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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült, Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 19-én 1700 
megtartott testületi üléséről. 

Az ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme 
   2345. Apaj, Fő tér 2. 
 
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Gábor László alpolgármester, Fazekas István 
képviselő, Hegedűs Ferencné képviselő, Molnár Ferencné képviselő, Őrsi Sándor képviselő, 
Szigeti Gyula képviselő, Szűcs Dániel  
 
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, és képviselő jelölteket, 
majd bemutatja Együd Bertalan jegyzőt, aki már 2 hete látja el a közös önkormányzat 
feladatait.  
 
Novák Pál polgármester ismertette a napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint és az 
alábbi kiegészítéseket tette: 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen, így határozatképes a 
testület. Javasolja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. 
 
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a javaslatot:  
 
 
Napirend elfogadása 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött az 
ülés napirendjéről. 

 
9/2015. (03.19.) Kt. számú  
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:  
 
1.Tájékoztató Képviselők lemondásáról 
2.Új Képviselők eskütétele 
3.Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről. 
4.Együd Bertalan jegyző bemutatása 
5.Rendelet alkotás a társadalmi szervezetek támogatásáról 
6.A polgármester 2015. évi szabadság tervének elfogadása 
7.Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 
8.Egyebek 
 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1.Tájékoztató Képviselők lemondásáról 
 
Novák Pál polgármester: Első körben nem fogadta el a képviselők lemondását majd egy 
kötetlen beszélgetés keretében megismerve az okokat elfogadta a döntésüket. Elmondja, 
hogy igazán nyomós okot nem tud kiemelni, ami indokolttá tette lemondásukat. 
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Természetesen minden képviselőnek jogában áll különösebb indok nélkül felállni és 
lemondani. Elfáradt, vagy családi ok vagy egyéb más elfoglaltság miatt. Elismeri, hogy 
részben ennek a lemondásnak ő maga is oka, mert mindaz, ami az érdeme – egyénisége, 
stílusa, lendülete - az a képviselőknek teher. A település számára ez pozitív dolog de 
ugyanakkor úgy érzik, egy kicsit háttérbe szorítja a képviselői munkát. Ezzel nem ért egyet, a 
mai gazdasági és politikai helyzetben ahol kötve van önkormányzatok keze, nincs 
lehetősége külön munkát végezni a képviselőtestületnek. Az előterjesztések alaposan ki 
vannak dolgozva és előkészítve, így sokszor tényleg csak igennel és nemmel lehet dönteni.   
Úgy érzi, hogy a kötetlen beszélgetés végén barátsággal váltak el.  
A képviselői munka az évek alatt nagyon megváltozott sokkal rugalmasabbnak kell lenni.  
A képviselők bizalmas beszélgetéseit diszkréten kell kezelni. Bizottsági üléseken 
elhangzottak olyan információkat tartalmazhatnak, aminek a kikerülése a személyiségi 
jogokat sérthet, ezért szeretné kérni, hogy azok maradjanak a bizottság berkein belül. 
A képviselői munka legkevésbé dicsőséggel jár, inkább negatív kritikákkal illetik. 
Tanulnunk kell még a képviselői és bizottsági munkát és át kell reformálni azokat. 
 
Miklósné Domin Zsuzsanna (25 éve lett volna képviselő idén októberben) és Bán Péter 
képviselő társunk lemondtak a képviselői mandátumukról. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 
10/2015. (03.19.) Kt. számú  
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Miklósné Domin Zsuzsanna 
lemondását képviselői tisztségéről. 
 
Felelős: képviselő-testület  
Határidő: azonnal 

 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 
11/2015. (03.19.) Kt. számú  
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Bán Péter lemondását 
képviselői tisztségéről. 
 
Felelős: képviselő-testület  
Határidő: azonnal 

 
 
2.Új képviselők eskütétele 
 
Szűcs Dániel HVB elnöke: Tájékoztatta a képviselő testületet, hogy Miklósné Domin 
Zsuzsanna és Bán Péter képviselők 2015. március 1. napi hatállyal képviselői 
megbízatásukról lemondtak. Lemondásukat írásban nyújtották be a polgármesterhez. A helyi 
választási bizottság a tényt határozatban rögzítette. A megüresedett mandátumokat a 2014. 
október 12. napján megtörtént önkormányzati választáson a kislistás választás eredményéről 
készült jegyzőkönyvben rögzített adatok alapján 138 érvényes szavazattal Szigeti Gyula 
független képviselő jelölt és 115 érvényes szavazattal Hegedűs Ferencné független 
képviselő jelölt tölti be. Ezt a jelölést Szigeti Gyula és Hegedűs Ferencné elfogadta, és az 
eskütétel után a mai testületi ülésen részt vehet és szavazhat. 
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Novák Pál polgármester felkérte Szigeti Gyula és Hegedűs Ferencné képviselőket, hogy a 
képviselői esküt tegyék le.  
 
Szigeti Gyula és Hegedűs Ferencné az esküt az alábbiak szerint letette: 
 
„Én ……………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; helyi önkormányzati képviselő tisztségemből eredő feladataimat Apaj 
község fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem. 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
(Novák Pál polgármester az eskü letételét követően a képviselő megbízólevelét átadta) 
 
 
3. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról 
 
4.Együd Bertalan jegyző bemutatása 
 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 
Novák Pál polgármester: Üdvözli a jegyző urat és nagyon jó munkát sok sikert kíván neki.  
Majd tájékozatta a testületet, hogy a testületi anyagok továbbra is pendrive-on lesznek 
kiküldve. 
 
Jegyző választást követően pénzügyi vezetői állás lett meghirdetve, Apaj vonatkozásában. A 
pénzügyi vezetőt, 100 %-ban Apaj község finanszírozza. Pár szóval tájékoztatja a 
képviselőket az új pénzügyes kolléganőről - Mészáros Piroska Kunszentmiklósi lakos – aki 
az elmúlt évben elkövetett mulasztásokat külső segítséggel, jó eredménnyel hozza helyre. 
Nagyon lelkesen vállalta, vetette bele magát a munkába. Az államkincstárt tájékoztattuk és 
kaptunk haladékot az adatszolgáltatásra. A pénzügyi jelentésekkel kapcsolatban a febr. 6-i 
határidejű jelentést elküldtük és befogadták.  
Tájékoztatásként elmondja, hogy már a jegyzői pályázat kiírásakor felvetette egy jegyzőt 
segítő munkatárs felvételét közös hivatali alkalmazásban, aki mindkét  de elsősorban az 
Apaji hivatalban látna el feladatokat. Ezzel kapcsolatban még egy négyszemközti 
beszélgetés szeretne kezdeményezni Áporka polgármesterével, mivel még ebben a 
témában vannak vélemény különbségek.  
 
Fontos iskolai hír, nem akarja bezáratni, a klikk az iskolát, a tanuló létszám növekedésnek 
indult. A nyílt nap sikeresen lezajlott, legfontosabb eleme hogy nagyon sokan érdeklődtek, 
érkeztek a környező településekről. 
 
Az önkormányzati bérlakásokat csak megfelelő garanciával adjuk ki, az orvosi rendelő feletti 
lakást megtartjuk szolgálati lakásnak a másik lakást kiadtuk a leendő kollégánknak. 
 
Az elmaradt bérleti díj behajtásához, amire már van testületi döntés a Jegyző úrtól kéri a 
segítséget. 
 
Tájékoztattak bennünket, a védőnői szolgálat Illetve az iskola, óvoda és általános 
gyermekfogászat ellátásával kapcsolatos ellenőrzéséről, amire áprilisban kerül sor. 
 
A beadott vis maior pályázatunk lezárása van folyamatban és az Apaj és Kunszentmiklós 
közötti árok tisztítására az apaji vizek elvezetésére új vis maior pályázatot adunk be. 
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Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

 

Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot. 

../2015. (03.19.) Kt. számú 
Határozati javaslat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között eltelt 
időszakban megtett polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

12/2015. (03.19.) 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 

 
 
5. Rendelet alkotás a társadalmi szervezetek támogatásáról 
Előadó: Együd Bertalan jegyző 
 
Novák Pál polgármester: Átadta a szót Együd Bertalan jegyzőnek.  
 
Együd Bertalan jegyző: Ezt a rendeletet már 2012-ben meg kellett volna alkotni, előírja a 
civil törvény, hogy csak olyan szervezeteket lehet támogatni, akik beszámolóval 
rendelkeznek Költségvetési rendeletben kell elkülöníteni a pénzt  
Adható a Kt. a Pénzügyi Bizottság javaslatára dönti el hogy kinek ad.  
Mindent szabályozni kell, mert csak így biztosítható az átláthatóság. 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2015. (III.19.) önkormányzati rendelete előterjesztés 
a társadalmi szervezetek támogatásáról 

 
 
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással megalkotta a 
következő rendeletet: 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2015. (III.19.) önkormányzati rendelete 
a társadalmi szervezetek támogatásáról 
 
A rendelet kihirdetve: 2015. március 23. 
A rendelet hatályba lép: 2015. március 24. 
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Mellékletként csatolva! 
 

Apaj Község Önkormányzat képviselő-testületének 6./2015. (III. 19.) önkormányzati 
rendelete 

a társadalmi szervezetek támogatásáról 
Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati közpénzekből támogatást kérő 

valamennyi társadalmi szervezetre, alapítványra és egyéb szervezetre. 
2. § (1) A támogatás fedezetéül az önkormányzati költségvetési rendeletben elkülönített 

keretösszeg szolgál. 
 (2) A Képviselő-testület költségvetési rendeletében dönt a társadalmi szervezetek 

támogatására rendelkezésre álló keretösszegről. 
(3) a támogatás lehet 
a. vissza nem térítendő 
b. visszatérítendő (kölcsön) 
 
3. § (1) A pályázati úton történő pénzeszköz átadás célja kizárólag az lehet, hogy az 

önkormányzat támogassa az önkormányzatot segítő kulturális, sport, szociális, 
egészségvédelmi, közbiztonsági, tűzvédelmi társadalmi szervezeteket, egyesületeket, 
alapítványokat, közhasznú társaságokat, civil szervezeteket, ezek megemlékezései és 
rendezvényei színvonalának emelését, a közösségi kapcsolatok erősítését, minden olyan 
eseményt, amely a település hírnevét pozitív módon öregbítheti. 

(2) Támogatás csak bejegyzett, bírósági nyilvántartásba vett szervezet részére 
folyósítható. 

(3) A pályázatok elbírálása a bizottságok véleményezése után, a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik. 

(4) A (1) bekezdésben meghatározott szervezetek pénzbeli támogatást az éves működési 
kiadásaikra, valamint konkrét cél megvalósításához és programok, rendezvények 
szervezéséhez igényelhetnek. 

(5) Az éves működési támogatás a támogatási szerződés szerint folyósítható. 
(6) A pályázati keretből nem támogathatók  
a) politikai pártok és szervezetek,  
b) gazdasági-, munkavállalói,- szakmai, érdekvédelmi szervezetek, kamarák, 
c) egyházak, továbbá  
d) azok a szervezetek, akik az előző évben kapott támogatással nem számoltak el. 
4. § (1) Az önkormányzat a 3. §. (1) bekezdésben megjelölt szervezeteket az általuk vállalt 

feladatok ellátása érdekében, az éves költségvetési rendeletben biztosított előirányzat 
terhére – pályázati úton – pénzügyi támogatásban részesíti a (2)–(4) bekezdésekben 
meghatározott igénylés alapján. 

(2) A pályázatot 2 db eredeti példányban a Apaji Közös Önkormányzati Hivatal címére 
lehet benyújtani, minden év február 1-ig.  

(3) A pályázatot az 1. mellékletben meghatározott adatlapon lehet benyújtani. 
Hiánypótlásra a felhívástól számított 5 napon belül van lehetőség. 

(4) A pályázathoz csatolni kell a társadalmi szervezet előző évi beszámolóját, valamint a 
tárgyévi pályázattal támogatandó cél kiadásait kiadási fajtánként részletező költségvetését. 

(5) Az 1. melléklet szerinti adatlapon benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:  
a) a pályázó nevét, címét, a pályázandó összeget, és a szervezet képviselőjének nevét, 
b) a pályázó szervezet támogatandó céljait, éves programját, 
c) a szervezet éves működésének bevételi forrásait és kiadásait részletesen bemutatva. 
5. § (1) A tárgyévi pályázattal együtt be kell nyújtania a pályázónak az előző évi 

önkormányzati támogatás tételes elszámolását.  
(2) A tételes elszámoláshoz számla másolatokat kell csatolni.  
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(3) Az elszámolás mintáját 2. melléklet tartalmazza. 
(4) Elszámolás hiányában további támogatás nem folyósítható, és minden további 

támogatást fel kell függeszteni.  
(5) A fel nem használt, vagy nem a pályázati céloknak megfelelően felhasznált támogatást 

vissza kell fizetni, ennek elrendeléséről a Képviselő-testület dönt. 
6. § (1) A számviteli szabályoknak megfelelő elszámolást az Apaji Közös Önkormányzati 

Hivatal Pénzügyi Vezetőjéhez kell benyújtani. 
(2) Az előírásoknak meg nem felelő bizonylatok elfogadását a Pénzügyi Vezető a Pénzügyi 

Ügyrendi Bizottság egyetértésével megtagadhatja. 
(3) Az önkormányzati támogatásról történő elszámolásnál kiadásként nem vehetők 

figyelembe  
a) szeszesital és dohányáru vásárlása,  
b) személyes használatot szolgáló tárgyi eszközök vásárlása, valamint 
c) a más szerv programja vagy rendezvénye számára nyújtott támogatás. 
(4) Az elszámolásokat a Apaji Közös Önkormányzati Hivatal – helyszíni szemle tartásával 

is – ellenőrzi.  
(5) Az elszámolások ellenőrzésében a kötelezettek képviselőinek együtt kell működniük, az 

ellenőrzés meghiúsulása az elszámolás hiányát eredményezi. 
7. § (1) Az önkormányzat által támogatásban részesített kedvezményezettekkel a 

támogatás nyújtásának feltételeiről szerződést kell kötni, melyben számadási kötelezettséget 
kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés mintáját a 3. melléklet tartalmazza.  
(3) Az (1) bekezdés szerinti szerződést a polgármester írja alá. 
(4) A támogatásokat a nagyközség honlapján, valamint a Képviselő-testület szervezeti és 

működési szabályzatában meghatározott módon közzé kell tenni. 
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése évében benyújtott és e rendelet 

hatálybalépésekor még el nem bírált kérelmekre alkalmazni kell. 
Kelt: Apaj, 2015. év március hó 19. nap 

P. H. 

Novák Pál  
polgármester 

Együd Bertalan 

jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet 2015. március 23. napján kihirdettem. 
 

Apaj, 2015. március 23. 

Együd Bertalan 
 jegyző 
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6. A polgármester 2015. évi szabadság tervének elfogadása 
 
Novák Pál polgármester: A terv elkészítésével és annak elfogadásával törvényi 
kötelezettségünknek teszünk eleget. 
 
A helyettesítés rendjét az SZMSZ szabályozza. 
 

Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot. 

Előterjesztés csatolva! 

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

13/2015. (03.19.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Novák Pál polgármester 
2015. évi szabadságolási ütemtervét – a polgármester előzetes meghallgatása 
után- az alábbiak szerint fogadja el: 

 
 Hónapok 

Szabadságnapok száma 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Összes 2014.évi Előző évi 

59 39 20   20    10 10  19   

Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: jegyző  
Határidő: folyamatos 

 
 
6.Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 
Novák Pál polgármester: Nem tervez olyan beruházást, ami meghaladná a nemzeti 
értékhatárt, ezért nem készítünk közbeszerzési tervet. 
 
Együd Bertalan jegyző: Ezt fel kell tölteni a közbeszerzési döntőbizottsághoz. 
 
 
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete 2015. évben nem tervez közbeszerzési 
eljárás alá eső beruházást. 

Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot. 



 

9 
 

 
2015. (03.19.) Kt. számú 
Határozati javaslat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben nem tervez 
közbeszerzési eljárás alá eső beruházást. 

Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

14/2015. (03.19.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évben nem tervez 
közbeszerzési eljárás alá eső beruházást. 

Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 
7.Egyebek 
 
Novák Pál polgármester: Nagyon sok szabályzatot kell pótolnunk illetve elkészítenünk. Az 
önkormányzati és közös hivatali SzMSz –re törvényességi észrevételt kaptunk, sajnos nem 
jók a jelenleg hatályban lévők. Jegyző úr elkezdte a kidolgozásukat, és végre el fognak 
készülni a munkaköri leírások is. 
 
Együd Bertalan jegyző: Sok munkát fog adni a képviselő-testületnek. informatikai 
szabályzat miatt már büntetés is jöhet. A törvényeink betartása bizottságok módosulnak, 
Közterületek elnevezéséről számozásáról, ezekről is dönteni kell. 
 
Novák Pál polgármester:Bizottságokat újra három fős tagságra szeretné vissza szorítani és  
a jövőre nézve arra oda kell figyelni mi az, ami a bizottság kompetenciája és mi az, ami 
polgármesteri hatáskör. 
 
Bírósági ülnöknek Apaj Községből ismét Bánné Répás Margit személyét jelöli, aki elvállalta 
és lelkiismeretesen el is látja, ezen feladatát. 
 

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: 
 

15/2015. (03.19.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírósági ülnöknek Apaj 
Községből Bánné Répás Margit személyét jelöli. 

Felelős: képviselő-testület  
Határidő: azonnal 
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Gábor László alpolgármester: A szivárvány utcai lakosok kérik az utca mart aszfalttal 
borítását. 
 
Novák Pál polgármester: Jelenleg nincs anyagi kerete az önkormányzatnak, hogy a mart 
aszfalt leterítéséhez a szükséges technológia kivitelezési költségeit be tudná vállalni. 
 
Fazekas István képviselő: Érdeklődik, hogy hány bejelentett mozgóbolt működik a 
településen.  
 
Novák Pál polgármester: Kettő mozgóbolt működik a Baranyi Kft. és a Family Frost Kft.  
 
Szigeti Gyula képviselő: Többen érdeklődtek nála az apaji tó horgászhatóságáról. 
 
Novák Pál polgármester: 2015. évben horgászati tilalom van a tavon, nem adunk ki 
engedélyt erre az évre. 
 
Szigeti Gyula képviselő: Milyen intézkedéseket tehet a polgárőrség, mert jelenleg semmi 
nincs a kezükben, hogy visszaszorítsák a hal lopásokat. 
  
Novák Pál polgármester: Feljelentést tehet és meg lesz a megfelelő szabályozás. 
 
 
 
 
További hozzászólás nem volt, így Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek az 
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Novák Pál                                          Együd Bertalan 
                     polgármester                                           jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
  képviselő 

jegyzőkönyvi hitelesítő 
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Apaj Község Önkormányzat képviselő-testületének 6./2015. (III. 19.) önkormányzati 
rendelete 

a társadalmi szervezetek támogatásáról 
Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati közpénzekből támogatást kérő 

valamennyi társadalmi szervezetre, alapítványra és egyéb szervezetre. 
2. § (1) A támogatás fedezetéül az önkormányzati költségvetési rendeletben elkülönített 

keretösszeg szolgál. 
 (2) A Képviselő-testület költségvetési rendeletében dönt a társadalmi szervezetek 

támogatására rendelkezésre álló keretösszegről. 
(3) a támogatás lehet 
a. vissza nem térítendő 
b. visszatérítendő (kölcsön) 
 
3. § (1) A pályázati úton történő pénzeszköz átadás célja kizárólag az lehet, hogy az 

önkormányzat támogassa az önkormányzatot segítő kulturális, sport, szociális, 
egészségvédelmi, közbiztonsági, tűzvédelmi társadalmi szervezeteket, egyesületeket, 
alapítványokat, közhasznú társaságokat, civil szervezeteket, ezek megemlékezései és 
rendezvényei színvonalának emelését, a közösségi kapcsolatok erősítését, minden olyan 
eseményt, amely a település hírnevét pozitív módon öregbítheti. 

(2) Támogatás csak bejegyzett, bírósági nyilvántartásba vett szervezet részére 
folyósítható. 

(3) A pályázatok elbírálása a bizottságok véleményezése után, a Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik. 

(4) A (1) bekezdésben meghatározott szervezetek pénzbeli támogatást az éves működési 
kiadásaikra, valamint konkrét cél megvalósításához és programok, rendezvények 
szervezéséhez igényelhetnek. 

(5) Az éves működési támogatás a támogatási szerződés szerint folyósítható. 
(6) A pályázati keretből nem támogathatók  
a) politikai pártok és szervezetek,  
b) gazdasági-, munkavállalói,- szakmai, érdekvédelmi szervezetek, kamarák, 
c) egyházak, továbbá  
d) azok a szervezetek, akik az előző évben kapott támogatással nem számoltak el. 
4. § (1) Az önkormányzat a 3. §. (1) bekezdésben megjelölt szervezeteket az általuk vállalt 

feladatok ellátása érdekében, az éves költségvetési rendeletben biztosított előirányzat 
terhére – pályázati úton – pénzügyi támogatásban részesíti a (2)–(4) bekezdésekben 
meghatározott igénylés alapján. 

(2) A pályázatot 2 db eredeti példányban a Apaji Közös Önkormányzati Hivatal címére 
lehet benyújtani, minden év február 1-ig.  

(3) A pályázatot az 1. mellékletben meghatározott adatlapon lehet benyújtani. 
Hiánypótlásra a felhívástól számított 5 napon belül van lehetőség. 

(4) A pályázathoz csatolni kell a társadalmi szervezet előző évi beszámolóját, valamint a 
tárgyévi pályázattal támogatandó cél kiadásait kiadási fajtánként részletező költségvetését. 

(5) Az 1. melléklet szerinti adatlapon benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:  
a) a pályázó nevét, címét, a pályázandó összeget, és a szervezet képviselőjének nevét, 
b) a pályázó szervezet támogatandó céljait, éves programját, 
c) a szervezet éves működésének bevételi forrásait és kiadásait részletesen bemutatva. 
5. § (1) A tárgyévi pályázattal együtt be kell nyújtania a pályázónak az előző évi 

önkormányzati támogatás tételes elszámolását.  
(2) A tételes elszámoláshoz számla másolatokat kell csatolni.  
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(3) Az elszámolás mintáját 2. melléklet tartalmazza. 
(4) Elszámolás hiányában további támogatás nem folyósítható, és minden további 

támogatást fel kell függeszteni.  
(5) A fel nem használt, vagy nem a pályázati céloknak megfelelően felhasznált támogatást 

vissza kell fizetni, ennek elrendeléséről a Képviselő-testület dönt. 
6. § (1) A számviteli szabályoknak megfelelő elszámolást az Apaji Közös Önkormányzati 

Hivatal Pénzügyi Vezetőjéhez kell benyújtani. 
(2) Az előírásoknak meg nem felelő bizonylatok elfogadását a Pénzügyi Vezető a Pénzügyi 

Ügyrendi Bizottság egyetértésével megtagadhatja. 
(3) Az önkormányzati támogatásról történő elszámolásnál kiadásként nem vehetők 

figyelembe  
a) szeszesital és dohányáru vásárlása,  
b) személyes használatot szolgáló tárgyi eszközök vásárlása, valamint 
c) a más szerv programja vagy rendezvénye számára nyújtott támogatás. 
(4) Az elszámolásokat a Apaji Közös Önkormányzati Hivatal – helyszíni szemle tartásával 

is – ellenőrzi.  
(5) Az elszámolások ellenőrzésében a kötelezettek képviselőinek együtt kell működniük, az 

ellenőrzés meghiúsulása az elszámolás hiányát eredményezi. 
7. § (1) Az önkormányzat által támogatásban részesített kedvezményezettekkel a 

támogatás nyújtásának feltételeiről szerződést kell kötni, melyben számadási kötelezettséget 
kell előírni a részükre juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról.  

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés mintáját a 3. melléklet tartalmazza.  
(3) Az (1) bekezdés szerinti szerződést a polgármester írja alá. 
(4) A támogatásokat a nagyközség honlapján, valamint a Képviselő-testület szervezeti és 

működési szabályzatában meghatározott módon közzé kell tenni. 
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
9. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése évében benyújtott és e rendelet 

hatálybalépésekor még el nem bírált kérelmekre alkalmazni kell. 
Kelt: Apaj, 2015. év március hó 19. nap 

P. H. 

Novák Pál  
polgármester 

Együd Bertalan 

jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet 2015. március 23. napján kihirdettem. 
 

Apaj, 2015. március 23. 

Együd Bertalan 
 jegyző 
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/2015. (03.19.) Kt. számú 
Határozat javaslat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Novák Pál polgármester 
2015. évi szabadságolási ütemtervét – a polgármester előzetes meghallgatása 
után- az alábbiak szerint fogadja el: 

 
 Hónapok 

Szabadságnapok száma 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Összes 2014.évi Előző évi 

59 39 20   20    10 10  19   

Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: jegyző  
Határidő: folyamatos 

 
 


