Apaj Község Önkormányzata
2345. Apaj, Fő tér 2.

Jegyzőkönyv
Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2016. november 23-án megtartott
üléséről

Megalkotott rendeletek:
7/2016.(XI.23.)
Hozott határozatok:
120/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
121/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
122/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
123/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
124/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
125/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
126/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
127/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
128/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
129/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
130/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
131/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
132/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
133/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
134/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
135/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
136/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
137/2016.(XI.23.) Kt. számú határozat
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Jegyzőkönyv

Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2016. november 23-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, Együd Bertalan jegyző
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 Hegedűs Ferencné 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.
120/2016. (XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről.
Beszámoló a Közös Hivatal III. negyedévi elszámolásáról
A 2016.évi költségvetési rendelet módosítás
A 2017.évi költségvetési rendelet tervezet előkészítése
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat
OTP bank folyószámlahitel megújítása
VEKOP-5.3.2-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében című
pályázat beadása
8. Települési támogatás időskorúak részére
9. 107/2016.(X.13.) Képviselő-testületi határozat visszavonása
10. Külsős könyvelő megbízása
11. FHVE LEADER szervezetnél készfizető kezességvállalás
12. Pitypang Óvoda SZMSZ módosítása
13. Egyebek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
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1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az aljegyző Asszony a
próbaidő alatt beadta a felmondását. Kérdésére, hogy miért azt a választ adta „Ő úgy érzi,
nem tudnak együtt dolgozni”. 2016. november 14-ével megszűnt a munkaviszonya az apaji
hivatalban, és tudomása szerint másnap már Áporkán, mint pénzügyes dolgozott. Ehhez
nincs hozzáfűzni valója. Aljegyzői állás pályázatot nem kíván hirdetni.
- A volt óvodavezető a munkaviszony megszüntető papírjait nem vette át,
jogszerűtlennek tartja az általa is aláírt szerződését. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a
mindenkori jegyző felel a szerződések jogszerűségéért.
- Egy kiscsoportos gyermek édesanyja tett panaszt az óvodai dolgozók munkájára (a
mellékhelyiség használata után nem volt szükség szerint fehérnemű csere) aki kilátásba
helyezte, hogy kiveszi a gyermekét az óvodából. Megígérte a szülőnek, hogy utána jár a
panaszának, és türelmét kérte ez ideig. Még aznap behívatta az óvodai dolgozókat,
meghallgatta Őket ebben a témában, majd megkérte Őket, hogy türelmesen kezeljék a
gyermek körül kialakult helyzetet és továbbra is szakszerűen lássák el a gyermekeket.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a napokban a szülő kiíratta a gyermekét az óvodából.
- Tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy egy óvónő tartósan betegállományban
van, valószínűleg szülésig már azon is marad, emiatt egy peregi nyugdíjas óvónőt sikerült
felvenni az óvodába határozott időre a tanév végéig. A szülők és a dolgozók pozitív
visszajelzése megerősítette a döntését.
- Örömmel tájékoztatja a képviselőket, hogy megállapodás születet a KLIK
vezetőségével, hogy hogyan működnek együtt tovább, az anomáliákat is sikerült rendbe
rakni. Pálos Annamária a szigetszentmiklósi KLIK vezetője és a műszaki igazgató Úrral
átvizsgálták az iskola épületet, a térségben jelenleg az apaji általános iskola a leg
költséghatékonyabb. A melegítőkonyha fenntartása, működtetése önkormányzati feladat,
ezért az ott dolgozó kolléganő 2017.01.01-től átkerül az önkormányzat állományába. 4
órában konyhai feladatokat és 4 órában takarítói feladatokat fog ellátni az iskolában, ezért és
a fűtési feladatok ellátásáért egy megállapodás keretében másfél álláshely bért a Nonprofit
Kft. kiszámlázhat a KLIK-nek minden hónapban. Természetesen továbbra is kiszámlázásra
kerül a fűtéshez szükséges apríték is, és ígéretet kaptunk a tavalyi fűtésidényben vissza
dobott számlák rendezésére is.
(Szavazás módja: minősítet többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
121/2016. (XI.23.) 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
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2.) Beszámoló a Közös Hivatal III. negyedévi elszámolásáról
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester a közös hivatali elszámolás bemutatásához Áporka által küldött
két exeltáblát mutat be a képviselő testületnek, amit részletesen ismertet és megállapítja,
hogy ebben van még egyeztetni való. Kéri a jegyző urat, hogy jövő héten a két
polgármester,a két pénzügyes kolléganő és a jegyző tárgyalják át az elszámolást.
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:
122/2016. (XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, a Közös Hivatal III
negyedéves beszámolóját elfogadja azzal a kikötéssel, hogy a táblázatban
szereplő Apaj községre vonatkozó finanszírozási hozzájárulás összegét a
polgármester még egyszer egyeztesse le és az kerüljön a táblázatba.
Felhatalmazza a polgármestert a többlet finanszírozáshoz szükséges
megállapodás aláírására Áporka község polgármesterével.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: folyamatos
3.) A 2016.évi költségvetési rendelet módosítás
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester a bemutatott költségvetési táblák ismertetése után és a pénzügyi
bizottság egyetértésével a képviselő testület meghozta a következő határozatot
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:

Apaj Község Önkormányzat képviselő-testületének
7/2016. ( 11.23.) 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.
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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 102.661 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

95.161 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:
(2) Pitypang Óvoda
- működési:
Költségvetési kiadások összesen:

83.032 e Ft
19.629 eFt
102.661 eFt

4.§ A rendelet 11. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(5) A polgármester jutalmazását a költségvetés tartalmazza eredményes, költségvetési
hiány mentes gazdálkodás elérése esetén jár.
5.§ A rendelet 2016.11.30 lép hatályba.
Kelt: Apaj, 2016. december

P.H.
.......................................................
polgármester

......................................................
jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Kelt: Apaj, 2016-11P.H.
....................................................
jegyző
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
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4.) A 2017.évi költségvetési rendelet tervezet előkészítése
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a pénzügyi munkatárssal
megkezdték az önkormányzat költségvetésének előkészítését, ami majd tartalmazza az
útpályázat előkészítési és menedzselési költségeit és az iskolai tornaterem építéshez
szükséges pénzeszköz biztosítását. Tartalmazni fogja még a Nonprofit Kft-nek átadásra
kerülő pénzeszközt illetve a sportöltöző kivitelezési munkálatainak 50%-os támogatását is.
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:
123/2016. (XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2017.évi
költségvetési rendelet tervezet előkészítéséről szóló tájékoztatóját elfogadja.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
5.) Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester tájékoztatta a képviselő testület tagjait, hogy az idei évben ismét
lehetőség van Bursa Hungarica ösztöndíjak kiosztására. Az ösztöndíj végösszege két
tételből áll össze. 50%-ot a település áll, majd ezt további 50%-al egészíti ki az állam. Ezért
javasolja, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a Bursa Hungarica ösztöndíj összegét a következő
tanulmányi időszakra havi 5.000 Ft-ban állapítsa meg.
.
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:
124/2016. (XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat keretében a pályázatot beadott hallgatók részére havonta
5.000,- Ft/fő támogatást biztosít.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az ösztöndíjak összegét az
önkormányzat 2017. évi költségvetéséből biztosítja. A képviselő-testület felkéri
Novák Pál polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
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6.) OTP bank folyószámlahitel megújítása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy minden évben
szükséges az önkormányzat folyószámla hitelét megújítani. Kéri a képviselőtestületet, hogy az elmúlt éveknek megfelelően továbbra is 2 millió Ft összeghatárig a
folyószámlahitel fenntartásáról döntsön.

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:
125/2016. (XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től
történő folyószámlahitel fenntartásáról határoz.
A hitel futamideje és rendelkezésre tartott összeg: szerződéskötéstől 2017.
december 31-ig 2.000.000 Ft
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű
kiadásokat megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve
költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben
megállapodjon, és a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.

Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

7.) VEKOP-5.3.2-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében című pályázat

beadása
Előadó: Novák Pál polgármester

Novák Pál polgármester képekkel és az elkészült tervdokumentáció rajzaival szemléltetve
tájékoztatja a képviselő testület tagjait a körforgalom és kerékpárút 100 %-ban támogatott
pályázatról. Az elmondottak és látottak alapján kéri a képviselő-testület tagjainak
felhatalmazását a pályázat benyújtásához.
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A napirendi ponthoz más 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:
126/2016.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy induljon a Magyarország Kormánya felhívására kiírt,
„VEKOP-5.3.2-15 Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című
pályázaton

Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

8.)Települési támogatás időskorúak részére
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester emlékezteti a képviselő testület tagjait arra, hogy a tavalyi évben
év végén, a 70 éven felüliek és a 18. életévüket be nem töltött gyermekeket nevelő családok
támogatásban részesültek. Idén is szeretné ezt megtenni abban az esetben, ha van ilyen
célra felhasználható pénzeszközünk. A támogatás mértékét a pénzmaradvány összege fogja
megadni.
Kéri a képviselő testület tagjait, hogy amennyiben marad ilyen célokra felhasználható
pénzeszköz, úgy járuljanak hozzá az idei évben is a támogatások kifizetéséhez.
A napirendi ponthoz más 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:
127/2016.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a szociális finanszírozás terhére a 2016 év végi
maradványösszegből a 70 éven felüliek Hulladékszállítási támogatására
pénzösszeget utaljon ki. Az összeg nagysága a felhasználható keret szerint
alakuljon ki, egységesen, egyenlő arányban elosztva a jogosultak részére.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

9

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
128/2016.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a szociális finanszírozás terhére a 2016 év végi
maradványösszegből a 18. életévüket be nem töltött gyermekeket nevelő
családok támogatására pénzösszeget utaljon ki. Az összeg nagysága a
felhasználható keret szerint alakuljon ki, egységesen, egyenlő arányban elosztva
a jogosultak részére.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
9.)107/2016.(X.13.) Képviselő-testületi határozat visszavonása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy erre a határozat
visszavonásra azért van szükség mert a befektetők tévesen adták meg a vállalkozó nevét. A
javítás megtörtént, megküldték a jó adatokat és kéri a képviselő testületet, hogy az
előzőekhez hasonlóan tartós bérletbe adja a 335/7 hrsz-ú területet a Carme Solarpark Kftnek.
A napirendi ponthoz más 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:
129/2016.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 107/2016.(X.13.) Kt.
számú határozatát visszavonja.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
130/2016.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Novák Pál
polgármestert, hogy a kialakuló 335/7. hrsz-ú beruházási területet 25 éves tartós
bérletbe adja napelem park telepítéshez az Carme Solarpark Kft. részére.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
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10.) Külsős vállalkozó megbízása pénzügyi feladatok ellátására
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester az elmúlt időszak eseményei alapján tisztán látszódik, hogy a
pénzügyes kolléganőnk az ASP feladatokat maradéktalanul nem tudja ellátni, ezért
megbeszélést folytatott – MÁK javaslatára és tanácsára is – egy külsős céggel, így a
képviselő-testület hozzájárulásával megbízási szerződést kötne 1 éves időtartamra Bakó
Alízzal a főkönyvelői, kontírozói, KGR és a kötelező jelentési feladatok elvégzésére. A két
pénzügyes kolléganő feladatai megváltoznak, az adós munkatársunk átadja a banki és
számlázási feladatokat a másik pénzügyes kolléganő részére - akinek jelentősen csökkent a
feladata - így csak az adóval kapcsolatos feladatokat fogja végezni.
Tájékoztatja még a testületet, hogy részben az ASP rendszer hibájából – több
önkormányzathoz hasonlóan – két bírságot szabtak ki az önkormányzatra 150.000,- Ft
értékben, de bízunk abban, hogy kérelmünkre ezeket a bírságokat elengedik.
A napirendi ponthoz más 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:
131/2016.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 1361/2016 iktató számú megbízási szerződést a
könyvelési feladatokat ellátó vállalkozással aláírja az előzetesen megadott
szerződés tartalmát bemutató tájékoztatás szerint.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
11.) FHVE LEADER szervezetnél készfizető kezességvállalás
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester a kiküldött anyag alapján kéri a képviselő-testület támogatását és
hozzájárulását - a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület 20.890.000,- Ft hitelének
fedezeteként - a készfizető kezesség vállalásához lakosságszám arányosan.
A napirendi ponthoz más 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:
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132/2016.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület tagönkormányzata, egyetért a Felső-Homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesület 2016. május 11-i Közgyűlésén hozott határozatával, mely szerint a 2014-2020 közötti EMVA működési időszakban, az Örkényi
Takarékszövetkezet által nyújtott hitel igénybevételével működteti a FelsőHomokhátság Vidékfejlesztési Egyesületet, és a 20 890 000 Ft összegű hitel
fedezeteként az Önkormányzat 293 636 készfizető kezességet vállal.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
12.) Az apaji Pitypang Óvoda SzMSz módosítása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester megkérdezi a képviselő-testületet,
előterjesztéshez van-e valakinek hozzáfűzni valója vagy kérdése?

hogy

a

kiküldött

A napirendi ponthoz más 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:
133/2016.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
előterjesztésnek megfelelő szöveggel
1./ „ Az óvodavezető az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy az ő,
akadályoztatása esetén a vezetői, feladatokat ellássák amennyiben az
óvodavezető állása betöltetlen a polgármester gondoskodik
Ha egyértelművé válik, hogy
a) az óvoda vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl:
betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta megtenni, a vezetői feladatokat
az óvodában bent tartózkodó óvodapedagógusnak kell ellátnia;
Az itt meghatározott helyettesítés nem terjed ki a vezető pénzgazdálkodási
jogkörök gyakorlására vonatkozó jogaira.
Ezen jogok gyakorlási rendjéről külön belső szabályzat rendelkezik.
A helyettesítő a helyettesített személlyel, megegyező felelősséggel tartozik a
helyettesítés keretében végzett feladatáért, tevékenységéért. „
2./ A helyettesítő óvodapedagógus bérkiegészítését a mindenkori vezetői pótlék
40%-ban határozza meg.
Utasítja a pénzügyi vezetőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 5 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő
határozatot:
134/2016.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Prekuta Éva
óvodapedagógust bízza meg a helyettesi feladatok ellátásával mindaddig, míg
sikeres pályázati eredmény nem születik a vezetői állás betöltésére.
Megbízás kezdete: 2016. október 31.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

13 .Egyebek
Előadó: Novák Pál polgármester
13.1 Területi védőnői szolgálat pályázata
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a HU12-0001-PP12016 azonosítószámú „A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek
javítása” projekt keretében az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak (OTH) lehetősége
nyílt – központosított közbeszerzés keretében - 1500 védőnő részére mobil munkaállomás
biztosítása. Örömmel vettük, hogy Apaj Község védőnői szolgálata is gazdagodott egy
notebook-al.
13.2 Közületek kéménysepréssel kapcsolatos kötelezettsége
Novák Pál polgármester tájékoztatást kapott arról, hogy a kéményseprés a lakosság
körében a katasztrófavédelemhez tartozik, míg a közületeknek megbízási szerződést kell
kötniük
13.3 A volt festéküzem hasznosítása
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról. hogy Szomor Dezső Úrral
tárgyalásokat folytatott a régi festéküzem hasznosításával kapcsolatban, ahol Szomor Úrék
magyar állatfajtáknak bemutató állomást – telepet szeretnének létesíteni. A tárgyaláskor
tájékoztatta Őket arról, hogy az azon az ingatlanon lévő beton tálcás terület, ami azért
készült, hogy felfogja a csapadékvizet és ne szivárogjon le a szennyezett talajon keresztül az
ivóvíz bázisig – olajos hordók megsemmisítése, eltemetése a volt Állami Gazdaság idejében
-, nem biztos, hogy alkalmas ilyen beruházásra.
A napirendi ponthoz más 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:
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135/2016.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a testületnek bemutatott térképek és helyszínrajzok alapján,
mely a mellékletben szerepel, a 28/5. helyrajzi számú ingatlanból területet
csatoljanak a 28/2 helyrajzi számú ingatlanhoz. Az utóbbi ingatlan tulajdonosa az
átcsatolt terület nagyságának megfelelő területet ad át a szintén tulajdonában
lévő 27-es helyrajzi számú területből. A földhivatali és bejegyzési feladatok a
kérelmezőt terhelik.
.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

13.4 Napelem park fejlesztés
Novák Pál polgármester elmondja, hogy a Latinka Sándor utca végén lévő ingatlanok és a
vasút közötti területen lévő 4 db ingatlan beépítetlen önkormányzati terület. A Kócsag és
Gém utcai napelempark beruházáshoz kapcsolódóan a 334/41; 334/40; 334/39; és 334/38
helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban lévő területeket is vonják be a napelemes
fejlesztési területekbe. Ezen a területen egy várhatóan Önkormányzati üzemeltetésben lévő
önkormányzati tulajdonban üzemelő napelem kiserőmű létesülne. Arra kéri a testületet, hogy
ezeket a területeket is jelölje meg napelempark fejlesztési területként.
A napirendi ponthoz más 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:
136/2016.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a testületnek bemutatott térképek és helyszínrajzok alapján,
a 334/41; 334/40; 334/39; és 334/38 helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonban
lévő területeket is vonják be a napelemes fejlesztési területekbe. Az ezzel
kapcsolatos tárgyalásokat a polgármester folytassa le.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

14.5.) Önerő biztosítása a KEHOP-5.2.9-16 Energetikai fejlesztés pályázathoz
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által kiírt, KEHOP-5.2.9-16 „Pályázatos épületenergetikai felhívás a középmagyarországi régió települési önkormányzatai számára” benyújtott, KEHOP- 5.2.9-16-201600123 számú pályázatban, a felújítás gépészeti része nem tartozik a támogatott
tevékenységek közé, ezért az önkormányzatnak vállalnia kell a sikeres pályázás érdekében
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az ebből adódó többlet finanszírozást. Kéri a képviselő-testület hozzájárulását és
támogatását az így keletkezett többletköltség vállalásához.
A napirendi ponthoz más 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:

137/2016.(XI.23.) Képviselő-testületi határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő testülete a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által kiírt, KEHOP-5.2.9-16 „Pályázatos épületenergetikai felhívás a
közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” benyújtott,
KEHOP- 5.2.9-16-2016-00123 számú pályázatának részeként, vállalja az óvoda
és az orvosi rendelő kapcsán tervezett beruházás részét képező fűtési rendszer
korszerűsítés tevékenység nem elszámolható tételeinek, valamint a
költségkorlátok módosítását követően, az így keletkezett többletköltségeknek
mindösszesen bruttó 26.292.096 Huf önerőnek a finanszírozását.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

Novák Pál polgármester van-e még valakinek kérdése vagy hozzászólása?
Molnár Ferencné képviselő Asszony kérdése az lenne, hogy mi lesz a Szomor Dezső
vállalkozó által az Óvoda utcában leborított vasúti töltéskővel?
Novák Pál polgármester egyelőre meg kell várni Szomor Dezső urat, aki jelenleg nem
tartózkodik itthon, hogy tárgyalásokat kezdjen ez ügyben.

A testületi ülésen több napirend, illetve hozzászólás nem volt Novák Pál polgármester az
ülést bezárta.

K.m.f.
Novák Pál
polgármester

Hegedűs Ferencné
képviselő-jegyzőkönyvi hitelesítő

Együd Bertalan
jegyző

