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Jegyzőkönyv
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2016. január 21-én megtartott testületi
üléséről.
Ülés helye: Apaj Község Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében
2345. Apaj, Fő tér 2.
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Gábor László alpolgármester; Molnár Ferencné,
Fazekas István, Hegedűs Ferencné, Őrsi Sándor, Szigeti Gyula, Együd Bertalan jegyző,
Horváth Sándor aljegyző.
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, önkormányzati
dolgozókat, elmondja, hogy Együd Bertalan jegyző előzetesen jelezte, hogy hivatali
elfoglaltsága miatt később érkezik.
Ismertette a napirendi pontot a kiküldött meghívó szerint és az alábbi kiegészítést tette:
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 7 fő van jelen, így határozatképes a
testület. Javasolja a kiegészített 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.
1/2016. (I.21.) Kt. számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:
Napirend:
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről.
1.1 Belvíz tájékoztatás
1.2 LEADER Fejlesztési stratégia előkészítési munkáiról
1.3 Felmérés a közfoglalkoztatásba nehezen bevonható személyekről
1.4 Iskolai eszközbeszerzés
Előadó: Novák Pál polgármester
2. Apaj Község Önkormányzata 2016. évi előzetes költségvetési koncepció
elfogadása
Előadó: Novák Pál polgármester
3. Tájékoztatás a 2015. évi belső ellenőrzések eredményeiről
Előadó: Novák Pál polgármester
4. 2016. évi belső ellenőrzési feladatok
Előadó: Novák Pál polgármester
5. Pénzeszköz átadás az Apaj Nonprofit Kft. részére a kötelező közfeladatok
ellátásra
Előadó: Novák Pál polgármester
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6. A polgármester 2016. évi szabadság tervének elfogadása
Előadó: Novák Pál polgármester
7. A 2016. évi önkormányzati célok meghatározása
Előadó: Novák Pál polgármester
8. Lakosságot érintő fogászati alapellátás
2016. január 14-én érkezett Dr. Földy Zsuzsa járási tiszti főorvos által
küldött levél alapján.
Előadó: Novák Pál polgármester
9. Rendkívüli Önkormányzati Pályázat 2016 benyújtásának elfogadása
Előadó: Novák Pál
10. A 28/5 hrsz-ú ingatlan tartós bérbeadása
Előadó: Novák Pál polgármester
11. A 335 hrsz-ú ingatlan tartós bérbeadása
Előadó: Novák Pál polgármester
12. Egyebek
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

Közétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás
Közös Hivatali elszámolással kapcsolatos tájékoztatás
A dömsödi sportegyesület együttműködési kérése
Apaji Polgárőr Egyesület kérelme
LEADER Pályázatok Projektlapjai

Előadó: Novák Pál polgármester

Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről
1.1 Belvíz tájékoztatás
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál Polgármester: Tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a jelenlegei
talajvízszint 190 cm. Ez pontosan azt jelenti, hogy az Apajon lévő pincék, és árkok kb. 5
cm-el vannak a talajvíz szint fölött. Elmondja, hogy ezt a tényt jelentette a kunszentmiklósi
vízügyi hatóság felé. Ennek hatására Kunszentmiklós és Apaj között 2 zsilipet is
kinyitottak az elmúlt időszakban. Sajnos ezt a folyamatot napokkal előbb kellett volna
megtennie a vízügynek. Bízunk benne, hogy a tavalyi belvíz helyzet nem ismétlődik meg.
Elmondja, hogy 2015-ben belvíz elleni védekezésre a település igazoltan 9 millió forintot
költött, mely összeg iránt pályázatot nyújtott be a VisMajor pályázat keretein belül,
azonban csak 952 ezer forint támogatást ítéltek meg nekünk.
Polgármester úr jelezte, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk a település védelme
érdekében.
Egyúttal kéri a képviselő testület tagjait, hogy vegyék tudomásul az első fokú belvíz
védelmi helyzet elrendelését.
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1.2. LEADER Fejlesztési stratégia előkészítési munkáiról
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy bekerült a LEADER fejlesztési stratégiai munka
csoportba. Hat településen lesz fórum a jövőbeni pályázatokkal kapcsolatban, ezekre a
településekre lehet tematikus tájékoztató ülésre menni. 2 vállalkozás fejlesztési tájékoztató,
2 turizmus fejlesztési tájékoztató és 2 civil fejlesztéseket érintő tájékoztató lesz. Nagy
elismerés, hogy a hat tájékoztatóból az egyik vállalkozás fejlesztéssel kapcsolatos
tájékoztatóra Apajon kerül sor. Megemlíti, hogy a projekt adatlapok segítségével, már jó
néhány településünket érintő elérendő célt sikerült betenni a stratégiába, de erről bővebben
az egyebek napirendi pontban fog tájékoztatást adni a képviselő testület számára. Ez úton
szeretné kérni a képviselő testület tagjait, hogy amennyiben lehetőségük engedi,
törekedjenek rá, hogy részt tudjanak venni a tájékoztatón. Elmondja, hogy az
Önkormányzatunk számára siker, ha egy falubeli vállalkozás, vagy civil szervezet nyer
pályázati forrást, mint ha maga a hivatal nyerne, mivel minden esetben a teleülés fejlődését
szolgálja.
Az Önkormányzat az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jövőben is minden lehetséges
módon támogatni fogja a pályázatok sikerességét. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a
jelenlegi állás alapján legkorábban 2016 őszén kerülnek kiírásra az első pályázatok, melyek
megvalósíthatósága 2017.január, február tájékán lesz esedékes és az egy pályázóra jutó
várható maximalizált pályázati költség 20 millió forint lesz.
1.3. Felmérés a közfoglalkoztatásba nehezen bevonható személyekről
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a közfoglalkoztatásba
nehezen bevonható személyekről, az önkormányzat a statisztikai adatszolgáltatást megtette,
ahol az idei évben foglalkoztatni tervezett személyek létszámáról is nyilatkozni kellett, melyet
2016 évre 15 főben határoztunk meg. Elmondja továbbá, hogy a közmunka programban
három új személy tölti le megítélt büntetését.
1.4. Iskolai eszközbeszerzés
Előadó: Novák Pál polgármester
Mindezeken túl tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a két ülés közt eltelt időben
szükségessé vált az általános iskolában egy új keringető szivattyú beszerzésére, mely 91
ezer forintba került. Elmondja, hogy bár erről a Klébersberg Intézmény fenntartónak kellene
gondoskodnia, kénytelen volt az önkormányzat megoldani a fennálló problémát, az iskola
akadálymentes üzemeltetése miatt.
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal meghozta a következő
határozatot:
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2/2016. (I.21.) Kt. számú
Határozat
Apaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés közötti
időszakban megtett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
2.) Apaj Község Önkormányzatának 2016. évi előzetes költségvetési koncepciójának
elfogadása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: elmondja a képviselő testület tagjainak, hogy az előzetesen
kiküldött és a vetítő vásznon látható költségvetés természetesen még csak előzetes
kalkuláció. A végleges költségvetés tervezetét remélhetőleg a februári testületi ülés
alkalmával be tudja mutatni. Elmondja, hogy a bevételeink legnagyobb hányadát 2016-ban
az előző évhez hasonlóan a költségvetési támogatás után a helyi adó bevételekből fogjuk
tudni elérni. 2015-ben 18.172.561 Ft. adóbevétele volt a településnek. Várhatóan a jövő
évben sem fog nagy mértékben csökkeni. A 2015 ös bevételi tényadatokkal fogjuk tervezni a
2016-os bevételeket. Eredetileg 2015-re 13-14 millió forint adóbevételt terveztük, és ehhez
képest jobban teljesítettünk 4-5 millió forinttal. Az idei évben számításaink szerint a
csökkentett iparűzési adó mértékkel együtt is tartani tudjuk a tervezett bevételt. A
növekedésünk megvan, a teljesítéshez képest nem vállalunk nagyobb növekedést. A
gépjármű adót nem fizetők retorziójaként nekiláttunk az adósok gépjárműveit kivonatni a
forgalomból, mely hatására javult a fizetési morál. Polgármester úr tájékoztatja a képviselő
testület a várható kiadásokról, amely a mellékletekben található.
A 2015 évi bevételeinket a pályázatok során nyert összegek is növelték. Elmondja, hogy
2015. december 31-i adatok alapján több mint 4,7 millió forint maradt még az
önkormányzatnál a jó gazdálkodás miatt.
Ezt a stratégiát szeretné folytatni a 2016-17-es évben is az önkormányzat.
Állami támogatásunk várhatóan 63,2 millió forint lesz. Az óvoda működési támogatásra is
jelentős összeget igénylünk. 2015 év végén a település szociális rendeletének
módosításával kibővítettük a településen szociális támogatást igényelhetők körét. Ez
bizonyos mértékben több kiadást jelent az önkormányzat számára, de a jó gazdálkodás
következtében ezt most megteheti a település.
2016 évben nagy feladatot fog még jelenteni az Önkormányzat gazdálkodásának a nyári
ingyen étkezés bevezetése.
Ezeken túl szeretnénk elérni, hogy 2016-ban a hivatal összes dolgozójának egyedi
béralkuval rendezve legyen a fizetése, ugyanis évek óta nem emelkedett semmit. Felhívja a
képviselő testület figyelmét, hogy a környező települések szinte mindegyikében már évek óta
béralkuval vannak foglalkoztatva a munkavállalók.
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester
szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással meghozza a
következő határozatot:
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3/2016. (I.21.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Képviselő testület elfogadja és további kidolgozásra javasolja a
2016. évi költségvetést, felkéri a pénzügyi vezetőt a költségvetés
véglegesítésére.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
17. 38 perckor Együd Bertalan jegyző úr megérkezett.
3.) Tájékoztató a 2015. évi belső ellenérőzések eredményéről
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy az utolsó negyed éves ellenőrzés anyagát
kiküldte a testület számára és látható, hogy ez az anyag mindössze 8 oldal melyből a
kötelező elemeket leszámítva 2 oldal elemzést tartalmaz. Külön kértük a belső ellenőrzések
során a közétkeztetési számlák átvizsgálását, és a közös hivatal elszámolásának
felülvizsgálatát is. Ezek azért lettek volna fontosak, mert egy Magyar Államkincstár
ellenőrzés jóval rövidebb tud lenni, ha belső ellenőri jelentéssel tudjuk alátámasztani a
munkánknak ezt a részét.
Kértük a belső ellenőrt, hogy a közös hivatal és az önkormányzat közötti pénzügyi
elszámolást vizsgálja meg, ez sem történt meg.
Elmondja, hogy a kért munkaköri leírások, belső szabályzatok átvilágítása sem történt meg,
amivel segítené az önkormányzat szabályszerű működését.
Elmondja, hogy a testületi ülést megelőz napon hivatalos levélben tájékoztatta a belső
ellenőrt, hogy a jövőben nem tart igényt a további munkájára.
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: minősítet többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
4/2016. (I.21.) Kt. számú
Határozat
Apaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2015. évi belső
ellenőrzések eredményeiről szóló beszámolót a mellékelt összegzés
ismeretében.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
4. 2016. évi belső ellenőrzési feladatok
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy Kalamár Ferencné aki már korábban is segítette
az önkormányzatunkat, és nagy tapasztalattal bír a közigazgatás területén, árajánlatot
nyújtott be a hivatalunknak belső ellenőri feladatok ellátására, melynek összege 40 ezer
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forint havonta. Ezen túl vállalta, hogy a könyveléssel és a költségvetés készítéssel
kapcsolatos feladatokban is segítségünkre lesz.
Az előzetesen kiküldött 2016 évi belső ellenőrzési ütemtervben szereplő feladatok ellátását
vállalja. Ennek fényében kéri a képviselő testület tagjait, hogy hatalmazzák fel a szerződés
megkötésére.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
5/2016.( I.21.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete egyhangúlag elfogadja
Kalamár Ferencné árajánlatát, a belső ellenőri feladatok ellátásra, és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
6/2016.( I.21.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete egyhangúlag elfogadja a
belső ellenőr 2016 évi ellenőrzési ütemtervét.
Melléklet csatolva!
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
5. Pénzeszköz átadás az Apaj Nonprofit Kft. részére a kötelező közfeladatok ellátására
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester elmondja, hogy ez volt az Apaj Nonprofit Kft. első teljes éve, amely
során 30,4 millió forint pénzeszközt adott át az önkormányzat, amiből a település
üzemeltetési feladatit látta el. Március 1-től két fővel tervezi nő az Apaj Nonprofit Kft.
létszáma. A Kft. feladata is nő például az orvosi rendelő takarításával, fűtévével, a kultúrház
és az önkormányzat épületének takarításával, amely bevételt termel. Ezeknek a
megnövekedett feladatoknak az ellátásra van szükségünk a két újabb munkavállalóra, akik a
fennmaradó idejükben a település fenntartási feladatokba is besegítenek.
2016-ban több fejlesztést is tervezünk a Nonprofit Kft. berkein belül, ezért kéri a képviselő
testület tagjait, hogy a kiküldött anyagnak megfelelően 35 millió forintban határozza meg az
idei évre átadható pénzösszeget.
A napirendi pont ismertetése után – Novák Pál polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
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7/2016.(I.21.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Képviselő testülete egyhangúlag elfogadja, hogy 2016-évre 35 millió
forint összegig pénzeszközt adjon át az Apaj Nonprofit Kft. részére, a település
üzemeltetési feladatok ellátására, és a település fejlesztésére.
Utasítja a pénzügyi vezetőt, hogy a költségvetés készítése során építse be a fenti
összeget.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
6. A polgármester 2016. évi szabadságtervének elfogadása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: A terv elkészítésével és annak elfogadásával törvényi
kötelezettségünknek teszünk eleget.
A helyettesítés rendjét az SZMSZ szabályozza.
A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
8/2016.(I.21.) 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
Össze
s
59

2016.
évi
39

Előző
évi
20

I.

II.

III.

10

10

IV.

V.

VI.

9

10

VII.

VIII.
10

IX.

X.

XI.

XII.
10

Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
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7. A 2016. évi önkormányzati célok meghatározása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a már előzetesen
kiküldött táblázat szerint tervezi az önkormányzat a 2016-. évi céljait teljesíteni.
Elmondja, hogy a temető kerítését a rossz időjárási viszonyok miatt nem lehetett befejezni,
ezért ez a munka az idei évre tevődik át. Amint az időjárási körülmények engedik, a
munkákat azon nyomban folytatni fogjuk. Bízik benne, hogy bizonyos munkálatokat
társadalmi összefogással tudunk elvégezni, és ehhez kérni a képviselő testület segítségét is.
Kéri a képviselő testület jóváhagyását, hogy az úttervező Balázs István és társa részére
megbízást adjunk a már korábban tervezett kerékpárút és körforgalom építési terveinek
aktualizálására, továbbá a közút kezelő által kért feladatokra. Ezt a munkát azért szükséges
ellátni, mert ha pályázat jön ki ebben a témában, akkor érvényes építési engedéllyel kell
rendelkeznünk. Tárgyalásokat kell kezdeni a Fecó borozó és a kereszteződés közötti terület
tulajdonosával, mivel fizikailag csak így fér el a körforgalom.
Elmondja, hogy amennyiben lesz pályázat akkor pályázati forrásból szándékozik megcsinálni
a már korábban tervezett kerékpár utat, azonban ha ez nem sikerül a Nonprofit Kft. fogja
részletekben megcsinálni, mivel szükséges a falu mindennapi zavartalan életéhez.
Az iskola területére két beruházást tervez a 2016-os évben. Az egyik a focipálya Grund
focipályává alakítása. A másik pedig a Csiga-Biga rekreációs park.
A focipálya szabványos méretű palánkkal körbevéve.
Ezek mellett még a tornaterem bővítését is szeretné elkezdeni 2016-ban amennyiben forrást
kapunk rá. A mindennapi testnevelés elrendelése miatt, szükséges egy nagyobb tornaszoba
kialakítása, mert a téli időszakban számos alkalommal van, egyszerre 2 osztálynak
testnevelés órája, és így nem férnek el a tornaszobában.
2016 nyarán mindenféle képen megkezdődik az óvoda konyha felújítása, valamint ha anyagi
forrásaink engedik a tornaszoba padlóját is fel szeretnénk újítani.
Az óvoda fejlesztése önkormányzati erőből valósul meg. A konyha és a tornaszoba
padlójának felújítása a Nonprofit Kft. munkájával valósul meg.
Elmondja, hogy nem tudja garantálni a fent nevezett fejlesztések megvalósulását, de
törekendi fog rá az önkormányzat.
Molnár Ferencné: ma olvasta. hogy az önkormányzat pályázhat üzemi konyha fejlesztésére.
Novák Pál ha pályázatban indulunk akkor nagyon jól felszerelt konyhát fejleszthetünk,
viszont ugyan úgy ehetetlen ételt tudunk készíteni ott.
Elmondja, hogy ezeket a fejlesztéseket tervezzük a 2016-os évben, azonban folyamatos
pályázat figyelés következtében, ha forrást találunk más hasznos fejlesztésre, akkor a fent
leírt irányok is változhatnak.
A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
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9/2016.(I.21.) Kt. számú
Határozat
Apaj község Önkormányzatának képviselő testülete egyhangúlag elfogadja a
2016 évi Önkormányzati célokat.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
8 Lakosságot érintő fogászati alapellátás
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: a kiküldött dokumentumoknak megfelelően elküldtük Dr. Turi
Ibolya Főosztályvezető asszonynak, Dr. Földi Zsuzsa tiszti főorvos asszonynak, valamint
Huszár Péter Bence járási hivatal vezetőnek, a válasz levelet a lakosságot érintő fogászati
ellátás témájában, ami igen visszafogott volt. Amíg a térségben lévő összes település fizet
Ráckevén a szakorvosi ellátásért, némelyek nem szükséges helyben fogászati ellátást
biztosítani, másoknak, mint például Apaj községnek viszont igen.
A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester ezzel
lezártnak tekinti a napirendi pontot.
9. Rendkívüli Önkormányzati Pályázat 2016. benyújtásának elfogadása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: szeretnénk újra pályázni a belügyminisztérium Rendkívüli
Önkormányzati Pályázatok című támogatására. Elmondja, hogy a képviselő testületnek
kiküldött anyagban szerepelt a Bácsvíz Zrt. levele, melyben tájékoztat bennünket, hogy a
kecskeméti járási bírósághoz fordulnak a korábbi tartozásunk miatt.
A polgármester úr szünetet rendel el.
18.47 perckor a testületi ülés folytatódik
A Bácsvíz Zrt.-nél fennálló tartozásunkat a Viktorker Kft. kamat követelését mely az
útpályázatból maradt vissza, továbbá néhány szállítói számlát szeretnénk benyújtani a
pályázat keretében.
A fent nevezett tételek nagyjából 22 millió forint összeget takarnak.
A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
10/2016.(I.21.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testületet felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a belügyminisztérium Rendkívüli Önkormányzati Támogatás
pályázatán induljon.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
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10. A 28/5 hrsz-ú ingatlan tartós bérbeadása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: bemutatja a területet a képviselő testület tagjainak.
Elmondja, hogy a terület bérbeadására, egy már korábban említett nagy fejlesztési projekt
miatt van szükség. A beruházó 25 éves tartós bérletbe kéri melynek 12 ezer forint/év díjat
javasolja. Elmondja, hogy jelenleg a terület nem hogy nem hoz pénzt a településünknek, de
a karban tartása forrásokat emészt fel. A területen található ipari fa a projekt megvalósítás
előtt ki kell vágni. Ezt a feladatot bérmunkában a Nonprofit Kft- fogja elvégezni, és a kivágott
fák az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fűtésére lehet használni.
Ezért kéri a tisztelt Képviselő Testületet, hogy az ezTRADE Kft. részére 25 éves tartós
bérletre hektáronként 12 ezer forint/év összegért tartós bérletbe adja a területet. A díjat
minden évben egy összegben legkésőbb november 15-ig kell megfizetni. Azzal a feltétellel,
hogy a fent nevezett területen, csak és kizárólag Szolár erőmű létesülhet, és a beruházás
megkezdéséhez a képviselő testület hozzájárulása is szükséges. Erre a fejlesztésre azért
van szüksége a településünknek, mert a Szolár erőmű iparűzési adó bevételeket generál,
valamint, előzetes megbeszélések alapján az Apaj Nonprofit Kft. az erőmű üzemeltetés
feladataiból is részmunkákkal bízzák meg. Ilyen feladat többek között, a kerítés építés, a
zöld terület karban tartás, valamint az őrzés védés. Ezeket a feladatokat, a Kft. egy kötött
német piaci áron látja el. A megnövekedett feladatok, nem csak többlet bevételt
eredményezne az Apaj Nonprofit Kft. számára, hanem újabb munkahelyek létesítését teszik
lehetővé.
A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
11/2016.(I.21.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete 25 éves időtartamra tartós
bérbe adja az ezTRADE Kft. (Székhely: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 67.
Adószám: 14891984-2-42) részre Apaj 28/5 hrsz. számú területet. A bérlő évi 12
ezer forint bérleti díjat köteles fizetni hektáronként egy összegben minden év
november 15-ig. A területet azzal a feltétellel adja bérbe, hogy a területen meg
kell valósulni a Szolár erőmű fejlesztésnek, egyben felkéri a polgármestert a
szerződés előkészítésére.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos

12

11. 335 hrsz-ú ingatlan tartós bérbeadása
Novák Pál polgármester: Bemutatja a térképen a nevezett területet.
Elmondja, hogy a 28/5 hrsz számú területhez hasonlóan ezt a területet is tartós bérbe
szeretné adni, a projekt kivitelezhetősége miatt. 5 apaji illetőségű vállalkozásának szeretnék
az ezTRADE Kft-vel megegyező feltételekkel tartós bérbe adni a területet, melyen később itt
is Szolár erőmű létesül. A területet szerződésben rögzített vázrajz szerint fogják az egyes
bérlőknek bérbeadni kb. 1 hektáros névleges területtel.
Az alábbi öt apaji illetőségű cégekről beszélünk:

VIKTÓRIA 2004 PLUS KFT.
ZÖLD SASOK 99 BT.
COSINUS GAMMA KFT.
GIRAFFE E.T.K. KFT.
APAJ NONPROFIT KFT.
Elmondja, hogy a 335 hrsz. számú területen is az APAJ NONPROFIT KFT: végezné el az
előkészítő, illetve későbbiekben a karbantartási munkákat.
A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
12/2016.(I.21.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete 25 éves időtartamra tartós
bérbe adja a:

VIKTÓRIA 2004 PLUS KFT.
ZÖLD SASOK 99 BT.
COSINUS GAMMA KFT.
GIRAFFE E.T.K. KFT.
APAJ NONPROFIT KFT. vállalkozások részére.
részre Apaj 335 hrsz számú területet. A területet azzal a feltétellel adja bérbe,
hogy a területen meg kell valósulni a Szolár erőmű fejlesztésnek.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
12. Egyebek
12.1 Közétkeztetés
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester elmondja, hogy a múlt héten a számos lakossági panasz miatt,
kért egy próba ebédet az iskolából, amely ehetetlen volt, ezért számos irányban
tárgyalásokat folytat, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő konyhát beindíthassuk, és
azzal nem csak az iskolai étkezést, de a településen lévő lakosság egy részének
étkeztetését is átvállalja. Elmondja, hogy nagyon nehéz helyzetben van, mivel a környező
településeken nincs szabad kapacitás az apaji gyermekétkeztetés kielégítésére.
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A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester ezzel
lezártnak tekinti a napirendi pontot.
12.2 Közös Hivatali elszámolással kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester kéri Együd Bertalan jegyzőt, hogy a közös hivatal 2015-évi
elszámolását, valamint a közös hivatal bankszámla kivonatait juttassa el az apaji hivatalhoz
betekintésre. Elmondja, hogy a közös hivatal 2015. évi elszámolásnak már meg kellett volna
érkeznie, ami a mai napig nem történt meg. 2016-ban előreláthatólag 35 millió forintot
kapunk közös hivatali működtetésre, melynek 51%-val gazdálkodhatunk mi, 49%-val pedig
Áporka.
A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester ezzel
lezártnak tekinti a napirendi pontot.
12.3. A dömsödi sport egyesület együttműködési kérése
Előadó: Novák Pál polgármester
Elmondja, hogy megkeresés érkezett a hivatalhoz a dömsödi sportegyesület részéről, hogy
Apajon szeretnének futball edzéseket tartani a helyi gyerekeknek. Már jelenleg is van
kézilabda és kosárlabda edzés a településen, de mindenképpen jó lenne, ha a
labdarúgásnak is hódolhatnának a gyerekek.
Pénzbeli támogatást nem kérnek, gyerekektől sportköri díjat szednek. Eszmei
támogatásunkat kérik, és a sportpályának a karbantartását, melyet amúgy is megtettünk az
eddigiekben is. A munkát már február hónapban szeretnék elkezdeni, és nincs kizárva, hogy
a Dömsödi utánpótlás SE. Apajon játszaná a mérkőzéseit, mert az elmondásuk szerint jobb
állapotban van a pályánk.
A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester ezzel
lezártnak tekinti a napirendi pontot.
12.4. Apaji Polgárőr Egyesület
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester a polgárőr egyesület kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz,
hogy a pályázati pénzen nyert új polgárőr autó Casco-ját és kötelező biztosítását, a hivatal
támogatásként vállalja magára. Erre előzetesen még a pályázat benyújtását megelőzve
ígéretet tett a képviselő testület. A CASCO díja 88.564 forint, a kötelező biztosítás összege
63.421 forint.
A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:

14

13/2016.(I.21.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy a Polgárőr
Egyesület 2016 évi Gépjármű kötelező felelősség biztosítását, és CASCO díját
támogatásként biztosítja.
Felkéri a pénzügyi vezetőt, hogy a CASCO díját 88.564 forintot, a kötelező
biztosítás összegét 63.421 forint, utalja el.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
12.5. LEADER PÁLYÁZATOK PROJEKTLAPOK
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester elmondja, hogy a LEADER pályázatok keretében benyújtottunk 25
projektlapot, mely a korábban ismertetett fejlesztési elképzeléseket tartalmazza.
Településünk egyesületei az alábbi célkitűzéseket tették meg LEADER fejlesztési célnak:
Apaji Polgárőr Egyesület- öltöző-klubház felújítása.
Szikvirág Egyesület Apaj Kulturális Életéért- Kemence projekt
Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület- 2017-es Kistérségi nyugdíjas találkozó
RC OFF-ROAD Modellező Egyesület- pálya fejlesztés.
Apaj Nonprofit Kft. a régi hivatal napelemes fejlesztését, és gépvásárlást tervez, amely
segítségével munkahelyet szeretne teremteni.
Vállalkozások tekintetében Zöld Sasok 99 Bt, Viktória 2004 Plus Kft. az energia
korszerűsítést tűzte ki céljául Szolár technológia segítségével.
A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester ezzel
lezártnak tekinti a napirendi pontot.

K.m.f.
Novák Pál
polgármester

Gábor László
képviselő-jegyzőkönyvi hitelesítő

Együd Bertalan
jegyző

