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Apaj Község Önkormányzata
2345. Apaj, Fő tér 2.

Jegyzőkönyv
Készült Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29.-én
megtartott üléséről

Megalkotott rendeletek:
17/2015 (X.29) rendelet
18/2015 (X.29) rendelet
Hozott határozatok:
92/2015. (10.29.) Kt. számú határozat
93/2015. (10.29.) Kt. számú határozat
94/2015. (10.29.) Kt. számú határozat
95/2015. (10.29.) Kt. számú határozat
96/2015. (10.29.) Kt. számú határozat
97/2015. (10.29.) Kt. számú határozat
98/2015. (10.29.) Kt. számú határozat
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Jegyzőkönyv
Készült, Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 29.-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, Őrsi Sándor képviselő,
Együd Bertalan jegyző, Horváth Sándor aljegyző-jegyzőkönyv vezető.
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 6 fő van jelen, így határozatképes a
testület. Javasolja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását.
jegyzőkönyv hitelesítésére Fazekas István képviselőt kérte fel a testület.
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.
92/2015. (09.29.) Kt. számú
Határozat
Napirend:
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időről
Előadó: Novák Pál polgármester
2. Apaj Község Helyi Iparűzési Adó rendelet
Előadó: Novák Pál polgármester
3. Apaj Község Szociális rendeletének módosítása
Előadó: Novák Pál polgármester
4. Apaj- Áporka- Dömsöd Gyermekjóléti Szolgálat társulással kapcsolatos
tájékoztatás
Előadó: Novák Pál polgármester
5. Apaj- Áporka Óvoda társulás
Előadó: Novák Pál polgármester
6. Pénzeszköz átadás az Apaj Nonprofit Kft. részére
Előadó: Novák Pál polgármester
7. ITS előkészítése
Előadó: Novák Pál polgármester
8. Egyebek
Előadó Novák Pál polgármester
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Jegyzőkönyv vezető megválasztása
Novák Pál polgármester javasolja a képviselő testület számára, hogy jelen a testületi
ülésen Horváth Sándor aljegyző sport kézsérülése miatt a jegyzőkönyvet Niklainé Kozma
Ilona titkárságvezető készítse el.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött az előterjesztett határozati javaslatról:
93/2015. (10.29.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete dönt, hogy jelen testületi ülés
jegyzőkönyvét Niklainé Kozma Ilona titkárságvezető készítse.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

1. Beszámoló a két időszak között eltelt időről
Novák Pál Polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy az MVH
pályázatán nyert Polgárőr autó megérkezett településünkre, és a polgárőrök már
elkezdték használni.
- Elmondja, hogy a Rendkívüli Önkormányzati Támogatás pályázat során
településünk 7.596.140 Ft összeget kapott ki nem fizetett számláinak
kiegyenlítésére (gyermekétkeztetés; település üzemeltetés jogcímekre), mely
számlák kifizetése azóta meg is történt.
- Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy az eltelt időszakban számos
egyeztetésen vett rész alpolgármester úr, és aljegyző úr kíséretében. Az
egyeztetések témája a jövőbeni projektek és fejlesztések lehetőségeinek
vizsgálata volt. Több egyeztetés zajlott a Kócsag és a Gém utcában található
100 telek beépítésével kapcsolatban.
Elmondja, hogy megbeszéléseket folytat naperőművi és hulladék feldolgozó
üzem létesítésével kapcsolatban.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött az előterjesztett határozati javaslatról:
94/2015. (10.29.) 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
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2. Helyi iparűzési adó rendelet
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a településre költöző,
továbbá a helyi vállalkozások érdekében csökkentetni szeretné a Helyi Iparűzési Adó
mértékét. Jelenleg településünkön, és a környező településen is 2% az iparűzési adó.
Elmondja, hogy egy konkrét vállalkozó, szeretne Apaj község területén telephelyet létesíteni.
Számítása szerint 0.9%-os helyi iparűzési adó mérték esetén is az összes bevétele a
településnek mintegy 30-50%-kal növekedne az új vállalkozások behozatalával. Ezt
alátámasztja, hogy az elmúlt év iparűzési adóbevétel ~6,8 millió Ft volt. Ez a csökkentés után
ugyan visszaesne ~3,06 millió Ft-ra, de az új vállalkozás csökkentet mértékkel számolt várható
befizetése ~6 millió Ft lesz. Ezt az előző 3 évi könyvelési adatai -melyet a rendelkezésünkre
bocsájtottak-, alátámasztja. Így helyi adó bevétel növekedés várható adómérték csökkentés
után is!
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött az előterjesztett rendeleti javaslatról:

APAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2015. (X.30.) rendelete
a helyi iparűzési adóról
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)-(3) bekezdések
és a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében valamint 5. §-ban (a
továbbiakban Htv.) foglalt felhatalmazás alapján, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. tv-ben biztosított jogkörében eljárva a helyi iparűzési adóról a következő
rendeletet alkotja:

Adókötelezettség
1. § (1) Adóköteles az Apaj Községi önkormányzat illetékességi területén állandó vagy
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
(2) Az adó alanya a vállalkozó, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti
bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.
(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
Adómérték
2. § (1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 0,9
%-a.
(2) Az alkalmi jelleggel folytatott iparűzési tevékenység adója – tekintet nélkül a nettó árbevétel
nagyságára – naponként számított átalányban kerül megállapításra. A naptári napi adóátalány
mértéke 1000-Ft.

Záró rendelkezések
3. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény vonatkozó rendelkezéseit
kell alkalmazni.
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4. § (1) Ez a rendelet 2016. január 01-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a helyi iparűzési adóról szóló 20/2009. (XII.19.)
számú rendelet hatályát veszti.

Novák Pál
polgármester

Együd Bertalan
jegyző

Kihirdetve Apaj község Önkormányzat hirdetőtábláján 2015. október 30-án.
Horváth Sándor
aljegyző
3.

Apaj Község Szociális rendeletének módosítása

Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy településünk
gazdálkodása során a szociális finanszírozásokból fennmaradt összegeket szeretnénk a
szociális alapon kiosztani. Ehhez szükséges a szociális rendeletünk módosítása, de jegyző úr
javaslatára új rendeletet alkotunk, melyet a szociális bizottság előzetesen tárgyalt és a
kiküldött előterjesztés szerint elfogadott. Javasolja a kiküldött előterjesztés elfogadását.
Molnár Ferencné képviselő: A szociális bizottság elnökeként elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött az előterjesztett rendeleti javaslatról:
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (X.29.) önkormányzati
rendelete a Szociális települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Apaj Község Önkormányzat képviselő- testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
I. Fejezet
Általános szabályok
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Apaj Község Önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.
(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7.
§ (1) bekezdését.
(3) Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a képviselőtestület gyakorolja.
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2. § (1) Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező
rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.
(2) Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz
kapcsolódva kerülnek meghatározásra.
(3) A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése
szerint kell alkalmazni.
(4) Az eljárást:
a) az önkormányzati hivatalnál írásban – e rendelet 1. melléklete szerinti
formanyomtatványon - előterjesztett kérelemre kell, vagy
b) hivatalból lehet megindítani.
(5) A kérelem nyomtatványhoz kapcsolódó kitöltési útmutató elérhető a polgármesteri
hivatalban nyomtatott, vagy az önkormányzat honlapján elektronikus formában.
(6) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal
– igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.
(7) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli
és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú
melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni. A vagyonnyilatkozat II. részét
- a nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál
meghatározott személyi körre vonatkozóan kell kitölteni.
(8) A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem
beérkezésétől számított 8 napon belül meg kell tenni.
(9) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell
megindítani.
3. § (1) A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott
dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak
szerint kell igazolnia.
(2) A jövedelem igazolására a kérelmező saját maga és a vele egy háztartásban élők
jövedelemét tükröző dokumentumokat köteles csatolni:
a. a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított
jövedelemigazolás,
b. vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal
igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,
c. álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító
határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény
vagy bankszámlakivonat,
d. nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén éves
nyugdíjösszesítő,
e. a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény
vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség
tudatában tett nyilatkozat,
f. a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a
gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,
g. állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Gyámhivatal határozata,
h. ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,
i. nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának
hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló
nyilatkozat
j. amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen
vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről
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szóló nyilatkozat, melyet-e rendelet 2. melléklete tartalmaz és a Munkaügyi Központ
igazolása arról, hogy nyilvántartásban szerepel-e vagy sem és ellátásban nem
részesül,
k. egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett
nyilatkozat

4. § (1) A pénzbeli ellátások kifizetése utalással vagy postai úton történik.
(2) A polgármester joga, hogy az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő helyzetekben
utasítást adjon az eseti pénzbeli ellátások házipénztárból készpénzben történő kifizetésére.
5. § (1) Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a határozatban meghatározott időpontig
kell folyósítani.
(2) A természetbeni települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját
a vonatkozó határozat rendezi.
II. Fejezet
A települési támogatás
6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési
támogatást nyújt.
7. § (1) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás
formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást
megállapító határozatban rendelkezni kell.
8. § A települési támogatás formái:
a) eseti települési támogatás:
aa) települési létfenntartási támogatás,
ab) iskolakezdési támogatás,
ac) települési támogatás időskorúak részére,
b) rendszeres települési támogatás formái:
ba) lakásfenntartási támogatás
1. Települési létfenntartási támogatás
9. § (1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve
családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek a háztartásában az
egy főre jutó jövedelem egyedül élő –egyszemélyes háztartás - esetében az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, többszemélyes háztartás
esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át nem haladja meg.
(2) Az egy alkalommal megállapított eseti települési létfenntartási támogatás maximális
összege 2.000-15.000 Ft-ig terjedhet.
(3) Természetbeni juttatásként is adható
a) tűzifa juttatás
(3) A kérelmező részére rendkívüli élethelyzetre tekintettel jövedelemvizsgálat nélkül a
támogatás egy évben egyszer adható, különös méltánylást igénylőesetben megismételhető.
(4) A segély elbírálásához az adott élethelyzetet megfelelően igazolni szükséges.
10. § (1) Az eseti települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat
képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a kérelem beérkezését
követő 14 munkanapon belül a szociális bizottság dönt.
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2. Iskolakezdési támogatás

11. § (1) Települési iskolakezdési támogatásra jogosult az a személy, aki saját
háztartásában olyan gyermeket nevel, aki iskolarendszerű tanulmányait megkezdte,
gyermekenként annak a tanévnek a végéig, amelyben a gyermek a 18. életévét betölti és
családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj 200%-át nem haladja meg.
(2) A támogatás 5000 Ft értékű iskolakezdési utalvány.
(3) A kérelem benyújtására nyitva álló idő a tárgyév június 1. és június 30. napja közötti
időszak. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(4) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Apajon lakik.
(5) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jogosultságról a polgármester a
kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül dönt.
(6) Az utalványok kiosztására jogosultság megállapítását követően – a pénztár nyitvatartási
idejében - egy naptári évben egyszer, augusztus 1-től szeptember 15-ig kerül sor.

3. Települési támogatás időskorúak részére

12. § (1) A képviselő-testület támogatást nyújt azon 70. életévét betöltött Apaji lakos részére,
akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 100.000.- Ft-ot.
(2) A kérelem benyújtására nyitva álló idő a tárgyév augusztus 1. és december 15. közötti
időszak.
(3) A kérelemhez csatolni kell a számla befizetések igazolását.
(4) Az időskorúak részére nyújtott települési támogatás az éves hulladékelszállítási díj
átvállalásának utólagos finanszírozás formájában nyújtandó,
(5) A támogatásra való jogosultságról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a
szociális bizottság a kérelem beérkezését követő 14 napon belül dönt.
(6) A hulladékelszállítási díj átvállalásához nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra
csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások
számától. E rendelkezés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az
albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

4. Lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás

13. § (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek,
családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek
fennállása esetén (a továbbiakban: lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás).
(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs
vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás
összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával.
(3) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a
háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
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b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(4) Ha a háztartás
a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(5) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a
nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2del növekszik.
(6) A támogatás havi összege 4.000- Ft
(10) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának
első napjától egy évre kell megállapítani.
(11) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
E rendelkezés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a
jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(12) Nem igényelhet lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást, aki - vagy akinek egy
háztartásban élő családtagja - részére lakásfenntartási támogatást folyósítanak.
(13) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra való jogosultságról a képviselőtestület által átruházott hatáskörben az szociális bizottság a kérelem beérkezését követő 14
napon belül dönt.
5. Köztemetés
14. § (1) Kérelemre a képviselőtestület által átruházott hatáskörben a polgármester a Szt.
48. §-a alapján gondoskodik a Apaj közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen
történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
(1) A polgármester különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában
meghatározott megtérítési kötelezettség alól:
a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy
családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 100 %-át, egyedül élő
esetén a 200 %-át,
b) egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy
családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 50 %-át, egyedül élő
esetén a 100 %-át,
és az érintett személy vagyonnal nem rendelkezik.
III. Fejezet
Egyéb rendelkezések
15. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott
kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
VI. Fejezet
Záró rendelkezések
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16. § (1)Ez a rendelet 2015. év október 30-án lép hatályba.
(2) Hatályát veszti: a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásoktól szóló 5/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet.
Apaj, 2015. október 29.
Novák Pál
Polgármester

Együd Bertalan
Jegyző

Kihirdetve: 2015. október 30.
Horváth Sándor
aljegyző
4. Dömsöd- Apaj- Áporka Gyermekjóléti Szolgálat társulással kapcsolatos
tájékoztatás
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a már
korábban ismertetett Gyermekjóléti szolgálati társulással kapcsolatban minden
probléma elhárult, és sikerült megalakítani a Dömsöd- Apaj- Áporka Gyermekjóléti
Szolgálati Társulást. Kéri a képviselő testület hozzájárulását, hogy megalakuljon a
társulás az előzetesen kiküldött megállapodási szerződés szerint.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött az előterjesztett határozati javaslatról:
95/2015. (09.29.) Kt. számú
határozat
I.

Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
Áporka Község Önkormányzata a Dömsöd – Apaj Gyermekjóléti és
Családsegítő Társuláshoz 2016. január 1-vel tagként csatlakozzon.

II.

A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény alapján a társulási megállapodás 2016. január 1-vel
hatályba lépő módosított szövegét a határozat melléklete szerinti
tartalommal fogadja el.

III.

A képviselő-testület felhatalmazza Novák Pál. polgármestert a Társulási
megállapodás aláírására.

Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: a társulási megállapodás aláírására 2015. november 30-ig
5. Apaj-Áporka Óvoda Társulás
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy az előző testületi ülés
során említett Óvoda társulási elképzelések alapján megkezdte a tárgyalásokat Áporka
Polgármesterével. Kéri a képviselő testületet, hogy határozatban hozzanak
szándéknyilatkozatot, hogy az óvoda társulás érdekében a két hivatal tegyen meg mindent.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
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döntött az előterjesztett határozati javaslatról:
96/2015. (09.29.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete, nyilatkozik arról hogy
amennyiben lehetséges, Apaj és Áporka óvodái közös társulásban lássák el a
feladatokat a jövőben.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

6. Pénzeszköz átadás az Apaj Nonprofit Kft. részére
Novák Pál Polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy az Apaj Nonprofit
Kft. számára szükséges pénzeszközt átadni. Elmondja, hogy ezt a pénzt is ugyan
azokra a szakfeladatokra költi a település, mint a korábbi időben, csupán a Kft-n
keresztül. Kéri a képviselő testületet, hogy 2015 évre 35 millió forintban határozza meg
a maximálisan átadható pénzeszköz összegét.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött:
97/2015. (10.29.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Képviselő testülete egyhangúlag elfogadja, hogy 2015-évre 35 millió forint
összegig pénzeszközt ad át az Apaj Nonprofit Kft. részére, a település üzemeltetési
feladatok ellátására.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
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7. ITS elkészítése
Novák Pál Polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, az Integrált
Településfejlesztési Stratégiáról. Elmondja, hogy ennek elkészítése komoly és nagy
munka, viszont a kormányzati szintről olyan visszajelzéseket kaptunk, melyek szerint
a következő tervezési ciklus során csak azok az önkormányzatok pályázhatnak
fejlesztési pénzekre, akik rendelkeznek ITS-el.
98/2015. (09.29.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben
szükséges a fejlesztések megvalósításához ITS stratégia akkor intézkedjen az
elkészítéséről.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

k.m.f.

Novák Pál
Polgármester

Fazekas István
képviselő
jegyzőkönyvi hitelesítő

Együd Bertalan
jegyző

