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Jegyzőkönyv
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2016. július 21-én megtartott rendkívüli
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, Horváth Sándor aljegyző.
Novák Pál polgármester köszönti a megjelent képviselőket és

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 5 igen 0 nem szavazattal- egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött az ülés napirendjéről.
77/2016. (VII.21.) Kt.számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az ülés napirendjét az
alábbiak szerint határozza meg:

Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről
1.1. Ide írj
Előadó: Novák Pál polgármester
1.2. Ide írj
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Ide jön a szöveg amit elmond az előterjesztő.
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 1 tartózkodás szavazati aránnyal meghozta a következő
határozatot:
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…/2016. (I.18.) 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.) Ide jön a címe
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Megkéri Zsoldos Gáborné gazdasági vezetőt, hogy tartsa meg a
rendeletmódosítással kapcsolatos beszámolót.
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A rendelet módosításról az Államháztartási Törvény
kötelezően előírja, hogy három havonta be kell mutatni a változásokat a képviselő-testületek
felé. Azt az időszakot takarja, amikor az új testület felállt és megkezdte a munkáját. Ezek
között a sorok között olyat találunk, ami a központi költségvetésből érkezett. Ez a
rendeletmódosítás meg kell, hogy előzze a ¾ éves tájékoztatót. A normatív igényléseknél a
mutatókat év közben három alkalommal lehet módosítani. Az iparűzési adatokat rendezték, a
helyi iparűzési adó csökkent a központi nyilvántartásokhoz képest, SZJA kiegészítést kap az
önkormányzat. Igényli folyamatosan az önkormányzat a különböző juttatásokat, úgy mint
közműfejlesztés, szociális juttatások, közmunkaprogram. A táblákat, ha nézzük a legtöbb
pénz a személyi juttatások közé került, a járulékokat és a szociális pénzeszközöket kellett
emelni. Célirányosan kerülnek be a pénzek, csak arra lehet elkölteni amire igényli az
önkormányzat, tehát mindnek meg van a bevételi oldalon és a kiadási oldalon a helye.
A változásokat kell bemutatni a rendeletben és azt kell megjelölni, hogy mi helyébe mi lép.
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester
szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással megalkotta a
következő rendeletet:
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2016. (XII.13.) rendelete
az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(III.08.)
rendelt módosításáról.
A rendelet kihirdetve: 2016. december 13-án.
A rendelet hatályba lép: 2016. december 13-án..
3.) Apaj Község Önkormányzat 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámoló
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester átadja a szót Zsoldos Gáborné gazdasági vezetőnek.
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Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: A III. n. éves gazdálkodásról tájékoztatást kell
benyújtani a Képviselő-testület felé december 10-ig. Tájékoztatási arra vonatkozik, hogy be
kell mutatni mi történt a fél év óta az önkormányzattal. A szöveges beszámolóban azokat a
tételeket kell ki emelni, ami eltér az időarányostól, amire fel kell hívni a figyelmet.
Részletesen ismertette a táblázatokat és a számokat.
Bán Péter képviselő: Az iparűzési adót jövőre az APEH fogja behajtani?
Zsoldos Gáborné gazdasági vezető: Minden feladatot visszaadott az APEH az
önkormányzatoknak, erről már szó sincs.
Novák Pál polgármester: Sajnos az iskolai vis maior pályázat egy örökölt adósság, amit be
kellett tervezni, mert bármikor leemelhetik az önkormányzattól.
Köszöni Zsoldos Gábornénak a beszámolóját.
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 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
123/2016.(XII.10.) Kt. számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. I-III.
negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
4. Apaj Községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Ez egy szöveges terv, egy stratégiát tartalmaz a költségvetési
tervhez 2011. évre. 2016. december 31-vel megszűnik a közcélú munkaprogram. Ez sajnos
nagyon nagy gondot jelent Apaj községnek, mert ennek a programnak a keretében
foglalkoztatott az önkormányzat embereket, akik a közterületeket tisztán tartották. Óvoda,
iskola fűtését elvégezték, fát vágtak, tüzelőt biztosítottak az intézményeknek.
Pályázatainkban részt vettek pl. játszótér kialakításánál, játékok elhelyezésénél stb.
Ezeknek a feladatoknak az ellátására sem pénzt, sem embert nem kap az önkormányzat
saját erőből kell kigazdálkodnia. Sajnos a munkaügyi központ vezetője sem tud még semmit,
hogy hogyan lesz ez a jövőben.
Turán Gábor képviselő: 2011. január végén várható a pályázati kiírás, de még nem biztos.
Novák Pál polgármester: A 2011. évi bevételek: a működési bevételek, bérleti díjak,
lakbérek felülvizsgálatánál a Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy nem javasolja a díjak
emelését, sőt a helyi adók emelését sem.
Akik nem kötöttek rá a csatornára talajterhelési bírságot fizetnek, ezen felül az
önkormányzatnak van lehetősége helyi bírság kiszabására ezzel kényszeríteni a rákötésre
és a hozzájárulási díj megfizetésére.
Bán Péter képviselő: Hány családról van szó és milyen anyagi körülmények között vannak?
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Novák Pál polgármester: A pontos számot most nem tudom megmondani, de 10 év állt
rendelkezésére mindenkinek, amley alatt havi 1.500-1800,- Ft-ot kellett befizetni. Sajnos
ezek zömében azok a családok, akik egyéb más adókat sem fizetnek és vízdíj hátralékuk is
van.
Sajnos a mutatószámokból látszik, hogy kb. 10-12 millió forinttal kevesebb pénzt fog kapni
2011-ben az önkormányzat, mint 2016-ben. A feladatok megmaradtak, csak pénzt
kevesebbet ad rá az állam.
Közoktatás: Nem tervezzük a társulások felbontását, de ha bármi történik, akkor számolunk
kell azzal, hogy ezeket át kell alakítani. Ennek költségei lesznek, amire akkor tervezni kell
pénzt. Az óvodai társulás még mindig pozitív eredményt hoz mind a két településnek.
Turán Gábor képviselő: Az IKSZT-re szeretne rákérdezni az elbírálás még nyitott? Nagyon
sokan már a közbeszerzésnél tartanak.
Novák Pál polgármester: Vannak akik már be is fejezték. A mi pályázatunk további
elbíráláson van hivatalosan még nem érkezett semmi.
Bán Péter képviselő: Hány %-os támogatás?
Novák Pál polgármester: 100 %-os az áfá-t az önkormányzatnak kell megfizetni.
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 – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
124/2016.(XII.10.) Kt. számú
Határozat
Apaj
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Apaj
Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepcióját jóváhagyta.

Község

Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
5. A 2016-2014. önkormányzati ciklus települési stratégiájának meghatározása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester prezentcáió keretében részletesen ismertette a 2016-2014.
önkormányzati ciklus települési stratégiáját és elmondta, hogy ezt meg fogja jelentetni a
honlapon is.
A napirendi pont ismertetése után – Novák Pál polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
125/2016.(XII.10.) Kt. számú
Határozat
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Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016-2014. évi önkormányzati
ciklus települési stratégiáját a határozat melléklete szerint elfogadja.
Felelős: képviselő-testület, Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
6. Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Megkérdezte, hogy az előzetesen kiküldött munkatervhez van-e
valakinek kérdése, kiegészíteni valója?
A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
126/2016.(XII.10.) Kt. számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi munkatervét a
határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: folyamatos
7. A köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményei alapját képező 2011. évi
önkormányzati célok meghatározása
Előadó: Dr. Bencze Zoltán aljegyző
Dr. Bencze Zoltán aljegyző: Minden évben meghatározza az önkormányzat a
köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményei alapját képező célokat. A jegyző ezek és a
munkaköri feladatok alapján egyénileg határozza meg az egyes köztisztviselők éves egyéni
követelményeit, amely a teljesítményértékelésük alapját képezi. A polgármestereknek pedig
a jegyzőre kell ugyanezt megtenniük. Ha ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése szívesen
válaszol rá.
A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
127/2016.(XII.10.) Kt. számú
Határozat
Apaj
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
„A
köztisztviselőkkel egyéni teljesítménykövetelményei alapját képező 2011. évi
önkormányzati célok meghatározása”
című előterjesztést, és az alábbi
határozatot hozza.
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Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dömsöd Nagyközség
Polgármesteri Hivatalában – Dömsöd – Apaj Körjegyzőség Hivatala foglalkoztatott köztisztviselőkkel szemben a 2011. évre támasztandó
teljesítménykövetelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg:


A polgármesteri hivatal ügyintézésben a szolgáltatói jelleg érvényesítése,
és fokozottan érvényesüljenek a polgárbarát igazgatás eszközei és
módszerei. Az ügyfelek teljes körű tájékoztatása és felvilágosítása, a
lehetőségekhez képest egyszerűsíteni kell az eljárásokat.



A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) megfelelő szakmai színvonalú
alkalmazása. A magas színvonalú szakmai munka érdekében a
köztisztviselők továbbképzésének biztosítása.



A felügyeleti szervek által végzett ellenőrzések és vizsgálatok, továbbá a
belső ellenőrzés megállapításai és javaslatai alapján intézkedési terv
készítése, és az intézkedések fokozott végrehajtása.



Részvétel a gazdálkodási folyamatok korszerűsítésében. Az integrált
gazdálkodási és információs rendszer fokozatos, a folyamatos működést
biztosító bevezetése. Ezzel összefüggésben a gazdasági feladatok
ellátásnak átszervezése.



A feladatok ellátása során továbbra is törekedni kell az önkormányzati
vagyon hatékony hasznosítására.



Kiemelt figyelmet kell fordítani a feladatellátás feltételeit biztosító
intézményi vagyon állagának megóvására, felújítására, az intézményi
bevételek beszedésére, a hátralékok csökkentésére.



Az önkormányzati rendeletek hatályosulásának folyamatos vizsgálata, a
szükséges rendeletmódosítások elkészítése.



Az önkormányzat 2011-2014. időszakra vonatkozó gazdasági
programjának kialakítása, végrehajtásának érdekében a települési
stratégiák felülvizsgálata.



A település közbiztonságának megszilárdítása érdekében folyamatos
együttműködés a rendvédelmi és bűnüldöző szervekkel. Az
együttműködések hatékonyságának és eredményességének érdekében
szükséges feltételek biztosítása az önkormányzat lehetőségeihez mérten.
A közterületek biztonsága érdekében technikai eszközök – térfigyelő
rendszer – bevezetése lehetőségének megvizsgálása.



A település közterületi rendjének, tisztaságának és rendeltetésszerű
használatának folyamatos biztosítása. Ezek megvalósítása érdekében a
hatósági munka színvonalának javítása. Településőr alkalmazási
lehetőségének megvizsgálása, a szükséges források rendelkezésre állása
esetén a településőr bevezetése.



Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok, közparkok folyamatos gondozása
és karbantartása.
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A településszerkezeti tervvel kapcsolatos feladatok pontos végrehajtása, a
módosítás elfogadása. A településszerkezeti terv készítése során a
lakosság igényeinek felmérése, illetve a jóváhagyott településfejlesztési
koncepció és a községet érintő jelentősebb beruházások figyelembe
vétele.



A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az önkormányzati
közfoglalkoztatás átalakítása. A közfoglalkoztatáshoz szükséges tárgyi
feltételek és eszközök állapotának felmérése, új eszközök beszerzése.



Az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló közszolgáltatók
tevékenységének figyelemmel kísérése, rendszeres beszámoltatása. A
szolgáltatás színvonalával, minőségével kapcsolatos lakossági igények
felmérése és szolgáltatók felé történő közvetítése a fogyasztói
elégedettség javítása érdekében.



A pályázatokkal elnyerhető hazai és Európai Uniós források
felhasználásában rejlő lehetőségek optimális kihasználása, a hazai és
uniós pályázatok és projektek kidolgozása. A nyertes pályázatok
elszámolási és dokumentálási rendjének betartása és ellenőrzése.



Az éves költségvetés (koncepció, rendelet) elkészítése. Az éves
költségvetés végrehajtása, az előirányzatok pontos vezetése, az analitikák
folyamatos egyeztetése. A költségvetési beszámolók I-III. negyedéves és
éves beszámolók határidőben történő elkészítése.



Az önkormányzati intézmények működésének, gazdálkodásának
folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése. Az intézmények további
ösztönzése a költségkímélő, racionális gazdálkodásra, pályázatok
készítésére.



A költséghatékony gazdálkodás, az optimális energiafelhasználás és a
környezetvédelmi szempontok érvényesítése érdekében az önkormányzat
által fenntartott ingatlanok és a közvilágítás energetikai átvilágítása. Az
önkormányzat energia beszerzésére irányuló eljárások lefolytatása az
energetikai célú kiadások csökkentése érdekében.



Fenntarthatósági – zöld – szempontok fokozatos érvényre juttatása az
önkormányzat és intézményei beszerzései során a költségkímélő
gazdálkodás megtartása mellett.



A belső ellenőrzési rendszer és a folyamatba épített előzetes és utólagos
vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE) hatékony működtetése.
A helyi adóbeszedés és a gépjárműadó beszedés hatékonyságának
biztosítása. Az adóbevétel terv szerinti teljesítését biztosító intézkedések
előkészítése és végrehajtása. Az adóellenőrzések hatékonyságának
növelése, az ellenőrzési módszerek szélesítése.





A helyi adó elkerülés megszüntetés valamint az építési szabályok
betartatás érdekében átfogó hatósági ellenőrzés, a jogsértő esetek
felderítése, a szükséges eljárások eredményes lefolytatása.
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A hivatali működés alapdokumentumainak (SzMSz, alapító okiratok, belső
szabályozó jellegű egyéb dokumentumok, munkaköri leírások stb.)
folyamatos aktualizálása.



Az ÁROP szervezetfejlesztési projekt eredményeinek folyamatos
átültetése a gyakorlatba, a Polgármesteri Hivatalban a feladatellátás
átszervezése, munkakörök módosítása.



Az önkormányzati intézmények alapdokumentumai megfelelőségének
folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén módosítása.



Az önkormányzat saját fenntartású intézményeinek jogszerű és
szabályszerű működésének biztosítása. A társulásokban működtetett
intézményekkel kapcsolatos feladatok maradéktalan ellátása.



Az önkormányzati társulások megállapodásainak felülvizsgálata.



Az önkormányzati intézmények és a hivatal munkájának összehangolása.



A Polgármesteri Hivatal ésszerű, költségtakarékos gazdálkodásának
biztosítása.



A településfejlesztési stratégiák megvalósításának értékelése, megfelelő
módosítása. A stratégiákban meghatározott célok elérése érdekében a
pályázati és egyéb források felkutatása és az önkormányzat teherbíráshoz
mért kihasználása.



A társadalmi szervezetekkel és a helyi egyéni és társas vállalkozásokkal
partneri kapcsolatok és a kapcsolattartás intézményesített formájának
fejlesztése. Az együttműködési és a közművelődési megállapodások
hatályosulásának vizsgálata, a tapasztalatok alapján a megállapodások
módosítása.

A képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy intézkedjen a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői 2016. évi egyéni teljesítménykövetelményei meghatározásáról.
Felelős: dr. Bencze Zoltán aljegyző
Határidő: egyéni teljesítménykövetelmények elkészítésére 2011. március 15.
8. A kommunális hulladékszállítási közszolgáltatási díj módosítása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: A Ráckeve és Térsége Beruházási Társulás előzetesen
véleményezte az előterjesztést és a 4,9%-os díjemelést támogatta, az 5,1 %-os javaslattal
szemben. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják a
javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással megalkotta a
következő rendeletet:
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2016. (XII.13.) rendelete
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a település szilárd hulladékszállítási közszolgáltatásáról 8/2007.(XII.22.) rendelet
módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2016. december 13-án.
A rendelet hatályba lép: 2011. január 1-én.
9. A közüzemi csatornamű használatáért fizetendő hatósági díjak megállapításáról és
a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/2008.(Il25.) rendelet módosítása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester elmondta, hogy a Szennyvízcsatorna Társulás előzetesen
véleményezte a díj javaslatot és a 3%-os díjemelési javaslatot fogadta el.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy elfogadják a javaslatot.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással megalkotta a
következő rendeletet:
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2016. (XII.13.) rendelete
a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő hatósági díjak megállapításáról
és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/2008.(I.25.) rendelet módosításáról
A rendelet kihirdetve: 2016. december 13-án.
A rendelet hatályba lép: 2011. január 1-én.
10. A Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás helyettes elnökének
megválasztása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: A Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás
helyettes elnökének Szadai Józsefet Ráckeve Város Polgármesterét választotta.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék támogatásukat.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
128/2016.(XII.10.) Kt. számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényben
biztosított jogkörében az alábbi határozatot hozza.
A képviselő-testület a Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás
(székhelye: Dömsöd, Petőfi tér 6.) alapító szerződésének és alapító okiratának
módosításával egyetért. Támogatja a társulási tanács határozatát mellyel a
társulási tanács helyettes elnökévé Szadai Józsefet Ráckeve Város
polgármesterét megválasztotta.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Ráckeve és
Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás elnökét értesítse.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: folyamatos
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11. Egyebek
11.1. Apaji Víziközmű Intézmény megszüntetésével kapcsolatos döntés
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester felkérte Dr. Bencze Zoltán aljegyzőt, hogy ismertesse a
megszüntetéssel kapcsolatos feladatokat.
Dr. Bencze Zoltán aljegyző: A megszüntetés tényét 45 nappal korábban ki kell hirdetni. El
kell készíteni a Viziközmű Intézmény vagyonkimutatását. Továbbá a megszöüntetés, a
meglévő vagyon tulajdonjágoának átadása olyan kérdéseket is felvet, amelyben további
előkészítéő munkára van szükség.
Javasolja, hogy a képvisleő-testület most döntsön arról, hogy a Viziközmű Intézmény 2016.
december 31 után már kötelezettséget nem vállalhat. Egyetért-e a képviselő-testület, hogy a
megszűntetésével kapcsolatos feladatokat elkészítsék 2011. március 31-ig?
A napirendi ponthoz 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 – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
129/2016.(XII.10.) Kt. számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Apaji Víziközmű Intézmény
megszüntetésével kapcsolatban a következő döntést hozta:
-

az Apaji Víziközmű Intézmény 2016. december 31-ét követően
kötelezettségeket nem vállalhat;
Apaj Község Önkormányzat alapító okiratát módosítja azzal, hogy az ivóvíz
szolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása azzal kiegészüljön;
Utasítja dr. Bencze Zoltán aljegyzőt, hogy az intézmény megszüntetéséhez
szükséges okiratokat legkésőbb 2011. március 31-ig terjessze a képviselőtestület elé.

Felelős: dr. Bencze Zoltán aljegyző
Határidő: 2011. március 31-ig
11.2. Tájékoztató az apaji belvíz helyzetről
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester részletesen tájékoztatta a képviselő-testület az apaji belvíz
helyzetről. Elmondta, hogy a figyelőkutak vízszintjét folyamatosan ellenőrzik, és ha kedvező
változás nem következik be a következő hét elejére, indokolttá fog válni a III. fokú
belvízvédelmi készültség elrendelése.
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
130/2016.(XII.10.) Kt. számú
Határozat
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Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester apaji belvíz
helyzettel kapcsolatos tájékoztatóját elfogadja.
A képviselő-testület javasolja, hogy amennyiben 2016. december 13-ig a
belvízzel érintett területek száma nem csökken a polgármester a III. fokú
belvízvédelmi készültséget rendelje el.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: f2011. december 13-tól folyamatos
Napirenden kívüli hozzászólás:
Gábor László képviselő: A sportpályát, hogy lehetne megvédeni a vandalizmustól?
Motorosok, quadosok rongálják a pályát.
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
polgármester

Gábor László
képviselő-jegyzőkönyvi hitelesítő

Dr. Bencze Zoltán
aljegyző

