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Jegyzőkönyv 
Készült Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. December 10-én 

megtartott üléséről. 

Hozott határozatok: 
 
 
  99/2015. (10.12.) Kt. számú határozat 
100/2015. (10.12.) Kt. számú határozat 
101/2015. (10.12.) Kt. számú határozat 
102/2015. (10.12.) Kt. számú határozat 
103/2015. (10.12.) Kt. számú határozat 
104/2015. (10.12.) Kt. számú határozat 
105/2015. (10.12.) Kt. számú határozat 
106/2015. (10.12.) Kt. számú határozat 



 

 

Jegyzőkönyv 
 
 
Készült, Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 10- 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 Molnár Ferencné 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. 

  
99/2015. (12.10.) Kt. számú  
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban kiküldött 
napirendet. 
 
Napirend 

 
1. Beszámoló két ülés között eltelt időszakról 

Előadó: Novák Pál polgármester 
 

2. 2016. évi munkaterv elfogadása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

3. Pest megye önálló régióvá válásával kapcsolatos határozathozatal 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

4. Apaji Arany János Iskola Igazgató választás véleményezés 
Előadó: Novák Pál polgármester 

 
5. 13. havi bérek kifizetése 

Előadó: Novák Pál polgármester 
 

6. OTP bank folyószámla hitel megújítása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

7. 2015. évi elért eredmények 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 



 

 

8. Egyebek 
Előadó Novák Pál polgármester 
 

Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 
 

1. Beszámoló a két időszak között eltelt időről. 

 
Novák Pál Polgármester: 
- Tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy az eltelt időben a hivatal alkalmazottai 

folyamatosan jártak az ASP képzésekre, Budapestre, mely képzéseket nagyon 
hasznosnak tartottak. Elmondja, hogy nagy valószínűséggel 2016. január elejére 
nem lesz olyan állapotban az ASP rendszer, hogy élesíteni lehessen, így 
valószínűleg a két könyvelési rendszer egyszerre fog üzemelni.  

- Elmondta, hogy a Nonprofit Kft. folyamatosan végzi a közterületek karban tartását, 
mely rengeteg idejüket veszi el. Ezek közé tartozik, a faágak aprítása, a levelek, 
zöld hulladék elszállítása is. 

- Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy december 18-a és január 5-e között 
Igazgatási szünetet tart. Az igazgatási szünetben kizárólag anyakönyvi feladatok 
ellátása történik.  

- Közterületen történt rongálásról tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy 
településünkön az egyik óvodás korú gyermek édesapja, nehezményezte azt a 
tényt, hogy az óvodai karácsonyi ünnepség délelőtti órában lesz, és így a neje nem 
tudja megnézni a gyerekek műsorát. A polgármester elmondta, hogy az óvoda 
vezetése és a szülői munkaközösség az éves munkaterv szerint azért tette a 
délelőtti órákra a műsort a mikulás ünnepséghez hasonlóan, mert több gyerek csak 
ebédig tartózkodik az óvodában, azaz nem bent alvó, és ezért délután ők már nem 
lennének jelen. Elmondja a képviselő testületnek, hogy az említett szülő kifejezve 
a rosszallását, az óvoda előtt álló 5 fatörzs virágtartóból 3 darabot tönkretett. 
Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a terrorfenyegetettség okán minden ehhez 
hasonló rendbontást, jelenteni kell a rendőrségnek, amit az aljegyző meg is tett a 
mai napon. A rendőrség az értesítésre helyszíni szemlét tett és megkezdte a 
további intézkedést.  

 
Gábor László alpolgármester elmondta nehezményezi, hogy a településen történt 
rendbontások esetén nehéz elérni a rendőri jelenlétet.  
 
Novák Pál polgármester javasolja, hogy hozzanak egy határozatot, amely alapján a jegyző 
és az aljegyző vegye fel a kapcsolatot az illetékes szervekkel a fokozott rendőri jelenlét elérése 
érdekében.  
 
További kérdés és hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött az előterjesztett határozati javaslatról: 

 
100/2015. (12.10) 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 

 



 

 

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

 
101/2015. (12.10) Kt. számú 
Határozat 

 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és az aljegyzőt, 
hogy vegye fel a kapcsolatot az illetékes szervekkel a település közbiztonságának 
javítása érdekében és tegyen írásos beszámolót az elért intézkedésekről. 
 

Felelős: Horváth Sándor aljegyző 
Határidő: 2016. február 29. 

 
 

2. 2016. évi munkaterv elfogadása 
 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, a 2016. évi 
munkatervéről, és kéri annak elfogadását az előzetesen kiküldött munkaterv szerint. 
 

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

 
102/2015. (12.10) Kt. számú 

Határozat 
 
 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évi munkatervét a 
határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3. Pest megye önálló régióvá válásával kapcsolatos határozathozatal 

 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testület a következő lehetőségekről: 

1. A NUTS-besorolás nem változik (Budapest és Pest megye továbbra is egy 
régiót alkot); 

2. Budapest és Pest megye a jelenlegi közigazgatási határok mentén 
kettéválik és két önálló régiót alkot; 

3. Budapest önálló régiót alkot, Pest megye területe a szomszédos 
megyékhez kerül (Pest megye megszűnik); 

4. Budapest és a budapesti agglomeráció önálló régiót alkot, Pest megye 
agglomeráción kívüli része a szomszédos megyékhez kerül (Pest megye 
megszűnik). 
 

A képviselő testület felé, Somogyi Béla Bugyi nagyközség polgármesterével folytatott 
egyeztetések alapján a 2. verzió elfogadását javasolja.  
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött az előterjesztett határozati javaslatról: 

 



 

 

103/2015. (12.10) Kt. számú 

Határozat 
 

Apaj Község Képviselő testülete az alábbiak szerint támogatja 
Pest megye önálló régióvá válását.  

1. Pest megye társadalmi-gazdasági fejlődése érdekében 
támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását; 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot továbbítsa Pest 
Megye Önkormányzata részére. 

3. Utasítja az aljegyzőt a fenti intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Horváth Sándor aljegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

4. Apaji Arany János Általános Iskola Igazgató választás véleményezés 
 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy Palligner István 
megbízott intézmény vezető álláspályázatát a Klébensberg Intézményfenntartó 
meghirdette, melyre egyedül István pályázata érkezett be. Elmondja, hogy ők eddig is 
elégedettek voltak, István munkájával, és szeretnék, ha a jövőben is folytatná. 
Mindezek okán javasolja, hogy a képviselő testület határozatba erősítse meg Pallinger 
István intézményvezetői kinevezését.  

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

 
104/2015. (12.10) Kt. számú 
Határozat 

Apaj Község Képviselő testülete támogatja Pallinger István kinevezést 
az Apaji Arany János általános iskola élére. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

5. 13. havi bérek kifizetése 
 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy az idei évben -
az ő polgármesteri ciklusai óta első alkalommal- lehetőség van a hivatali dolgozók 
részére 13. havi fizetést osztani, melyhez kéri a képviselő testület hozzájárulását. 
Kihangsúlyozza, hogy az év elején kitűzött céloknál többet ért el a település úgy, hogy 
a közös hivatali költségvetésből megtakarítottunk. 
 
Gábor László alpolgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a 
polgármester nem kaphat 13. havi fizetést a szabályozások miatt, azonban lehetőség 
van 250.000 Ft Caffetéria jutatására. Kéri a képviselő testület hozzájárulását, hogy a 
polgármesternek kiváló munkájáért az említett összeget szavazzák meg.  

 
 

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



 

 

105/2015. (12.10) Kt. számú 
Határozat 

 

Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete hozzájárul a közös hivatali 
költségvetés terhére a 13. havi fizetés kifizetéséhez az apaji hivatal dolgozói 
részére, valamint 250.000 Ft értékben Caffetériát biztosít a polgármester 
részére. Kéri a Jegyző intézkedését.  

 
 
Felelős: Együd Bertalan jegyző 
Határidő: azonnal 

 
6. OTP bank folyószámla hitel megújítása 

 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy aminden évben 
szükséges az önkormányzat folyószámla hitelét megújítani. Kéri a képviselő testületet, 
hogy az elmúlt éveknek megfelelően továbbra is 2 millió Ft összeghatárig a folyoszámla 
hitel biztosításáról döntsön.  
 

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

 
106/2015. (12.10) Kt. számú 
Határozat 

 
Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő 
folyószámlahitel fenntartásáról határoz. 
 
A hitel futamideje és rendelkezésre tartott összeg: szerződéskötéstől 2016. december 
31-ig 2.000.000 Ft 
 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt 
a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 
megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési 
előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az 
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, és a 
hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

7. 2015 évi elért eredménye 
 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy az elmúlt év 
nagyon sikeresnek mondható a nehézségek ellenére is. Ez volt a képviselő testület 
első éve, új pénzügyi vezető, jegyző és aljegyző is érkezett a településre. Pályázati 
forrásból sikerült két gépjárművet beszerezni a településen. Egy OPEL Vivaro 9 
személyes mikrobuszt az Önkormányzat részére és egy SUZUKI Vitara 4X4 terepjárót 
az Apaji Polgárőr Egyesület számára. 
Az egy éve alakult Apaj Nonprofit Kft. is jó évet zárt. Számos fejlesztést hajtott végre: 
Sikerült 2,5 millió forintért vásárolni egy BOBCAT homlokrakodós és emelővillás gépet. 



 

 

A fa apríték értékesítéséből jelentős bevételt szerzett a kft.  
Elmondta, hogy szeretné a jövőben megtartani ezt a fejlesztési irányt, és szeretné ha 
több embert tudna foglalkoztatni az Apaj Nonprofit Kft.  
A gyerekek számára kosárlabda és kézilabda edzéseket biztosítunk az idén felújított 
kosárlabda pályán. Ebben az évben készült el az iskola udvarán a burkolat építés, 
valamint a „fórum” kialakítása. 
A temető területén megépült 180 méter kerítés. 
A Vis Major és a Rendkívüli Önkormányzati Támogatás pályázatban is forrásokat 
nyertünk el, összesen 8.548.140 Ft összegben. 
Polgármester úr köszöni az önkormányzati dolgozók és a képviselő testület munkáját 
és további sikereket kívánva mindenkinek a munkájához kíván Kellemes ünnepeket! 
 
A képviselő testület megköszöni Polgármester úr beszámolóját.  

 
 

k.m.f. 
 
   

 
 Novák Pál  Molnár Ferencné 
 Polgármester  képviselő 
 jegyzőkönyvi hitelesítő 

 
 
 
 Együd Bertalan 
 jegyző 
 


