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Jegyzőkönyv 

 
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2016. június 23-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, Együd Bertalan jegyző, Horváth Sándor 
aljegyző. 
 
Novák Pál polgármester köszönti a megjelent képviselőket és az Önkormányzat dolgozóit.  
 
A napirendhez további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a napirendi javaslatot a megtett kiegészítésekkel együtt. 
 
Napirend elfogadása 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal- egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött az ülés napirendjéről. 

 
65/2016. (VI.23.) 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. Gyermeknappal kapcsolatos tájékoztatás 
1.2. Modellpályával kapcsolatos tájékoztatás 
1.3. Útépítéssel kapcsolatos tájékoztatás 
1.4. Rendkívüli Önkormányzati Támogatás pályázattal kapcsolatos 

tájékoztatás 
1.5. Apaji Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület pályázati sikerei 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

2. Törvényességi észrevétel tájékoztatás 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

3. Határozat a polgármester oktatói tevékenységének folytatásáról az apaji 
Arany János Általános Iskolában a 2016-2017-es tanévben 
Előadó: Novák Pál polgármester 

 
4. Polgármester bérezésével kapcsolatos tájékoztatás 

Előadó: Novák Pál polgármester 
 

5. Szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése 
Előadó: Novák Pál polgármester 

 
6. Telekcserével kapcsolatos határozat hozatal 

Előadó: Novák Pál polgármester 

 
7. Szép Apajért Díjak kiosztása 

Előadó: Novák Pál polgármester 
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8. Aljegyzői pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 

Előadó: Novák Pál polgármester 

 
9. Egyebek 

8.1. Apaj Nonprofit Kft. Ügyvezető váltás tájékoztatás 
8.2. Óvoda pedagógusi tájékoztatás 
8.3. Falunappal kapcsolatos tájékoztatás. 
 
Előadó: Novák Pál polgármester 

Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 
 

1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 

1.1 Gyermeknap 

Novák Pál polgármester: Elmondja, hogy sikeresen megrendezésre került a gyermeknap 
az Apaji Arany János Iskolában az önkormányzat segítségével együtt. A leendő tornaterem 
alapkő letételéhez szükséges ünnepséget is megtartottuk. Egy időkapszulát helyeztünk el a 
falba. A rendezvényt két egyesület támogatta, az Iskola egyesület és az Rc Offroad 
egyesület voltak ezek. Ami költségünk volt, az vendég játékosok üdítője volt valamint minden 
Apaji gyerek 2x kapott fagylaltot.  

Kistérségi körzeti Aerobik versenyt, is rendezett az iskola egyesület az eltelt időszakban, ami 
nagyon jól sikerült az Önkormányzat adta a helyszínt, valamint biztosította a hangosítást és 
az ahhoz szükséges személyzetet a Polgármester személyében.  

1.2 Modellpálya 

Megkezdtük a modellpálya bontását. Nagyon nagy részt vállal az új modellpálya 
felépítésében a Nonprofit kft. Szükségünk van a régi modellpálya helyére, hogy a napelemes 
beruházás a maximális tetőfokon tudjon üzemelni. Az első versenye szeptember 3-án 
szombaton lesz, a következő pedig októberben lesz.  

A napelemes beruházás területét szeptember 1-re elő kell készíteni. Ehhez a munkához a 
Nonprofit kft. is részt vesz. A területen kitermelésre kerülő fák helyett kőrist fogunk telepíteni 
a Duna Ipoly Nemzeti Park területére ősszel.  

A fakivágással kapcsolatban a Nonprofit kft. egy vállalkozó segítségét kérte. Ez nekünk 
pénzbe nem kerül, sőt előre láthatólag nyereséges lesz.  

1.3. Útépítés 

Út építő út előkészítő vállalkozóval is folytatott tárgyalásokat az eltelt időszakban.  
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A szívárvány és a vasút utca felméretése is megtörtént. Megkaptuk az árajánlatot az utakra. 
Ha ősszel anyagilag megengedhetjük magunknak és támogatja a képviselő testület akkor 
megkezdjük az aszfaltozását.  
 

 

Megérkezett Hegedüs Ferencné képviselő asszony. 

 

1.4 Önhiki 

Benyújtottuk az önhiki pályázatunkat, 21 millió és várhatóan 5 millió forintot fogunk kapni 
belőle.  

1.5 Nyugdíjas pályázat Rákóczi szövetség 140.000 huf 

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 6 igen 0 nem szavazati aránnyal meghozta a következő határozatot: 

66/2016. (VI.23.) 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.) Törvényességi észrevétel. 

Törvényességi észrevételt kaptunk a polgármester bérével kapcsolatban. A polgármester 
bérének rendezésével kapcsolatban olyan észrevételt kaptunk, hogy ez burkolt bér.  

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 6 igen 0 nem szavazati aránnyal meghozta a következő határozatot: 
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67/2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozat 
 

Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság illetve a jegyző úr javaslatára a 18/2016. (II.18.) Kt. számú Határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

Tudomásul veszi a PE/030/1316-2/2016 törvényességi felhívásban foglaltakat. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

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 6 igen 0 nem szavazati aránnyal meghozta a következő határozatot: 

 

68/2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozat 

 

Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy Novák Pál 
polgármester részére 

6 havi bruttó bér jutalom keretet állapít meg, a 2016.évi költségvetés terhére. A 
jutalom két részletben 3 havi bérnek megfelelő összeg bontásában kerülhet 
kifizetésre, 2016. február 20-ig, és szeptember 20-ig, a testület megfelelő 
döntése után. 

az első három havi összegnek megfelelő jutalom kifizethető az önkormányzat 
2015. évi pozitív gazdálkodása és irányításáért. 

 
Felelős: Mészáros Piroska Pénzügyi vezető 
Határidő: folyamatos 

 
3.Határozat a polgármester oktatói tevékenységének folytatásáról az apaji Arany 
János Általános Iskolában a 2016-2017-es tanévben 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester elmondja, hogy a 2016-17-es tanévtől kezdődően már csak 
félállásban lehet foglalkoztatni az óraadó tanárokat a KLIK szerint, így őt is félállásban fogják 
foglalkoztatni. Elmondja, hogy folyamatosan megvan hirdetve a fizika informatika tanári 
álláshely Apajon, de olyan kevés a tanár, hogy nem jelentkezik rá senki.  
A képviselő testület hozzájárulását kéri, hogy a 2016-2017-es tanévben is tovább 
taníthasson az apaji Arany János Általános Iskolában.  
 
 
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
  

69/2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozat 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Novák Pál 
polgármester a 2016-2017-es tanévben oktatói tevékenységet folytasson az apaji 
Arany János Általános Iskolában.  

 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
4.) Polgármester bérezésével kapcsolatos tájékoztatás 
 

Novák Pál polgármester: elmondja, hogy a tegnapi napon július 22-én összeült az Adhoc 
bizottság amely arra volt hivatott, hogy a Polgármester illetményét meghatározza. Ennek 
értelmében Gábor László alpolgármester javasolja, hogy a Polgármestert 2016 évre nettó 
1.600.000 Forint Sodexo ajándék utalvány illesse meg, a 2016.-os költségvetés terhére, 
melyről Apaj Község 1/2016. (II.19.) Önkormányzati rendelete rendelkezik.  

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 6 igen 0 nem szavazati aránnyal meghozta a következő határozatot: 
 

70/2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozat 
 

Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete, Apaj Község 
Önkormányzatának 1/2016. (II.19). önkormányzati rendeletében meghatározott 
Polgármesteri Egyéb jutatás összegét, 2016 évre 1.600.000 forint Sodexo 
ajándék utalvány formájában határozza meg. Az utalványt egy összegben kéri 
megrendelni, 2016. július 1-től visszamenőleg egy összegben kéri kifizetni a 
Polgármester részére, a továbbiakban pedig havi bontásban.  

Felelős: Mészáros Piroska Pénzügyi Vezető, Barnáné Csatári Anikó pénzügyi 
főelőadó  
Határidő: azonnal 
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5.) Szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezése 

A szelektív hulladékgyűjtést, 2014 január 1-től beszüntették hazánkban a hulladék gyűjtő 
szigetek tekintetében. Jelenleg még kihelyezve található 1 darab hulladéktároló sziget, a 
Juhászföldi úton, ami katasztrófális állapotban van, mivel mérhetetlen mennyiségű szemét 
található a konténerek mellett. Egyedül az üveg gyűjtése maradt központi. Ezért áthelyezni 
szeretné az Apaj Nonprofit Kft. bázisának zárt udvarába, ahova behozhatják a lakosok, 
munkaidőben.  

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 6 igen 0 nem szavazati aránnyal meghozta a következő határozatot: 

71/2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozat 
 
Apaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy intézkedéseket hajtson végre a Szelektív hulladékgyűjtő sziget 
elszállításával kapcsolatban. 
 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6.) KEOP 5.2.9. pályázaton való indulás 
 
Novák Pál polgármester elmondja, hogy lehetőség van az önkormányzati ingatlanok 
energetikai fejlesztéseire, 100%- os támogatás melletti pályázat keretében történő 
fejleszétésre. Elmondja, hogy első sorban az Önkormányzat épületének, az Óvoda 
épületének, valamint az Orvosi rendelő épületének az energetikai korszerűsítésére, 
szigetelésére, és napelemmel történő energia ellátására szeretne pályázni az önkormányzat. 
Ez nagyságrendileg 100 millió forintos tételt jelent, melyre a KEOP 5.2.9. számú pályázat 
keretében 100%-os támogatás igényelhető.  
Kéri a képivelő testület hozzájárulását a pályázaton való induláshoz.  
 

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 6 igen 0 nem szavazati aránnyal meghozta a következő határozatot: 

72/2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozat 
 
Apaj Község Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEOP 
5.2.9 számú „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 
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települési önkormányzatai számára” című pályázati felhívásra benyújtsa 
pályázatát, melynek célja az Önkormányzat épületének, az Óvoda épületének, és 
az Orvosi rendelő épületének energetikai fejlesztése.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 
 
 
6.) Telekcserék 
 
 
Ami folyamatban van, hogy van egy úszó telek a 35 ös Hrsz. és a 28/3-as Hrsz az úgy 
nevezett Nyulas telek. A 35 ös számú telket a testület korábbi határozata alapján meg is 
vásároltunk, és megkezdtük a rajta található épület bontását, ez a régi vágóhíd. A 36-os Hrsz 
számú telek megmarad útnak. 34-es Hrsz telek Szomor Dezső Úr tulajdonában van ezt a 
telket nekünk adja, és ugyan ekkora mértékben megnöveljük a 29 Hrsz számú telkét, hogy 
az továbbra ne úszó telek legyen hanem összeköttetése legyen az úttal. A 28/3-as telek 
tulajdonosát, korábban megkerestük, tettünk egy ajánlatot neki, a telek 2800 nm2- ú ezt a 
telket megvesszük és ennek fejében a Kócsag és Gém utcánál ajánlottunk fel neki 2 telket 
ami nagyjából 1600 nm2. Ő ezt az ajánlatot elfogadta.  
28/5 ös Hrsz szerződést kiegészítenénk a 28/4, 28/3, 34,35 hrsz számokkal egészítenénk ki.  
 

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 6 igen 0 nem szavazati aránnyal meghozta a következő határozatot: 

73/2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozat 
 
Apaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy Apaj Belterület 34 hrsz számú telket a tervezett beruházás maximalizálása 
érdekében cserélje el. Az 34 hrsz. számú telek nagyságának megfelelő 
mértékben adjon át a 29 hrsz. számú telekhez, mely így közúti összeköttetéssel 
fog rendelkezni.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 

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 6 igen 0 nem szavazati aránnyal meghozta a következő határozatot: 
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74/2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozat 
 
Apaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy Apaj Belterület 28/3 hrsz. számú telket cserélje el a Kócsag, Gém utcákban 
található …. Hrsz számú telkekre.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 

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 6 igen 0 nem szavazati aránnyal meghozta a következő határozatot: 

75/2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozat 
 
Apaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy az ……………. számú határozat alapján megkötendő 20 évre szóló bérleti 
szerződést az EZTRADE Kft. vel a …. számú és a … számú határozatban 
szereplő NM2 számokkal növelje meg.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7.) Szép Apajért díjak odaítélése 
 
Novák Pál polgármester: Kéri a képviselő tagjait, hogy tegyenek javaslatot 3 magán 
személyre. Neki van javaslata vállalkozásra, aki a Bárdi Autó Kft. javasolja akinek Apaj 
közigazgatási területén található a repülőtéri épületeit javasolja.  

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 6 igen 0 nem szavazati aránnyal meghozta a következő határozatot: 

76/2016. (VI.23.) Kt.számú 
Határozat 
 
Apaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozatot hoz, a Szép Apajért 
díjak kiosztására, és felkéri a Polgármester a díjak átadására, melyre az Apaji 
Falunapon kerül sor. A Szép Apajért díj díjazottjai 2016-ban: 
 
Bárdi autó kft.  
Soós Zoltán  Dobó István utca 61. 
Paczalos István  Gergely Tanya 
Ifj. Bán Tamás Platán sor 41. 
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Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

8. Jegyzői Pályázat 
 
4 pályázat érkezett be, ezekből a legjobbra lett ítélve Kalamár Ferencné pályázata, aki a 
jelenlegi belső ellenőrünk. Polgármester Úr egyezetett Mészáros Károllyal Áporka 
polgármesterével, aki biztosította őt támogatásáról.  
 
 
 
 
10. Egyebek 

 
Sándor aljegyzői megbízása megszűnik augusztus 1-vel, ezután a Nonprofit Kft. ügyvezetői 
feladatait fogja ellátni. Ezt Semperger Sándorral már egyeztette is korábban.  
 
Prekuta Éva óvoda vezető, aki szeptembertől óvoda pedagógus lenne a mai napon 
tájékoztatta Polgármester úrat, arról a szándékáról, hogy augusztus 1-ei határidővel el 
szeretne menni más ovodába dolgozni. Polgármester Úr elmondja, hogy ő az áthelyezéshez 
nem járul hozzá, mert ezzel nagyon rossz helyzetbe hozná az óvodát, mivel a leendő óvoda 
vezetőn kívül nem maradna óvoda pedagógus az intézményben.  
 
 
 
 
Falunap. 
 
Péntek Ismerős arcok, döglégy gangszta, Doumpfond, büfé az önkori 
Szombat büfét vállalkozó csinálja,  
 
Technokov kft jön.  
A nap vendége lesz Sági Szilárd 
 
A hétvégére a Nonprofit Kft. dolgozóinak túlórákat fog elrendelni, amely a törvénynek 
megfelelő bérezéssel lesz kifizetve.  
 
Beruhzás a Nonprofit Lapvibrátor gép 448 ezer bruttó 
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Novák Pál polgármester: Azt javasolja, hogy erre a kérdésre térjenek vissza a következő 
testületi ülésen és ezzel kapcsolatban szeretne ismertetni egy anyagot is. 
 
A testületi ülésen több napirend, illetve hozzászólás nem volt Novák Pál polgármester az 
ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Novák Pál Örsi Sándor 
 polgármester képviselő-jegyzőkönyvi hitelesítő 
 
 
 
 

Horváth Sándor 
aljegyző 


