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Jegyzőkönyv 

 
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2016. április 28-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 köszönti a megjelenteket, és ismerteti a napirendi pontokat. 
 
Napirendi javaslat: 
 

1. Beszámoló két ülés között eltelt időszakról 
- Bácsvíz Zrt. peres eljárással kapcsolatos tájékoztatás 

Előadó: Novák Pál polgármester 

2. Apaj Község Szociális rendeletének módosítása 
Előadó: Novák Pál polgármester 

3. Apaj Község Önkormányzatának továbbképzési tervének elfogadása 
2016-ban 
Előadó: Novák Pál polgármester 

4. 2016 évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előadó: Novák Pál polgármester 

5. Apaj Modellpálya áthelyezésével kapcsolatos határozat hozatal 
Előadó: Novák Pál polgármester 

6. Óvoda vezetői pályázat tájékoztatás 
Előadó: Novák Pál polgármester 

7. Óvoda pedagógusi pályázat tájékoztatás 
Előadó: Novák Pál polgármester 

8. Vidékfejlesztési minisztérium által kiírt pályázatokkal kapcsolatos 
tájékoztatás 
Előadó Novák Pál polgármester 

9. Egyebek 
Előadó Novák Pál polgármester 

- Apaj Kerékpár út és körforgalom 
- Az elkövetkező időszak eseményei: 

 
 
A napirendhez további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
 
 (Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazattal- egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött az ülés napirendjéről. 
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41/2016. (IV.28.) 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 
- Bácsvíz Zrt. peres eljárással kapcsolatos tájékoztatás 

Előadó: Novák Pál polgármester 

2. Apaj Község Szociális rendeletének módosítása 
Előadó: Novák Pál polgármester 

3. Apaj Község Önkormányzatának továbbképzési tervének elfogadása 
2016-ban 
Előadó: Novák Pál polgármester 

4. 2016 évi közbeszerzési terv elfogadása 
Előadó: Novák Pál polgármester 

5. Apaj Modellpálya áthelyezésével kapcsolatos határozat hozatal 
Előadó: Novák Pál polgármester 

6. Óvoda vezetői pályázat tájékoztatás 
Előadó: Novák Pál polgármester 

7. Óvoda pedagógusi pályázat tájékoztatás 
Előadó: Novák Pál polgármester 

8. Vidékfejlesztési minisztérium által kiírt pályázatokkal kapcsolatos 
tájékoztatás 
Előadó Novák Pál polgármester 

9. . Egyebek 
Előadó Novák Pál polgármester 

Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 
 

1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
 
1.1. Bácsvíz Zrt. Peres eljárással kapcsolatos tájékoztatás 

Előadó: Novák Pál polgármester 

Novák Pál polgármester: Elmondja, hogy már korábban tájékoztatta a Képviselő 
testületet arról, hogy egy sikeres Rendkívüli Önkormányzati Pályázat reményében 
előzetes egyeztetés után beperelte Önkormányzatunkat a Bácsvíz Zrt. egy jogos 
követelése miatt. Mint arról már többször szó esett, a tartozásunkat folyamatosan 
csökkentettük az elmúlt időszakban de még így is tetemes összegről van szó. A múltban 
plusz pontot jelentett a pályázat elbírálása során, ha bírósági eljárás van az adott 
tartozások vonatkozásában, azonban az idei évtől már csak azokat az 1 évnél régebbi 
számlák kifizetésére lehet pályázni amelyek jogosságáról bírósági döntés van. A peres 
költségek elkerülése, és a mielőbbi pályázás reményében Polgármester Úr kérésre a 
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Bácsvíz Zrt. ügyvezetője felfüggesztette az eljárást, és a felek megpróbálnak egymás 
között megegyezni. Elmondja, nagyon bízunk benne, hogy az önhibánkon kívül 
keletkezett tartozást, az állam átvállalja és nem a költségvetésünk terhére kell 
megfinanszírozni.  
 

1.2. Kormányhivatal törvényességi osztályának megkeresése 

Előadó: Novák Pál polgármester  

 
Novák Pál polgármester: tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a Pest Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi főosztálya részéről kaptunk egy feddést, mely szerint nem 
töltöttük fel időben a képviselő testület jegyzőkönyveit, ennek az oka a következő. 
Eddig csak Áporkáról lehetett feltölteni a jegyzőkönyveket ami megnehezítette és 
lassította a folyamatot. Az előző testületi ülést követően kértük az áporkai hivatalt, hogy 
oldjuk meg a problémát, hogy apajról is feltölthetőek legyenek a testületi ülések 
jegyzőkönyvei. Azóta elkészült a feltoltes@aporka.hu email cím, azonban ennek a 
telepítése technikai okok miatt még nem történt meg. A jövő hét folyamán fel fogjuk tölteni 
a jegyzőkönyveket is. Elmondja, hogy a januári jegyzőkönyv sem került még feltöltésre, 
pedig azt már február elején eljuttattuk az áporkai hivatal részére.  

(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal meghozta a következő 
határozatot: 

42/2016. (IV.28.) 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 

 
 

1.3. Fogorvosi ügyelettel kapcsolatos tájékoztatás.  

Előadó: Novák Pál polgármester  

Novák Pál polgármester: elmondja, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal részéről 
kifogásolták, hogy nem történtek intézkedések a fogorvosi ügyelettel kapcsolatban. 
Elmondja, hogy a korábbi megkeresést követően küldött egy levelet a Tiszti Főorvos 
Asszonynak, aminek a másolatát megkapta a Kormányhivatal is. Ebben a levélben kérte a 
segítségüket mivel több fogorvossal is felvette a kapcsolatot, de nem talált olyan vállalkozót 
aki hajlandó lett volna az apaji praxist is átvállalni. Többek között a Dömsödi fogorovos is 
abbahagyta a praktizálást. Kunszentmiklóssal nehéz egyezkedni mert más járáshoz tartozik. 
Elmondja, a Ráckevei Körzeti Rendelőnek havonta fizet az Önkormányzat az ellátásért 
cserébe, viszont ott nem látják szívesen az apaji betegeket.  

Gábor László alpolgármester: Magyarországon több mint 1200 településen nincs háziorvos 
ez nem jelent problémát? 

mailto:feltoltes@aporka.hu
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Novák Pál polgármester: Sokkal több mint 1200 településen nincs, de úgy tűnik, hogy ez ott 
nem jelent gondot. Javasolja, hogy ismét a Tiszti Főorvos Asszony segítségét kérjük a 
probléma megoldásában. 

A javaslatot a képviselő testület egyhangúlag elfogadja.  

(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen 0 nem 0 tartózkodás szavazati aránnyal meghozta a következő 
határozatot: 

43/2016. (IV.28.) Kt. számú 
Határozat 
 
Apaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatását a 
fogorvosi ellátással kapcsolatos PE/030/849-2/2016 iktatószámon érkezett 
törvényességi felhívással kapcsolatosan megtárgyalta és azt tudomásul vette. 
A felhívásban foglaltaknak eleget téve pályázatot ír ki fogorvosi praxis 
betöltésére. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2.) Apaj Község Szociális Rendeletének Módosítása 

Előadó: Novák Pál polgármester 

Novák Pál polgármester: Tájékoztatja a Képviselő testületet, hogy a volt képviselő társuk 
Turán Gábor esete miatt szeretné megváltoztatni a szociális rendeletet. Mint ismert a testület 
tagjai között Gábor komoly betegséggel küzd, és megkereste az Önkormányzatot, hogy 
segítséget nyújtsunk számára. Az volt Gábor kérése, hogy nagyjából havonta 1 alkalommal 
Budapestre kell utaznia kezelésre, viszont szüksége van 2 kísérőre, akik segítségére tudnak 
lenni a kórházba való eljutásban. Sajnos az Önkormányzat dolgozói között nincs olyan 
személy, aki fizikálisan alkalmas lenne a feladat ellátására, valamint megfelelő egészségügyi 
végzettség birtokában tudja is, hogy milyen módon kell segíteni. Sikerült találnunk olyan 
vállalkozókat akik ilyen típusú szállítási feladatokra szakosodtak. Két ízben az AMS 
betegszállító Kft. segített Gábor szállításában alkalmanként 55 ezer forinthoz közeli 
összegért cserébe, egy alkalommal pedig a Szigetszentmiklós és Környéke Mentő 
Alapítvány 25.000 Forintos összegért cserébe. Néhány alkalommal még szükség van a 
gyógyulás reményében, hogy eljusson a kórházba. A fent említett tételek kifizetése miatt 
szükséges a szociális rendeletünket módosítani, mégpedig annyiban, hogy a képviselő 
testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy saját hatáskörben tudjon dönteni a hasonló 
ügyekben. Elmondja, hogy nem szeretnék ha ebből rendszer legyen a településen, az anyagi 
források korán sem biztosítottak ennek finanszírozására, ezért azt javasolja, hogy az 
előzetesen kiküldött előterjesztésnek megfelelő módosításokat fogadja el a testület, és amint 
Gábor esetében megszűnik a rendkívüli helyzet helyezzék hatályon kívül, és maradjon 
érvényben a már korábban elfogadott 18/2015. (X.29) Szociális rendelet.  

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 szavazattal – egyhangú szavazással megalkotta a 
következő rendeletet: 

 
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

3/2016.(IV.28.) rendelete 
a Szociális települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 

18/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 
 
Apaj Község Önkormányzat képviselő- testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény foglalt felhatalmazás alapján a Szociális 
települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 18/2015. (X.29.) önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:   
 
1.§ A Rendelet 9.§ 3. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(3) 
 a) A kérelmező részére rendkívüli élethelyzetre tekintettel jövedelemvizsgálat nélkül az önkormányzat 
képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a polgármester támogatást 
adhat. 
b) A támogatás mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át nem haladja 
meg,  
 
2.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba  és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

Apaj, 2016. 04.28. 

 

 

 

Novák Pál                                                                              Együd Bertalan 

polgármester                                                                         jegyző 

 

 

 

 

Kihirdetve: 2016. 04.29. 

                                                                                                    Együd Bertalan 

                                                                                                            jegyző 
 

 
 
3.) Apaj Község Önkormányzatának továbbképzési terve 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Elmondja, hogy ez egy kötelező eleme az Önkormányzati 
működésnek. Minden évben el kell fogadni a továbbképzési tervet a hivatal dolgozóira 
vonatkozólag amit a kiküldött éves továbbképzési terv alapján kell teljesítenünk. 
 
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
(Szavazás módja: minősítet többség, nyílt szavazás) 
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A képviselő-testület 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

44/2016.( IV.28.) Kt. számú 
Határozat 
 
Apaj Község Képviselő testülete elfogadja, Apaj Község Önkormányzatának 
2016 évi továbbképzési tervét, az előterjesztésnek megfelelően.  
 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 
 
4.) Közbeszerzési terv 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Elmondja, hogy minden évben kötelező elfogadnia az 
Önkormányzatnak egy közbeszerzési tervet, amit nem igazán ért, mivel év elején azt még 
egyetlen Önkormányzat sem tudhatja, hogy milyen fejlesztési pályázatok fognak kijönni és 
mihez lesz majd szükség közbeszerzésre. Az előterjesztésben szereplő közbeszerzési terv 
is ennek a gondolatmenetnek a nyomán lett kitöltve, mégpedig az alapján, hogy 2016-ra nem 
tervezünk közbeszerzést. Ha mégis valamilyen pályázat vagy fejlesztés sikere érdekében 
szükséges közbeszereztetni, akkor ezt a közbeszerzési tervet módosítani fogjuk 
természetesen a képviselő testület jóváhagyásával.  
 
 
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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

45/2016.( IV.28.) Kt. számú 
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő testület elfogadja a Közbeszerzési 
tervet az előterjesztésnek megfelelően. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 

 
5. Apaj Modellpálya áthelyezés 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy az előző testületi ülésen hozott határozatokban 
foglaltaknak eleget tett. Az épület tulajdonjoga a miénk lett, valamint azóta már a bontást is 
elkezdtük. Elmondja, hogy az épület rossz állapota miatt bontási engedély nem szükséges, 
mivel ez az épület életveszélyes, és ilyen esetekben nem kell bontási engedélyt kérni. A már 
korábban említett 34 hrsz. számú telek esetében (amelyen a víztorony található) sikerült 
megegyeznünk a tulajdonossal, hogy egy ugyan ekkora méretű telekért cserébe átengedi 
nekünk és a víztornyot is áthelyezi. Szintén a beruházási területen található 28/3 számú telek 
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esetében, melyet a volt polgármester adott el egy nyúltenyésztő vállalkozó részére hiányos 
tájékoztatással, sikerült megegyezésre jutni, hogy a telekért cserébe, az úr a kócsag és gém 
utcában fog kapni 2 db építési telket. Ezekkel a telekcserékkel növelni tudtuk az ide tervezett 
napelemes beruházás méretét, így a várt bevételeket is. A fentiekben kifejtett telekcserék 
jóváhagyását kéri a képviselő testülettől. 
 
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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

46/2016.( IV.28.) Kt. számú 
Határozat 
 
Apaj Község Képviselő Testülete határozatot hoz, hogy az Apaj Belterület 34Hrsz 
számú telek, valamint a Belterület 28/3 Hrsz. számú telkek esetében telekcserét 
hajtson végre. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az említett telekcseréket 
végrehajtsa.  
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy a napelemes beruházás méretének növelése 
érdekében célszerű lenne a 28/1 Hrsz. számon található autó modellező pályát áthelyezni a 
52-51 Hrsz re. Elmondja, hogy az idei évben az RC- OFF Road egyesület kérésére 
mindenképpen átalakították volna a pályát, és a költöztetése nem okoz jelentősebb anyagi 
terhet. Emellett a napokban felkereste a Magyar ALLROAD EGYESÜLET mi a pontos 
nevük? 
hogy ők is szeretnének egy pályát létesíteni Apajon, valamint pályázni szeretnének a 2018-
as Európa bajnokság megrendezésére is. Elmondja, hogy ez hatalmas dolog lenne Apaj 
életében. Amellett, hogy sok látogató jönne a településre, nagyon jó kapcsolatokat lehetne 
kiépíteni, az ide érkező emberekkel. A két pálya egymás mellett helyezkedne el. Ezen túl 
szeretne az egyesület Magyar Bajnoki futamot is rendezni a településen az új pályákon. 
Polgármester Úr, a modellező egyesülettel megegyezett, hogy a versenyekért cserébe azt 
kéri az egyesületektől, hogy az építési munkákat a Nonprofit Kft. végezhesse el. Ezeknek a 
céloknak az eléréséhez néhány határozat meg kell hoznia a testületnek.  
 
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 



 

 

9 

(Szavazás módja: minősítet többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

47/2016.( IV.28.) Kt. számú 
Határozat 
 
Apaj Község Képviselő Testülete hozzájárul az RC OFF-ROAD Autómodellező 
egyesület tervét, miszerint átköltöztetik az autómodellező pályát az Apaj 
Belterület 28/1 Hrsz számú telekről, Apaj belterület 52-51Hrsz számú telekre.  
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
48/2016.( IV.28.) Kt. számú 
Határozat 
 
Apaj Község Képviselő testülete egyhangúlag támogatja, hogy a Magyar Allroad 
Egyesület Apaj Belterület 51-52 Hrsz számú telken versenypályát létesítsen, 
azzal a megkötéssel, hogy a pálya építését és karbantartását az Apaj Nonprofit 
Kft. végzi.  
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
49/2016.( IV.28.) Kt. számú 
Határozat 
 
Apaj Község Képviselő testülete egyhangúlag támogatja, hogy a Magyar Allroad 
Egyesületet, hogy pályázzon a 2018-as Európa Bajnokság megrendezésére, 
mely versenynek Apaj Község adna helyet.  
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
6. Óvoda vezetői pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy mivel még nem zárult le a pályázat benyújtásának 
határideje (még 1 nap van hátra) eredményt nem hirdethet, de tájékoztatást adhat. 
Elmondja, hogy akinek nyíltan emailben érkezik a pályázata azt már látták, de hivatalos 
boríték bontásra május 2-án hétfőn kerül sor. A döntést a Polgármester Úrnak kell meghozni, 
de figyelembe veszi a óvoda munkaközösségének véleményét is.  
 
A napirendi pont, szavazást nem igényel, Novák Pál polgármester kéri a képviselő testület 
tagjaitól a fent elmondottak tudomásul vételét.  
 
7. Óvoda pedagógus pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy az óvoda pedagógus pályázat esetében szintén 
nem járt le a pályázat benyújtási határideje. Ezért ebben a pályázatban sem tud eredményt 
hirdetni. Annyit azonban elmondhat, hogy jelenleg 2 pályázat érkezett be, de Polgármester 
Úr egyik pályázatot sem értékelte elfogadhatónak.  
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A napirendi pont, szavazást nem igényel, Novák Pál polgármester kéri a képviselő testület 
tagjaitól a fent elmondottak tudomásul vételét.  
 
8. Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt pályázatok 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: elmondja, jelenleg 4 pályázat áll benyújtás előtt. Apaj Község 
Önkormányzata pályázik a kultúrház energetikai felújítására, és külső megújítására. Ebben a 
pályázatban szeretnénk ha az Apaji Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület is partner tudna lenni. 
Szándékunkban áll egy konzorciumi megállapodást kötni az Egyesülettel, abban a 
reményben, hogy sikeres pályázat esetén a Tavaszváró egyesület vállalna át néhány 
feladatot a megvalósításból. Az épület tervezett fejlesztéseit már korábban ismertette. 
Elmondja, hogy a falu életében hatalmas érték lenne, ha sikerülne a kultúrházat úgy 
felújítani, ahogy az a tervekben szerepel. 
Kéri a képviselő testületet, hogy hozzanak határozatot arra vonatkozólag, hogy az 
Önkormányzat, és a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület Konzorciumi megállapodást köthessen 
egymással.  
 
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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

50/2016.( IV.28.) Kt. számú 
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy  
„A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak 
fejlesztésére 
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” elnevezésű 
VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázat kereteiben konzorciumi megállapodást 
köthessen a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesülettel.  
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy az Apaj Nonprofit Kft. is pályázni fog mégpedig a 
Szolgáltató ház (régi hivatal) felújítására. A felújítás keretében elvégzendő feladatokról már 
korábban részletes tájékoztatást adott, így erre most nem térne ki. Elmondja, hogy itt is a 
sikeresség reményében konzorciumi megállapodást szándékozik kötni. A Szolgáltató ház 
felújítási munkái során a konzorciumi partner az RC- OFF ROAD autómodellező egyesület 
lenne. Ezt a pályázatot annyival szeretnék kibővíteni, hogy a Szolgáltató ház tetején 
elhelyezett napelemek, nem csak a Szolgáltató házat látnák el energiával, hanem a Hivatal 
épületét is. Az itt lévő aprítékos kazán ebben az esetben átkerülhetne az iskola épületébe, 
így az ottani fűtés is hatékonyabbá válna.  
Az Önkormányzat épületének a felújítására, a KEOP keretein belül tervez fejlesztéseket. Ez 
tisztán Önkormányzati pályázat lenne, aminek sikere esetén a nyílászárók cseréje történne 
meg, valamint 6kw-nyi napelem is a tetőre kerülne, így csökkentve a villamos energia 
fogyasztást.  
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A negyedik pályázat amit előkészít az Önkormányzat az egy környezettudatos 
szemléletformálást célzó pályázat. Egyenlőre a kiírás még nem született meg, de ez csak idő 
kérdése. Eredetileg 20 millió forint volt az igényelhető támogatás azonban ezt úgy tudjuk, 
hogy csökkenteni fogják 5 millió forintra.  
 
A napirendi pont, szavazást nem igényel, Novák Pál polgármester kéri a képviselő testület 
tagjaitól a fent elmondottak tudomásul vételét.  
 
 
Egyebek: 
 

Apaj Kerékpár út és körforgalom 
 
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy a már korábban említett kerékpárút és 
körforgalom tervezésére megérkeztek az árajánlatok. Az Impulzor Kft. ajánlata 2.324.000 
Huf, az Earth Invest Kft. 1.905.771 Huf-os árajánlatot adott egy harmadik cég pedig 
2.154.000 Forintért vállalja a kérékpárút és körforgalom tervezését.  
Javasolja az Earth Invest Kft. árajánlatának elfogadását. Elmondja, hogy a közútkezelőtől, 
érkezett egy levél, amely arról szólt, hogy nincs elég forgalom az utakon amik indokolnák a 
körforgalom és kerékpárút létesítését.  
Ezek tudatában kéri a képviselő testület felhatalmazását, hogy az Earth Invest Kft-nél 
megrendelje a kerékpárút és a körforgalom terveinek elkészítését.  
 
 
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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

51/2016.( IV.28.) Kt. számú 
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az Earth Inveset Kft-től megrendelje a Körforgalom és a 
Dobó István útra tervezett kerékpárút terveinek elkészítését, 1.905.771 Ft-os 
áron. 
 
Felelős: képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 

 
Az elkövetkező időszak eseményei: 

 
Novák Pál polgármester: tájékoztatja a képviselő testület, hogy az idei évben a 
gyermeknap május 27-én pénteken lesz. Az iskolában külön programokkal készülnek a 
gyerekek számára. Az iskola udvarán egész nap alsósok és felsősök bemutatója lesz 
látható, örülnénk neki, ha az óvodások is részt vennének egy 10 perces bemutatóval. Az RC 
OFF ROAD egyesület magával hoz néhány kisautót amit a gyerekek tudnak használni, és 
kipróbálhatják magukat a modellezésben. 
Az iskola kosárlabda csapatának jön egy ellenfél csapat, és azokkal fognak megmérkőzni. 
Az osztályfőnökökre van bízva, hogy főznek –e vagy sem, de minden esetre a menza meg 
lesz rendelve arra a napra.  
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Az óvoda június hónapban 2 dolgozóval tart nyitva, ha kevés lesz a gyermek létszám akkor 
összevont csoportban lesznek a foglalkozások megtartva. Kizárólag a felújítás időszakában 
lesz zárva az óvoda, ez pedig július elsejétől fog tartani július 22-ig. Július 25-én már nyit az 
óvoda.  
 
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 Gábor László 
 polgármester képviselő-jegyzőkönyvi hitelesítő 
 
 
 
 
 
 
 Horváth Sándor 
 aljegyző 


