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Jegyzőkönyv 
Készült Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12-én 

megtartott rendkívüli üléséről. 

Hozott határozatok: 
 
87/2015. (10.12.) Kt. számú határozat 
88/2015. (10.12.) Kt. számú határozat 
89/2015. (10.12.) Kt. számú határozat 
90/2015. (10.12.) Kt. számú határozat 
91/2015. (10.12.) Kt. számú határozat 
 



 

 

 
Jegyzőkönyv 

 
 
Készült, Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12-én 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, Szigeti Gyula képviselő, 
Őrsi Sándor képviselő, Együd Bertalan jegyző, Horváth Sándor aljegyző jegyzőkönyvvezető. 
 
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, önkormányzati 
dolgozókat.  
 
Ismertette a napirendi pontot a kiküldött meghívó szerint és az alábbi kiegészítéseket tette: 
 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 7 fő van jelen, így határozatképes a 
testület. Javasolja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. 
jegyzőkönyv hitelesítésére Gábor László képviselőt kérte fel a testület.  
 
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. 

 
87/2015. (10.12.) Kt. számú  
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban kiküldött 
napirendet. 
 
Napirend 

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

2. Települési fogászati ellátás megkötéséhez szükséges szerződés 
előkészítése 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

3. Polgárőr Egyesület Gépjármű pályázatát érintő Önkormányzati feladatok 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

4. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat 
Előadó: Novák Pál polgármester 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
  



 

 

1. Beszámoló a két időszak között eltelt időről 
 
Novák Pál polgármester, tájékoztatja a képviselő testületet, a két időszak közben történt 
eseményekről a településen.  

- Az Apaji Pitypang Óvoda tekintetében tájékoztatja a képviselő testületet, hogy Prekuta 
Éva megbízott óvoda vezető a 2015-16-os tanévet követően szeretne nyugdíjba 
menni. Elmondja a képviselőknek, hogy Áporka polgármesterével előre haladott 
tárgyalások folynak, egy lehetséges Óvoda társulás ügyében, mely esetén csökkenteni 
tudnánk a kiadásokat a feladatok ellátása mellett. 

- Elmondja, hogy felmerült egy olyan elképzelés is, mely szerint az Apaji és az Áporkai 
általános iskolák legyenek egymás tagiskolái, ne pedig a Dömsödi.  

- Ezek mellett tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a temető kerítésének 
továbbépítése november 1-re betonozással elkészül, és a későbbi munkákat 
társadalmi munkában a település lakosaival közösen fogják elvégezni.  
 

A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött az előterjesztett határozati javaslatról: 

 
88/2015. (10.12.) Kt. számú 
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között eltelt 
időszakról szóló beszámolót és a kapcsolódó polgármesteri intézkedéseket 
elfogadja. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

  
2. Települési fogászati ellátás megkötéséhez szükséges szerződés előkészítése 

 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a felelős szervek folyamatos 
kérésének eleget téve, felvette a kapcsolatot Dr. Drahos Ildikóval, Bugyi Község fogorvosával, 
aki vállalta, hogy a kötelező iskolafogászati feladatokat településünkön ellátja. Vállalja azt, 
hogy évente két alkalommal, tavasszal és ősszel, alkalmanként 60 ezer forint +áfa összegért, 
2-2 napot településünkön töltene, ahol a kötelező iskolafogászati feladatokat elvégezné. 
Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a rendelő festése elkezdődött. Kéri a testület tagjait, 
hogy amennyiben a fent leírt feltételek megfelelnek, hatalmazzák fel a polgármestert 
szerződéskötésre. 
 

A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött az előterjesztett határozati javaslatról: 

 
 
89/2015. (10.12.) Kt. számú 
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete dönt arról, hogy az 
iskolafogászati feladatok ellátására szerződést köt Dr. Drahos Ildikóval, Bugyi 
község fogorvosával. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
szerződést kössön 60 ezer forint+áfa/ alkalom összegért, évi 2 alkalomra. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: 2016. január 31. 

 
3. Polgárőr Egyesület Gépjármű pályázatát érintő Önkormányzati feladatok 

 



 

 

Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy az EMVA vidéki 
gazdaság és lakosság számára nyújtandó alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-
től igénybe vehető támogatások (21/2015. (IV.17) MVM rendelet) keretében a 
Polgárőrségnek beszerzett gépjármű elkészült, és átvehető. Az átvétel előtt 
szükséges a gépjármű előfinanszírozását átutalni, mely 6.327.050 Ft, azaz 
hatmillió-háromszázhuszonhétezer-ötven forintot jelent. Kéri a képviselő testületet, 
hogy a fent nevezett összeget, bocsájtsa a Polgárőr egyesület rendelkezésére, 
hogy mihamarább szolgálatba tudják állítani a gépjárművet.  
 

A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött az előterjesztett határozati javaslatról: 

 
 
90/2015. (10.12.) Kt. számú 
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete vállalja, hogy az EMVA vidéki 
gazdaság és lakosság számára nyújtandó alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-
től igénybe vehető támogatások (21/2015. (IV.17) MVM rendelet) keretében a 
Polgárőrségnek beszerzett gépjármű előfinanszírozását vállalja át a Polgárőr 
egyesülettől. A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fent 
nevezett gépjármű megvételéhez szükséges előfinanszírozást 6.327.050 Ft, azaz 
hatmillió- háromszázhuszonhétezer-ötven forintot utaljon át a Polgárőr egyesület 
bankszámlájára.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

4. Bursa Hungarica ösztöndíj 
 

Novák Pál polgármester, tájékoztatta a képviselő testület tagjait, hogy az idei évben ismét 
lehetőség van Bursa Hungarica ösztöndíjak kiosztására. Elmondja, hogy az ösztöndíj 
végösszege két tételből áll össze. 50%-ot a település áll, majd ezt további 50%-al egészíti ki 
az állam. Ezért javasolja hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj összegét a következő tanulmányi 
időszakra havi 5.000 Ft-ban állapítsa meg.  
 
A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött az előterjesztett határozati javaslatról: 

 
91/2015. (10.12.) Kt. számú 
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzata döntést hoz a Bursa Hungarica ösztöndíjak 
összegéről, melyet 5.000 Ft-ban állapít meg.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

k.m.f. 
 

 Novák Pál  Gábor László 
 polgármester  képviselő 
  jegyzőkönyvi hitelesítő 

 Együd Bertalan 
 jegyző 

 


