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Jegyzőkönyv
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2016. március 24-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.
Meghívott vendég: Prekuta Éva, és az Apaj Község Önkormányzatának dolgozói
Novák Pál polgármester köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a résztvevőket, hogy a
napirendben néhány ponton módosításokat szeretne eszközölni, melyek alapján a következő
napirendet javasolja elfogadásra a képviselő testület számára.
Napirendi javaslat:
1. Beszámoló két ülés között eltelt időszakról
- Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós tér létrehozása, energetikai korszerűsítése pályázattal
kapcsolatos tájékoztatás
- Belvíz elleni védekezéssel kapcsolatos tájékoztatás
- 24 órás vetélkedő
Előadó: Novák Pál polgármester
2. Apaj Áporka Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos
döntés
Előadó: Novák Pál polgármester

3. Munkaszervezettel kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Novák Pál polgármester

4. Beszámoló a 2015. évi Rendkívüli Önkormányzati Támogatás Pályázat
elszámolásáról
Előadó Novák Pál polgármester

5. 2016. évi Rendkívüli Önkormányzati Támogatás Pályázat
Előadó: Novák Pál polgármester

6. Arany János Általános Iskola telek bővítéssel kapcsolatos döntés hozatal
Előadó: Novák Pál polgármester

7. Óvoda vezetői és óvoda pedagógusi álláshelyekkel kapcsolatos
tájékoztatás
Előadó: Novák Pál polgármester

8. Polgármesteri juttatások rendezése
Előadó: Novák Pál polgármester

9. Egyebek
- Napelemes fejlesztéssel érintett terület összekapcsolása
Előadó: Novák Pál polgármester
- Arany János Általános Iskola tornaterem bővítés alapkőletétel
Előadó: Novák Pál polgármester
- Körforgalom tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Novák Pál polgármester
- DUSE TAO 2016-2017 pályázathoz hozzájárulási nyilatkozat
JELZÁLOG JOG bejegyzésről SPORTÖLTÖZŐ FELÚJíTÁS ÉS
BŐVíTÉS-HEZ
Előadó: Novák Pál polgármester
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- DUSE TAO 2016-2017 pályázathoz hozzájárulási nyilatkozat
SPORTÖLTÖZŐ használatához és FELÚJíTÁS BŐVíTÉSÉHEZ
Előadó: Novák Pál polgármester
- DUSE TAO 2016-2017 pályázathoz finanszírozási nyilatkozat a
Sportöltöző felújítás és bővítéshez
Előadó: Novák Pál polgármester
- 2016 é vi rendezvények
Előadó: Novák Pál polgármester
A napirendhez további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester
szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot a megtett kiegészítésekkel együtt.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal- egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött az ülés napirendjéről.
27/2016. (III.24.) Kt. számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:

Elfogadott napirendek:

1. Beszámoló két ülés között eltelt időszakról
- Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós tér létrehozása, energetikai korszerűsítése pályázattal
kapcsolatos tájékoztatás
- Belvíz elleni védekezéssel kapcsolatos tájékoztatás
- 24 órás vetélkedő
Előadó: Novák Pál polgármester
2. Apaj Áporka Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos
döntés
Előadó: Novák Pál polgármester

3. Munkaszervezettel kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Novák Pál polgármester

4. Beszámoló a 2015. évi Rendkívüli Önkormányzati Támogatás Pályázat
elszámolásáról
Előadó Novák Pál polgármester

5. 2016. évi Rendkívüli Önkormányzati Támogatás Pályázat
Előadó: Novák Pál polgármester

6. Arany János Általános Iskola telek bővítéssel kapcsolatos döntés hozatal
Előadó: Novák Pál polgármester

7. Óvoda vezetői és óvoda pedagógusi álláshelyekkel kapcsolatos
tájékoztatás
Előadó: Novák Pál polgármester

8. Polgármesteri juttatások rendezése
Előadó: Novák Pál polgármester
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9. Egyebek
- Arany János Általános Iskola Tornaterem bővítés alapkőletétel
Előadó: Novák Pál polgármester
- Körforgalom tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Novák Pál polgármester
- 2016. évi rendezvények
Előadó: Novák Pál polgármester
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről
1.1. Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós
tér létrehozása, energetikai korszerűsítése pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: tájékoztatja a képviselő testület tagjait, a tervezett
fejlesztésekről melyek a következők a Kultúrház tekintetében:
- 10 cm-es külső hőszigetelés; az épület kiszolgáló részeinél nyílászáró csere, mely
részlegesen már elkészültek önerőből; tető héjazat csere, a régi egészségre ártalmas
és veszélyes pala fedés eltávolítása; szükséges tartószerkezet javítás; új tető
héjazatnál párazáró fólia elhelyezése.
- Fűtési rendszer felújítása: Levegő – hőszivattyú rendszer kiépítése, melynek
működéséhez a szükséges villamos energiát a tetőn elhelyezett napelem rendszer
biztosítja.
A régi hivatal épülete esetében, (amelyet nevezzünk mostantól Integrált Közösségi
Térnek IKT-nek) az alábbi fejlesztéseket tervezzük:
- Homlokzat festés felújítás, teljes nyílászáró csere, tető héjazat csere, párazáró fóliával
kiegészítve,és a szükséges tetőlécek cseréje.
- Fűtési rendszer felújítása: Levegő - hőszivattyú rendszer kiépítése, melynek
működéséhez a szükséges villamos energiát a tetőn elhelyezett napelem rendszer
biztosítja. A szükséges fűtőtestek elhelyezésével.
Elmondja, hogy ezek még csak előzetes tervek, a pályázati kritériumok függvényében még
sok ponton változhatnak az elképzelések, de a lényeg, hogy a legkevesebb önerőből olyan
fejlesztéseket hajtsunk végre, amik következtében mind a két épület külsőleg, és belsőleg is
megújul a régi funkcióikat korszerűbben és komfortosabban tudják ellátni, valamint új
funkciókkal bővülhet.
1.2. Belvíz elleni védekezéssel kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a napokban levél
érkezett az Önkormányzathoz az Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségtől, melyben
felszólítanak bennünket, hogy a 0404/87, 0404/88, 0450/2 hrsz. számú kivett árkok
tekintetében végezzük el a takarítási munkálatokat a Vízgazdálkodásról szóló 1995 évi
LVII. törvény szerint. Elmondj hogy a fent megnevezett törvény egyértelműen nyilatkozik
arról, hogy az Önkormányzat csak belterületi védekezésre van kötelezve, külterületen a
terület tulajdonosának kell ellátnia a vízvédelmi feladatokat. A 0404/87, a 0404/88 és a
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0450/2 hrsz. számú kivett árkok tulajdonosa a Magyar Állam, így az itteni védekezési
feladatokért a Vízügyi igazgatóságnak kellene gondoskodnia. Ezt részletesen leírta és
elküldte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, és az Érdi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségnek is.
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt.

1.3 24 órás vetélkedő
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: megköszöni a képviselőknek, és az Önkormányzat dolgozóinak,
hogy részt vettek a rendezvényen és aktívan szerepet vállaltak. Elmondja, hogy az elmúlt
évek egyik legjobb vetélkedője volt, mindenki tisztességesen és korrekten küzdőt és nagyon
jó hangulat vette körül a rendezvényt. Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a vetélkedőt a
sportolók nyerték meg, akik a 100.000 Ft nyereményüket felajánlották a tornaterem
bővítésére, ahol majd valamelyik sporteszközön felirat fogja hirdetni, hogy a sportolók
felajánlásából sikerült megvásárolni.
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:
28/2016. (III.24.) Kt. számú
Határozat
Apaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester két ülés közötti
időszakban megtett intézkedéseiről, és a testületi határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
2.) Apaj Áporka Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatos döntés
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy nemrégiben 2 tanú
jelenlétében felhívta a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi főosztályát és
állásfoglalást kért arról, hogy Áporka a saját költségvetésével együtt elfogadta a közös
hivatali költségvetést is. A legtöbb település ahol közös hivatal működik, nem csak hogy
egyeztet a közös költségvetésről, hanem közös testületi ülésen fogadja el. Ez a közös
testületi ülés a munkatervben elfogadásra került, melyet vagy a jegyzőnek vagy a közös
hivatalt vezető polgármesternek (esetünkben Áporka) polgármesterének kell összehívnia, de
ez nem történt meg.
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Apaj község pénzügyi vezetőjének kétszer sikerült megbeszéléseket folytatnia az Áporkai
pénzügyi vezetővel aki egyben a közös hivatal pénzügyi vezetője is. Ekkor számos
szabálytalanságra, és feltételezhető figyelmetlenségből elkövetett hibára mutatott rá a
költségvetési tervezetben, melyek nem kerültek kijavításra a feltöltött anyagban.
Ezek ismeretében Polgármester Úr kéri Apaj Község Önkormányzatának Képviselő
testületét, hogy az Apaj Áporka Közös Önkormányzati Költségvetést annak ismeretének
hiányában ne fogadja el. Ezt követően a közös hivatali költségvetés nem minősül
törvényesnek, amit a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi osztálya fog jelezni az
Áporkai Hivatalnak valamint Együd Bertalan Jegyzőnek.

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 szavazattal – egyhangú szavazással megalkotta a
következő rendeletet:
29/2016. (III.24.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Képviselő testület az Áporka Község 2/2016. (III.31.) számú
rendeletében szereplő az Apaj Áporka Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó
költségvetését annak ismeretének hiányában elutasítja.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
Novák Pál polgármester: felkéri Együd Bertalan közös hivatali jegyzőt, hogy készítse elő a
közös költségvetést, melyben szerepelnek az Apaji Pénzügyi Vezető és önkormányzat
igényei is. Tárgyalásra tűzzön ki egy alkalmas időpontot, hívja össze a szükséges
bizottságokat és készítse elő a közös testületi ülést, ahol elfogadhatjuk a mindenki számára
megfelelő költségvetést. Hozzáteszi, hogy nem szükséges, de illik évente legalább egy
közös testületi ülést tartani, mely általában a költségvetés elfogadásakor szokott
megtörténni. Elmondja, hogy még Dunavarsány is közös testületi ülésen fogadta el a közös
hivatali költségvetést Majosházával.
3.) Munkaszervezettel kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: a következő javaslatot teszi a testületnek a közös hivatali
működéssel kapcsolatban. Aljegyzői állást szeretne hirdetni, mely következtében teljes
hatáskörrel és jogkörrel rendelkező jegyzőt szeretne megbízni Apaj Községben. A jelenlegi
aljegyzőt Horváth Sándort munkakörétől megfosztaná, amennyiben megtörténik, pályázatot
hirdet olyan aljegyző részére aki megfelelő végzettséggel, tapasztalattal, és rálátással
rendelkezik. Ezt az állást 2016 augusztus 1-vel szeretné betöltetni. Sándor részére, Apaj
Község Önkormányzatánál szociális ügyintézői és pályázati referensi állást szeretne
létrehozni. A következő testületi ülésre előkészítjük az SZMSZ módosítását. 2016 december
31-ig kívánja ezt a pozíciót létrehozni. Elmondja, hogy az első lépés az itteni szervezeti
átalakításban. Ebben az esetben az Apajon lévő aljegyző Apaj tekintetében teljes körű
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jegyzői feladatokat látna el. A közös hivatali jegyző összes juttatását, Áporkának kell állnia
ebben az esetben.
Amennyiben ezeket a változásokat érintő döntéseket Áporka nem fogadja el, a közös
testületi ülésre, Jegyző Úr készítse elő a megvitatandó kérdések jegyzékét. Ha meg kell
vitatni ezeket a kérdéseket, abban az esetben a nagyobb lakos számú település dönt, és
jelenleg Apajon 24 fővel többen laknak. Elmondja, hogy ennek a ciklusnak az elején
megbeszélték, hogy Apaj nem szeretne a létszám és erőfölényével élni, de ez a nézőpont
változott. Ebben a kérdésben szeretne döntést hozni a képviselő testület. Kéri, hogy
kézfeltartással jelezze, aki elfogadja és határozatba foglalja az alábbi változtatásokat.
-

2016. augusztus 1-től teljes jogkörű aljegyzői állást hirdet Apaj Község
Önkormányzata
2016. augusztus 1-től Horváth Sándor aljegyzői megbízatása közös megegyezéssel
megszűnik, és egyúttal átkerül az újonnan létrehozott Szociális ügyintézői és pályázati
referensi munkakörbe.

Polgármester Úr külön kéri Együd Bertalan jegyző urat, hogy a hivatal dolgozóinak minden
segítséget adjon meg, a kért változtatások előkészítése érdekében, hogy a Pest Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Főosztályának részéről semmilyen kifogás ne érkezzen.
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:
30/2016.(III.24.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Képviselő testülete határozatot hoz arról, hogy 2016. augusztus 1vel Horváth Sándor aljegyző megbízatását közös megegyezéssel megszünteti,
és szociális ügyintéző pályázati referens beosztásba kerül Apaj Község
Önkormányzatánál.
A megbízatása határozott idejű 2016.12.31. tart.
A pénzügyi előirányzatot és fedezetet az Önkormányzat a Közös Hivatali
költségvetés Apajra eső részéből biztosítsa.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősítet többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
31/2016.(III.24.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Képviselő testülete határozatot hoz arról, hogy 2016. augusztus 1-i
munkába állással aljegyzői állás pályázatot hirdet.
Utasítja a jegyzőt a pályázati kiírás előkészítésére és megjelentetésére,
2016.05.01-vel.
A pályázati kiírás feltételeiről, tartalmáról a polgármester dönt.
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Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: minősítet többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
32/2016.(III.24.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Képviselő testülete határozatot hoz arról, hogy Apaj-Áporka Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője a szükséges módosításokat az alapító okiratban,
az SZMSZ-ben és az együtt működési megállapodásban készítse elő, az Áporkai
polgármesterrel történő egyeztetésre.
Amennyiben az aljegyzői állás betöltésre kerül, a jegyzőnek nem kell Apajon
ügyeletet tartania.
Továbbá utasítja az aljegyzőt az elfogadott határozatokat Áporka Község
Önkormányzat Polgármesterének továbbítsa.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

Novák Pál polgármester kihangsúlyozza, hogy a korábban említett szervezeti átalakítások
következtében az Önkormányzat dolgozóinak létszáma nem fog csökkeni, sőt 1 fővel
növekedni fog.
Elmondja, hogy ugyan testületi határozatot nem igényel, de szeretné határozatba foglalni,
hogy Áporkáról kérjék be az apaji dolgozók szabadság nyilvántartásait. Ezt már több
alkalommal megtettük, de egyetlen egyszer sem érkezett válasz. Sok ilyen apróság miatt
szeretnénk a közös hivatalt átalakítani az ügymenetek érdekében. Egyúttal tájékoztatja a
képviselő testületet, hogy az apaji hivatalban a jövőben vezetni fogják az Önkormányzat
dolgozóinak nyilvántartását, hogy nekünk is meglegyen.
Továbbá a jegyzőkönyvek és a rendeletek feltöltését is az apaji hivatalból szeretnénk a
jövőben megoldani. Technikailag ez úgy működik, hogy feltöltés előtt érkezik egy
érvényességi kód egy megadott email címre, amellyel kivitelezhető a feltöltés. Létesíteni
szeretnénk egy feltoltes@aporka.hu email címet, amelyet csak és kizárólag erre a funkcióra
használnánk. Ez az email cím telepítésre kerülne Áporkán is és Apajon is. Kéri Együd
Bertalan jegyzőt, hogy ennek az email címnek a létesítése március hónap végéig történjen
meg. A kevenet szakembere szerint ez csupán 20 percet vesz igénybe.
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:
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33/2016.(III.24.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Képviselő testülete hozzájárul Novák Pál polgármester
javaslatához, miszerint Apaj Község Önkormányzatának dolgozóira vonatkozó
szabadság nyilvántartások kerüljenek vissza Apaj Község Önkormányzatának
hivatalába, valamint március létesüljön egy feltoltes@aporka.hu email cím,
melyről a testületi ülések jegyzőkönyveit, és a Képviselő Testületi határozatokat
közvetlenül fel tudjuk tölteni.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal

4.) Beszámoló a 2015 évi
elszámolásáról
Előadó: Novák Pál polgármester

Rendkívüli

Önkormányzati

Támogatás

Pályázat

Novák Pál polgármester elmondja, hogy sikeresen feltöltöttünk minden dokumentumot a
2015. évi Rendkívüli Önkormányzati pályázat elszámolásának igazolásához, így
gyakorlatilag lezártnak tekinthetjük a pályázatot.
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:
34/2016.(III.24.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő testület elfogadja a polgármester
beszámolóját, a 2015 évi Rendkívüli Önkormányzati Pályázat elszámolásáról.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
5. 2016. évi Rendkívüli Önkormányzati Támogatás Pályázat
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Elmondja, hogy ugyan csökkent a tartozásunk a Bácsvíz Zrt. felé
de még mindig közel 12 millió forinttal adósai vagyunk. Mint arról már korábban tájékoztatta
a képviselő testületet a Bácsvíz Zrt. peres eljárást indított Önkormányzatunk ellen a tartozás
kiegyenlítése miatt, melyet ő maga kezdeményezett a társaságnál. A 2016-os évben már
csak a 2014 utáni tartozások kiegyenlítésére lehet pályázni a Rendkívüli Önkormányzati
Támogatások pályázat keretein belül. Elmondja, hogy a következő tárgyalás április 22-én
lesz, ahol az Önkormányzat elismeri a tartozását, és ennek a döntésnek a fényében,
szeretnénk újra benyújtani a pályázatunkat. Polgármester úr a tegnapi nap egyeztetett a fent
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említett tényekről Aczél Péter úrral a Bácsvíz Zrt. Pénzügyi vezetőjével. Azt kérték, hogy a
pályázat benyújtásával ne várjuk meg az őszt, hanem törekedjünk a mihamarabbi
benyújtásra.
Ezen a tartozáson felül, számos közüzemi számlája van az Önkormányzatnak, valamint az
iskolai és óvodai étkezési számlákat szeretnénk benyújtani.
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 – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
35/2016.(III.24.) Kt. számú
Határozat

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,
hogy a 2015. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. és a III. pont szerinti
megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési
önkormányzatok
rendkívüli
önkormányzati
költségvetési
támogatására című megyei önkormányzati tartalékról és a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló – vissza
nem térítendő formában – támogatást igényel, és ehhez
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
6. Apaji Arany János Általános Iskola telek bővítéssel kapcsolatos döntés hozatal
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester emlékezteti a képviselő testületet, hogy az előző testületi ülésen
már látták a tornaterem bővítéssel kapcsolatos terveket. A terv megvalósíthatóságnak
érdekében az 50/4-es hrsz. számú telket, amelyen az általános iskola található nagyjából
200 nm2 –el meg kell növelni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a két szélső parkolóhely
megszűnik. Ezt a műveletet mindenképpen végre kell hajtanunk különben az építési
hatóságtól nem kapunk építési engedélyt.
Polgármester Úr ehhez kéri a képviselő testület támogatását.
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 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
36/2016.(III.24.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Képviselő testülete, határozatot hoz, miszerint a 50/4 hrsz számú
telket, a jövőbeni tornaterem fejlesztés miatt, a bemutatott terveknek megfelelően
kibővíti. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy járjon el az ügyben az
illetékes hatóságoknál.

Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
7. Óvoda vezetői és óvoda pedagógusi álláshelyekkel kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester nehezményezi, hogy eddig nem jelent meg a www.kozigallas.hu
internetes portálon az óvoda vezetői álláspályázat felhívása. Ennek a pályázatnak a
hiányában Együd Bertalan jegyzőt szóbeli figyelmeztetésben részesíti. Elmondja, hogy mind
a két pályázatot úgy szeretné betöltetni, hogy az óvoda munkatársainak is meghallgatja a
véleményét. A képviselő testület elé csak előzetes egyeztetés után kerülnek a javaslatok. Az
óvoda pedagógus pályázat benyújtási határideje április 18, melyet augusztus 1-vel töltünk
be. Az óvoda vezetői pályázat benyújtási határideje április 28, és ezt szeptember 1-től
szeretnénk betölteni.
Mind a két pozíció esetében 6 hónap próbaidő lesz meghatározva, a korábbi
kellemetlenségek elkerülése végett.
Prekuta Éva megbízása 2016. szeptember 19-ig szól. Így 20 nap lesz az új óvoda vezető
kinevezése és Éva néni megbízásának lejárta között. Előzetesen egyeztettünk róla, hogy
Prekuta Éva 2016. szeptember 19-ig megkapja a vezetői pótlékát, azonban arra kérte
Polgármester Úr, hogy a vezetői teendőket augusztus 31-ig adja át az új óvoda vezetőnek.
Arra kéri Prekuta Évát, hogy még augusztusban készítse elő a 2016-2017 évi óvodai
munkatervet, az előző év mintájára a dátumok aktualizálsával. A jövő évi munkatervben a
törvényileg előírt feltételeknek szeretnénk megfelelni a különféle vitás kérdések elkerülése
végett, ezért csupán két nyitott ünnepség lesz melyen a szülők is megjelenhetnek. Ez a két
rendezvény az óvodai évzáró és az anyák napja. A többi rendezvényt mind belső körben
szándékozik megrendezni az óvoda.
Ezt tájékoztatásként szánta Polgármester Úr a képviselő testület részére, ezért egyéb
intézkedést határozat hozatalt nem igényel.
8. Polgármesteri juttatások rendezése
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester elmondja, hogy a képviselő testület több kísérletet is tett a
polgármester bérének rendezésére a 2014-es drasztikus csökkentés mérséklésére. 2015ben a képviselő testület jutalom formájában próbálta megoldani ezt a problémát, ezzel
egyúttal bezárva a lehetőséget az esetleges valós jutalmazás előtt. 2016-ban havi 200.000
Ft ruhapénzt szavazott meg a képviselő testület a Polgármester Úr részre, amint vissza kell
utasítania. Kéri a képviselő testületet, hogy az eddig kifizetett 200.000 Forint visszafizetését
hagyja jóvá. A továbbiakban a jutalom címen kifizetésre kerülő bérrendezésről is szeretne
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lemondani, hogy ezáltal megadja a lehetőséget a képviselő testület számára, hogy esetleges
kimagasló teljesítmény esetén jutalmazzák az erőfeszítéseit. Ezennel kéri a képviselő
testület tagjait, valamint az Önkormányzat dolgozóit, hogy a következő testületi ülésre
keressenek megoldást a Polgármester 2014 előtti nettó bérének visszaállítása érdekében, és
ezt tárgyalják meg.
9. Egyebek
Előadó: Novák Pál polgármester
9.1 Napelemes fejlesztéssel érintett terület összekapcsolása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál Polgármester Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy az előző testületi ülésen
hozott 25/2016. (II.18) Kt. számú határozat értelmében Apaj Község Önkormányzata
szerződést kötött a BIO-SUN Gombatermelő Betéti Társasággal. A szerződés értelmében a
tulajdonunkba került a 35 hrsz. számú 1026m2 méretű „kivett üzem”. Ezt a területet szeretné
csatolni a korábban hozott 11/2016. (I.21.) Kt. számú határozatban meghozott bérleti
szerződéshez azonos feltételekkel. A telken található épület bontásra kerül, és az előkészült
napelemes fejlesztéshez kívánjuk felhasználni a telket.
A fent elmondott célok elérése érdekében kéri a képviselő testület hozzájárulását, a
szerződés kibővítéséhez.
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 – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
37/2016.(III.24.) 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 2345 Apaj belterület 35 hrsz. számú telket. 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: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
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9.2 Arany János Általános Iskola tornaterem bővítés alapkőletétel.
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál Polgármester elmondja, hogy áprilisban egy kis bográcsozással egybekötött
ünnepség keretében letesszük az iskola tornatermének alapkövét, mely ünnepségre
szeretettel meghívja a képviselő testület tagjait is. A tornaterem bővítése nem kormányzati
ütemben fog történni, a beruházást legalább 3 év alatt szeretné kivitelezni. A tervek szerint
az idei tanévben az alapkelyhek helyének kiásása, és betonozása fog megtörténni. A 201617-es tanévben sem fogjuk megbontani az épületet, olyan jellegű feladatokat szeretnénk
elvégezni, amelyek nem érintik a tornaterem funkcióját. A 2017-18-as tanévben fogjuk
előreláthatólag azokat az építéseket kivitelezni, amik miatt használhatatlan lesz a
tornaterem, de arra az időszakra a művelődési házban és a régi hivatal épületében
biztosítunk helyet rossz idő esetén a testnevelés óráknak. Az iskola vezetése a
fejlesztésekkel kapcsolatos elképzeléseket megosztotta a Klebensberg Intézményfenntartó
képviselőivel, akik azt tudomásul vették.
Az egyebek napirendi pont, szavazást nem igényel, Novák Pál polgármester kéri a képviselő
testület tagjaitól a fent elmondottak tudomásul vételét.
9.3 Körforgalom, és kerékpárút tervezéssel kapcsolatos tájékoztató
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Mint arról már korábban tájékoztattuk a képviselő testület idén
ismét benyújtásra kerültek a körforgalom tervei. Néhány napja megkaptuk a Magyar Közút
kezelőtől a véleményét a tervekkel kapcsolatban, melyben azt fejtették ki, hogy nem történt
elég halálos kimenetelű baleset ahhoz, hogy a településen csökkenteni kelljen a sebességet,
és valójában a forgalmi számadatok sem indokolják a körforgalom és kerékpárút
szükségességét. Erre válaszként Polgármester Úr tájékoztatta a Magyar Közút képviselőjét,
hogy a Budai út térfigyelő kamerájának 3 hétvégi 1 hét eleji és 1 hét végi napján rögzített
felvételét hivatalos forgalom számlálással együtt a rendelkezésükre tudja bocsájtani.
Az egyebek napirendi pont, szavazást nem igényel, Novák Pál polgármester kéri a képviselő
testület tagjaitól a fent elmondottak tudomásul vételét.
9.4 DUSE TAO 2016-2017 pályázathoz hozzájárulási nyilatkozat JELZÁLOG JOG
bejegyzésről SPORTÖLTÖZŐ FELÚJíTÁS ÉS BŐVíTÉS-HEZ
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Elmondja, hogy már korábban megkereste az Önkormányzatot a
Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület azzal a céllal, hogy Apajon az apaji gyerekeknek
labdarúgó edzéseket tartsanak. Ezek az edzések már most is gőzerővel folynak, és az
egyesület a jövőben több fejlesztést is szándékozik végrehajtani az apaji focipályán.
Ezeknek a fejlesztéseknek az anyagi forrását a Társasági Adó Pályázat (TAO pályázat)
keretein belül szeretné kivitelezni az egyesület. Ezekhez a fejlesztésekhez, és a TAO
pályázat sikeréhez szükséges néhány határozatot hozni. Az egyik ilyen határozat szerint az
Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Állam javára az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálog joggal terhelje a 2345 Apaj Óvoda utca 14, 58. hrsz.
számú Sportöltöző elnevezésű létesítményt. Ennek a jelzálog jognak a bejegyzéséhez kéri a
képviselő testület hozzájárulását.
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 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
38/2016. (III.24.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete a Dömsödi Utánpótlás Sport
Egyesület (2344 Dömsöd, Ady Endre u. 9 adószáma: 18291599-1-13
Nyilvántartási szám: 13-02-0006302) TAO pályázatához az Apaj 2345; Óvoda
utca 14; 58. helyrajzi szám alatt SPORTÖLTÖZŐ elnevezésű sportcélú
létesítményével kapcsolatban, a határozatban rögzítetve hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben –a
beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül – a Magyar Állam javára az
ingatlan nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog
kerül bejegyzésre.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
9.5 DUSE TAO 2016-2017 pályázathoz hozzájárulási nyilatkozat SPORTÖLTÖZŐ
használatához és FELÚJíTÁS BŐVíTÉSÉHEZ
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Elmondja, hogy előző napirendi pontban említett okok miatt
szükséges egy hozzájáruló nyilatkozatot hozni, mely a Sportöltöző építési
engedélyéhez, valamint az elkészült épület tartós 15 évre szóló használatba vételét
biztosítja a DUSE számára. A pályázat keretében a felújítási munkákat az egyesület
fogja végre hajtani így joggal kérhetik a használatba vételi engedélyt. Az épület a mi
tulajdonunkban marad, és továbbra is mi fogjuk üzemeltetni, csak az egyesület is
használhatja. Elmondja, hogy azért javasolja a 15 évre történő bérbeadást, mert a
TAO pályázat is ennyi időre kötelezi az egyesületet a fenntartásra.
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

15

(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
39/2016. (III.24.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete határozatban rögzítve
HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZATOT AD
Az APAJ 2345; Óvoda utca 14.; 58. helyrajzi szám alatt SPORTÖLTÖZŐ
FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS tárgyú Építési engedélyhez, hogy azt a Dömsödi
Utánpótlás Sport Egyesület (2344 Dömsöd, Ady Endre u. 9 Adószám: 182915991-13; Nyilvántartási száma: 13-02-0006302) TAO 2016-2017 pályázathoz
felhasználhassa. Egyben hozzájárul, hogy fent nevezett egyesület azt tartósan
15 évre használatba begye, mely a használatba vételi eljárást követően 30
napon belül veszi kezdetét. A használati jog részleteit későbbiekben
szerződésben rögzítik a felek.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
9.6 DUSE TAO 2016-2017 pályázathoz finanszírozási nyilatkozat a Sportöltöző
felújítás és bővítéshez
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Elmondja, hogy előző napirendi pontokban rögzítetteken túl
szükséges még egy finanszírozási nyilatkozatot is hozni. Ez a nyilatkozat arról szól, hogy a
felújítás 30%-os önerejét Apaj Község Önkormányzata vállalja. Ezt az összeget a
költségvetésünkben már elkülönítettük a pályázatokra, de a valóságban ez az építési
munkákat fogja jelenteni, amit a Nonprofit Kft. fog végezni. Ezt a finanszírozási nyilatkozatot
szeretné határozatban elfogadtatni a képviselő testülettel.
40/2016. (III.24.) Kt. számú
Határozat
Apaj község Önkormányzatának képviselő testülete nyilatkozik, hogy az APAJ
2345; Óvoda utca 14.; 58 helyrajzi szám alatt SPORTÖLTÖZŐ FELÚJÍTÁS ÉS
BŐVÍTÉS tárgyú Építési beruházást sikeres TAO 2016-2017 pályázat esetén a
Dömsödi Utánpótlás Sport Egyesület (2344 Dömsöd, Ady Endre u.9. Adószám:
18291599-1-13; Nyilvántartási szám: 13-02-0006302) finanszírozza, melyhez a
30% önerőt Apaj község Önkormányzata saját költségvetésének terhére
biztosítja.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
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Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Elmondja, hogy májusban ismét lesz majálissal egybekötött
aerobik találkozó a településünkön, mely ismét szabadtéren kerül megrendezésre. Kéri
Bábel Istvánné adóügyi munkatársat, hogy tájékoztassa a szervezőket, hogy a szőnyegek a
tavalyi rendezvény óta a pincében vannak, és a belvíz is nyomot hagyhatott rajtuk. Az
Önkormányzat az idei évben is támogatja a rendezvényt, a hangosítás lebonyolításával.
Az idei gyermeknapot az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan az Apaji Arany János
Általános Iskola szervezi.
A 2016-os falunap július 22-23-án kerül megrendezésre, a hagyományoknak megfelelően
pénteken Rock Faluval, melyen a Zacc együttes mellett Gangsta Zoli és a Kartal valamint a
Damp Found együttesek lépnek fel. A szombati napon nagyon hasonló lesz a rendezvény,
mint tavaly volt, azt leszámítva, hogy idén nem lesz bábszínházi előadás, valamint
gyermekkoncert sem. Ennek a két programnak olyan alacsony volt tavaly a látogatottsága,
hogy nem volt kifizetődő. Két fellépő már ismert az szombati programból az egyik Odett a
másik pedig a főfellépő a Beatrice.
A napirendi pont, szavazást nem igényel, Novák Pál polgármester kéri a képviselő testület
tagjaitól a fent elmondottak tudomásul vételét.
A testületi ülésen több napirend, illetve hozzászólás nem volt Novák Pál polgármester az
ülést bezárta.
K.m.f.
Novák Pál
polgármester

Molnár Ferencné
képviselő-jegyzőkönyvi hitelesítő

Együd Bertalan
Jegyző

