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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült, Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-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, Fazekas István 
képviselő, Hegedűs Ferencné képviselő, Molnár Ferencné képviselő, Őrsi Sándor képviselő, 
Együd Bertalan jegyző. 
 
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, önkormányzati 
dolgozókat.  
 
Ismertette a napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint és az alábbi kiegészítéseket tette: 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 5 fő van jelen, így határozatképes a 
testület. Javasolja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. 
 
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a javaslatot:  
 
 
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. 
jegyzőkönyv hitelesítésére Gábor László alpolgármestert kérte fel a testület.  

 
33/2015. (05.28.) Kt. számú  
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban kiküldött 
napirendet. 

 
1. Apaj Nonprofit Kft. 2014 évi pénzügyi beszámolója 

Előadó: Szőkéné Barka Ágnes 
 

2. Önkormányzati fejlesztések 2015 pályázatban való induláshoz határozat 
hozatal. 
- Pitypang Óvoda Konyha fejlesztési pályázat 
- Önkormányzati feladatok ellátó intézmények fejlesztési pályázat 
- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- fejlesztésére, 

felújítására igényelt támogatás 
- Sportfejlesztési Koncepció elfogadása 
 
Előadó: Novák Pál polgármester 

 
3. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről. 

Előadó: Novák Pál polgármester 
 

4. A Polgármester bérének rendezése. 



 

 

Előadó: Gábor László alpolgármester 
 
5. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása a 2014.12.31-i 

állapotnak megfelelően 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

6. Közös hivatal pénzügyi beszámolójának elfogadása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

7. Rendelet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

8. 2014. évi Zárszámadás elfogadása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

9. Jegyzői beszámoló a Közös Hivatal 2014. évi munkájáról.  
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

10. Apaj Község Önkormányzat Aljegyzői státusz létesítésének  
megvitatása. 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

11. Beszámoló a Dömsöd- Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás Működéséről.  
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

12. Dömsöd- Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2014. 
évi pénzügyi terv végrehajtásának elfogadásáról.  
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

13. Előterjesztés a Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási  
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékokról 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

14. Apaj Pitypang Óvoda beszámolójának elfogadása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

15. Apaj Pitypang Óvoda, Óvoda vezetői pályázat kiírása. 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

16. Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás 2014. évi 
Pénzügyi terv végrehajtásának elfogadása.  
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

17. Bácsvíz Zrt. 2014. évi beszámolójának elfogadása.  
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

18. Apaj Nonprofit Kft. Finanszírozása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

19. Egyebek 
19.1 Felső- Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj 

megfizetésének elfogadása. 
19.2 Felső- Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezet 

működési támogatása. 



 

 

Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
1. Apaj Nonprofit Kft. 2014 évi pénzügyi beszámolója 

Előadó: Szőkéné Barka Ágnes 
 
Szőkéné Barka Ágnes tájékoztatja a képviselő testület tagjai, hogy a Kft. 2014-ben 4 millió 214 
ezer forint nyereséggel zárt. A könyvelésben 1 befejezetlen beruházás van mégpedig az iskola 
vizesblokkjának a felújítása. Már idáig is rengeteg szakfeladatot átvett a Kft. az 
önkormányzattól, de a jövőben szeretnének még több feladatot áttestálni.  
A Kft részére elkészültek a közhasznúsági beszámolók és jelentések is, mivel szeretnék a Kft-
t közhasznúvá tenni, így több forrásra pályázhat majd.  
Novák Pál Polgármester hozzáfűzte a beszámolóhoz, hogy a jövőben sokkal nagyobb 
szerepet szán a kft. nek a település üzemeltetésben, továbbá a LEADER és egyéb forrásokból 
szeretne minél több pályázati forrást megmozgatni a Kft. és ezen keresztül a teleülés 
fejlesztésére.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

34/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apaj Nonprofit Kft. 2014. 
évi gazdálkodásról szóló beszámolóját elfogadja.  

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

2. Önkormányzati fejlesztések 2015 pályázatban való induláshoz határozat hozatal. 
 

Pitypang Óvoda Konyha fejlesztési pályázat 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

 
 

Tájékoztatja, a képviselő testület tagjait, a lehetőségről, melynek keretében az apaji Pitypang 
Óvoda konyháját korszerűsíthetjük. Bemutatja a már elkészült terveket, melyek értelmében a 
felújítás teljes összege 4.307.547 Forint, melyből 215.377 Forint a minimálisan elvárt Önerő.  
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 



 

 

35/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag dönt az Óvoda 
konyha pályázaton való indulásról, és felhatalmazza a Polgármestert, a pályázati 
dokumentáció előkészítésére, valamint benyújtására, melyhez a Képviselő-
testület 215.377 Forint Önerőt biztosít.  

 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3 Önkormányzati feladatok ellátó intézmények fejlesztési pályázat 

Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő testületet egy másik pályázati lehetőségről, melyet a 
belügyminisztérium hirdetett meg. A pályázat keretein belül lehetőség van Kötelező 
Önkormányzati feladatokat ellátó intézmények felújítására, mint például az orvosi 
rendelő, mely egyben a védőnői szolgáltat helyszíne is. 
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció immáron elkészült a végleges 
költségvetéssel együtt amely, 24.860.335 Forint melyhez 1.243.017 Forint Önerő 
szükséges. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 

36/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határoz az Önkormányzati 
feladatokat ellátó intézmények fejlesztési pályázatán való indulásról, és 
felhatalmazza a Polgármestert, a pályázati dokumentáció előkészítésére, valamint 
benyújtására. A képviselő testület határozata értelmében sikeres pályázat esetén 
kötelezettséget vállal a 1.243.017 Forint önerő biztosítására.  

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4 Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra- fejlesztésére, felújítására 

igényelt támogatás 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

Tájékoztatja a képviselő testületet a pályázat lehetőségeiről, mely értelmében tornaterem 
fejlesztésre van lehetőség. Jelen pályázat esetében egyenlőre nincs tételes költségvetésünk, 
valamint néhány technikai feltételt egyeztetni szükséges a KLIK-el. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  



 

 

A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 

37/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határoz az Óvodai, iskolai és 
utánpótlás sport infrastruktúra- fejlesztésre, felújítására kiírt pályázaton való 
indulásról, és felhatalmazza a Polgármestert, a pályázati dokumentáció 
előkészítésére, valamint benyújtására.  

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
5 Sportfejlesztési Koncepció elfogadása 

Előadó: Novák Pál polgármester 
 

Tájékoztatja, a képviselő testület jelenlévő tagjait, arról, hogy elkészült Apaj község 
sportfejlesztési koncepciója, melyben nagy hangsúlyt kap egy jövőben létrehozandó 
sportegyesület.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 

38/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Elfogadja Apaj Község 
Sportfejlesztési koncepcióját. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6 Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről. 

Előadó: Novák Pál polgármester 
 

Tájékoztatja a jelenlévő képviselőket az elmúlt időszak eseményeiről.  
Tájékoztatja továbbá, hogy a volt pénzügyi vezető és az előző jegyző hibáiból kifolyólag 
kétszer 50.000 Forintnyi büntetés érkezett az Önkormányzat részére adatszolgáltatási 
kötelezettség elmulasztása okán.  
Tájékoztatást nyújt a vidéki alapszolgáltatás fejlesztése, és a vis major pályázat kapcsán 
fennálló jelenlegi helyzetről. 
Beszámol arról is, hogy az iskola rekonstrukciós munkálatai már közelednek a befejezéshez, 
és az eddig felhasznált anyagok díja is kifizetésre került.  
Az önkormányzat és a kft. minden alkalmazottja megkapta a tűz- és munkavédelmi oktatást, 
és a porral oltó és védelmi készülékek is felül lettek vizsgálva. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  



 

 

A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

39/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

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

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
7 A Polgármester bérének rendezése. 

Előadó: Gábor László alpolgármester 
 
Gábor László alpolgármester úr tájékoztatja a jelenlévő képviselőket arról, hogy a 2014 
októberi választásokat követően a kis települések polgármestereinek drasztikusan csökkent a 
bére, és hogy ezt már szinte az összes településen kompenzálták. Alpolgármester úr 
megjegyezte azt is, hogy az itt megaszavazott jutalommal Novák Pál Polgármester bére még 
mindig nem fogja elérni a 2014 októberi bérét.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Gábor László alpolgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot. 

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 

40/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Polgármesternek 
juttatott jutalomról, mely összege 6 havi bruttó bérének felel meg. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
8 Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása a 2014.12.31-i 

állapotnak megfelelően 
Előadó: Novák Pál polgármester 

 

Tájékoztatja a képviselő testület tagjait arról vonatkozólag, hogy a 2014 évi költségvetés 
módosítását január vagy február hónapokban meg kellett volna ejteni, sajnos erre a hivatalban 
történt személyi változások miatt nem volt lehetőség, ezért tolódott el idáig.  

 
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a rendelet tervezetet:  
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 



 

 

Apaj Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
10/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 27.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról 

 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt jogkörében, a 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 
(továbbiakban: költségvetési törvény) alapján az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

1. Érdemi módosító rendelkezések 

1. § (1) Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2014. (II. 27.) önkormányzati 
rendeletének kiadás előirányzatait az 1. számú melléklet szerint módosítja 

(2) A bevételi előirányzatait a 2. számú melléklet szerint módosítja. 

2. Záró rendelkezések 

2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 

 Novák Pál Együd Bertalan 
 polgármester jegyző 
 
 
 
Apaj, 2015.május 28. 
 
 

Kihirdetve: 2015. május 29. 

 Együd Bertalan 
 jegyző 

 
 

 
 
 

9 Közös hivatal pénzügyi beszámolójának elfogadása 
Előadó: Novák Pál polgármester 

 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testületet a Közös Hivatal pénzügyi 
beszámolójáról.  
 
Novák Pál polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 



 

 

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

41/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, a közös hivatal 
2014 évi pénzügyi beszámolóját. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
10 Rendelet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 

Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testületet a rendelet szövegéről, és arról, 
hogy ez is egy kötelező rendelet, melyet minden önkormányzatnak meg kell hoznia.  
 
 
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a rendelet tervezetet:  
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 
 

 

 
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2015. (05.28.) számú rendelete  

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 
  

  

Apaj Község Önkormányzat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következő rendeletet alkotja:   
 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Apaj Községi. Önkormányzatra, valamint az önkormányzat 

irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.  

 
2. A készpénzfizetésre vonatkozó szabályok 

 
 

 



 

 

2. § Kiadások a következő esetekben teljesíthetők készpénzben: 

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, 

b) a jelenlegi és volt állami gondozottaknak folyósított rendszeres és rendkívüli pénzbeli 
juttatások - így különösen a zsebpénz, a volt állami gondozottak önálló életkezdési támogatása 
-, valamint a számukra szervezett programok (tanulmányi kirándulások, kulturális programok 
stb.) kiadása, 

c) a középfokú köznevelési, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem különböző 
intézményeiben, továbbá a felsőoktatási intézményekben a tanulók, hallgatók részére 
szociális rászorúltsági alapon folyósított rendszeres és rendkívüli pénzbeli juttatások, 

d) a felnőttoktatásban résztvevők részére folyósítható valamennyi pénzbeli juttatás,  

e) az ellátottaknak és a volt foglalkoztatottaknak, azok hozzátartozóinak nyújtott, juttatások,  

f)  kiküldetési költségtérítés, napidíj,  

g)  készlet- és egyéb beszerzés 300.000  forintértéket, el nem érő kiadások, 

h) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások esetében 500.000. forint értéket el nem 
érő kiadások, 

i) a K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el 
nem érő kiadások, 

j) a g)-h) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú 
előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és 

k) az a)-j) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott 
előlegek esetében. 

3. § (1) a rendelet hatálya alá tartozó szabályok betartatásáért a gazdasági vezető felelős. 

(2) a gazdasági vezető negyedévente de legkésőbb az önkormányzat költségvetésének 
módosításakor  köteles tájékoztatót adni. 
 

 Záró rendelkezések  
  
4. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően a kiadások készpénzben történő 
teljesítése esetén kell alkalmazni.   
Apaj, 2015. 05.28. 
 
  

 Novák Pál Együd Bertalan 
 polgármester jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetve: 2015. május 29. 
A rendelet hatályba lép: 2015. május 30. 
 
 Együd Bertalan 
 jegyző 

 



 

 

 

 

  

 
11 2014. évi Zárszámadás elfogadása 

Előadó: Novák Pál polgármester 
 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi rendeletet 
alkotta 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének12/2015. (V.29.) 
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetési 
zárszámadásáról 
 



 

 

Apaj Község Önkormányzatának 12/2015. (05.29.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról 

 
Apaj Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) 
bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet rendelkezéseire – az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról 
a következő rendeletet alkotja: 

1. A rendelet hatálya 
1. § E rendelet hatálya Apaj Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed 
ki. 

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 
2. § (1) Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben és a 2. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően 
 
a) 103 703 eFt bevétellel és 
b) 102 822 eFt kiadással 
jóváhagyja. 
 
(2) Az önkormányzat intézménye az Apaji Pitypang Óvoda 
 
a) 3 792 eFt bevétellel és 
b) 3 986 eFt kiadással 
c) -194   eFt maradvánnyal 
jóváhagyja. 
(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, a bevételeket és kiadásokat kiemelt 
előirányzatonként részletezve az 1-12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
3. § (1) Az önkormányzat a felhalmozási kiadások teljesítését a 11. mellékletben foglaltak 
szerint fogadja el. 
(2) Az önkormányzat a 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. melléklet szerint 
állapítja meg. 
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát az 7. mellékletnek 
megfelelően hagyja jóvá. 
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 
5. § Az Apaji Pitypang Óvoda bevételeit és kiadásait forrásonként, a bevételeket és kiadásokat 
kiemelt előirányzatonként részletezve az 13-13a-13b-13c-13d-13e-13f-13g. mellékletekben 
foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

3. Záró rendelkezések 
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Apaj, 2015. május 28. 
 
 
 Novák Pál  Együd Bertalan 
 polgármester  jegyző 
 
A kihirdetés napja: 2015. május 29. 
 
                          Együd Bertalan 
                                jegyző 
. 

 



 

 

 
12 Jegyzői beszámoló a Közös Hivatal 2014. évi munkájáról.  

Előadó: Novák Pál polgármester 
 

Együd Bertalan jegyző tájékoztatja a képviselő testületet a jegyző 2014-évi munkájáról, melyet 
írásban megküldött mindenkinek. Hozzátette, hogy mivel 2014-ben még nem ő látta el a 
jegyzői feladatokat, így ez egy nehéz feladat volt.  
 
Novák Pál polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot. 

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

42/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Jegyző 2014-évi 
beszámolóját. 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
13 Apaj Község Önkormányzat Aljegyzői státusz létesítésének megvitatása. 
Előadó: Novák Pál polgármester 

 
Tájékoztatja a képviselő testületet arról, hogy az aljegyzői státusz létesítéséről az előző napon 
az áporkai testület ülésén is esett szó, és hogy erről jelen esetben nem szükséges határozatot 
hozni, mivel nagyjából 2 hét múlva közös testületi ülésünk lesz az Áporkai testülettel, ahol az 
új közös hivatali együttműködési megállapodás aláírása és megvitatása lesz az egyetlen 
napirendi pont, melyben minden megtalálható, amit az aljegyzői státuszról tudni lehet.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot. 

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

43/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz, aljegyzői 
státusz létrehozására. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
14 Beszámoló a Dömsöd- Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi 

Társulás Működéséről.  
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő testület tagjait, a Dömsöd-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményi társulás Működéséről.  
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 



 

 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

44/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dömsöd-Apaj 
családsegítő szolgálat beszámolóját.  

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
15 Dömsöd- Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2014. évi 

pénzügyi terv végrehajtásának elfogadásáról.  
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő testület tagjait a Dömsöd-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti 
Intézményi Tárulás 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásának elfogadásáról. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

45/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, a Dömsöd-Apaj 
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2014. évi pénzügyi tervének 
végrehajtását.  

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
16 Előterjesztés a Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társuláshoz történő csatlakozási szándékokról 

 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Tájékoztatja a képviselő testület tagjait, a Közép- Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékról. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  



 

 

A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

46/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
17 Apaj Pitypang Óvoda beszámolójának elfogadása 

Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 
Ismerteti a képviselő testület tagjaival az Apaji Pitypang Óvoda beszámolóját, és kéri a 
képviselőket a beszámoló elfogadására.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

47/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pitypang Óvoda 
beszámolóját.  

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
18 Apaj Pitypang Óvoda, Óvoda vezetői pályázat kiírása. 

Előadó: Novák Pál polgármester 
 

Tájékoztatja, a képviselő testület tagjait, hogy szükséges kiírni óvoda vezetői pályázatot.  
Novák Pál polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

48/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határoz arról, hogy óvoda 
vezetői pályázatot ír ki.  

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 



 

 

 
19 Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás 2014. évi Pénzügyi 

terv végrehajtásának elfogadása.  
Előadó: Novák Pál polgármester 

 
Tájékoztatja a képviselő testület tagjait a Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási 
Társulás 2014. évi Pénzügyi terv végrehajtásáról, és kéri a képviselőket annak elfogadására. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

49/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, a Ráckeve és 
Térsége Önkormányzati beruházási Társulás 2014. évi Pénzügyi Tervének 
végrehajtásáról szól beszámolót. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
20 BÁCSVÍZ Zrt. 2014. évi beszámolójának elfogadása.  

Előadó: Novák Pál polgármester 
 

Ismerteti a BÁCSVÍZ Zrt. 2014 évi beszámolóját és kéri a képviselő testületet annak 
elfogadására.  
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

50/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a BÁCSVÍZ Zrt. 
2014 évi beszámolóját. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
21 Apaj Nonprofit Kft. Finanszírozása 

Előadó: Novák Pál polgármester 
 

Tájékoztatja a képviselő testületet arról, hogy ismét esedékes bizonyos pénzösszeget átadni 
az Önkormányzat költségvetéséből a Kft. részére, mivel kötelező önkormányzati feladatokat 
lát el. Ezt a pénzösszeget amúgy is elköltené az önkormányzat, de ez a leghatékonyabb módja 
a források aktiválásának. Javasolja, hogy a képviselő testület szavazzon meg újabb 6 millió 



 

 

forintot a következő 6 hónap finanszírozására.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület –6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

51/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz az Apaj 
Nonprofit Kft. 6 hónapra történő finanszírozásáról. 

Az átadott pénzeszköz : 6.000 000 millió azaz hat millió forint. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
22 Egyebek 

a. Felső- Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj megfizetésének 
elfogadása. 

 
Tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy 2014-ben Apaj községnek sikerült a Dabasi 
LEADER egyesülethez csatlakozni, ami azért szerencsés mert ott egy kiforrott és jól működő 
gárda segítségével nagyobb sikerrel tudunk pályázati forrásokat lehívni.  
Az egyesülethez tartozás tagdíj köteles mely összege 15.000 Forint évente.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

52/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz, a Felső- 
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület tagdíjának megfizetéséről. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
b. Felső- Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezet 

működési támogatása. 
Előadó: Novák Pál polgármester 

 
 
Tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a LEADER egyesületek esetében az előző 



 

 

programozási időszakban komoly problémát okozott, hogy nem rendelkeztek egy olyan 
tőkével amellyel a likviditásukat tudták volna fedezni. Ezt a kezdő tőkét az 
önkormányzatoknak kell állniuk. Kihangsúlyozza, hogy nem adományról, hanem 
kölcsönről van szó amit a programozási időszak végén 2020-ban visszakap az 
önkormányzat. Azt is megjegyzi, hogy az előző programozási időszakban a LEADEREK 
több millió forintos kamat tartozást halmoztak fel a kezdő tőknek felvett hitelek okán. Ezek 
tudatában Javasolja, hogy Apaj község 200.000 Forinttal támogassa meg Felső- 
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezetének működését.  
 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

53/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz, a Felső 
Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület Munkaszervezetének működési 
támogatásáról. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Egyebek 
 
Tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a Tiszti főorvostól érkezett egy levél az 
Önkormányzat részére, melyben felróják számunkra, hogy nincs fogorvosi rendelés a 
településen. Kéri a képviselő testület felhatalmazását a Tiszti főorvossal való 
egyeztetéshez.  
 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 

 
54/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, a Tiszti főorvossal való egyeztetésre, a fogászati rendelés 
vonatkozásában. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Javasolja a képviselő testület tagjainak elfogadásra, hogy hatékonysági okokból Apaj község 



 

 

területén lévő térfigyelő kamerák üzemeltetési feladatait adjuk át az Apaj Nonprofit Kft.-nek.  
 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

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

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

55/2015. (05.28.) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz, hogy a 
térfigyelő kamerák üzemeltetési feladatát átadja az Apaj Nonprofit Kft-nek, azzal 
hogy az adatvédelmi szabályoknak meg kell felelnie és azokat be kell tartania. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
Mivel több kérdés hozzászólás nem volt a Polgármester Úr bezárta az ülést. 
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 
 

Novák Pál                                          Együd Bertalan 
                     polgármester                                           jegyző 
 
 
 

Gábor László 
  képviselő 

jegyzőkönyvi hitelesítő 
 

 
 
 

 


