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Jegyzőkönyv 
 
 

 
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2016. szeptember 08-án megtartott testületi 
üléséről. 
 
Ülés helye: Apaj Község Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 
 2345. Apaj, Fő tér 2. 
 
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Gábor László alpolgármester, Fazekas István, 
Hegedűs Ferencné, Molnár Ferencné képviselők, Kalamán Ferencné aljegyző 
 
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, önkormányzati 
dolgozókat, megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 5 fő van jelen az ülés 
határozatképes. 
Ismertette a napirendi pontokat a kiküldött meghívó szerint és megkérdezte van-e valakinek 
egyéb javaslata. 
 
A napirendhez további kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
 
Jegyzőkönyv hitelesítésére Fazekas István képviselőt kérte fel a testület.  
 
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. 

 
88/2016. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg: 
 

 
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről. 
2. Az új aljegyző bemutatása 
3. Folyamatban lévő pályázatokról tájékoztatás 
4. Apaj közműves vízellátás és szennyvízrendszer 2017-2031 időszakra vonatkozó 

gördülő fejlesztési tervének véleményezése 
5. Pénzügyi Bizottság külsős tagjának lemondása 
6. Apaji Pitypang Óvoda pedagógiai program elfogadása 
7. Apaji Pitypang Óvoda munkaterv elfogadása 
8. Apaji Pitypang Óvoda Házirend elfogadása 
9. Költségvetési rendelet módosítása 
10. Likviditási terv felülvizsgálata 
11. Bursa Hungarica csatlakozási szándék 
12. Egyebek 

Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 
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1.)Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
 

Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a júliusban 
megrendezésre kerülő falunap rendben, szervezetten és gördülékenyen zajlott, semmilyen 
probléma nem merült fel a két nap alatt és ismét megköszöni az önkormányzat és a Non 
profit Kft. dolgozóinak a munkáját. A meghívottak között volt két kiemelt fontosságú vendég, 
akik a visszajelzésük alapján remekül érezték magukat és biztosítottak bennünket a további 
támogatásukról is az elkövetkező időkre. 
Az Pitypang Óvoda felújítási munkái (konyha burkolat csere, mosogató,kézmosó csere) 99 
%-ban elkészültek már csak az új bútorok érkezését várjuk, amit szeptember közepére 
ígértek. Az előírásoknak megfelelő mérőedényeket a Baranyi Kft. biztosította az óvoda és 
iskolakonyha számára. A kért karbantartási munkákat az óvodában is és az iskolában is az 
anyagi lehetőségink szerint folyamatosan fogjuk végezni. 
Az új RC-OFFROAD modellpálya kialakítása a végéhez közeledik, ami az Apaji Nonprofit 
Kft. kezelésében marad és a modellező egyesületnek szerződésben foglalva használatba 
adjuk. Az új pálya nem csak európai hanem világbajnoki futamokra is alkalmas lesz, ami 
után már a Total Car című Tv műsor is érdeklődött, reméljük, hogy folytatása is lesz az 
előzetes megbeszéléseknek. 
Az Arany János Általános Iskola Tanévnyitó ünnepsége lezajlott és megkezdődött a 2016-
2017 tanév. Az iskola életében fenntartóként nem vagyunk jelen csak a melegítő konyha 
üzemeltetése a feladatunk. Az iskola fűtésének rendezéséről, jövő héten lesz egy 
megbeszélés a területi KLIK vezetőjével. Az iskola karbantartási munkáit (darázsirtás, ivókút 
javítás, nyomtató javítás stb.) is elvégeztük attól függetlenül, hogy a költségvetésünkben 
ilyen jellegű kiadásokat nem terveztünk. 
A hivatal létszáma egy fővel csökkent, a volt kolléganő munkáját a többi kolléganő között 
osztottuk fel, két munkatársunknak a többletmunkáért 10 % béremelést javasoltam és 
megkértem az aljegyzőasszonyt az intézkedésre. 

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

89/2016. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj község 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.)Az új aljegyző bemutatása 

 
Novák Pál polgármester bemutatta Kalamán Ferencné Erzsikét, az új aljegyző asszonyt, 
aki 2016. augusztus 01-től tölti be ezt a tisztséget Apaj Község Önkormányzatánál. Sok 
sikert kíván az itteni önálló munkájához. 
 
 
3.) Folyamatban lévő pályázatokról tájékoztatás 
 
Novák Pál polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban 3 energetikai beruházási 
pályázat került benyújtásra több mint 100 millió forint értékben, ami a Művelődési Ház a régi 
Hivatal és az Óvoda, Önkormányzat, Orvosi rendelő épületeire terjed ki. Ezek a pályázatok 
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magukban foglalják az épületek 20 KW-os napelem rendszerrel és hőszivattyús fűtés-hűtés 
rendszerrel való ellátását, az óvoda hőszigetelését, színezését, az önkormányzat épületének 
nyílászáró cseréjét, az orvosi rendelő komplett felújítását is. 
Még két sport park pályázat került benyújtásra, amik megvalósulásuk esetén, az 
iskolaudvaron és az óvoda és sportöltöző közötti területen tornaszerek telepítésére ad 
lehetőséget. Idén is beadásra került az ÖNHIKI pályázat, illetve még másik három pályázati 
lehetőség van a látókörünkben. 
 
 
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: 

90/2016. (IX.08.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester folyamatban lévő 
pályázatokról szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
 
4. Apaj közműves vízellátás és szennyvízrendszer 2017-2031 időszakra vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervének véleményezése 

 
Novák Pál polgármester megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy az e témában 
kiküldött anyaghoz van-e valakinek hozzáfűzni valója. 
 
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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

91/2016.(IX.08.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Apaj közműves 
vízellátás és szennyvízrendszer 2017-2031 időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervét. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
5. Pénzügyi Bizottság külsős tagjának lemondása 
 
 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság külsős tagja Szőts Katalin, családi okok és egyéb elfoglaltságai miatt a mai nappal 
lemond tisztségéről. Kéri a testület tagjait az ismert okok miatt a lemondás elfogadására. 
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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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

92/2016.(IX.08.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szőts Katalin a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjának lemondását. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
6. Apaji Pitypang Óvoda pedagógiai program elfogadása 

 
Novák Pál polgármester megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy az e témában 
kiküldött anyaghoz van-e valakinek kérdése illetve hozzáfűzni 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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

 
93/2016.(IX.08.) Képviselő-testületi határozat 
 
1./ Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Apaj Község Önkormányzata fenntartásában 
működő Pitypang Óvoda Pedagógiai Programját és úgy döntött, 
hogy az abban foglaltakkal egyetért, azt elfogadja.  
1.2/ A Képviselő-testület - egyúttal - a jelenleg hatályos 
önkormányzati határozatával jóváhagyott Pedagógiai Programot 
hatályon kívül helyezi. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét és 
a jegyzőt, hogy a Pitypang Óvoda új Pedagógiai Programot az 
irányító szervi jogkört gyakorló Apaj Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nevében írják alá. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ 
pontban foglalt döntés végrehajtására a Pitypang Óvoda 
vezetőjének a döntésről történő értesítésre a szükséges intézkedést 
tegye meg.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
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7. Apaji Pitypang Óvoda munkaterv elfogadása 

 
Novák Pál polgármester ismertette az előzetesen - melléklet szerint - kiküldött 2016/2017. 
tanévre szóló óvodai munkatervet és megkérdezte Fehér Kornélia óvodavezető Asszonyt, 
hogy mennyi időre lesz bezárva a nyári időszakban az óvoda. 
Fehér Kornélia: a szabadságok kiadásához és egyéb teendőkhöz 3-4 hétre lenne zárva az 
óvoda. 
Kalamán Ferencné aljegyző Asszony felhívta az óvodavezető figyelmét a 220 nevelési 
nap betartására. 
 
 
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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

94/2016.(IX.08.) Képviselő-testületi határozat 
 
1./ Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) 
bekezdésében foglaltakra, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésére, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 13. 
§ (1) bekezdésében rögzített tartalmi szempontokra és előírásokra, 
továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 4. §-ában rögzített tartalmi szempontokra és 
előírásokra, – hogy jóváhagyja az általa létrehozott, fenntartásában 
és működtetésében álló Pitypang Óvoda munkatervét. 
1.2./ A Képviselő-testület - egyúttal - a jelenleg hatályos 
önkormányzati határozatával jóváhagyott munkatervet hatályon 
kívül helyezi. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét és 
a jegyzőt, hogy a Pitypang Óvoda új munkatervét az irányító szervi 
jogkört gyakorló Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nevében írják alá. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ 
pontban foglalt döntés végrehajtására a Pitypang Óvoda 
vezetőjének a döntésről történő értesítésre a szükséges intézkedést 
tegye meg.  

 
Felelős: Novák Pál polgármester, Fehér Kornélia intézményvezető 
Határidő: azonnal 

 
 
 
8 .Apaji Pitypang Óvoda Házirend elfogadása 

 
Novák Pál polgármester megkérdezte a képviselő-testület tagjait, hogy az e témában 
kiküldött anyaghoz van-e valakinek kérdése illetve hozzáfűzni valója 
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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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

95/2016.(IX.08.) Képviselő-testületi határozat 
 
1./ Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (4) 
bekezdésében foglaltakra, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésére, valamint az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 13. 
§ (1) bekezdésében rögzített tartalmi szempontokra és előírásokra, 
továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 4. §-ában rögzített tartalmi szempontokra és 
előírásokra, – hogy jóváhagyja az általa létrehozott, fenntartásában 
és működtetésében álló Pitypang Óvoda házirendjét. 
1.2./ A Képviselő-testület - egyúttal - a jelenleg hatályos 
önkormányzati határozatával jóváhagyott Házirendet hatályon kívül 
helyezi. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét és 
a jegyzőt, hogy a Pitypang Óvoda új Házirendjét az irányító szervi 
jogkört gyakorló Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nevében írják alá. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ 
pontban foglalt döntés végrehajtására a Pitypang Óvoda 
vezetőjének a döntésről történő értesítésre a szükséges intézkedést 
tegye meg.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester, Fehér Kornélia intézményvezető 
Határidő: azonnal 

 
9. 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

 
Novák Pál polgármester felkérte Kalamán Ferencné aljegyzőt, hogy a költségvetési 
rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést ismertesse. 
 
Kalamán Ferencné aljegyző: Jelen előterjesztés szükségességét a következő tények 
indokolják: 
A Képviselő-testület megalkotta a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III. 1.) 
rendeletét, melyben meghatározta a bevételi és kiadási főösszegeket. 
Az azóta bekövetkezett változásokkal szükséges módosítani a költségvetést. Ez az összeg 
3.807 eFt. mely tartalmazza a következő tételeket. 

 

Előirány zat módosít ásának indoklása:  
A Magyar Államkincstár értesítése alapján a lakásfenntartási hozzájárulás, a 
bérkompenzáció támogatás alapján előirányzatot kell bevételi és kiadási előirányzatot 
módosítani. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a 2016. évben is közfoglalkoztatott munkavállalókat 
alkalmazunk feladataink ellátásához, melyet a Kormány támogat. Ezzel a támogatással is 
módosítani szükséges az előirányzatokat. 
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A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a rendeletmódosítási javaslatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendelet: 
 

Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2016.(IX.8.) önkormányzati rendelete 
 

Apaj Község Önkormányzat képviselő-testületének 
 6/2016. (IX.8.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.18.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról  

 
 

Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének 
a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 
bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló Apaj Község 
Önkormányzat képviselő-testülete 1/2016.(II.18.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 
 

1. § Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet 2.§. - a 
helyébe következő rendelkezés lép: 

 
A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi 
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét a 3/1. és 3. melléklet szerint 99.009 ezer 
forintban állapítja meg 
 

2.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet 3.§. (1) 
bekezdés helyébe következő rendelkezés lép: 

 
(1) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel   91.509 e Ft 

 

3.§ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet 4.§. (1) 
bekezdés a), b) és c) pontja, valamint a (2) bekezdés és a (4) bekezdés helyébe 
következő rendelkezés lép: 

 
 (1) Az önkormányzat:   
-  működési: 79.518 e Ft 
(2) Pitypang Óvoda  
- működési: 19.491 eFt 

Költségvetési kiadások összesen: 99.009 eFt
   

4.§ A rendelet kihirdetés napján lép hatályba.  
 
 

P.H. 
 

 .......................................................   ......................................................  
 polgármester    jegyző  

 
Záradék: 
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A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
 
Kelt: Apaj, 2016. szeptember 9. 

P.H. 
  ....................................................  

 jegyző 
 
 
 

10. Likviditási terv felülvizsgálata 

 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a 2011. évi CXCV. törvény 
(továbbiakban: Áht.) és a 368/2011. (XII.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai, 

szükségessé teszik a likviditási terv havonkénti felülvizsgálatát.  

  
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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

96/2016.(IX.08.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi likviditási tervet 
felülvizsgálta, azt jóváhagyja. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
11. Bursa Hungarica csatlakozási szándék 

 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy mint az előző évekhez 
hasonlóan ismét lehetőség van csatlakozni a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 
programhoz, amivel az önkormányzat ez évben is élni kíván. 

  
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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

97/2016.(IX.08.) Képviselő-testületi határozat 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. évben is csatlakozni kíván 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat programhoz. 

A támogatáshoz szükséges Önkormányzati rész a 2017. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
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12. Egyebek 
 
12.1 Gluténmentes közétkeztetés 
 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy az óvodában 1 fő az iskolában 
2 fő van aki glutén érzékeny és ezeknek a gyermekeknek is meg kell oldani a mindennapi 
étkezését. Felvette a kapcsolatot a mostani beszállítóval és a Baranyi Kft. képviselőjével 
kerestek és találtak megoldást a gyermekek ellátására. 2016-os évben így 150.000 Ft 
többletköltség szükséges a gyermekétkezetéshez. A Képviselő-testület hozzájárulását kéri 
az keletkezett  többletköltség vállalására, így segítve az érintett szülőket. 

 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 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

98/2016.(IX.08.) Képviselő-testületi határozat 
 

1./Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja az önkormányzat 
intézményeiben az ételallergiás gyermekek étkeztetését. 

2./Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ételallergiás étkeztetéshez 
szükséges többlet kiadás fedezetét 150.000 Ft-ot 2016. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 

3./A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő előirányzat 
módosításkor a testület döntését vezesse át. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
12.2   335/5 hrsz-ú ingatlan tartós bérbeadása 
 
Előadó: Novák Pál polgármester: Bemutatja a térképen a nevezett területet.  
Elmondja, hogy ezt a területet is tartós bérbe szeretné adni, a projekt kivitelezhetősége miatt. 
3 vállalkozásának szeretnék az ezTRADE Kft-vel megegyező feltételekkel tartós bérbe adni 
a területet, melyen később itt is Szolár erőmű létesül. A területet szerződésben rögzített 
vázrajz szerint fogják az egyes bérlőknek bérbeadni.  
Az alábbi három cégről beszélünk: 

 Amalthea Solar park Kft.(2440 Százhalombatta, Hrsz. 3220, 
adószám:25744185-2-13), 

 Io Solar Park Kft. (2440 Százhalombatta, Hrsz. 3220, 
adószám:25744264-2-13), 

 Callisto Solar Park Kft. (2440 Százhalombatta, Hrsz.3220, adószám: 
25744219-2-13) 
 

Elmondja, hogy a 335/5 hrsz. számú területen az APAJ NONPROFIT Kft. végezné el az 
előkészítő, illetve későbbiekben a karbantartási munkákat.  
 
A napirendi ponthoz 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 – 5 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

99/2016.(IX.08.) Képviselő-testületi határozat 
 
1./Apaj Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy határoz, 
hogy 25 éves időtartamra tartós bérbe adja az: 

 Amalthea Solar park Kft.(2440 Százhalombatta, Hrsz. 3220, 
adószám:25744185-2-13), 

 Io Solar Park Kft. (2440 Százhalombatta, Hrsz. 3220, 
adószám:25744264-2-13), 

 Callisto Solar Park Kft. (2440 Százhalombatta, Hrsz.3220, 
adószám: 25744219-2-13) vállalkozások részére az  

Apaj Község tulajdonát képező 335/5 hrsz számú területet.  
 
2./A területet azzal a feltétellel adja bérbe, hogy a területen meg kell 
valósulni a Szolár erőműfejlesztésnek. 
 
3./ A Képviselő-testület a bérleti díjat évi nettó 220.000 Ft, azaz nettó 
kettőszáz-húszezer forintban állapítja meg cégenként. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza Apaj Község polgármesterét, 
hogy az 1. pontban említett cégekkel a bérleti szerződést kösse meg. 
 
5./ Ezzel a határozatával egyidejűleg a Képviselő-testület a 12/2016. 
(I.21.) Képviselő-testületi határozatát visszavonja.  
 
 
Felelős: Polgármester  
Határidő: folyamatos 

 
 

12.3 Óvodás gyermekek úszás oktatása 
 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az óvodában meg 
hirdették az alkalmankénti úszás foglalkozást, amit a kunszentmiklósi uszodában terveztek 
megtartani, és az utazás lebonyolításában kérik az önkormányzat támogatását, segítségét. 
Az önkormányzat nem zárkózik el a gyermekek szállításától, a pályázaton nyert busz 
alkalmas a szállításra abban az esetben, ha a szülők biztosítják a gyermekek biztonságos 
utaztatásához szükséges feltételeket és az engedélyezett létszámnál több gyermeket nem 
akarnak szállítani a buszba. 

 
12.4 Kajak egyesület támogatása 
 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a DUSE Kajak Szakosztály 
megkereséséről, akik a gyermekek szakosztályába való toborzásához kérik a 
jóváhagyásunkat, amit ő személy szerint nagy örömmel vett. 

A képviselő-testület üdvözli az egyesület kezdeményezését. 
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A testületi ülésen több napirend, illetve hozzászólás nem volt Novák Pál polgármester az 
ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Novák Pál Fazekas István 
 polgármester képviselő-jegyzőkönyvi hitelesítő 
 
 
 
 

Kalamán Ferencné 
aljegyző 

 


