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Jegyzőkönyv
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2016. február 18-án 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, Együd Bertalan jegyző, Horváth Sándor aljegyző.
Novák Pál polgármester üdvözli a Pest Megyei Kormányhivataltól érkező Tenke Editet,
majd ismertette a napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint és az alábbi kiegészítést
tette:
- a költségvetési rendelet megalkotásához szükséges egy stabilitási határozatot hozni
így ezzel a napirenddel bővül az eredetileg kiküldött meghívó
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 5 fő van jelen, így határozatképes a
testület. Javasolja a kiegészített napirend elfogadását.
Jegyzőkönyv hitelesítésére Hegedűs Ferencné képviselőt kérte fel a testület.
Napirend elfogadása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal- egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött az ülés napirendjéről.
14/2016. (II.18.) 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 helyzetet érintő tájékoztatás
1.2 2014- évi hatósági eljárásról tájékoztató
1.3 Belső ellenőri szerződés felmondásáról tájékoztató
1.4 24 órás vetélkedő tájékoztató
Előadó: Novák Pál polgármester
2. Stabilitási határozat megvitatása
Előadó: Novák Pál polgármester
3. A polgármester 2016. évi személyi juttatásának megvitatása
Előadó: Fazekas István Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági Tag
4. Apaj Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet alkotás
Előadó: Novák Pál polgármester
5. 2016. évi közigazgatási szünet rendelet alkotás
Előadó: Novák Pál polgármester
6. Óvoda vezetői és óvodapedagógus munkakör meghirdetése
Előadó: Novák Pál polgármester
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7. Tornateremmel kapcsolatos TAO-s pályázat tájékoztatás
Előadó: Novák Pál polgármester
8. Vidékfejlesztési Program által kiírt pályázatokon való indulás
Előadó: Novák Pál polgármester
9. Egyebek
9.1 Közétkeztetés
9.2 Bálint napi bál
9.3 35 hrsz. számú ingatlan adás-vétel
9.4 50/4 hrsz. számú ingatlan adás-vétel
Előadó: Novák Pál polgármester
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről
1.1 Belvíz helyzetet érintő tájékoztatás
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál Polgármester: elmondja, hogy az előző testületi ülésen az első fokozatú
belvíz védelmi készültséget már elrendelte. Az erről szóló tájékoztatást a katasztrófa
védelem felé megtette, most viszont szeretné a harmadfokú belvízvédelmi készültséget
elrendelni. A tegnapi napon településünkön a víz szintje elérte azt a magasságot, ami már
indokolja a harmadfokú belvízvédelmi készültség elrendelését is. Mindent megteszünk a
település védelme érdekében, de az előző év anyagi ráfordításai után az idei évben nem
vagyunk hajlandóak akkora költségeket vállalni a védekezésből. Elmondja, hogy a tavalyi
évben is a legnagyobb gondot az Apaj és Kunszentmiklós között lévő csatorna okozta,
mely állami területen fekszik és állami feladat lett volna annak karbantartása, de ez nem
történt meg. Tavaly védekezésre és a helyreállításra igazoltan 9.000.000 forintot
költöttünk. Ebből mindösszesen bruttó 1.058.420 forint került megítélésre Vis Major
támogatás keretében, amit azóta sem kaptunk meg. A katasztrófa védelem nagyjából
három hete terepszemlét tartott településünkön, valamint a külterületeken és azokon a
területeken ahol tavaly problémák keletkeztek. Megállapították, hogy az önkormányzat
részéről minden csatorna megfelelően ki van takarítva, viszont az az állami csatorna,
amely Kunszentmiklós felé vinné le a vizet ismét tele van törmelékkel, és nem kapott
információt arról, hogy az mikor kerül kitakarításra.
Mindezekre hivatkozva kéri a képviselő testület jóváhagyó határozatát a harmadfokú
készültség elrendelésének tényéről.
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal meghozta a következő
határozatot:
15/2016. (II.18.) Kt. számú
Határozat
Apaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester
határozatát, a harmadfokú belvíz védelmi készültség elrendelésének tényéről,
egyúttal felkéri a polgármestert, hogy járjon el a védekezést érintő ügyekben.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
1.2. 2014. évi hatósági eljárás tájékoztatás
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy a napokban kaptunk egy levelet, miszerint
hatósági ellenőrzés során 174.506 Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.
Kihangsúlyozza, hogy ez a fizetési kötelezettség nem bírság, hanem ez az óvodai
étkezés során keletkezett létszám eltérésekből adódik. 2014 évben eggyel kevesebb
gyermekre igényeltük meg az állami támogatást és ennek a gyermeknek az étkezését kell
most megfizetnie az önkormányzatnak. Elmondja, hogy véleménye szerint a Belső Ellenőr
feladata lett volna ezt a hibát észrevenni, de sajnos ez nem történt meg, többek között ez
is közrejátszott a menesztésében.
1.3. A belső ellenőri szerződés felmondásáról tájékoztatás
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy az elmúlt napokban érkezett egy újabb levél a
volt belső ellenőr részéről, amelyben a testület munkája mellett az aljegyző által elvégzett
feladatokra is nem odaillő megjegyzéseket tett. Az Áporkai Közös Hivatal könyvelésében
is elég komoly hibákat fedeztünk fel miután megkaptuk a bankszámla kivonatokat, ezért
megkérte Együd Bertalant, hogy mondja fel a Közös Hivatal szerződését is Fodor
Pálnéval. Megjegyezte, hogy véleménye szerint a szerződés már régen érvényét
vesztette, mivel 2014-ben köttetet és azóta a mostani jegyző a harmadik a településeken.
Egyebek mellett ennek a tényéről is a belső ellenőrnek kellett volna tájékoztatnia a
polgármestereket.
Elmondja, hogy a közös hivatal könyvelésében jelentkező hibák kijavításának céljára a
tegnapi napra egyeztető megbeszélés volt betervezve az áporkai és az apaji pénzügyi
vezető között, azonban sajnálatos módon az áporkai pénzügyi vezető Kállai Barbara
személyes okok miatt nem ért rá a tegnapi megbeszélésre, mára viszont megbetegedett,
így a megbeszélés időpontja egyelőre bizonytalan.
1.4. 24 órás vetélkedő
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy a 24 órás vetélkedővel kapcsolatos szellemi
előkészületek 90 %-os készültségen állnak, rövidesen elkezdődik a fizikai felkészülés is.
A legtöbb játék felszerelése már készen van és mivel a helyszín is limitált így csupán 5
egyesület vetélkedésére van lehetőség. A meghívók egyszerre fognak kimenni és a
beérkezés sorrendjében az első öt egyesület képviseltetheti magát a rendezvényen. A
játék időpontja március 19-e lesz.
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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 5 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal meghozta a következő
határozatot:
16/2016. (I.18.) 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.) Stabilitási határozat elfogadása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy ez a stabilitási határozat hozatal, a költségvetési
rendelet megalapozásának kötelező eleme. A stabilitási határozat nélkül nem lehet
költségvetést készíteni. Ismerteti a mellékletben szereplő számokat.
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 5 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással meghozza a
következő határozatot:
17/2016. (II.18.) Kt. számú
Határozat
1./
Apaj
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja az előterjesztés mellékletét képező
2016. évi költségvetési évet követő 3 év bevételi és
kötelezettségei kimutatását.
2./ Felkéri a testület a jegyzőt, hogy a soron kívül küldje azt meg az
illetékes szerveknek.
Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Együd Bertalan jegyző
3.) A polgármester 2016. évi személyi juttatásainak megvitatása
Előadó: Fazekas István Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági Tag
Fazekas István Képviselő: elmondja, hogy a 2014-es választásokat követően, a
kistelepülések polgármestereinek a bérét drasztikusan csökkentették. Elmondja, hogy a
pénzügyi vezetővel együtt a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság az alábbi javaslatot teszi a
polgármester bérének konszolidálására.
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céljuttatásként 6 havi bruttó bért, amely két részletben 3 havi bérnek
megfelelő összeg bontásában kerül kifizetésre, 2016. február 20-ig, és
szeptember 20-ig.
Havi 100.000 Ft. béren kívüli egyéb személyi juttatás
2016. december 15-ig 250.000 Ft Cafetéria, mely a Polgármester Széchenyi
Pihenő Kártyájára kerül feltöltésre.

Képviselő Úr elmondja, hogy ezek a juttatások, nem jelentenek a Polgármester részére
béremelést, csupán a 2014-es választások előtti bérének rendezését jelenti.
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Fazekas István képviselő
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: minősítet többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
18/2016. (II.18.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testület a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság javaslatára az alábbi juttatásokat szavazza meg a polgármester
részére:
- céljuttatásként 6 havi bruttó bért, amely két részletben 3 havi bérnek
megfelelő összeg bontásában kerül kifizetésre, 2016. február 20-ig, és
szeptember 20-ig.
- Havi 100.000 Ft. béren kívüli egyéb személyi juttatás
- 2016. december 15-ig 250.000 Ft Cafetéria, mely a Polgármester Széchenyi
Pihenő Kártyájára kerül feltöltésre.

Felelős: Mészáros Piroska Pénzügyi vezető
Határidő: folyamatos
4. Apaj község Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelet tájékoztatás
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy a korábban kiküldött anyagokhoz képest csak
néhány helyen történt változás a pontosabb tervezés érdekében. Elmondja, hogy az idei
évben a költségvetésünkben szerepel a már megszavazott 35 millió forintnyi összeg melyet
az Önkormányzat fog átadni az év során az Apaj Nonprofit Kft. részére, a település
üzemeltetési feladatok ellátására. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a szociális kiadások
mértéke a 2015-ös év 3 millió forintjáról 2016-ra 8 millióra nőtt. Ennek ellenére a nagyobb
kifizetéseket csak szeptembertől szeretnénk megkezdeni, mivel nem tudjuk, hogy az állam
mit tervez a megnövekedett összeggel. A költségvetés egyik legjelentősebb kiadása az
iskolai és az óvodai ingyen étkezők költsége, mely 15 millió forint körüli összeget emészt fel.
Elmondja, hogy várhatóan az önkormányzat működési kiadása 75 millió forint lesz, mely az
óvodával kiegészülve eléri a 95 millió forintot. Hozzáteszi, hogy ez hatalmas növekedést
jelent az előző évekhez képest.
A legnagyobb bevételeket az önkormányzat az adók terén tervezi. Az előző évhez hasonlóan
18 millió forint adóbevételre számítunk 2016-ban az adócsökkentés ellenére is. Ezen kívül
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még a Kócsag és Gém utcában lévő telkek eladásából szeretne bevételhez jutni az
Önkormányzat.
Novák Pál kéri Együd Bertalant, hogy a költségvetési rendeletet ellenőrizze és helyezze
egységes szerkezetbe.
Molnár Ferencné: önmagáért beszélnek a táblázatok teljesen egyértelmű minden, ezért
elfogadásra javasolja.
Fazekas István a Pénzügyi Bizottság tagja elmondja, hogy a pénzügyi bizottság is megvitatta
a költségvetés tervezetét már előzetesen és elfogadásra javasolja a költségvetési rendeletet.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással megalkotja a következő
rendeletet:
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1/2016.( II.19.) Kt. számú
Rendelet
APAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016. (II.18) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Apaj Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed Apaj Község Önkormányzatára és az önkormányzat
fenntartásában működő intézményre.
A költségvetés címrendje
2.§
A képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2016. évre a következők szerint határozza
meg:
1. Apaj Község Önkormányzata (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/1.
sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)
2. Pitypang Óvoda
A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten
3.§
(1) Működési bevételek:
(2) Felhalmozási bevételek:
Költségvetési bevételek összesen:

87.702.000 Ft
7.500.000 Ft
95.202.000 Ft

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten
4. §
(1) Önkormányzat
- működési:
- felhalmozási:
(2) Pitypang Óvoda
- működési:
- felhalmozási:
Költségvetési kiadások összesen:
- működési:
- felhalmozási:

75.711.000 Ft
75.711.000 Ft
0 Ft
19.491.000 Ft
19.491.000 Ft
0 Ft
95.202.000 Ft
95.202.000 Ft
0 Ft

5.§
5.§ A költségvetés hiánya:
0 Ft
(1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:
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b)
c)

működési célra:
felhalmozási célra:
Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:
működési célra:
Összesen:

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozását
finanszírozására szolgáló bevételek:
a) Likvid hitel felvétele:
b) EU-s pályázatok előfinanszírozására
fejlesztési célú hitel
c) Összesen:
(3) Összes finanszírozási bevétel:
a) Működési célra:
b) Felhalmozási célra:
c) Összesen:
(4) Finanszírozási kiadások:
a) Hitelek törlesztése:
b) Összesen:
6.§

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
meghaladó

összegének

külső

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

(1) A címrendje az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2016. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét
az 2/1. melléklet mutatja be.
(3) A 2/2. melléklet tartalmazza a feladat finanszírozás állami hozzájárulását.
(4) A 2/3. melléklet tartalmazza a 2016. évi várható helyi adó bevételeket.
(5) A 3. melléklet tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat kiemelt előirányzatonként.
(6) A 3.1 mellékletben találhatóak a kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban.
(7) A 4. melléklet tartalmazza az önkormányzat szociális feladatainak ellátására szolgáló
költségeket.
(8) Az 5 melléklet tartalmazza az önkormányzat 2016 évi kötelezettségeit.
(9) A 6. melléklet mutatja be az önkormányzat és az intézményeinek létszámát.
(10) A 7.1, és a 7.2 melléklet mutatja be a közvetett támogatásokat.
(11) A 8. melléklet mutatja be az önkormányzat saját bevételeit, és hitelképességét.
(12) A 9. melléklet mutatja be az Európai Uniós forrásokból befolyó bevételeket.
(13) A 10. melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
(14) A 11. melléklet az előirányzatok felhasználási ütemtervét mutatja be.
A gazdálkodás rendje
7.§
(1) A helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében tartja a képviselő-testület, azt nem
ruházza át.
(2) A címek a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzataikat nem
léphetik túl. A címek a kiemelt előirányzatok körében megtervezett részelőirányzatok között
átcsoportosítást hajthatnak végre, mellyel kapcsolatban bejelentési kötelezettség nem terheli
az intézményvezetőjét. Az intézmények létszámot nem bővíthetnek.
(3) Az intézmény vezetője egy személyben felelős a költségvetés végrehajtásáért.
(4) A képviselő-testület a 2016. évi költségvetésről szóló ezen rendeletét a központi
előirányzatok és a címek saját hatáskörű előirányzat-módosítási kezdeményezése miatt
negyedévenként, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 28-ig, december 31-ei
hatállyal módosíthatja.
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8. §
(1) A költségvetés céltartaléka a meghatározott feladatokra használható fel, a gazdálkodási
tartalék a gazdálkodás biztonságát szolgálja.
(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
(3) Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört nem ruház át a
képviselő-testület.
9. §
(1) A képviselő-testület az év közben esetlegesen felmerülő költségvetési hiányt hitelből
fedezi.
(2) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet
nem köthetnek.
(3) A költségvetésben év közben esetlegesen felmerülő hiány finanszírozására történő
intézkedés megkezdése előtt a képviselő-testület külön határozatban dönt a finanszírozás
módjáról.
10. §
(1) A 2016. évi gazdálkodás során az intézmények részére finanszírozási ütemtervet kell
készíteni a jóváhagyott költségvetési támogatás összegének erejéig, figyelemmel a nettó
munkabérfizetés és az ehhez kapcsolódó járulékok polgármesteri hivatal által történő
egyösszegű befizetésére. A finanszírozási ütemtervet minden költségvetési rendelet
módosítását követően aktualizálni kell. A finanszírozási ütemterv elkészítésére az önállóan
működő intézmények esetében a pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó szerv köteles.
11. §
(1) A képviselő-testület létszámgazdálkodásra vonatkozó döntése: A 2016. évre vonatkozó
engedélyezett létszám keretet a 4. sz. melléklet tartalmazza, melynek betartása valamennyi
intézmény esetében kötelező.
(2) A foglalkoztatotti jogviszony bármely címen történő megszüntetése során a felmentési idő
alatti munkavégzés jogszabály szerinti legmagasabb mértéke alkalmazandó. A képviselőtestület egyedi döntés alapján ettől eltérhet.
(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b)
pontja által biztosított illetménykiegészítés az önkormányzat polgármestere részére
biztosításra kerül.
12. §
Az intézmények szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevők számára az
intézmények kötelesek térítést előírni felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült
közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés
megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
13. §
(1) Az önkormányzatnak – az Áht. alapján – lehetősége van évközben a feladatmutatók
teljesítésének függvényében lemondani a mutatók állományának egy részéről, illetve
pótigényt benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. A feladatmutatókról történő lemondást az
intézményvezető a változás észlelését követő első lemondási dátumkor köteles jelezni.
Amennyiben évközi lemondásra kerül sor, annak összege az intézmény támogatásából
visszavonásra kerül. Ettől eltérő egyedi döntést csak a képviselő-testület hozhat.
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(2) Amennyiben a költségvetési évet követő normatíva elszámolás során az
önkormányzatnak azért keletkezik visszafizetési vagy kamatfizetési kötelezettsége, mert az
intézmény nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget jelentési kötelezettségének, úgy a
visszafizetendő összeg az intézmény pénzmaradványából kerül visszavonásra. Ha a
pénzmaradvány erre nem nyújt fedezetet, annak okát a hivatal felülvizsgálja és a jegyző
kezdeményezi az adott intézmény vezetőjével szembeni felelősségre vonást a képviselőtestületnél.
(3) Az intézmények vezetői az önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a
költségvetési rendelet módosításához, valamint a beszámolók összeállításához elkészített
rendszeresen, vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljes körűségéért,
valódiságáért, a számviteli szabályok előírásainak való megfeleléséért, a statisztikai
rendszerrel való tartalmi egyezőségért felelősséggel tartoznak.
14. §
(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján 2016 év vonatkozásában a kiadások készpénzben történő
teljesítésének eseteit a képviselő-testület határozza meg.
(2) Készpénzben fizethetők ki: egyéb dologi jellegű kiadások, szociális ellátások, halasztást
nem tűrő, rendkívüli esetben önkormányzati segély.
Záró rendelkezések
15. §
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Apaj, 2016. február 18

Novák Pál
polgármester

Együd Bertalan
jegyző

Kihirdetve: 2016. február 19.

Horváth Sándor
aljegyző

Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
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5. 2016. évi közigazgatási szünet rendelet
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester elmondja, hogy a 2015-ös évhez hasonlóan 2016.évben is lesz
közigazgatási szünet. A hivatalban dolgozók részre is tervezhetőbb a nyári pihenés és az
ügymeneteket sem akadályozta. Hozzáteszi, hogy ez nem azt jelenti, hogy teljes mértékben
zárva lesz a hivatal, mert bizonyos ügyekben (főleg anyakönyvezési ügyekben) telefonos
ügyelet lesz. 2016-ban az előző évhez hasonlóan két szünetet tervezünk az egyiket,
augusztus 22 és 26-a között a másikat pedig december 19-e és 31-e között.
A napirendi pont ismertetése után – Novák Pál polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással megalkotja a következő
rendeletet:

2/2016.(II.19.) Kt. számú
Rendelet
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016.(II.18.) számú önkormányzati rendelete
a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről
szóló 30/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra, illetve az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §. Jelen rendelet hatálya kiterjed az Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal Apaji
hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.
2. § (1) A Hivatal 2016. évi munkarendjében, a nyári időszakban az igazgatási szünet 2016.
augusztus 22. napjától 2016. augusztus 26. napjáig tart.
(2) A Hivatal 2016. évi munkarendjében, a téli időszakban az igazgatási szünet 2016.
december 19. napjától 2016. december 31. napjáig tart.
3. §. (1) Az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot tájékoztatni kell a kezdő időpontját
megelőző 10 nappal.
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyeletet tart.
(3) Az ügyeleti rendet a Jegyző jegyzői utasításban állapítja meg.
4. §. Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság
teljes egésze kiadható.

13

5. §. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. január 2-án hatályát
veszti.
Apaj, 2016. február 18.

Novák Pál
Polgármester

Együd Bertalan
jegyző

A kihirdetés napja: 2016. február 19.

Horváth Sándor
aljegyző
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6. Óvoda vezetői és óvodapedagógusi munkakör meghirdetése
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy az óvoda vezetői és az óvodapedagógusi
álláshirdetések a meghívóval együtt kiküldésre kerültek. Elmondja, hogy Perkuta Éva óvoda
vezető jelenleg betegállományban és szabadságon van, azonban a 2015-16-os tanévet még
szeretné végig csinálni, viszont az utána lévő időszakra nem mer tervezni. Mind a két pozíció
a következő tanévtől kezdődne, és határozott időre szólna.
Elmondja, hogy Mészáros Károly Áporka polgármestere egyértelműen tudomásunkra hozta,
hogy a következő tanévben szeretnék kipróbálni azt, hogy miként működik az óvodájuk a
kiskunlacházi leválást követően.
Novák Pál polgármester utasítja Együd Bertalant, hogy minél előbb publikálják a hirdetéseket
a megfelelő portálokon.
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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
19/2016.(II.18.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Képviselő testület dönt, hogy az Apaji Pitypang Óvodában a 201617-es oktatási évtől óvoda vezetői állás pályázatot hirdet, a mellékletben szereplő
feltételek szerint.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: folyamatos
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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
20/2016.(II.18.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Képviselő testület dönt, hogy az Apaji Pitypang Óvodában a 201617-es oktatási évtől óvodapedagógus állás pályázatot hirdet, a mellékletben
szereplő feltételek szerint.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: folyamatos
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7. Tornateremmel kapcsolatos TAO-s pályázat tájékoztatás
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy február elejétől kezdődően a Dömsödi Utánpótlás
Sport Egyesület megkezdte a labdarúgó edzések tartását Apajon. Az egyesület a dömsödi
gyerekektől is tagdíjat szed, amit Apajon is be fog vezetni. Sikerült megegyeznie az
egyesület vezetőségével, arról, hogy az apaji gyerekek után fizetett tagdíjért cserébe az
egyesület vállalja a településünkön lévő labdarúgó pályának a felfestését, két új szabvány
nagykapu és két kiskapu beszerzését, melyeket számlával igazol az önkormányzat felé.
Ezeken túl a 2017 évi TAO pályázatába az egyesület az Apaji Arany János Általános Iskola
tornaterem
fejlesztését
is
betervezte.
Mindezek
ismeretében
javasolja
a
képviselőtestületnek, hogy Apaj Község Önkormányzata vállalja át az apaji gyerekek
tagdíjfizetési kötelezettségeit, az egyesülettől a fentebb nevezett fejlesztésekért cserébe.
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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
21/2016.(I.18.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy a Dömsödi
Utánpótlás Sportegyesület részére magára vállalja az apaji gyerekek egyesületi
tagdíját a 2016-os évben 300 ezer forint összegben a sportpályánkat érintő
fejlesztésekért cserébe.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
22/2016.(I.21.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesülettel közösen Társasági
Adó pályázat keretében felújításokat hajtson végre az Apaji Arany János
Általános Iskola tornatermét érintően.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
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8 Vidékfejlesztési program kiírt pályázat
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot írt ki
közösségi terek és önkormányzati feladatot ellátó épületek energia hatékonyságának
növelésére. Elmondja, hogy az önkormányzat a kultúrházra, az Apaj Nonprofit Kft. pedig a
régi hivatal épületére szeretne pályázatot benyújtani. Ezeknek a fejlesztéseknek a célja nem
csak az, hogy költséghatékonyabbá tegyük a létesítményeket, hanem az is, hogy a
faluképen javítsunk. Ezért kéri a képviselő testületet, hogy támogassa a pályázatok
benyújtást.
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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
23/2016.(II.18.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy induljon a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt, „A vidéki
térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése Kódszám: VP6-7.4.1.1-16” elnevezésű pályázaton” a Kultúrház korszerűsítésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
24/2016.(II.18.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy az Apaj Nonprofit Kft. induljon a Vidékfejlesztési
Minisztérium által kiírt, „A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése Kódszám: VP6-7.4.1.1-16” elnevezésű pályázati felhívásra a régi hivatal korszerűsítésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
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9. Egyebek
9.1 Közétkeztetés
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy a már korábban emlegetett konyhafejlesztési
elképzelések fényében több tárgyalást folytatott lehetséges szakácsokkal. A megbeszélések
eredményeként arra a döntésre jutott, hogy a megfelelő működés érdekében szükséges
lenne egy élelmezés vezetőt is alkalmazni, vagy valakivel elvégeztetni az ehhez szükséges
iskolákat. Erre a személyre nem csak a legális működés miatt, hanem a hatékonyság miatt is
szükség van.
9.2 Bálint napi bál
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: megköszöni az óvoda egyesületnek és az Apaji Pitypang Óvoda
dolgozóinak a sok munkát, amit a bál szervezése során végeztek és egyúttal elmondja, hogy
véleménye szerint az elmúlt évek legjobb bálját produkálták a településen. Nem csak magas
színvonalon megrendezett bál volt, hanem tökéletes rendben adták át a kultúrházat, ami
eddig nem volt jellemző. A jövőben szeretnénk elérni azt, hogy a településen lévő bálok a
színvonalasságukról legyenek híresek. Ennek az elképzelésnek a fényében készül majd az
őszi önkormányzati bál is. Hozzáteszi még, hogy a kultúrház kulturált működése érdekében
szükséges egy házirendet alkotni, és azt be is tartatni az intézményben.
9.3 35 hrsz. számú ingatlan adás-vétel
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy a fent nevezett Apaj belterület 35 hrsz. számú
„kivett üzem” megvásárlása a már korábban említett napelemes fejlesztési beruházás
szempontjából stratégiai fontossággal bír. Ezért javasolja a képviselő testületnek, hogy a
határozati javaslatban szereplő feltételekkel vásárolja meg az ingatlant.
25/2016. (II.18) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a
polgármester, hogy szerződést kössön a BIO-SUN Gombatermelő Betéti
Társasággal mely szerződés keretében Apaj Község tulajdonába kerül az Apaj
belterület 35 HRSZ számú 1026m2 méretű „kivett üzem” 1.500.000 Ft értékben.
A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés előkészítésére
és megkötésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
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9.4 50/4 hrsz. számú ingatlan adás-vétel
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy a fent nevezett Apaj belterület 50/4 hrsz. számú
„kivett munkásszálló” megvásárlásával Apaj Község Önkormányzatának vagyonát
szándékozunk gyarapítani. Ezért javasolja a képviselő testületnek, hogy a határozati
javaslatban szereplő feltételekkel vásárolja meg az ingatlant.
26/2016. (II.18) Kt. számú
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy szerződést kössön Varga Antonnal (személyi igazolvány
szám: 315548MA), mely szerződés értelmében Apaj Község tulajdonába kerül a
2345 Apaj, Főtér 50/4 hrsz. alatt található 397m2 alapterületű „kivett
munkásszálló” megjelölésű ingatlan, 1.400.000 Ft értékben
A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, a szerződés előkészítésére,
és megkötésére.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester ezzel
lezártnak tekinti a napirendi pontot.
További hozzászólások nem lévén Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek az
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta.
K.m.f.

Novák Pál
polgármester

Hegedüs Ferencné
képviselő-jegyzőkönyvi hitelesítő

Együd Bertalan
jegyző

