a Magyar Államkincstártól a
Kormányhivataltól, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. Az EBR 42 rendszerben nem
lettek elküldve a jelentések. A február 5-ig küldendő PM INFO benyújtása is elmaradt.
Késve fogjuk teljesíteni kötelezettségeinket, melyekről tájékozattuk a központi szerveket és
kértük megértésüket a már fentebb említett helyzet miatt.
Az új Szociális Rendelet megalkotásának határideje február 28, melynek a törvényességi
felügyeletre, előzetes véleményezésre, való beküldésének határideje február. 5 lett volna.
Ennek jegyző hiányában a hivatal nem tett eleget.
Segélyezési formák változnak meg, átkerülnek egyes szociális támogatások a járási
hivatalhoz. Az önkormányzatnak a helyi szociális rendelet szigorítására lesz lehetősége.
Helyi rendelettel kell szabályozni a gyermekétkeztetést is.
A Kincstár felé benyújtott Önhiki pályázat elszámolását áprilisig teljesítenünk kell.
A szociális tűzifa pályázatunkra megítélt összeget vissza kell fizetnünk, erről az egyebekben
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majd részletesen beszélek.
A fent említett hiányosságok miatt finanszírozási megvonás várható.
1.7.Pénzügyi vezetői mulasztásokról tájékoztató
Novák Pál polgármester: Tájékoztatás az 1.6 pontban erről is megtörtént.
1.8. Közfoglalkoztatási program ellenőrzéséről tájékoztató
Novák Pál polgármester: A mai napon a Belügyminisztérium és a Munkaügyi Hivatal
munkatársai
ellenőrzést
végeztek
a
jelenlegi
közfoglalkoztatási
programban
foglalkoztatottakkal kapcsolatban. A BM munkatársa elmondta, hogy a többi település előtt
pozitív példaként említi az Apajon történő közfoglalkoztatás hasznos, értelmes
kihasználását.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot:
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
3/2015. (02.13.) 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 2015. évi hitelképességének megállapítása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Az önkormányzat 2015 évi hitelképességének megállapításával
kapcsolatos előterjesztés átbeszélése után tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a
költségvetési rendelet elfogadása előtt, a törvényi kötelezettségnek eleget téve,
határozatban kell elfogadni hitelképességünket. Az Önkormányzat hitelt felvenni nem kíván.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot:
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
4/2015. (02.13.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (5) bekezdése és Az adósságot keletkeztető ügyletekhez
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének a költségvetési évet 3 évre
várható összegét az alábbiak szerint fogadja el:
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E Ft-ban
KÖLTSÉGVETÉSI ÉV

SAJÁT BEVÉTEL ÖSSZEGE

2015
2016
2017
2018

22 459
22 500
23 000
23 000

FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG
MAXIMÁLIS ÖSSZEGE
11 229,5
11 250
11 500
11 500

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. február 13.

3. Apaj Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Az előterjesztés alapján ismertette a költségvetési rendelet
tervezetet.
Az óvoda újra önkormányzati intézménnyé vált, részben önálló intézmény. Az Óvodára adott
finanszírozás elegendő az intézmény működésére abban az esetben, ha a létszámot a
jelenlegi létszámban állapítjuk meg. Erről már az óvodavezetővel beszéltek. Az óvoda
működése rentábilis és fenntartható.
A folyószámla hitelkeretünket a meglévő kétmillióról fel lehet emeltetni négyre, de ezt nem
kötelező megtenni és nem is szándékozunk.
2014. december 31-ig a képviselő testület határozatban rögzítette a polgármester bérének
kompenzálását cafetéria juttatással, amit 2015-től a köztisztviselői törvényben adott
lehetőség szerint - testületi javaslatra - a bér egy részét 30%-os eltérítéssel lehet rendezni.
A költségvetési rendelet tartalmazza az Apaj Nonprofit Kft. részére történő 6 millió Ft.
pénzeszköz átadást, így évközben nem kell majd a rendeletet módosítani.

Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015.(…….) önkormányzati rendelet Apaj Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetéséről
Apaj Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Apaj Község Önkormányzatára és az önkormányzat
fenntartásában működő intézményre.
A költségvetés címrendje
2.§ A képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2015. évre a következők szerint határozza
meg:
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1. Apaj Község Önkormányzata ( a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a
2/1. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket )
2. Pitypang Óvoda
A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten
3.§ (1) Működési bevételek:

75 487 000 Ft

(2) Felhalmozási bevételek:

4 000 000 Ft

Költségvetési bevételek összesen:

79 487 000 Ft

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten
4. § (1) Önkormányzat
- működési: 65 046 000 Ft
- felhalmozási:
0 Ft

65 046 000 Ft

(2) Pitypang Óvoda
- működési: 18 441 000 Ft
- felhalmozási:
0 Ft

18 441 000 Ft

Költségvetési kiadások összesen:83 487 000 Ft
- működési: 83 487 000 Ft
- felhalmozási:
0 Ft
5.§ A költségvetés hiánya:

4 000 000 Ft

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
- működési célra:
4 000 000 Ft
- felhalmozási célra:
0 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
- működési célra:
0 Ft
c) Összesen:
4 000 000 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének
finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Likvid hitel felvétele:
0 Ft
b) EU-s pályázatok előfinanszírozására
fejlesztési célú hitel
0 Ft
c) Összesen:
0 Ft
(3) Összes finanszírozási bevétel:
a) Működési célra:
4 000000 Ft
b) Felhalmozási célra:
0 Ft
c) Összesen:
4 000 000 Ft
(4) Finanszírozási kiadások:
a) Hitelek törlesztése:
0 Ft
b) Összesen:
0 Ft
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külső

6.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési
mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat és az intézmény bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a
2. és 3. számú mellékletek részletezik.
(3) A 4. számú melléklet az önkormányzat és az intézmény engedélyezett létszámkeretét
részletezi.
(4) Az önkormányzat beruházásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
(5) A 6. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
(7) A 8. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
(8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
(9) A 10. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
(10) A 11. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat
részletezi.
(11) A 12. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
(12) A 13. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és
kiadásokat.
(13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
(14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
(15) A 16. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
(16) A 17. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető
ügyleteket részletezi.
(17) A 18. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
A gazdálkodás rendje
7.§ (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem
ruházza át.
(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem
léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között
átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli
az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.
(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.
(4) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi
előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt
negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-ei
hatállyal módosíthatja.
8. § (1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a
gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
(3) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a
képviselő-testület.
9. § (1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből
fedezi.
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(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet
nem köthetnek.
(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő
intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás
módjáról.
10. § (1) A 2015. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet
kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó
munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő
egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet
módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan
működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.
11. § (1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2015. évre
vonatkozó engedélyezett létszám keretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása
valamennyi intézmény esetében kötelező.
(2) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő
alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselőtestület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b)
pontja által biztosított illetménykiegészítés az önkormányzat polgármestere részére
biztosításra kerül.
12. § Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők
számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel
alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a
térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
13. § (1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a
feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy
részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő
lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor
köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény
támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület
hozhat.
(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az
önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az
intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a
visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a
pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző
kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a képviselőtestületnél.
(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a
költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített
rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért,
valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai
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rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.
14. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján 2015 év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő
teljesítésének eseteit a képviselő-testület határozza meg.
(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, szociális ellátások, halasztást
nem tűrő, rendkívüli esetben önkormányzati segély.
15. § Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú
mellékletének II. 4. ad. pontja pályázati lehetőséget tartalmaz tornaterem felújítására. A
pályázat kiírását követően a képviselő-testület az Arany János Általános Iskola épületében
található tornaterem korszerűsítésére pályázatot kíván benyújtani.

Záró rendelkezések
16. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2015.január 01-től kell alkalmazni.
Apaj, 2015. február 13.

Novák Pál
polgármester

Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens

Kihirdetve Apaj Község Önkormányzat épületének hirdetőtábláján
2015. február 16.

Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens
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Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a rendelet tervezetet:
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta:

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelete
A rendelet kihirdetve: 2015. február 16.
A rendelet hatályba lép: 2015. február 16.
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet Apaj Község Önkormányzatának
2015. évi költségvetéséről
Apaj Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Apaj Község Önkormányzatára és az önkormányzat
fenntartásában működő intézményre.
A költségvetés címrendje
2.§ A képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2015. évre a következők szerint határozza
meg:
3. Apaj Község Önkormányzata ( a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a
2/1. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket )
4. Pitypang Óvoda
A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten
3.§ (1) Működési bevételek:

75 487 000 Ft

(2) Felhalmozási bevételek:

4 000 000 Ft

Költségvetési bevételek összesen:

79 487 000 Ft

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten
4. § (1) Önkormányzat
- működési: 65 046 000 Ft
- felhalmozási:
0 Ft

65 046 000 Ft
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(2) Pitypang Óvoda
- működési: 18 441 000 Ft
- felhalmozási:
0 Ft

18 441 000 Ft

Költségvetési kiadások összesen:83 487 000 Ft
- működési: 83 487 000 Ft
- felhalmozási:
0 Ft
5.§ A költségvetés hiánya:

4 000 000 Ft

(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
d) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
- működési célra:
4 000 000 Ft
- felhalmozási célra:
0 Ft
e) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
- működési célra:
0 Ft
f) Összesen:
4 000 000 Ft
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének
finanszírozására szolgáló bevételek:
d) Likvid hitel felvétele:
0 Ft
e) EU-s pályázatok előfinanszírozására
fejlesztési célú hitel
0 Ft
f) Összesen:
0 Ft
(3) Összes finanszírozási bevétel:
d) Működési célra:
4 000000 Ft
e) Felhalmozási célra:
0 Ft
f) Összesen:
4 000 000 Ft
(4) Finanszírozási kiadások:
c) Hitelek törlesztése:
0 Ft
d) Összesen:
0 Ft

külső

6.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési
mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.
(2) Az önkormányzat és az intézmény bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a
2. és 3. számú mellékletek részletezik.
(3) A 4. számú melléklet az önkormányzat és az intézmény engedélyezett létszámkeretét
részletezi.
(4) Az önkormányzat beruházásait az 5. számú melléklet tartalmazza.
(5) A 6. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
(6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
(7) A 8. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
(8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
(9) A 10. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
(10) A 11. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat
részletezi.
(11) A 12. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
(12) A 13. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és
kiadásokat.
(13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
(14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
(15) A 16. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
(16) A 17. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető
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ügyleteket részletezi.
(17) A 18. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
A gazdálkodás rendje
7.§ (1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem
ruházza át.
(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem
léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között
átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli
az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.
(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.
(4) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi
előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt
negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-ei
hatállyal módosíthatja.
8. § (1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a
gazdálkodási tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
(3) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a
képviselő-testület.
9. § (1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből
fedezi.
(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet
nem köthetnek.
(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő
intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás
módjáról.
10. § (1) A 2015. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet
kell készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó
munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő
egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet
módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan
működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.
11. § (1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2015. évre
vonatkozó engedélyezett létszám keretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása
valamennyi intézmény esetében kötelező.
(2) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő
alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselő13

testület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b)
pontja által biztosított illetménykiegészítés az önkormányzat polgármestere részére
biztosításra kerül.
12. § Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők
számára az intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel
alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a
térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
13. § (1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a
feladatmutatók teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy
részéről, illetve pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő
lemondást az intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor
köteles jelezni. Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény
támogatásából visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület
hozhat.
(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az
önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az
intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a
visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a
pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző
kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a képviselőtestületnél.
(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a
költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített
rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért,
valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai
rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.
14. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján 2015 év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő
teljesítésének eseteit a képviselő-testület határozza meg.
(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, szociális ellátások, halasztást
nem tűrő, rendkívüli esetben önkormányzati segély.
15. § Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú
mellékletének II. 4. ad. pontja pályázati lehetőséget tartalmaz tornaterem felújítására. A
pályázat kiírását követően a képviselő-testület az Arany János Általános Iskola épületében
található tornaterem korszerűsítésére pályázatot kíván benyújtani.

Záró rendelkezések
16. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit 2015.január 01-től kell alkalmazni.
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Apaj, 2015. február 13.

Novák Pál
polgármester

Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens

Kihirdetve Apaj Község Önkormányzat épületének hirdetőtábláján
2015. február 16.

Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens

4. Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: A januári megbeszélésen, amin nem vett részt a jegyző, már
tárgyalta a testület a 2015 évi munkatervet, most újból ismertette és megkérdezte, hogy vane valakinek kérdése, illetve kiegészíteni valója ezzel kapcsolatban.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselő-testület a 2015. évi
munkatervet?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
5/2014. (02.13.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi munkatervét a határozat
melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: Novák Pál polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

5. Tájékoztató a volt polgármester asszony szabadság-megváltási kérelméről
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Felolvasta a volt polgármester asszony szabadság megváltási
kérelmével kapcsolatos levelét. A 2006-2008 évben történt levelezést összefoglalta és az új
képviselőket tájékoztatta. A válaszlevelet ismertette és kérte a képviselő testület
hozzájárulását a levél megküldésére. Az ügyet ezzel lezártnak tekinti.
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6. A kunszentmiklósi Tűzoltóság kérelmének ismertetése
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Tájékozatja a képviselő testületet a kunszentmiklósi Tűzoltóság
támogatás kérő leveléről. A kérelmet elnapoljuk, amennyiben anyagi keretink engedik, a
kérelmet újra napirendre tűzzük.
7. Járműadó és földadó rendeletek módosítása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: A januári megbeszélésen már szóba került, hogy a járműadó és a
földadó tekintetében módosítani kell a bevallás benyújtásának és az adó befizetésének
határidejét, illetve a földadó rendelet 1.§. (3). bek. pontjából törölni kell a jogi személyt.
2015. évben a két adónem bevallásának határideje március 31-re módosul, befizetésének
határideje május 15-re. A szeptemberi határidők nem változnak.
Apaj község Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2015. (…...) önkormányzati rendelete
a Földadóról szóló 14/2014 (Xl. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Apaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§
(1) bekezdésében, valamint 1/A.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a Földadóról szóló
14/2014 (Xl. 28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 1.§. (3) bek. az alábbiak szerint módosul:
(3) A földadó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján a földterület
tulajdonosa.

2.§.
A rendelet 2. §. (3), (4) bek. az alábbiak szerint módosul:
(3) Az első részletfizetési határidő a bevezetés évében május 15.
(4) A földadó bevezetésének évében az adóalany az adott év március 31. napjáig köteles az
adó megállapításához szükséges valamennyi — az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon — adatot szolgáltatni az adott év január 1-jei állapotának
megfelelően.
3.§.
(1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
(2) Rendelkezéseit 2014. november 28-ától kell alkalmazni.

Apaj, 2015. február 13.
Novák Pál
polgármester

Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens
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Kihirdetve Apaj Község Önkormányzat épületének hirdetőtábláján
2015. február 16.
Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens

Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a rendelet módosítására tett javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással megalkotta a következő
rendeletet:

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
a földadóról
A rendelet kihirdetve: 2015. február 16.
A rendelet hatályba lép: 2015. február 16.
Apaj község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (Il. 16.) önkormányzati rendelete
a Földadóról szóló 14/2014 (Xl. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Apaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§
(1) bekezdésében, valamint 1/A.§-ban kapott felhatalmazás alapján, a Földadóról szóló
14/2014 (Xl. 28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 1.§. (3) bek. az alábbiak szerint módosul:
(3) A földadó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján a földterület
tulajdonosa.

2.§.
A rendelet 2. §. (3), (4) bek. az alábbiak szerint módosul:
(3) Az első részletfizetési határidő a bevezetés évében május 15.
(4) A földadó bevezetésének évében az adóalany az adott év március 31. napjáig köteles az
adó megállapításához szükséges valamennyi — az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon — adatot szolgáltatni az adott év január 1-jei állapotának
megfelelően.
3.§.
(1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
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(2) Rendelkezéseit 2014. november 28-ától kell alkalmazni.

Apaj, 2015. február 13.

Novák Pál
polgármester

Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens

Kihirdetve Apaj Község Önkormányzat épületének hirdetőtábláján
2015. február 16.

Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens

Apaj község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2015. (…..) önkormányzati rendelete
a gépjárműadó törvény hatálya alá nem tartozó
Egyéb járműadóról szóló15/2014 (Xl. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Apaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§
(1) bekezdésében, valamint 1/A.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Egyéb járműadóról
szóló15/2014 (Xl. 28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A rendelet 4. §. (3), (4) bek. a következők szerint módosul:
(3) Az első részletfizetési határidő a bevezetés évében május 15.
(4) A járműadó bevezetésének évében az adóalany az adott év március 31. napjáig köteles
az adó megállapításához szükséges valamennyi — az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon — adatot szolgáltatni az adott év január 1-jei állapotának
megfelelően.

2.§ (1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Rendelkezéseit 2014. november 28-ától kell alkalmazni.

Apaj, 2015. február 13.

18

Apaj Község Önkormányzat Jegyzője helyett,
a jegyzői feladatokat ellátó

Novák Pál
polgármester

Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens

Kihirdetve Apaj Község Önkormányzat épületének hirdetőtábláján
2015. február 16.
Apaj Község Önkormányzat Jegyzője helyett,
a jegyzői feladatokat ellátó

Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a rendelet módosítására tett javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással megalkotta a következő
rendeletet:

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
a gépjárműadó törvény hatálya alá nem tartozó Egyéb járműadóról
A rendelet kihirdetve: 2015. február 16.
A rendelet hatályba lép: 2015. február 16.
Apaj község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a gépjárműadó törvény hatálya alá nem tartozó
Egyéb járműadóról szóló15/2014 (Xl. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Apaj község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§
(1) bekezdésében, valamint 1/A.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Egyéb járműadóról
szóló15/2014 (Xl. 28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A rendelet 4. §. (3), (4) bek. a következők szerint módosul:
(3) Az első részletfizetési határidő a bevezetés évében május 15.
(4) A járműadó bevezetésének évében az adóalany az adott év március 31. napjáig köteles
az adó megállapításához szükséges valamennyi — az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon — adatot szolgáltatni az adott év január 1-jei állapotának
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megfelelően.

2.§ (1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
(2) Rendelkezéseit 2014. november 28-ától kell alkalmazni.

Apaj, 2015. február 13.
Apaj Község Önkormányzat Jegyzője helyett,
a jegyzői feladatokat ellátó

Novák Pál
polgármester

Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens

Kihirdetve Apaj Község Önkormányzat épületének hirdetőtábláján
2015. február 16.
Apaj Község Önkormányzat Jegyzője helyett,
a jegyzői feladatokat ellátó

Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens
8. Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások lakbéréről és helyiségek bérleti
díjáról szóló 11/2014. (IX.25. )sz. rendelet módosítása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások lakbéréről és
helyiségek bérleti díjáról szóló rendeletet 2.§-t az egyéb helyiségek bérleti díjának
meghatározásával egészítené ki.
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2015.(…….) rendelete
Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások lakbéréről és helyiségek bérleti díjáról
szóló 5/2002.(IV.23.) rendelet módosításáról

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény, és a jogalkotásról szóló többszörösen
módosított 1987. évi XI. törvény 10.§-ban foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat
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tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló 5/2002.(IV.23.) rendeletét
(továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A Rendelet 1.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§ A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának havi mértéke az alábbi
szempontok figyelembe vételével a használat szerinti besorolás alapján kerül
meghatározásra
Használat (funkció szerint)
I. Osztály vendéglátás
II. Osztály kereskedelmi szolgáltatás
III. Osztály egészségügy
IV. Osztály mezőgazdaság, egyéb
V. Osztály pénzügyi, biztosítási szolgáltatás
VI. Osztály egyéb helyiségek

(Ft/m2/hó+ÁFA)
1.400,1.200,1.200,300,1.400,1.200,- (Ft/óra/alk.+ÁFA)”

2.§ A rendelet mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép..
3.§ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetést követő napon a hatályát
veszti.

Apaj, 2015. február 13.
Apaj Község Önkormányzat Jegyzője helyett,
a jegyzői feladatokat ellátó
Novák Pál
polgármester

Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens

Kihirdetve Apaj Község Önkormányzat épületének hirdetőtábláján
2015. február 14.
Apaj Község Önkormányzat Jegyzője helyett,
a jegyzői feladatokat ellátó

Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens

Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a rendelet módosítására tett javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással megalkotta a következő
rendeletet:
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Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások lakbéréről és helyiségek bérleti
díjáról
A rendelet kihirdetve: 2015. február 16.
A rendelet hatályba lép: 2015. február 16.
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015.(II.14.) rendelete
Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások lakbéréről és helyiségek bérleti díjáról
szóló 5/2002.(IV.23.) rendelet módosításáról

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény, és a jogalkotásról szóló többszörösen
módosított 1987. évi XI. törvény 10.§-ban foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjáról szóló 5/2002.(IV.23.) rendeletét
(továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A Rendelet 1.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1.§ A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának havi mértéke az alábbi
szempontok figyelembe vételével a használat szerinti besorolás alapján kerül
meghatározásra
Használat (funkció szerint)
I. Osztály vendéglátás
II. Osztály kereskedelmi szolgáltatás
III. Osztály egészségügy
IV. Osztály mezőgazdaság, egyéb
V. Osztály pénzügyi, biztosítási szolgáltatás
VI. Osztály egyéb helyiségek

(Ft/m2/hó+ÁFA)
1.400,1.200,1.200,300,1.400,1.200,- (Ft/óra/alk.+ÁFA)”

2.§ A rendelet mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép..
3.§ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetést követő napon a hatályát
veszti.

Apaj, 2015. február 13.
Apaj Község Önkormányzat Jegyzője helyett,
a jegyzői feladatokat ellátó
Novák Pál
polgármester

Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens

Kihirdetve Apaj Község Önkormányzat épületének hirdetőtábláján
22

2015. február 14.
Apaj Község Önkormányzat Jegyzője helyett,
a jegyzői feladatokat ellátó

Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens

9.Egyebek
Előadó: Novák Pál polgármester
9.1.Közkút bontásának elrendelése
Novák Pál polgármester: Mint korábban már említette, aktuálissá vált a közkút bontásának
elrendelése, mert a Bácsvíz Zrt. jelezte, hogy záros határidőn belül mérőórával szerelné fel
az Általános Iskola előtti közkutat. A Bácsvíz Zrt.-vel egyeztetett és kérte a közkút
elbontását.
A képviselő testület egyhangúan hozzájárult a polgármester javaslatához.
9.2.Szociális Tűzifa kiosztásáról egyeztetés
Novák Pál polgármester: Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a jegyző és pénzügyi
vezető munkatárs mulasztása miatt – a BM által kért rendelet alkotás hiányában – az
önkormányzat részére kiutalt támogatást vissza kell fizetni. A támogatásban előírt
kötelezettségek így már ránk nem vonatkoznak, ezért a jogosultak a megítélt tűzifát értesítés
után egy előre meghatározott időpontban vehetik át a kijelölt helyen.
9.3. Védőnői ellátás felülvizsgálata
Novák Pál polgármester: Négy órás védőnői ellátást fog kezdeményezni, mert a védőnő az
öt napból 3 napot más településen tölt helyettesítéssel. Tájékoztatni fogja a tiszti főorvos
asszonyt, hogy március 1-től nem járul hozzá, hogy a védőnő a kötelező munkaidejében
másik településen is védőnői feladatokat lásson el. Tervezi, hogy a védőnő heti vagy havi
rendszerességgel számoljon be munkájáról.
Kéri a képviselő-testület felhatalmazását a védőnő számonkéréséhez.
A képviselő testület egyhangúan megadta a felhatalmazást.
A védőnő és az óvoda pedagógusoknál célfeladathoz rendelt bérpótlékot kell betervezni
melynek összege 200.000 forint. Amennyiben a feladatot nem teljesítik, úgy a bérpótlék
kifizetésére nem kerül sor.
9.4. SZMSZ és Együttműködési megállapodás módosításának kezdeményezése
Novák Pál polgármester: kezdeményezi az együttműködési megállapodás és a Közös
Hivatali SZMSZ módosítását, amelyben módosítják a jegyző és a pénzügyi vezető Apaji,
illetve Áporkai munkaidő beosztását, a bérek százalékos megosztását, illetve a
kötelezettségeik kihangsúlyozását.
A tervezett módosításokról tájékoztatja Áporka polgármesterét.
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9.5. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagságának módosítása
Novák Pál polgármester: A törvényességi felülvizsgálat során megállapításra került, hogy
az alpolgármester nem tölthet be bizottsági posztot, ezért Gábor László elnök helyébe Őrsi
Sándor képviselőt, illetve bizottsági tagnak Molnár Ferencné képviselőt javasolja a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottságba.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot:
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:
6/2015. (02.13.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 94/2014.(X.16.) sz. határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökévé Őrsi Sándor képviselőt, tagjaivá Bán Péter,
Molnár Ferencné képviselőket, külsős tagoknak Szőts Katát és Szigeti Gyulát választotta
meg.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

További hozzászólás nem volt, így Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek az
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta.

k.m.f.

Apaj Község Önkormányzat Jegyzője helyett,
a jegyzői feladatokat ellátó

Novák Pál
polgármester

Niklainé Kozma Ilona
igazgatási referens

Molnár Ferencné képviselő
jegyzőkönyvi hitelesítő
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