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Jegyzőkönyv 
 
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2016. május 26-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, Őrsi Sándor, Szigeti Gyula, Együd Bertalan jegyző, 
Horváth Sándor aljegyző. 
Meghívott vendég: Fehér Kornélia 
 
Novák Pál polgármester köszönti a megjelent képviselőket Valamint az óvoda vezetői 
pályázatra jelentkező Fehér Kornéliát, is. Ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi 
pontokat, mely napirendet szavazásra bocsát.  
 
A napirendhez további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot. 
 
Napirend elfogadása 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 7 igen 0 nem szavazattal- egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött az ülés napirendjéről. 

 
52/2016. (V.26.) Kt.számú 
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés napirendjét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. Beszámoló két ülés között eltelt időszakról 
1.1. Benyújtott pályázatok 
1.2. Kerékpárút és körforgalom tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás 
1.3. Közvilágítással kapcsolatos tájékoztatás 
1.4. Tájékoztatás közös testületi üléssel kapcsolatban 
1.5. Gyereknap 
1.6. Temető kerítés építésével kapcsolatos tájékoztatás 

 
 
Előadó: Novák Pál polgármester 

2. Apaj Nonprofit Kft. Zárszámadása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előadó: Novák Pál polgármester 

4. Apaj Község Önkormányzatának zárszámadási rendelete 
Előadó: Novák Pál polgármester 

5. Beszámoló a helyi civil szervezetek működéséről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
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6. Jegyzői beszámoló 
Előadó: Együd Bertalan jegyző 

7. Óvoda vezetői pályázat elbírálása 
Előadó: Novák Pál polgármester 

8. Belső ellenőri jelentés elfogadása 
Előadó: Novák Pál polgármester 

 

9. A Polgármester bérezésével kapcsolatos javaslat tétel 
Előadó: Novák Pál polgármester 

 

Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 
 

1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

1.1. Benyújtott pályázatok 
 

Novák Pál polgármester: elmondja, hogy az előző nap május 25-én két pályázat 
került beadásra, melyekhez remélhetőleg minimális mennyiségű hiánypótlást kell 
majd elvégezni. A két pályázat a már többször bemutatott energetikai és falukép 
megújító pályázat, melyből az egyiket az Önkormányzat a másikat pedig a Nonprofit 
kft. nyújtotta be. Az Önkormányzat Művelődési ház felújítására pályázott, mely 
felújítás következtében akár mínusz 15 fokos hőmérséklet esetén is szinte 0 forintból 
fűteni tudjuk az épületet. A másik esetben az Apaj Nonprofit Kft. pályázott a régi 
hivatal továbbiakban Közösségi ház felújítására. Itt az egyesületek számára 
szeretnénk kialakítani olyan helyiségeket, ahol a munkájukhoz szükséges 
felszereléseket tárolni tudják, valamint az Apaj Nonprofit Kft. számára szeretnénk egy 
pihenő és egy iroda helyiséget kialakítani, melyek a jövőbeni munkájukban nagyban 
segítenék az egyesületek munkáját. A közösségi házat érintő fejlesztés annyival 
bővül még ki, hogy az itt termelt energia egy részét átvezetjük a hivatal épületébe, így 
ott is ezeknek a napelemeknek a segítségével tudunk fűteni. Így a hivatalban lévő 
aprítékos kazán feleslegessé válik, és ezt át tudjuk vinni az iskola épületébe. Mind 
két pályázat konzorcium keretében valósult meg, a Közösségi ház esetében az RC-
OFF ROAD egyesület a Kultúrház esetében pedig a Tavaszváró Nyugdíjas egyesület 
lesz a konzorciumi partner. 
Az eltelt időszakban beadásra került még egy pályázat, melyet a Dömsödi Utánpótlás 
Sport Egyesülettel közösen nyújtottunk be. Ennél a pályázatnál a TAO keretből 
szeretnénk finanszírozni a focipálya rekonstrukciót.  
 

1.2. Kerékpárút és körforgalom tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás 
 
Elmondja, hogy a beadott kerékpárút és körforgalom tervek elbírálásának folyamata 
zajlik, de ez egy hosszú folyamat lesz. 

 
1.3. Közvilágítással kapcsolatos tájékoztatás 

 
Novák Pál polgármester elmondja, hogy a közvetlen terület felelő Kiss József szerint 
az apaji közvilágítással semmi probléma nincs. Ezzel szemben mindenki 
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tapasztalhatja, hogy a Budai úton 8 lámpa nem világít. Ígéretet kaptunk, hogy 
alvállalkozó segítségével fogják megoldani, a fennálló problémát.  

 

1.4. Tájékoztatás közös testületi üléssel kapcsolatban 
 
A Közös Testületi ülés helyett csak egy munkamegbeszélés volt, mivel a döntéshez 
szükséges anyagokat csak késve és hiányosan kaptuk meg. Polgármester Úr kéri 
Együd Bertalant, hogy a holnapi napon találkozzanak, és beszéljék át a kért 
változtatásokat. Kéri Együd Bertalant, hogy a gyermekvédelemnél tegyen feljelentést, 
az Iskola közben történő A Közösségi Együttélés szabályainak megszegése miatt 
korábban bírságot súlytott családnál, mivel két kiskorú gyermek is ott lakik.  

 
1.5. Gyereknap 

 
Novák Pál polgármester: elmondja, sikerült előkészülni a holnap esedékes 
gyereknapra. Számos meglepetést tartogat a gyerekek számára, és egy időkapszulát 
is el fogunk helyezni a tornaterem falába, amit 20 év múlva fogunk kinyitni. Mindenkit 
szeretettel vár a megnyitóra 9 órakor.  

 

1.6. Temető kerítés építésével kapcsolatos tájékoztatás 
 
Az előző ülés óta eltelt időben elkészült a temető kerítése is. Az Apaj Nonprofit Kft. 
munkavállalói mellett a közfoglalkoztatásban résztvevők, az Arany János Általános 
Iskola 7-8 osztályos tanulói és számos egyesületi tag, helyi lakos segítette a munkát.  
 

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: 

 
53/2016. (V.26.) Kt.számú 
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja a Polgármester 
beszámolóját, a két ülés között eltelt időszakról. 

Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 

2.) Apaj Nonprofit Kft. 2015. évi zárszámadásának elfogadása. 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

Novák Pál polgármester: elmondja, hogy az Apaj Nonprofit Kft 2015-ben 18 millió forintos 
plusszal fejezte be az évet. Itt meg kell jegyezni azt, hogy mivel az önkormányzat ennél jóval 
nagyobb összeget tett át a Kft-nek így ez az összeg nem realizálódik. Az idei évben a 
Nonprofit Kft-nek sokkal szerteágazóbb feladatokat szán mint az elmúlt időszakban. 
Amennyiben sikerült megnyerni az első napirendi pontban megnevezett pályázatokat, akkor 
a projektmenedzsmenti és jó néhány kivitelezési feladatot is az Apaj Nonprofit Kft. fog ellátni.  
 
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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(Szavazás módja: minősítet többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 

 
54/2016. (V.26.) Kt.számú 
Határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Apaj Nonprofit 
Kft. 2015. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolóját.  

Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 
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3.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 16.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 
Előadó: Novák Pál polgármester 

 
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy minden évben májusig módosítani kell az előző évi 
költségvetést, a végleges számok alapján. Ezeket a számokat már többször bemutatta a 
képviselő testület számára, ezért erre most nem térne ki. 
 
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a rendelet javaslatot. 
 
(Szavazás módja: minősítet többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással megalkotja a következő 
rendeletet: 
 

Apaj Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
4/2016. (V.27.) Önkormányzati rendelete 

 
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati 

rendeletének módosítása 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) 
pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt 
jogkörében, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
(továbbiakban: költségvetési törvény) alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
módosításáról a következő rendeletet alkotja: 
 

1. Érdemi módosító rendelkezések 

1. § (1) Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (II. 16.) önkormányzati 
rendeletének kiadás előirányzatait az 1. számú melléklet szerint módosítja 

(2) A bevételi előirányzatait a 2. számú melléklet szerint módosítja. 

 
2. Záró rendelkezések 

 

2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
Apaj, 2015.május 26. 
 
 
 Novák Pál  Együd Bertalan 
 polgármester jegyző 
 
Kihirdetve: 2016. május 27.  
 
 Együd Bertalan 
 jegyző 
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4.) Apaj Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásának elfogadása. 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

Novák Pál polgármester: elmondja, hogy minden év május 31-ig el kell fogadni az 
önkormányzat zárszámadását. Az ebben szereplő főösszegeket megismerte a képviselő 
testület. A rendelet, kiterjed az Önkormányzat intézményeire is. A rendelet mellékletei 
tartalmazzák a költségek részletes bemutatását.  
 
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a rendeleti javaslatot. 
 
 
(Szavazás módja: minősítet többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással megalkotja a következő 
rendeletet: 
 

 
 

Apaj Község Önkormányzatának 
5/2016. (05.27.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról 

Apaj Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) 
bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet rendelkezéseire – az önkormányzat 2015. évi költségvetési 
zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 

1. A rendelet hatálya 

1. § E rendelet hatálya Apaj Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) 
terjed ki. 

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása 

2. § (1) Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben és a 2. mellékletben foglaltaknak 
megfelelően 
 
a) 127 908 eFt bevétellel (be nem szedett adóval) és 
b)   93.338 eFt kiadással 
jóváhagyja. 
 
(2) Az önkormányzat intézménye az Apaji Pitypang Óvoda 
 
a) 17.042 eFt bevétellel és 
b) 16.468 eFt kiadással 
c) 360 eFt maradvánnyal 
jóváhagyja. 

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként, a bevételeket és kiadásokat 
kiemelt előirányzatonként részletezve az 1-12. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 
fogadja el. 
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3. § (1) Az önkormányzat a felhalmozási kiadások teljesítését a 12. mellékletben foglaltak 
szerint fogadja el. 

(2) Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerint 
állapítja meg. 

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat pénzmaradványát az 7. mellékletnek 
megfelelően hagyja jóvá. 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

5. § Az Apaji Pitypang Óvoda bevételeit és kiadásait forrásonként, a bevételeket és 
kiadásokat kiemelt előirányzatonként részletezve az 1-12 mellékletekben foglaltaknak 
megfelelően fogadja el. 

 

3. Záró rendelkezések 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Apaj, 2016. május 26. 

 Novák Pál Együd Bertalan 
 polgármester jegyző 

 

A kihirdetés napja: 2016. május 27. 

 Együd Bertalan 
 jegyző 
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5.) .Beszámoló a helyi civil szervezetek előző évi tevékenységéről 

Előadó: Novák Pál polgármester 
 

 

Novák Pál polgármester: elmondja, hogy a beszámolók hiánytalanul megérkeztek, azok 
kellően részletesek, megtekinthetők. A beszámolók a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
Kérdés, illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „aki a civil szervezetek beszámolóinak elfogadásával 
egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze!” 
 
(Szavazás módja: minősítet többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 7 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
  
  

55/2016. (V.26.) Kt.számú 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az apaji civil szervezetek 
2015. évi tevékenységéről szóló beszámolókat elfogadja. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

6.) .Jegyzői beszámoló 
Előadó: Együd Bertalan jegyző 
 
Együd Bertalan jegyző tájékoztatja a képviselő testületet a jegyző 2015-évi munkájáról, 
melyet írásban megküldött mindenkinek. A jegyzői beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.  
   
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: 
  

56/2016. (V.26.) Kt.számú 
Határozat 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Jegyző 2015 évi 
beszámolóját. 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

7.) .Óvoda vezetői pályázat elbírálása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: elmondja, hogy az óvoda vezetői pályázatra beérkező pályázatok 
közül a legalkalmasabb jelölt Fehér Kornélia Nelli néni volt. Ő korábban már dolgozott az 
Apaji Pitypang Óvodában. Az óvoda munkaközösségének bemutatásra került a pályázati 
anyag, és a szakmai koncepció, amit megfelelőnek ítéltek. A munkaközösséggel 
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egyetértésben Novák Pál polgármester a képviselő testületnek elfogadásra javasolja Fehér 
Kornéliát az Apaji Pitypang Óvoda, óvoda vezetői pozíciójának ellátására. Javasolja, hogy 
2016. augusztus 1-től kezdődően 5 évre szóló szerződést kössenek vele, mely 3 hónap 
próbaidőt tartalmaz. 
 
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 

  
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

57/2016. (V.26.) Kt.számú 
Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete, kinevezi az Apaji 
Pitypang Óvoda óvoda vezetői pozíciójának betöltésére Fehér Kornéliát, 
2016. augusztus 1-től kezdődően 5 év időtartamra, mely 3 hónap próbaidőt 
tartalmaz. A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert és a jegyzőt, 
hogy készítsék elő a kinevezéshez szükséges dokumentumokat, és kössék 
meg a munkaszerződést Fehér Kornéliával.  

 
Felelős: Novák Pál polgármester, Együd Bertalan jegyző 
Határidő: azonnal 

 
 

 
 

7. .Belső ellenőri jelentés elfogadása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester elmondja, hogy megtörtént a Belső Ellenőr leváltása, továbbá 
indítványozta Mészáros Károlynál Áporka polgármesterénél, hogy a közös hivatali belső 
ellenőri feladatokat se láthassa el továbbiakban. Mindezektől függetlenül azt javasolja a 
képviselő testületnek, hogy a 2015. évi belső ellenőri jelentést fogadja el és ezzel lezárhatja 
az eltelt időszakot.  
 
 
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 

  
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselőtestület – 7 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
  

58/2016. (V.26.) Kt.számú 
Határozat 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a belső ellenőr 
2015. évi jelentését az Önkormányzat működéséről.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
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8. .A polgármester bérezésével kapcsolatos javaslattétel 

Előadó: Gábor László alpolgármester 
 
Gábor László alpolgármester elmondja már többször próbálkoztak a polgármester 2014 előtti 
bérének rendezésével, de eddig minden kísérlet sikertelen volt. Elmondja, hogy a jelenlegi 
premizálási rendszerrel együtt is alacsonyabb a Polgármester bére a korábbinál.  
 
Novák Pál polgármester javasolja, hogy hozzanak létre egy bizottságot, amelyben Fazekas 
István Pénzügyi bizottsági tag, valamint Gábor László alpolgármester és Mészáros Piroska 
az Apaji Önkormányzat főkönyvelője is részt vesz, és a soron következő testületi ülésre 
dolgozzanak ki egy koncepciót.  
 
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 Szigeti Gyula 
 polgármester képviselő-jegyzőkönyvi hitelesítő 
 
 
 
 
 
 

Horváth Sándor 
jegyzőkönyv vezető 


