
 

 

Apaj Község Önkormányzata 
2345. Apaj, Fő tér 2. 

Jegyzőkönyv 
Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2017. január 26-án megtartott üléséről 

 
 
 
 
 
 
 
 
Megalkotott rendeletek: 
1/2017.(I.26.) SzMSz módosítás 
2/2017.(I.26.) 2017. évi igazgatási szünet 
 
 
Hozott határozatok: 
  1/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
  2/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
  3/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
  4/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
  5/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
  6/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
  7/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
  8/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
  9/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
10/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
11/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
12/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
13/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
14/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
15/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
16/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
17/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
18/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
19/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
20/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
21/2017.(I.26.) Kt. számú határozat 
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Jegyzőkönyv 
 
 
 

 
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2017. január 26-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, Őrsi Sándor képviselők, Együd Bertalan jegyző 
 
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, önkormányzati 
dolgozókat, megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 6 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. 
 

/2017. (I.26.) 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. Önkormányzati SzMSz módosítása 
3. 2017.évi közigazgatási szünet rendelet alkotás 
4. Belterületi utak pályázaton való indulás 
5. Az Önkormányzat 2016.évi adóbevétel alakulása 
6. A polgármesteri bér és költségtérítés 2011. évi CLXXXIX. tv. módosítása szerinti 

rendezése 
7. Az Apaji Polgárőr Egyesület kérelme 
8. Orvosi ügyelet OEP finanszírozáson felüli önkormányzati hozzájárulás 
9. Önkormányzati fejlesztések költségeinek tervezése 
10. 2017. évi Közös Hivatal apaji költségvetés tervezése 
11. Az Apaji Pitypang Óvoda költségvetésének tervezése 
12. Apaj Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetés tervezése 
13. Egyesületi beszámolók 

14. Apaj Község Önkormányzatának 2017.évi munkaterv elfogadása 
15. Egyebek 

 
 

Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 
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Jegyzőkönyv hitelesítésére Molnár Ferencné képviselőt kérte fel a testület.  
 
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. 

 
1/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg: 

 
16. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről. 
17. Önkormányzati SzMSz módosítása 
18. 2017.évi közigazgatási szünet rendelet alkotás 
19. Belterületi utak pályázaton való indulás 
20. Az Önkormányzat 2016.évi adóbevétel alakulása 
21. A polgármesteri bér és költségtérítés 2011. évi CLXXXIX. tv. módosítása szerinti 

rendezése 
22. Az Apaji Polgárőr Egyesület kérelme 
23. Orvosi ügyelet OEP finanszírozáson felüli önkormányzati hozzájárulás 
24. Önkormányzati fejlesztések költségeinek tervezése 
25. 2017. évi Közös Hivatal apaji költségvetés tervezése 
26. Az Apaji Pitypang Óvoda költségvetésének tervezése 
27. Apaj Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetés tervezése 
28. Egyesületi beszámolók 

29. Apaj Község Önkormányzatának 2017.évi munkaterv elfogadása 
30. Egyebek 

 
 

Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
1.) Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az iskolafűtésével 
kapcsolatos facebook bejegyzésre - amit egy szülő személyes tapasztalat nélkül írt – nyílt 
válaszlevélben reagált. A levél ismét az iskolai tantermek hőmérsékletével foglalkozott, ami a 
külső hőmérséklethez képest elfogadható, 17°C-18°C között volt. Ez a hőmérséklet két napot 
érintett, hétfőn reggel kicserélésre került a gáztartály fejegysége, ami a gyengébb 
hőmérsékletet eredményezte. Azóta 22°C illetve 23°C között van az iskolai tantermek 
hőmérséklete. 
 

- Sajnos volt meghibásodás az óvodában is, elfagyott a vízóra majd kicsivel később a 

vízvezeték, de a Bácsvíz mindkét esetben rövid időn belül kijavította a hibát, amiért 

természetesen fizetni kellett. 

- Naperőművek beruházásával kapcsolatban egyeztetések folynak, illetve 

engedélyezés alatt állnak. A vasúti töltés mellett a Kócsag és Gém utcánál majd egy 120 kV-

os feladó állomás épül, ami a vasút fölött megy át, így a lakott területet nem érinti. 

- Településünk zöld utat kapott a 2018.évi autómodellező Európa bajnokság 

megrendezésére, így meghívást kaptunk a 2017.évi Európa bajnokságra is 
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- Az Egyesült Államokban már megjelent, Európában most jelenik meg egy közutakra 

alkalmas több száz lóerős úgy nevezett Traggy autó, aminek az Európai bemutatója Apajon 

lesz. 

- A szegedi és egri rádióban két hónapon keresztül naponta ötször kétféle spot-ot 

mondanak be, ami az apaji autómodellező pályát hirdeti, népszerűsíti. 

- Ebben az évben a Jegyző Úrral egyeztetve minden hétfőn reggel munkaértekezlettel 

kezdünk, ahol a feladatok kiosztása és kérdések feltevésére illetve megválaszolására lesz 

alkalom, mind a vezetőség, mind a kollégák részéről. 

- Az idei évben a leltározásnál szeretné bevonni a képviselőket az önkormányzati 

dolgozók mellé nevesítve, az óvodánál Hegedűs Ferencnét, az Orvosi rendelőnél Molnár 

Ferencnét, a Művelődési háznál Gábor Lászlót és Fazekas Istvánt. 

- Egy pozitívumot szeretne még megemlíteni, a szilveszteri bál rendben lezajlott, a 

Nonprofit Kft. dolgozói, Semperger János és Kengyel Sándorné biztosították a fűtést 

szabadidejükben a rendezvény alatt. 

(Szavazás módja: minősítet többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

2/2017. (I.26.) 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.) Önkormányzati SzMSz módosítása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy az SzMSz módosítására 
azért van szükség, mert most már végérvényesen tisztába kell tenni az önkormányzat 
munkarendjét. Az apaji dolgozók és a hivatal munkarendje a következő lesz, hétfő, kedd, 
csütörtök 7.30 – 16.00 óráig, szerdán 7.30 – 17.00 óráig illetve pénteken 7.30 – 12.30 óráig 
tart, azzal a kitétellel, hogy a pénteki munkanapon nincs ebédidő. 
Ügyfélfogadás hétfőn és szerdán egésznap. 
A Jegyző ügyfélfogadása minden héten, szerdán 09.00.-17.00. óráig. 
A polgármester fogadó órája minden hónap első szerdáján 15.00 – 16.00 óráig tart. 
Az alpolgármester fogadó órája minden hónap első szerdáján 14.00 – 16.00 óráig tart.  
 
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a rendeletmódosítási javaslatot. 

 

Apaj Község Önkormányzata /2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete az Apaj Község 
Önkormányzat képviselő-testületének  7/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete  
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a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A  képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015. (IV.17.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 61. § (2) bek szövege az alábbiak szerint 
változik:  

„(2) A polgármester fogadóórája: 
Minden hónap első szerda 15.00 – 16.00” 
 

63. § (2) bek szövege az alábbiak szerint változik:  

 
(2) A képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester fogadóórája: 
Minden hónap első szerda 14.00 – 16.00. 

 

2. § (1) Ez a rendelet a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő 
napon hatályát veszti. 

 

Apaj, 2017. január 26. 

   Novák Pál        Együd Bertalan 

   polgármester             jegyző 

 

A kihirdetés napja: 2017. január 26. 

      Együd Bertalan 

             jegyző  

 

 
(Szavazás módja: minősítet többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendelet: 

 

Apaj Község Önkormányzata 1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete,  az Apaj Község 
Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete  
a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A  képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015. (IV.17.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 61. § (2) bek szövege az alábbiak szerint 
változik:  

(2) A polgármester fogadóórája: 
Minden hónap első szerda 15.00 – 16.00 
 

63. § (2) bek szövege az alábbiak szerint változik:  
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(2) A képviselő-testület tagjaiból választott alpolgármester fogadóórája: 
Minden hónap első szerda 14.00 – 16.00 

 

2. § (1) Ez a rendelet a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő 
napon hatályát veszti. 

 

Apaj, 2017. január 26. 

   Novák Pál        Együd Bertalan 

   polgármester             jegyző 

 

A kihirdetés napja: 2017. január 26. 

      Együd Bertalan 

             jegyző  

 
3.) 2017.évi közigazgatási szünet rendelet alkotás 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

 
Novák Pál polgármester elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan 2017.évben is lesz 
közigazgatási szünet. A hivatalban dolgozók részre is tervezhetőbb a nyári pihenés és az 
ügymeneteket sem akadályozza. Hozzáteszi, hogy ez nem azt jelenti, hogy teljes mértékben 
zárva lesz a hivatal, mert bizonyos ügyekben (főleg anyakönyvezési ügyekben) telefonos 
ügyelet lesz. 2017-ben is két szünetet tervezünk az egyiket, augusztus 14-e és 27-e között a 
másikat pedig december 21-e és 31-e között. 
 
 
A napirendi ponthoz további hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a rendeletmódosítási javaslatot. 
 

/2017.(I.26.) számú 
Rendelet 

 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2017.(I.26.) számú önkormányzati rendelete 
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről 
szóló 30/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra, illetve az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1. §. Jelen rendelet hatálya kiterjed az Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal Apaji 
hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre. 
 
2. § (1) A Hivatal 2017. évi munkarendjében, a nyári időszakban az igazgatási szünet 2017. 
augusztus 14. napjától 2017. augusztus 25. napjáig tart. 
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(2) A Hivatal 2017. évi munkarendjében, a téli időszakban az igazgatási szünet 2017. 
december 21. napjától 2017. december 31. napjáig tart. 
 
3. §. (1) Az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot tájékoztatni kell a kezdő időpontját 
megelőző 10 nappal. 
 
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt az Apaji Hivatal ügyeletet tart. 
 
(3) Az ügyeleti rendet a Jegyző jegyzői utasításban állapítja meg. 
 
(4)Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal zárva tart, kizárólag a halálesetek 
anyakönyvezése történik. 
 
4. §. Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság 
teljes egésze kiadható. 
 
5. §. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. január 2-án hatályát 
veszti. 
 
Apaj, 2017. január 26. 
 

Novák Pál Együd Bertalan 
Polgármester jegyző 

 
 
A kihirdetés napja: 2017. január 26. 
 
 
 
 Együd Bertalan 

 aljegyző 
 
 
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással megalkotta az alábbi rendelet: 
 

 
 
 
 
 

2/2017.(I.26.) számú 
Rendelet 

 
 

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2017.(I.26.) számú önkormányzati rendelete 
a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 
közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről 
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szóló 30/2012. (III. 7.) Kormányrendelet 13. § (1) bekezdésében foglaltakra, illetve az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
 
1. §. Jelen rendelet hatálya kiterjed az Áporkai Közös Önkormányzati Hivatal Apaji 
hivatalában (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre. 
 
2. § (1) A Hivatal 2017. évi munkarendjében, a nyári időszakban az igazgatási szünet 2017. 
augusztus 14. napjától 2017. augusztus 25. napjáig tart. 
 
(2) A Hivatal 2017. évi munkarendjében, a téli időszakban az igazgatási szünet 2017. 
december 21. napjától 2017. december 31. napjáig tart. 
 
3. §. (1) Az igazgatási szünet elrendeléséről a lakosságot tájékoztatni kell a kezdő időpontját 
megelőző 10 nappal. 
 
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt az Apaji Hivatal ügyeletet tart. 
 
(3) Az ügyeleti rendet a Jegyző jegyzői utasításban állapítja meg. 
 
(4)Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal zárva tart, kizárólag a halálesetek 
anyakönyvezése történik. 
 
4. §. Az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság 
teljes egésze kiadható. 
 
5. §. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. január 2-án hatályát 
veszti. 
 
Apaj, 2017. január 26. 
 

Novák Pál Együd Bertalan 
Polgármester jegyző 

 
 
A kihirdetés napja: 2017. január 26. 
 
 
 
 Együd Bertalan 

 aljegyző 
 

 
 
4.) Belterületi utak pályázaton való indulás 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy lehetőség van a Magyar 
Államkincstáron keresztül pályázatot benyújtani belterületi utak felújítására. Megvizsgálták a 
települési úthálózatot, és a pályázati kiírást, és úgy ítélték meg, hogy a Vasút és a 
Szivárvány utca megfelel a pályázati kiírás feltételeinek. A pályázaton való induláshoz 
szükséges a Képviselő testület részéről 2 határozatot hozni. Az egyik határozat a pályázaton 
való indulásról szól a másik pedig arról, hogy az Önerőt nekünk kell biztosítani. Elmondja, 
hogy a két utca szilár burkolati kialakításához 2.600.729 Huf önerő szükséges. Ez az összeg 
az Önkormányzat rendelkezésére áll. 
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A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 

/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul és 

felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be a 

PM_ONKORMUT_2016 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 

területén” című pályázati felhívásra. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
 
/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
A PM_ONKORMUT_2016 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 

területén” című pályázati felhívásra benyújtott, Szivárvány utca (hrsz. 351, 

0391) és Vasút utca (hrsz. 366/3, 365, 366/2, 179) fejlesztését célzó, 

52.014.588,- Ft összköltségű támogatási kérelem megvalósításához 

szükséges 2.600.729 Ft önrészt (5%) Apaj Község Önkormányzata a 2017. 

évi költségvetésben meghatározott céltartalékból biztosítani tudja. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 
 

3/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul és 

felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be a 

PM_ONKORMUT_2016 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 

területén” című pályázati felhívásra. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 

 
 
 
4/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
A PM_ONKORMUT_2016 kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú belterületi 

utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye 

területén” című pályázati felhívásra benyújtott, Szivárvány utca (hrsz. 351, 

0391) és Vasút utca (hrsz. 366/3, 365, 366/2, 179) fejlesztését célzó, 

52.014.588,- Ft összköltségű támogatási kérelem megvalósításához 

szükséges 2.600.729 Ft önrészt (5%) Apaj Község Önkormányzata a 2017. 

évi költségvetésben meghatározott céltartalékból biztosítani tudja. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal  

 
 
 
 
  
5.) Az Önkormányzat 2016.évi adóbevétel alakulása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester tájékoztatta a képviselő testület tagjait, hogy gyakorlatilag az 
összes adónemünk hozta az előző évben betervezett összeget. Sajnos még mindig vannak 
olyan adózóink, akiknek elmaradásai vannak. Az iparűzési adóbevételnél látható pozitív 
eltérés, ami a 2 %-ról 0,9 %-ra csökkentett adó ellenére is duplájára növekedett. Ez egy új 
adózónak köszönhető, aki 2016. évben jelentkezett be. 

  
2016. évi adóbevételek  

 

Adónemek Bevétel 

Építményadó 3.210.644.- 

Telekadó 2.938.615.- 

Iparűzési adó 12.218.826.- 

Gépjárműadó 40% saját bevétel 2.765.425.- 

Gépjárműadó  60% 
Államkincstárnak 

4.148.135.- 

Bírság 130.061.- 

Idegen bevétel /közig.bírs. csat.hj./ 
elutalt más szervnek 

427.419.- 
 

Idegen bevétel saját rész 131.541.- 

Pótlék 443.780.- 

Talajterhelési díj 409.344.- 

Idegenforgalmi adó 55.250.- 
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Földadó 2.649.684.- 

Bevétel összesen 29.528.724.- 

 
Összességében, a tervezetthez képest 6 millió forinttal növekedett az adó bevételünk. 
Talajterhelési díjból származó kintlévőségünk 9 millióra tehető, de az összes kintlévőségünk, 
a behajthatatlan kintlévőségekkel együtt kb. 20 - 25 millió forint. A kolléganővel és a Jegyző 
Úrral egyeztetve a talajterhelési díj hátralékokat elkezdjük az ingatlanokra ráterhelni. 
 
 
 
6.) A polgármesteri bér és költségtérítés 2011.évi CLXXXIX. tv. módosítása szerinti 
rendezése 
Előadó: Együd Bertalan jegyző 

 

Együd Bertalan jegyző úr tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) rendelkezik 

többek között a polgármesterek, önkormányzati képviselők díjazásáról és költségtérítéséről.  

Az Mötv. 71. § meghatározza a polgármesterek esetében alkalmazandó szorzót, melynek 

alapja a hivatkozott paragrafus (2) bekezdésében szereplő államtitkári illetmény összege. A 

(4) bekezdés és Apaj község lakosságszáma alapján – amely 2014. január 01. napján 1231 

fő - a polgármester illetménye az államtitkári illetmény 40 %-a.  

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a főállású polgármester az 

illetményének (Apaj község polgármesterére vonatkozóan 398.868 Ft.) 15 %-ában 

meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ennek megfelelően a polgármester 

részére folyósítandó költségtérítés havi összege: 59.830 Ft.  

 
A napirendi ponthoz hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 

 
 
 

 
/2017.(I.26.) Kt.számú határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselõ - testülete visszavonja a 
93/2014.(X.16.) Kt.számú Határozatát 
 
 
Felelõs:  jegyző 
Határidõ: azonnal 

 

 

 
/2017.(I.26.) Kt.számú határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselõ - testülete  
Novák Pál polgármester illetményét 2017. január 01. napjától havi bruttó 
398.868 Ft-ban állapítja meg. 
Az illetményen felül a polgármester költségátalányát a havi bruttó 398.868 ft.-
os illetmény 15%-ban állapítja meg, amely összegszerűen havi 59.830 Ft. 
 
 
Felelõs: Mészáros Piroska gazdálkodási vezető 
Határidõ: azonnal 
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

 
5/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő testülete visszavonja a 93/2014.(X.16.) 
Kt. számú Határozatát 

 
 
Felelős: Jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 

 
 
6/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő - testülete  
Novák Pál polgármester illetményét 2017. január 01. napjától havi bruttó 398.868 
Ft-ban állapítja meg. 
Az illetményen felül a polgármester költségátalányát a havi bruttó 398.868 ft.-os 
illetmény 15%-ban állapítja meg, amely összegszerűen havi 59.830 Ft. 

 
 
Felelős: Mészáros Piroska gazdasági vezető 
Határidő: azonnal 
 

 
 
 
7.) Az Apaji Polgárőr Egyesület kérelme 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 

 
Novák Pál polgármester kéri a képviselő testületet, hogy a megismert kérelem alapján 
támogassa az egyesület kérését. 
 
A napirendi ponthoz más hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 

/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület 
tulajdonában lévő Suzuki Vitara terepjáró fenntartási költségeihez - 85.920,- Ft 
casco, illetve 20.436,- Ft kötelező gépjármű biztosítás – összesen 106.356,- Ft 
összeggel hozzájárul. 
 

 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

 
7/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Polgárőr Egyesület 
tulajdonában lévő Suzuki Vitara terepjáró fenntartási költségeihez - 85.920,- Ft 
casco, illetve 20.436,- Ft kötelező gépjármű biztosítás – összesen 106.356,- Ft 
összeggel hozzájárul. 
 

 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
8.) Orvosi ügyelet OEP finanszírozáson felüli önkormányzati hozzájárulás 
Előadó: Novák Pál polgármester 
  
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testületet, hogy tárgyalásokat folytatott a 
kunszentmiklósi és az érintett falvak polgármestereivel az orvosi ügyelet finanszírozásával 
kapcsolatban. A jelenlegi havi finanszírozás összegét a MORROW MEDICAL Zrt. kapja meg 
az ügyelet ellátásáért. Az ügyelet ellátására - a kivetítőn látjátok - a MORROW MEDICAL Zrt. 
A,- B,- C és D jelű verziót dolgozott ki, ami Apaj esetében bármelyik variáció elfogadható 
lenne mivel ezekben az esetekben csökkenne az egy főre eső hozzájárulás. A nagyobb 
települések azok, akik megvétózták a javaslatokat. A legnagyobb gondot Kunszentmiklós és 
Szabadszállás esetében a telephely holléte okozta, nem tudtak megegyezni ebben a 
kérdésben, ezért a jelenlegi ügyeleti ellátást feloszlatták, így az csak 2017. április 01-ig 
üzemel. 
Kunszentmiklós és Bugyi polgármestereivel egyeztetve egy új felállást kezdeményezett, ami 
egy Bugyin és egy Kunszentmiklóson elhelyezkedő telephellyel működne. Kéri a képviselő 
testület hozzájárulását és felhatalmazását, hogy tárgyalásokat folytathasson az orvosi 
ügyeleti rendszer rendezésére. 
 
 
 
A napirendi ponthoz más hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 
 

/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson az új orvosi ügyeleti rendszer 
rendezésére.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

8/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson az új orvosi ügyeleti rendszer 
rendezésére.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Novák Pál polgármester a határozathozatal után 10 perc szünetet rendelt el. 
 
Novák Pál polgármester a szünet befejezése után a napirend szerint folytatja az ülést. 
 

 
 
9.) Önkormányzati fejlesztések költségeinek tervezése 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester szeretné tájékoztatni a képviselő testületet, hogy milyen 
fejlesztéseket terveztek be a költségvetésbe, ami nem azt jelenti, hogy az összes fejlesztési 
terv 2017-ben megvalósul. Azt is fontosnak tartja megemlíteni, hogy az önkormányzat 
költségvetése nem elegendő és nem is lesz elegendő ezekre a tervezet fejlesztésekre. 

- az első, amit szeretne megemlíteni az az iskolai grundfoci pálya kialakítása, 100%-

ban tervezett projekt, aminek várható költsége 1,5 – 2 millió forint használt műfüves 

burkolattal. 

- évek óta tervezzük a Tópart utcák hidegburkolatú borítását, mint azt már korábban is 

elmondta ez a terület Natura 2000-es terület, ezért itt csak színében is zöld 

burkolattal lehet dolgozni. Nagyon kedvező árajánlatot kapott, így az anyagköltsége 

6,9 millió forint, munkadíj költsége nincs, mivel 100%-ban saját munkaerővel és 

gépekkel fogják végezni a munkálatokat. A készültségi foka 2017. év végére 50%. 

- a következő nagyobb projekt az iskolai tornaterem építése, aminek ebben az évben a 

pillér alapjai készülnek el, készültségi foka 20%-os lesz. 

- a sportöltöző a következő projektünk, amihez az építési engedély megérkezett. Az 

építőanyag jelentős része meg van, a tetőszerkezetet majd ácsokra bízzuk, az egyéb 

munkákhoz pedig a Polgárőr Egyesületet szeretné megnyerni. 

- az építkezéseket folytatva, a következő a szociális lakások felújítása az Iskola 

közben, ahol a kőműves munkák február 15-ig befejeződnek, ezt a határidőt kapta az 

ott dolgozó kolléga, a villanyszerelési munka 90% készültségű. Az ablakokra és 

ajtókra megjöttek a hivatalos árajánlatok, amit elfogadott és meg rendelte őket, amik 

a szomszédos lakások ablakaira is vonatkozik. A fűtési rendszere is átalakításra 

került, teljes egészében elektromos fűtése lesz az ingatlannak. Szeretné az 

utcafrontot, azaz a kerítés és kert rendbetételét is elvégezni. 
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- korábbi testületi határozat alapján pályázatunk van az orvosi rendelő, védőnői 

szolgálat és szolgálati lakások teljes felújítására illetve a kultúrház, óvoda és a 

hivatalok tekintetében is összesen több 200 millió Forint értékben. 

- szintén beadásra került pályázatunk a körfogalom és kerékpár utak tekintetében. A 

közútkezelői hozzájárulás megérkezett a pályázattal kapcsolatos egyéb intézkedések 

folyamatban vannak. 

- pályázatot adunk be a Vasút utca és Szivárvány utca aszfaltozására, ha pályázat 

útján valósul meg az aszfaltozás, akkor ugyan úgy fog kinézni ez a két utca, mint az 

összes többi a községben. 

- Előzetes tárgyalásokat folytatott az OTP Bankkal hitel felvétel ügyében 5 esetleg 10 

éves időtartamra. A település iparűzési adóerő képessége 6.8 millió Forint értékben 

teszi lehetővé a hitel törlesztését, ez az az összeg, amivel az adó bevételünk 

növekedett ebben az évben, és amivel számolhatunk a következő években is. A 

banktól zöld utat kapva 10 éves konstrukcióra kapott ajánlatott, igen kedvező 

kamatozással. A prognózis szerint 50 millió Forintra vagyunk hitelerő képesek. Ebből 

az összegből megvalósulhatna a körforgalom és kerékpárút a hozzátartozó busz 

öböllel, gyalogos átkelőkkel és közvilágítással is. A kerékpár utaknak meg kell felelni 

az európai szabványoknak, ami 4,5 m. Ha nem pályázati pénzből valósítjuk meg ezt 

a projektet, akkor a körforgalom 35 - 50 m-es körzetén kívül a kerékpár utat 

leszűkíthetjük 2.5 m-re és az a mi tulajdonunk lenne és nagyon fontos, hogy a saját 

ütemünkben végezhetnénk a hozzátartozó munkálatokat. A bank még előkészítette a 

kölcsönhöz kapcsolódó kormány engedély kérelmet is, ami az önkormányzatok 

esetében az éven túli kölcsönöknél szükséges. Negyedéves ütemben kellene 

törleszteni, szerintem ez az az összeg, amit még tudunk vállalni. A szerződés 

szövegében meg kell nevesíteni, hogy milyen beruházásokra szeretnénk felhasználni 

a hitel összegét, én három beruházásra gondoltam, még pedig a körforgalomra, a 

Szivárvány és Vasút utca burkolásra és a tornaterem építésére, így egy szabad 

felhasználású hitelünk lesz, bármelyikre a három közül felhasználhatjuk a hitel 

összegét. Most arról kell döntenünk, hogy ezt a hitelt kérelmezzük-e. Természetesen 

a bank a hitel fedezet biztosítását kéri, erre a biztosításra a Kultúrház, a régi hivatal 

és a szolgáltatóház épületei elegendőek, amennyiben még sem úgy az orvosi 

rendelő feletti két szolgálati lakást és földterületeket is feltudunk ajánlani. Ehhez kéri, 

a képviselő testület hozzájárulását. Van-e valakinek kérdése? 

- A Nonprofit Kft. bővítése kapcsán, három gép beszerzését tervezi a Merkantil Bank 

közreműködésével, egy traktor, egy pótkocsi és egy új nagyobb teljesítményű 

ágaprító gép vásárlásával, így egész évben lehetőség lesz a felajánlott fák, ágak 

aprítására is, amit a jelenlegi kis teljesítményű ágaprítóval már nem tudunk vállalni. 

- Az önkormányzatnál lévő, pályázat útján nyert UNI-BIO kazán kötelező elszámolási 

és felügyeleti ideje ebben az évben lejár, ezért ezt a kazánt átszeretné rakni az 

iskolához, ezzel is segítve az ottani fűtést és csökkenteni a gázfogyasztást. A 

hivatalnál és az óvodánál, ha az energetikai pályázatok nem nyernek, ebben évben 

egy-egy elektromos kazán kerül beépítésre, aminek összege 400-450 ezer Forint. 

Ezek a beruházások csak akkor lesznek gazdaságosak, ha napelem rendszer kerül 

beüzemelésre, ezzel kapcsolatosan is folytat tárgyalásokat. 
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A napirendi ponthoz más hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat. 
 

/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ismertetett 2017.évi 
fejlesztési koncepciót elfogadja. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
 
/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján adósság 
keletkeztető eljárást kezdeményezzen az OTP Banknál és a Magyar 
Kormánynál. 

2. A kölcsön célja: körforgalom és kerékpárút építése Apaj településen 

3. A kölcsön összege 50.000.000. Ft. 

4. Az Önkormányzat a kölcsönt csak a megkötendő hitelszerződésben rögzített 
célra használhatja fel. 

5. Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. 
melléklet) változatlan formában jóváhagyja. 

6. Utasítja a pénzügyi vezetőt a szükséges iratok előkészítésére, továbbá a 2017. 
évi költségvetési rendeletbe történő beépítésére. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester, pénzügyi vezető 
Határidő: azonnal 
 
/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Apaj Nonprofit Kft. tulajdonába kerülő jármű és gép 
beszerzéssel kapcsolatos tárgyalásokat megkezdje. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

9/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ismertetett 2017.évi 
fejlesztési koncepciót elfogadja. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

10/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján adósság 
keletkeztető eljárást kezdeményezzen az OTP Banknál és a Magyar 
Kormánynál. 
2. A kölcsön célja: körforgalom és kerékpárút építése Apaj településen 

3. A kölcsön összege 50.000.000. Ft. 

4. Az Önkormányzat a kölcsönt csak a megkötendő hitelszerződésben rögzített 
célra használhatja fel. 

5. Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. 
melléklet) változatlan formában jóváhagyja. 
6. Utasítja a pénzügyi vezetőt a szükséges iratok előkészítésére, továbbá a 
2017. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésére. 
 
 
Felelős: Novák Pál polgármester, pénzügyi vezető 
Határidő: azonnal 
 

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 

 
11/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az Apaj Nonprofit Kft. tulajdonába kerülő jármű és gép 
beszerzéssel kapcsolatos tárgyalásokat megkezdje. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

10.) 2017.évi Közös Hivatali költségvetés tervezése 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester Apaj-Áporka közös hivatalának tájékoztatása alapján a következő 
évre a közös költségvetésből Apaj községre jutó 51% 17.629.293 Ft, melyet a Közös Hivatal 
működési kiadásaira használhatunk fel. 
Megkaptuk a tájékoztatást is a Közös Hivatal felé 2016-ban keletkezett tartozásunkról is, 
melyet Önkormányzatunk nem tudott elfogadni. Egyelőre nem történt meg a pontos 
elszámolás. A mi számításaink szerint 1,4 millió Ft a tartozásunk, melyet 2017 első 
negyedévében törlesztünk. Áporkai kollégák szerint a tartozás. 2.232.403,- Ft. amit vitat. 
Egyelőre ennek az összegnek a betervezését javasolja, de Jegyző urat kéri, hogy az 
elszámolás pontosítását sürgesse.  
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A napirendi ponthoz más hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 

/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt előterjesztésnek 
és az egyeztetéseknek megfelelően elfogadja a közös hivatal költségvetését.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 
 

12/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt előterjesztésnek 
és az egyeztetéseknek megfelelően elfogadja a közös hivatal költségvetését.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11.) Az Apaji Pitypang Óvoda költségvetésének tervezése 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester Óvodánk költségvetése az előzetesen kiküldött táblázat alapján a 
bérekre és az alapvető fenntartásra elegendő a jelenlegi létszámkerettel. Fontos 
megjegyeznie, hogy a belső ellenőrzés jelezte, hogy a fűtésért számlát kell benyújtania a 
Nonprofit Kft-nek, mert a könyvelés szerint 3 éve nincs fűtési költség, ezért idéntől azt is be 
kell terveznünk. A kiküldött anyagokat elfogadásra javasolja. 
 
A napirendi ponthoz más hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 

/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 

 Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt táblázatok és 
az egyeztetéseknek megfelelően elfogadja az Apaji Pitypang Óvoda 
költségvetésének tervezetét és beépítésre alkalmasnak tartja a 2017. évi 
költségvetésbe.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 

 
 
 
13/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 

 Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 
előterjesztésnek és az egyeztetéseknek megfelelően elfogadja Az Apaji Pitypang 
Óvoda költségvetésének tervezetét és beépítésre alkalmasnak tartja a 2017. évi 
költségvetésbe.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 
12.) Apaj Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetés tervezése 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester Apaj Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetésével az 
előterjesztés alapján a következőket mondja el 
 

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
(továbbiakban: 2016. évi költségvetési törvény), 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.), 

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, 
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), 
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Ávr), 
 
Az Áht. 24. §. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési 
rendelettervezetet a polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek. Magyarország 2016. 
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2016. január 1-én lépett hatályba, 
így a 2017. évre vonatkozó költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának végső határideje 
2017. február 15. Ennek megfelelően 2016. januári testületi ülésen már beterjesztésre került 
a rendelet tervezet, amit akkor a képviselő testület nem fogadott el, ezért kerül újra 
beterjesztésre.  
Az Ávr. 27. §. (1) bekezdése szerint a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a 
költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a 
képviselőtestület bizottságai elé terjeszti. 
Az Ávr. 27. §. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a 
bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, melyhez csatolja legalább a pénzügyi 
bizottság írásos véleményét.  
 
A Mötv.111.§ (4) bekezdésében és az Áht. 23.§ (4) bekezdésében foglalt rendelkezések 
értelmében a költségvetési rendeletben külső finanszírozású működési célú költségvetési 
hiány nem tervezhető. 
 
A Mötv. 117-118.§-ai rendelkeznek a helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási 
rendszeréről. 2013. évtől az Országgyűlés a feladatfinanszírozási rendszer keretében, a  
központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon támogatást biztosít a 
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feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelően a 
kötelezően ellátandó feladatokhoz oly módon, hogy a feladatfinanszírozási rendszernek 
biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.  
 
 
Önkormányzat költségvetése 2017-ben  
 
 
A tervezés kiemelt szempontrendszerei: 

- Az Önkormányzat folyamatos pénzügyi egyensúlyának, stabilitásának biztosítása. 
- Szigorú, takarékos gazdálkodási fegyelem betartása. A bevételek alakulásának 

folyamatos figyelemmel kísérése mellett a kiadási szint azokhoz való igazítása. 
- A feladatok tervezésének és kivitelezésének a gazdasági program értelmében, az 

ágazati koncepcióban foglaltak szerint, a bevételekkel összhangban kell történnie. 
- Az önkormányzati szolgáltatások színvonalának szinten tartása és lehetőség szerinti 

növelése, a hatékony, takarékos gazdálkodás mellett.  
- Az intézményhálózat működésével kapcsolatban elvárt a költség hatékony 

működtetés, továbbá a működési kiadások lehetőség szerinti csökkentése. A 
működési kiadások tervezése szigorú kontroll szerint történhet. 

- A szociális juttatások rendszere és új támogatási formák megtartása a rendelkezésre 
álló források figyelembe vételével. 

 
Mindezek alapján számba vesszük a Mötv.-ben meghatározott kötelező feladatokat, a 
Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadások és az 
azokat 
biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat önként vállalt feladatainak 
ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatainak ellátását. 
 
• településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, 

stb.), 
• óvodai ellátás, 
• szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 

• egészségügyi alapellátás (háziorvosi, védőnő, stb.), az egészséges életmód segítését 
célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (pl. köztisztaság, rovarirtás) 

• kulturális szolgáltatás (könyvtár, közművelődés, előadó-művészet támogatása, stb.), 
• helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás,  

szennyvízelvezetés, - kezelés és –ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás) 
• lakás- és helyiséggazdálkodás, 
• honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, 
• közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, 
• helyi közfoglalkoztatás, 
• helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok, 
• sport, ifjúsági ügyek, 
• hulladékgazdálkodás 
• kistermelők, őstermelők jogszabályban meghatározott termékei értékesítési lehetőségének,  

árusításának biztosítása.  
 
A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában az Áht. 23.§. (2) az Ávr. 24. §. (1)-(2) 
bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi 
önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -, 
bevételeit és kiadásait. Ennek megfelelően az önkormányzati bevételeket is. 
 
 
I. Helyi Önkormányzat betervezett bevételei 
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A helyi önkormányzat bevételei között az ÁVR. 24. §. szerint kell tervezni különösen a helyi 
adó bevételeket, helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános 
működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből 
származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.  
 
Intézményi működési bevételek: Ez tartalmazza a nyújtott szolgáltatások ellenértékét 
(közterület foglalási díjbevétel), bérleti díjak, ÁFA bevételek, visszatérülések, kamatbevétel,  
3.300.000 Ft. 
 
Átengedett gépjárműadó bevétel tervszáma 2.000.000 Ft. 
az iparűzési adóbevétel tervszáma 5.000.000 Ft.  
Egyéb sajátos bevételek: Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, egyéb fizetési kötelezettségek 
500 eFt összegben kerültek tervezésre. 
  
Támogatás államháztartáson belülről (működési) 20.270.610 Ft előirányzattal tervezhető, a 
költségvetési törvény alapján, kötelező feladatok végrehajtására. A helyi önkormányzatok 
általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódóan a következők 8.741.160 Ft-ot 
általános támogatásként, zöldterület-gazdálkodáshoz 3.104.160 Ft-ot, közvilágításra 
3.040.000 Ft-ot, közutak fenntartására 2.497.000 Ft-ot, köztemető fenntartás 100.000 Ft 
lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 137.700 Ft-ot, egyéb önkormányzati feladatokra 
6.000.000 Ft-ot.  
Ezen kívül még 10.244.297 Ft-ot gyermekétkeztetési feladatokhoz kapcsolódó támogatásra 
biztosít a költségvetési törvény.  
A könyvtári és közművelődési feladatokra 1.394.220 Ft-ot kapunk. 
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatására 7.507.000 Ft-ot kapunk 
2017. évben.  
 
Óvoda-működtetési támogatáskén 20.476.920 Ft-ot kap önkormányzatunk. 
Az óvodapedagógus bérekre és járulékaira 14.303.680 Ft-ot, óvodai munkát közvetlenül 
segítők bér és járulék támogatására pedig 1.200.000 Ft-ot biztosít a központi költségvetés. 
 
Itt került megtervezésre az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott egészségügyi 
finanszírozás, mely a védőnő finanszírozást is tartalmazza  
2017. évben várhatóan 3.300.000 Ft. 
 
Felhalmozási bevételek: nem tervezünk 
 
Támogatást államháztartáson belülről (felhalmozási) nem tartalmaz a tervezet. 
 
 
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Az Áht. 23. §. (2) bekezdés d) pontja lehetőséget 
ad arra, hogy a költségvetési rendelettervezetben a hiány belső finanszírozására az előző 
évek pénzmaradványának igénybevételét tervezzük.  
 
Hitel felvétel: A helyi önkormányzatok hitel felvételének lehetőségei 2012. január 1-én 
jelentősen megváltoztak, a jogszabályok azóta is érvényben vannak. Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, 10. §. (1) bekezdése szerint: Az 
önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel 
– érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. 
(2) A Kormány hozzájárulása nélkül lehetséges: 
a) a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől 
megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló 
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, 
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b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett 
reorganizációs hitelre, 
c) a likvid hitelre vonatkozó, valamint 
 (3) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet 
futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját 
bevételeinek 50 %-át. 
A tervezet számol hitel felvétellel. 
 
 
II. A helyi önkormányzathoz rendelt önállóan működő költségvetési intézmény: Apaji 
Pitypang Óvoda 
 
Intézményi működési bevételek: nem tartalmaz a tervezet, mert az étkeztetés bevétele az 
önkormányzati bevételek között szerepel, ahogy a kiadása is. 
 
 
Kiadások 
 
A Apaj Község Önkormányzatának, mint működtetőnek a feladata, hogy biztosítsa az 
ingatlanok rendeltetésének megfelelő, hatályos előírások szerinti üzemeltetését, 
karbantartását. A működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat köteles 
viselni, gondoskodni kell a vagyonvédelemről. Az önkormányzat feladata továbbá az 
épületek állagmegóvása. 
A személyi juttatás és járulék előirányzat tervezésénél a dolgozók minimálbér növekedését, 
garantált illetmény növelését, valamint a kategóriát lépő dolgozók illetménynövekedését 
vesszük figyelembe. 
 
 
A 2017. évi költségvetési rendelet tervezetben a költségvetési szerveknél dolgozó 
köztisztviselők éves cafetéria juttatása 200.000 Ft-tal került betervezésre.  
Minden dolgozó számára tartalmaz a költségvetés havi 1.000 Ft bankszámla-költség térítést. 
A bértervezés a képviselőtestület döntéseinek, és a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
történt a polgármesteri költségtérítést is. 
 

A 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 225/H pontja alapján a 
képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott 
időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg 
a polgármestert megillető illetmény vagy tiszteletdíj hat havi összegét. 

Ennek formáját, szempontrendszereit a képviselőtestületnek kell megalkotni határozat 
formájában. 
 
 
Az óvodapedagógusok esetében 2016. szeptember 1-től a költségvetési törvény a 
köznevelési törvényben felsorolt kötelező alkalmazotti és pedagógus létszámot 
finanszírozza: 2,8 fő pedagógus, ebből 1 fő óvodavezető, 1 óvónő, valamint 3,7 fő kisegítő 2 
fő dajka, 1 fő konyhai dolgozó. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. évi költségvetési tervezetet elfogadni 
szíveskedjenek! 
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A napirendi ponthoz más hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 

/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt előterjesztésnek 
és az egyeztetéseknek megfelelően elfogadja az önkormányzat 
költségvetésének tervezetét. 

Utasítja a pénzügyi vezetőt, hogy a 2017.évi költségvetést ennek megfelelően 
készítse el.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

14/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt előterjesztésnek 
és az egyeztetéseknek megfelelően elfogadja az önkormányzat 
költségvetésének tervezetét. 

Utasítja a pénzügyi vezetőt, hogy a 2017.évi költségvetést ennek megfelelően 
készítse el.  
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 
13.) Egyesületi beszámolók 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 
Novák Pál polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a kiküldött egyesületi 
beszámolókat - amennyiben nincs kifogásuk ellenük - fogadják el. 
 
 
A napirendi ponthoz más hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat 
 

/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tavaszváró 
Nyugdíjas Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
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/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Apaji 
Pitypang Óvoda Gyermekeiért Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 
/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Apaji 
polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szikvirág 
Egyesület Apaj Kulturális Életéért 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
 
19/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az RC OFF-
ROAD Autómodellező Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
elfogadja. 

 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 
 

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

15/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tavaszváró 
Nyugdíjas Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 
 

16/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Apaji 
Pitypang Óvoda Gyermekeiért Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
 

 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 
 
 

17/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Apaji 
polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 
 

18/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szikvirág 
Egyesület Apaj Kulturális Életéért 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
elfogadja. 
 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

19/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az RC OFF-
ROAD Autómodellező Egyesület 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
elfogadja. 

 
 

Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: azonnal 

 
 
 
14.) Apaj Község Önkormányzatának 2017. évi munkaterv elfogadása 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
 
Novák Pál polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, a 2017. évi munkatervéről, 
és kéri annak elfogadását az előzetesen kiküldött munkaterv szerint. Változás a korábbi 
munkatervekhez képest annyi, hogy a csütörtöki napról szerdára átkerültek az ülésezési 
napok a jegyzői munkarend figyelembe vétele miatt. 
 
A napirendi ponthoz más hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 

/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét a 
határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 
Melléklet csatolva 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

20/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évi munkatervét a 
határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 
Melléklet csatolva 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 
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15.) Egyebek 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester az óvoda nyári zárva tartásával kapcsolatos kiküldött anyag 
szerint, 2017.július 17- augusztus 20-ig tart zárva az óvoda, ami idő alatt természetesen az 
óvodai nagytakarítást elvégzik az ottani dolgozók. A tavaszi és téli szünetet igazítjuk az 
iskolai zárva tartáshoz, azzal a kitétellel, hogy az óvoda nincs automatikusan zárva, igény 
esetén - megfelelő gyermek létszám - nyitva tart. A decemberi két ünnep között nincs nyitva 
az óvoda. 
 
A napirendi ponthoz más hozzászólás, és javaslat nem volt – Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. 
 

/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apaji Pitypang Óvoda 
nyári zárva tartását 2017. július 17- augusztus 20-ig jóváhagyja. 
A tavaszi és téli zárva tartást az Apaji Általános iskola szünetével megegyező 
időpontokban tartja. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem – egyhangú szavazással meghozta a következő 
határozatot: 
 

21/2017.(I.26.) Képviselő-testületi határozat 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Apaji Pitypang Óvoda 
nyári zárva tartását 2017.július 17.- augusztus 20.-ig jóváhagyja. 
A tavaszi és téli zárva tartást az Apaji Általános iskola szünetével megegyező 
időpontokban tartja. 
 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 

 
 
Novák Pál polgármester van-e még valakinek kérdése vagy hozzászólása? 
 
 
A testületi ülésen több napirend, illetve hozzászólás nem volt Novák Pál polgármester az 
ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Novák Pál Molnár Ferencné 
 polgármester képviselő-jegyzőkönyvi hitelesítő 
 
 
 

Együd Bertalan 
jegyző 


