„Verba volant,
scripta manent.”

2012. december

Apaj község önkormányzatának időszakos kiadványa.

KARÁCSONYT VÁRVA

Községi Ünnepély a Kultúrházban
és
Adventi Istentisztelet

Új
Esztendőt.
Vigyázzanak
egymásra, óvják szeretteiket és
értékeiket.
………………………………...N.P.

___________________
Arzénmentes víz Apajon

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

Az idei karácsony nagyon sok
változást hozott el a település
életében,
amelyekről
természetesen olvashat a kedves
olvasó a következő oldalakon, de
mindenek előtt az ünnepről
szeretnék szólni.
December 21-én a
Kultúrházban
délelőtt
tartotta
a
községi
ünnepséget az Arany János
Általános Iskola.
A terem megtelt iskolás, óvodás
gyerekekkel,
szülőkkel
és
nagyszülőkkel. Kedves műsorral
készültek az iskolás gyermekek
versekkel
melengették
fel
lelkünket.
December 23-án Adventi
Istentisztelet
Advent utolsó vasárnapján tartja
Apajon a karácsonyi ünnepséget
a Református gyülekezet, és
engedjék
meg,
hogy
az
ökumenikus
ünnepségre
mindenkit szeretettel invitáljak.
Az ünnepség délután 3 órakor
kezdődik.
Apaj község önkormányzatának
dolgozói, a képviselő testület
tagjai és Novák Pál polgármester
ezúton kíván minden apaji
polgárnak
Békés
és
áldott
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog

Sikeresen zárult a beruházás
2012. december 14.

www.apaj.hu

Az EU-s direktíva 0,01 mg/L
arzéntartalom határértéket határoz
meg ivóvizek esetében. Az ANTSZ
szerint hazánkban több mint 450
települést
érint
a
probléma,
amelynek feloldására 2013. január
1-ig kapott haladékot Magyarország.
A rendszert üzemeltető Bácsvíz Zrt.
a
sikeres
projektmegvalósítás
eredményeként 2012. november 28án üzemeltetésbe vette az elkészült
új ivóvíz rendszert, melyen keresztül
a
község
fogyasztói
részére
megkezdte
a
határértékeknek
megfelelő
minőségű
ivóvíz
szolgáltatását, idő előtt teljesítve az
uniós előírásokat. A fejlesztést a
kivitelező, a Nexus-Ép Kft. 8 hónap
alatt valósította meg.

Az Új Széchenyi Terv keretében
(KEOP-1.3.0/09-11-2011-0042)
befejeződött a Kunszentmiklós –
Apaj
vízellátó
távvezeték
megépítése, amely Apaj Község
vízminőségének
javítását
szolgálja. A 8 768 m hosszú, 160
milliméter átmérőjű KPE cső
november végétől biztosítja Apaj
község közigazgatási területén
élő
lakosság
egészséges
ivóvízzel való ellátását.
Novák Pál, Apaj polgármestere a
2012. december 13-ai ünnepélyes
Elkészült Apaj Község vízminősé- projektzáró rendezvényen elmondta,
gének javítását szolgáló 8 768 m hogy különösen büszke a rekordidő
hosszú, 160 milliméter átmérőjű, alatt elkészült, minőségi munkára,
178,2 m3/nap kapacitású vízellátó amit többéves előkészítés után
távvezeték megépítése. Az európai sokak
összefogásával
tudtak
uniós pályázati forrásból finanszí- megvalósítani, sőt, az Önkormányrozott
fejlesztési
munkáltok zat sikeres pályázat révén még a
eredményeként
hosszú
távon szükséges önerőt is biztosítani tudta
biztosított 1252 fő számára az a BM önerőalap pályázatán keegészséges, vezetékes ivóvíz, a resztül. Megköszönte a lakosság
megépült
hálózathoz
pedig
a türelmét és jelezte, az érintett
nyomvonal mentén elhelyezkedő települések közül elsőként Apajon
környékbeli tanyák is csatlakozni valósulhatott meg a tiszta víz
tudtak. A fejlesztési munkálatokat program.
az indokolta, hogy az eddig ivóvíz
forrásként szolgáló kút vize a Pánczél
Károly,
a
térség
201/2001.
(X.
25.)
Kormány- Országgyűlési
képviselője
rendeletben meghatározott, egész- kiemelte a víz, az ivóvíz egyre
ségügyi
határértékeken
felüli nagyobb jelentőségét, gratulált a
arzéntartalommal rendelkezett. Apaj tényleg sikeres és példaértékű
községben 2,2 szeres arzéntartalmat projekthez.
Hangsúlyozta,
hogy
mutattak ki a mérések.
képviselőként, honatyaként is jó
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ilyen beruházások eredményét látni,
a lakosság minél szélesebb rétegei
körében
ilyen,
érezhető
eredményekkel számolni. De ehhez
kellett a közösség összefogása is, a
település
összetartó
ereje
is,
amelyben
Apaj
most
példával
szolgált.
A
jövőben
az
apaji
ivóvíz
szolgáltatást biztosító Bácsvíz Zrt.
vezérigazgatója
Kurdi
Viktor
elmondta, örömmel vettek részt a
település
lakosságának
életkörülményeit javító projektben.
Jelezte, ahogy eddig sok-sok más
településen is, a 0-24 órában
biztosított
kiváló
minőségű
vezetékes
ivóvízellátás
innentől
természetes része lesz a település
mindennapjainak is, a kincset érő
egészséges ivóvízzel.
A
projekt
sikeres
befejezését
szimbolizáló csapot a település
polgármestere, Novák Pál adta át a

kivitelező,
Nexus-Ép
Kft.
igazgatójának,
Gaál
Editnek,
amivel
a
ceremónia
végén
képletesen, közösen nyitották meg,
indították el a rendszert.
Műszaki adatok:
Az 1252 főt (Apaj teljes lakosságát)
érintő
beruházás
előkészítése
mintegy öt éven keresztül zajlott, a
2011 őszén benyújtott pályázati
anyag végül 2012. március 26-án
pozitív elbírálásban részesült. Ezt
követően a támogatási szerződés
megkötésére 2012. április 25-én
került sor. A projekt tervezett
megvalósítási időszaka 2012. május
02-től – 2013. május 30-ig tart,
mely keretein belül a kivitelezés
időtartamát 2012. 07. 17 és 2013.
02. 28. közé tervezték.
A 213,3 millió forint értékű projekt
90%-ban
Európai
Uniós
támogatásból
valósult
meg.
A
beruházáshoz szükséges önerő 10%
finanszírozását az EU/BM önerő alap

pályázatán
nyerte
el
az
Önkormányzat, így a beruházás
100%-os finanszírozottságú lett.
Az önerő alap pályázatról való
döntés
megszületéséig,
és
a
pénzforrás
megérkezéséig,
köszönhetően
az
vízhálózatot
üzemeltető BácsVíz Zrt. és az
önkormányzat
között
kialakult
sikeres kapcsolatnak, a BácsVíz Zrt.
üzemeltetői kölcsön keretében az
önkormányzat
rendelkezésére
bocsájtotta
a
beruházáshoz
szükséges teljes önerőt a beruházás
felgyorsításához.
A munkálatok során egy majd 9
kilométer (8768 méter) hosszú D
160 KPE 178,2 m3/nap kapacitású
ivóvíz távvezetéket fektettek le a
szakemberek Kunszentmiklós-Apaj
szakaszon,
s
mintegy
120
facsemetét telepítettek le a kivágott
fák helyett.
Novák Pál polgármester
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KÖSZÖNET DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGNEK
Talán meglepő a cím és nem is
érthető első olvasatra, mit is akar
ezzel az apaji polgármester mondani.
Valóban magyarázatra szorul, mimiért történik, de fontos leszögeznem
már az elején, nem elköszönni vagy
elbúcsúzni szeretne Apaj község,
hanem megköszönni nagyon sok
mindent. De haladjunk kronológiai
sorrendben:
2007-es esztendőben Apaj község
jegyzői
álláshelyét
helyettesítő
jegyzőként a dömsödi jegyző, Dr.
Vörös Andrea látta el, s mivel a
munkakapcsolat egyre szélesebb lett
a dömsödi hivatal többi dolgozójával
együtt,
körvonalazódott
egy
körjegyzőség kialakítása.
2008. január 1-ére datálhatjuk a
Dömsöd – Apaj körjegyzőség alapító
okiratát, melyet Bencze István
polgármester
Úrral
írtunk
alá
ünnepélyes keretek között. Négy
esztendő telt el ebben a működési
formában és nagyon sok sikeres
projektben dolgozhattunk együtt.
Természetesen minden dömsödi
hivatali dolgozó segítette munkánkat,
ünnepeltünk együtt köztisztviselői
napot, és örültünk egymás pályázati
sikereinek. Nehéz pillanataink is
voltak, a költségvetés készítés
időszaka mindkét hivatalt leterhelte, s
hiába reméltük, hogy jövőre majd

könnyebb
lesz,
mindig
csak
nehezebb lett a feladat a szigorú
megszorítások miatt. De ne csak a
hivatalról beszéljek (írjak), mert a
közös munka nem merült ki ennyiben.
Létrejöttek 2008 augusztusában az
Általános iskolai és az Óvodai
Intézményi
társulások,
melyek
nagyban
segítették
mindkét
települést. Apajnak létkérdés volt,
hogy megtarthassa a felső tagozatot
az
általános
iskolában,
és
Dömsödnek is plusz normatívát
jelenthetett. Ekkorra már minden
lehetséges szálon összekapcsolódott
a két település élete, miközben a két
testület önállóan dönthetett minden
kérdésben, egymás munkáját soha
nem akadályoztuk.
2012-ben már minden a bevált
kerékvágásban haladt, amikor a
kormányzat
egy
teljesen
új
közigazgatási rendszer felállítását
mondta ki. Magyaroroszág helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. a járások felállításáról
rendelkezik, mely szerint újra kialakult
a ráckevei járás. A Ráckevei Járás
megalakulásáról szóló megállapodást
Apaj község az elsők között írta alá.
A 2012. évi CCIV. költségvetési
törvény a hivatalok kialakításáról,
dolgozói keretszámokról rendelkezik.
Ez a törvény mindennél komolyabban
érintette Apaj községet, hiszen a

település önállósága, Hivatalának
megtartása is megkérdőjeleződött.
Sajnos azt kell mondanom, hogy a
nagyközségek és községek (nagy
település
és
kis
település)
körjegyzőségeit nem támogatja a
kormányzat, ez a „felállás” azt
jelentené,
hogy
minden
vitás
kérdésben a nagy település döntése
a meghatározó.
Az azonos méretű kistelepülések
(3000 fő alatti lakosságlétszám alatt)
viszont
kedvezőbb
feltételekkel
hozhatnak létre közös hivatalt.
Erről a következő cikkünkben írunk
bővebben, de amint az látható más
formát kellett keresnünk. Erről
természetesen
Bencze
István
polgármesterúrral is tárgyaltunk, és
egyetértett Velem abban, hogy
mindenki a saját településének az
érdekeit kell, hogy képviselje és a
lehető legjobb helyzetbe kell hoznia
azt. Így a körjegyzőség mely a
törvény szerint is megszüntetésre
kerül, nem él tovább 2012. december
31-től. Apaj község nem hozhat létre
önálló hivatalt, neki járáson belül
maximum
1
települési
határ
átlépésével új közös hivatalt kell
létrehoznia.
Fentiek szerint ez a fajta hivatali
kapcsolat
megszűnik
Dömsöd
Nagyközséggel.
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Ezért hát a köszönet és hála minden
dömsödi
lakosnak,
minden
támogatónak,
Bencze
István
polgármester Úrnak, Dr, Bencze
Zoltán körjegyző úrnak, Zsoldos

Gáborné
Gazdasági
vezető
asszonynak, minden hivatali és
Önkormányzati dolgozónak és nem
utolsó sorban Dömsöd Nagyközség
képviselő
testületének.
Külön

köszönet a Gróf Széchenyi István
Általános Iskola vezetőségének és
tantestületének a közös évekért, és a
közös munkáért.
Novák Pál polgármester

APAJ-ÁPORKA KÖZÖS HIVATAL ALAPÍTÁSA
Ahogy a korábbi cikkemben már írtam A 2000 fő alatti
települések nem alakíthatnak önálló hivatalt, ezért Apaj
község az Áporka községnek szavazott bizalmat. A
kapcsolatok kiépítése már 2012 tavaszán megkezdődtek,
és a két testület már kétszer össze is ült egy vacsora
mellett, hogy egymással megismerkedjen, egymás
munkájáról tájékozódjon. Azt gondolom, hogy korrekt,
megbízható partnert nyert meg községünk, és Áporkával
egy szilárd alapokra felépített közös hivatalt alakíthatunk
ki. Az együttműködés alapja az egyenlőség elve.

jönnie ügyeik intézéséhez, s mivel a két település szinte
teljesen azonos létszámmal rendelkezik lakossági
szinten, így a jegyző mindkét településen azonos időt tölt
el. Apaj községben a jegyző ügyfélfogadási ideje minden
hétfőn 8-16 óráig tart majd.

Áporka község képviselő-testülete bizalmat szavazott
nekünk. Az áporkai székhellyel működő Apaj-Áporka
Közös Önkormányzati Hivatalnak jegyzője Breinikné dr.
Kara Andrea lesz, míg a pénzügyi vezetői tisztséget
Devecsai Jánosné fogja ellátni.
Az apaji Hivatalban dolgozó köztisztviselők továbbra is
fogadják az apaji polgárokat, az ügyfeleknek nem kell
Áporkára utazni és az áporkaiaknak sem kell Apajra

A két képviselő testület, Dr. Bencze Zoltán és Beinikné
dr. Kara Andrea jegyzők, valamint Dr. Kovács Tibor és
Novák Pál polgármesterek ezúton kívánnak áldott békés
karácsonyt és Boldog Új Esztendőt Apaj és Áporka
község lakosságának.
……………………………………………………Novák Pál

Dr. Kovács Tibor polgármester és Novák Pál
polgármester 2012. december 5-én (szerdán) 18. 30
órakor írta alá a közös hivatalalapító okiratát Apaj
községben az első közös testületi ülésen.

_____________________________________________________________________________________________

Az új köznevelési törvény értelmében
a
3000
fő
alatti
települések
önkormányzata nem dönthettek az
általános iskoláik megtartásáról. Az
intézmények fenntartói feladatát az
állam veszi át. Ennek a törvénynek az
értelmében az Arany János Általános
Iskola Apajon állami fenntartásba
kerül át 2013. január 1-től. Az
Országgyűlés
által
elfogadott
jogszabály alapján az oktatási

intézmények január 1-jén kerülnek
állami fenntartásba, úgy, hogy
beolvadnak
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központba.
Marekné Pintér Aranka, az intézmény
megbízott elnöke elmondta: meg
kívánják
őrizni
a
rendszer
sokszínűségét. A ráckevei tankörzet
vezetője Nagy Zsuzsanna vezetése
alá kerül a mi iskolánk is, így
pedagógusaink munkáltatója is a

Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
lesz.
Tárgyalásokat
folytattam a tankerület vezetőjével,
aki arról biztosított, hogy a 2013614es tanévben is lesz felső tagozatunk,
de ehhez áldozatot kell nekünk is
hozni. Az iskola vegyes tüzelését
továbbra is nekünk kell fenntartani, ez
tartozik
vállalásaink
közé.
Az
intézményben
dolgozó
technikai
dolgozók
is
átkerültek
az
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önkormányzati állományból az iskolai
dolgozók állományába. Sajnos azzal,
hogy az iskola fenntartását átvállalja
az állam, az önkormányzatnak jutó
normatívákat is lecsökkenti. Azaz
nem több pénzünk marad, hanem
attól tartunk, hogy kevesebb marad
mint eddig, de a cél továbbra is az
marad, hogy amíg lehet megtartsuk
az iskolát. ……………………..N.P.
______________________________

Apaji futóverseny

szurkolóknak. Természetesen a diákok
2. Kovács Márk, Kobella Adrián,
részére a legnagyobb örömet az okozta, Túróczi Szabolcs
hogy végre a pedagógusokat is futni és
3. Horváth Gyula, Barna László,
küzdeni látták.
Gecse Zsófia
4. Soós Máté, Patai Tibor, Soós
Bence
5-6. osztály
1. Gajdácsi Nikolett, Hriazik
Bettina, Bús Viktória
2. Varga Zsuzsanna, Muzsai
Nikolett, Földváriné Pergel Andrea

A gyönyörű késő nyári időn
felbuzdulva
Október
1-én A
futóverseny
a
megrendezésre került az óvodások, eredményekkel zárult:
iskolások és pedagógusok közötti váltó
Óvodások
futóverseny.
1. Szarka Péter
Az óvodásoknak 60 méteres távot kellet
2. Pál Balázs
teljesíteniük, amit nagyon ügyesen
3. Joó Jázmin Hanna
megoldottak.
1-2. osztály
Az iskolásoknál korosztályokra lett
1. Horváth Zsombor
felosztva a futás. 1-2. osztályos gyerekek
2. Varga Dávid
egyszerre futottak 400 métert. 3.
3. Lazur Péter
osztálytól 8. osztályig 3 x 400 métert
kellett lefutniuk.
1. Soós Anna
2. Németh Tünde
3. Suhajda Barbara

1. Tejfel Péter, Kengyel Attila,
Molnár Péter
2. Németh Sándor, Nagy
következő
Krisztián, Binszki Gergő
3. Barna Csaba, Sárvári Gyula
Martin, Lazur Ferenc
7-8. osztály
1. Nagy Bernadett, Tejfel Tünde,
Varga Katalin
2. Lazur Enikő, Kovács Viktória,
Joó-Rövid Szilvia
3. Hochmanné S. Szilvia, Orosz
Kinga, Novákné Varga Györgyi

1. Novák Pál, Berta Zoltán,
Balogh Csaba
2. Tóth István, Kisjuhász László,
3-4. osztály
Varga
Balázs
1. Király Liza, Szabó Petra, Nagy
3. Czékmán Krisztián, Muzsai
Barbara
Péter,
Gugyella
Gábor
2. Kovács Nóra, Király Panna,
4. Varga Miklós, Varga Norbert,
Endre Anna
3. Győrfi Vivien, Gazdagán Vígh Zoltán
5. Magos Béla, Molnár Richárd,
Barbara, Kisjuhász Éva
Varga Zoltán

A
verseny
nagyon
jó
1. Pap Dávid, Paulik Kristóf,
hangulatban zajlott, köszönhető ez a
Szabó
Patrik
lelkes résztvevőknek és a még lelkesebb

Joó Rövid Szilvia testnevelő
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„IDE KLIKKELJEN MARIKA NÉNI!”

Az Arany János Általános Iskola És Apaj Község Önkormányzata
Számítástechnikai tanfolyamot hírdet felnőttek részére. A képzés 10 alkalommal,
alkalmanként 3-4 órában kerül megszervezésre. A képzés során számítógép
kezelési ismereteket, informatikai alapismereteket, WORD szövegszerkesztési
alapismereteket, EXCEL táblázatkezelési ismereteket, Internet felhasználási
alapismereteket tanulhatnak a résztvevők.
A tanfolyam 2013. január 30-án, szerdán indul 17 órai kezdettel!
Jelentkezni az iskola titkárságán lehet tanítási időben.
A tanfolyam díja 10.000 Ft, melyet az iskola vizesblokkjának felújítására fordítunk.
Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.
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TÁJÉKOZTATÓ APAJ KÖZSÉG ÚJ RENDELETEIRŐL
Bevezető:
Nagyon
szoros
költségvetéssel
kell
nekivágnunk a következő évnek.
A település
fenntartásához kapcsolódó állami finanszírozások
jelentősen lecsökkennek. Ez sajnos megszorításokkal jár
majd, ami azért szükséges, mert az önkormányzatok
2013. január 1.-től hiányt nem tervezhetnek, és hitelt is
csak a Kormány engedélyével vehetnek fel.
A hiány lefaragása – túl azon, hogy nem könnyű feladat –
szinte megrengeti Önkormányzatunk eddig kialakított
takarékos, de stabil működését. Ha nem hozzuk meg a
megfelelő intézkedéseket, akkor elkerülhetetlen a
fizetésképtelenség, amelynek egyenes következménye
egy adósságrendezési eljárás. Valószínű, hogy egy
biztos kirendelése Önkormányzatunkhoz azzal az
eredménnyel
járna,
hogy
az
általunk
hozott
megszorításokhoz képest nagyságrendekkel nagyobb
megszorítást kéne elviselnünk.
Nem pazarló gazdálkodást folytatunk jelenleg is. Erre
egyértelmű bizonyíték az, hogy nincsen, likviditási
problémánk kifizetetlen számláink nem tornyosulnak, az
apróbb likviditási gondunkon kívül minden pénzügyi
kötelezettségünknek eleget teszünk. Nem adósítottuk el
községünket, folyószámla és beruházási hiteleinket
kezelhető szinten tartottuk. Ilyen körülmények között

készítjük elő a jövő esztendőt. A nálunknál nagyobbak
pedig a nagyságrendekkel több adóbevételeikből
viszonylag könnyebben pótolják a kiesett állami
bevételeket. A mi külön balszerencsénk az, hogy Apajon
nincs olyan nagyságú vállalkozói réteg, amely megfizetett
adójával
jelentősebb
szerepet
vállalna
közös
feladatainkból. Csak példaként említem a térségünkből
Áporka települését. Lakóinak száma éppen csak
kevesebb Apajénál. A beszedett helyi adóinak mértéke
viszont sokszorosa a miénknek, pedig nincs annyiszor
több feladatuk, mint nekünk van. Így aztán nem
kényszerül azokra az intézkedésekre, amelyekre mi.
Az említett intézkedéssorozatnak két összetevője van.
Egyik a bevételi oldal, a másik a kiadási. Az előző
jelentős növelése lehetetlen feladat. A telek és ingatlan
adók minimális növelése egy kicsi kis eszköz a hiány
pótlására. Évek óta nem emeltük ezt az adónemet, és
jelezni szeretném, hogy a kivethető maximumnak így is
csak épphogy átlépjük a 20 százalékát.
A kiadási oldalon eddig is maximális takarékoskodást
tartottunk és követeltünk meg az intézményektől is
Ezért az alábbi rendeletmódosításokat szavazta meg
Apaj község képviselő testülete:

Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Az építményadó bevezetéséről szóló 2/1993.(III.30.) rendelet módosításáról
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. § (1) bekezdésének a)
pontja, a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
költségvetésben meghatározott feladatok teljesítése, az önkormányzat önálló gazdálkodási feltételeinek
fokozatos kialakítása érdekében, az igazságos közteherviselés elve alapján megalkotott az építményadóról
szóló 2/1993. (II.30.) számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet
alkotja.
1.§ A rendelet 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.§ (1) Az adó mértéke lakásokra 80-Ft/m2/év, a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre 270-Ft/m2/év.
(2) Magánszemély adóalany a tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek adójából 50%-os
kedvezményben részesül.”
2. § A rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a
2/1993.(III.30.) rendelet 2.§-a hatályát veszti.
A rendelet kihirdetve Apaj Községi Önkormányzat hivatalos épületében 2012. november 30. napján.
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a telekadóról szóló 9/2006. (XII.8.) számú rendelet módosításáról
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. § (1) bekezdésének a) pontja, a
helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a költségvetésben
meghatározott feladatok teljesítése, az önkormányzat önálló gazdálkodási feltételeinek fokozatos kialakítása
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érdekében, az igazságos közteherviselés elve alapján megalkotott a telekadóról szóló 9/2006. (XII.8.) számú
rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja.
1.§ A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.§ (1) Az adó évi mértéke 18-Ft/m2, de az évi telekadó 2000 Ft-nál nem lehet kevesebb.”
2. § A rendelet 2013. január 1-én lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a 9/2006. (XII.8.)
rendelet 7. § (1) bekezdése.

Kihirdetve Apaj Község Önkormányzat épületének hirdetőtábláján 2012. november 30-án.
dr. Bencze Zoltán
körjegyző

_____________________________________________________________________________________________

Mindenképpen beszélnem kell a
közüzemi szolgáltatások árainak
alakulásáról.
A
vízés
csatornadíjak
nem
változnak
2013-ban annak ellenére sem,
hogy jövőre megjelennek a közmű
adók
is.
Nem
így
a
hulladékszállítási díjak. Bencze
István dömsödi polgármester,
társulás
elnöke
elmondta:
Legnagyobb
sajnálatomra,
sajnálatunkra, a térségünkben – a
társulásban
lévő
tizenegy
településen – a szolgáltatói díjak
drasztikusan emelkednek. A közel
háromszoros díjemelés már több
mint egy éve előrelátható volt,
hiszen a térség érdeke miatt olyan
megoldást
kellett
keresnünk,
amely
évtizedekre
valós
megoldást kínál. Nincs más
választásunk,
minta
hogy
elfogadjuk a tényt, de ez szinte
megmagyarázhatatlan
az
embereknek. Akkor is az, ha
elfogadjuk, hogy a 169 település
alkotta
társulás
területének
túlnyomó
többségén
nem
emelkedik a díj, illetve van ahol
csökken. 2014-től hatósági áras
lesz a hulladékkezelési díj is, így
már
most
közelíteni
kell
egymáshoz a teljes Közép-Duna-

Vidék
tagönkormányzatainak
díjtételét. A 169 település 11
régióra osztódik, és ezek közül
csak egy van, ahol szintén olyan
alacsony a díj, mint nálunk. A
másik kilenc kistérségben már
évek óta annyit fizetnek a
hulladékszállítási díjért, amennyit
mi fogunk most. Néhány helyen
még a most elfogadott díjtételnél
is magasabb árakon foglalkoztak a
szolgáltatók, ott most némileg
csökkennek a díjak. Kőkemény
alkuk után, tényleg nagyon
nyomott áron tartottuk a szállítási
és lerakási díjak, ezt – velem
együtt – mindenki természetesnek
vette, de most kicsit ennek isszuk
a levét a nagyon nagy emeléssel.
Csak egy példát az eddigi
árainkról. A dányi polgármester
asszony elmondta, hogy az a
lerakói díj, amelyet mi most
emeltünk 7.500 forint/tonnára, a
gödöllői lerakóban jelenleg 20.000
forint/tonna. Reményeim szerint
az elfogadott díjak még nem
véglegesek, mert polgármester
társaimmal azon dolgozunk, hogy
a külső beszállítóktól, a lerakó
kezelőjétől kapott bevétel minél
nagyobb hányadát fordíthassuk a

térség
lakóinak
tehermentesítésére.
Szorosan az előzőekhez tartozik,
hogy ez év december 31-ével lejár
a Bio-Pannónia Kft. szerződése.
Január 1-jétől a Közép-DunaVidéke
Hulladékgazdálkodási
Társulás
által
lefolytatott
közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevői közül a Dunanett Kft.
szolgáltathat nálunk. A következő
év első napjától ők fogják
elszállítani a térségünk tizenegy
településéről a hulladékot. Biztos
vagyok abban, hogy az átmenet
zökkenőmentes lesz, és bízom
abban is, hogy az új szolgáltatónál
ki tudjuk szűrni azokat a
problémákat, elsősorban nyilvántartási problémákat, amelyek
eddig rendszeresen jelentkeztek.
Már küldtem volna az anyagot a
nyomdába, amikor kaptam a hírt,
hogy a Parlament által elfogadott
új hulladékgazdálkodási törvény
lehet, hogy átírja az előző, a 2013as évi díjtételekre vonatkozó
fejezetet. Magyarán szólva még
semmi sem biztos a jövő évi
díjtételekkel kapcsolatban.
…………………………Novák Pál
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ANYAKÖNYVI HÍREK
2012.07.12. és 2012. 12. 21.
között

Házasságot kötött:
Simon Ferenc Krisztián &
Szebellédi Anikó Csilla
*
Turán Gábor & Szőts Katalin
Addig is, amíg tényleg bekövetkezik
készülhetünk a maratoni vetélkedőre!
APAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA AZ APAJON
BEJEGYZETT EGYESÜLETEK SZÁMÁRA

24 ÓRÁS
VETÉLKEDŐT RENDEZ 2013. március 2-ÁN.
A VETÉLKEDŐN CSAK EGYESÜLETEK INDULHATNAK
EGYESÜLETI TAGOKKAL.
Minden egyesület egy 12+3 fős csapattal nevezhet.
A vetélkedőn KVÍZ , ÜGYESSÉGI, és
„MEGLEPŐDEMULATSÁGOS” feladatokat kell megoldania a
versenyzőknek!

A GYÖZTES EGYESÜLET
100.000 Ft-tal lesz gazdagabb!

Születtek:
Gugyela Jázmin Lejla
2012. 07. 29.
Varga Csaba
2012. 11. 15.
Gratulálunk a boldog Szülőknek!
Kedves leendő szülők! Ha szeretnék,
hogy gyermekük fotója az újságba
kerüljön, akkor az újszülöttről az
info@apaj.hu címre küldjék el!

Elhunytak:
Nagy Kálmán
Herczeg Sándor Ferencné szül.:
Nagy Julianna
Huszár Istvánné szül.: Szimilkó
Erzsébet
Domin Kálmán
Részvét a családoknak!

Apaj község Hivatalának ügyfélfogadási rendje:
Napok
hétfő:
Kedd:
szerda:
Csütörtök:
péntek:

Időpont
8.00 órától 16.00 óráig
szünetel
8.00órától 17.00 óráig
szünetel
szünetel

Ügyfélfogadási terület
Minden igazgatási ág
Minden igazgatási ág
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