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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült, Apaj Község Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott testületi 
üléséről. 
 
Ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme 
 2345. Apaj, Fő tér 2. 
 
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Feith István alpolgármester, Bán Péter képviselő, 
Gábor László képviselő, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Turán Gábor képviselő, 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző és Devecsai Jánosné pénzügyi vezető. 
 
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület tagjai közül 6 fő van jelen egy képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt 
igazoltan van távol, a testület határozatképes.  
A napirendi pontokat a meghívóban meghatározott pontok szerint tárgyalják, de az 
egyebeknél kiegészítést szeretne tenni. Apaj Község térfigyelő kamera rendszer pályázat 
benyújtására javaslat. 
 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot. 

 
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. 

 
30/2013. (IV.25.) Kt.számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint határozza meg:  
 
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
2. Javaslat Apaj Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
beszámoló (zárszámadás) megvitatására 
3. Javaslat a 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalására 
4. Javaslat Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az állatok 
tartásáról szóló 9/2003. (10.01.) önkormányzati rendelet módosítására 
5. Javaslat Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 
Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
6. Javaslat a 2012. évi közbeszerzésekről szóló éves összesített összegzés 
elfogadására 
7. Egyebek: 
7.1.Térfigyelő kamera rendszer kialakítására pályázat benyújtása 
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: azonnal 

 
 

1.Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
 
Novák Pál polgármester: Itt a legfontosabb intézkedések között a belvízről szóló 
tájékoztatást tartja megemlítendőnek. Sajnos a víz nem tudott elfolyni. A játszótér volt a 
legkritikusabb.    Április 8-án II. belvízvédelmi készültség elrendelése megtörtént. Erről írásos 
tájékoztatást küldtek minden érintett szervezet részére. Napi jelentések készültek, így 
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folyamatosan tájékoztatták őket. Költség szempontjából 300 e Ft-ot jelentett az 
önkormányzatnak. Az ebr42 rendszeren a vis maior pályázatot rögtön be is nyújtottuk Irénke 
segítségével. Költséget az üzemanyag beszerzés jelentett, saját állománnyal oldottuk meg a 
védekezést, erre nem kértünk embert. 
Átemelő segítségével a Kinizsi utca mentesítve lett. A víz elszivárgása miatt szerencsésnek 
vélte a helyzetet. Ismertette, hogy a jövő héten érkeznek a KDV szakemberei, a 
katasztrófavédelem már helyszínelt, a védekezés szükségessége alátámasztott. 
 
Másik probléma: a belvíz kapcsán a Latinka Sándor utcában a csatorna-helyzet, 3 gyűjtő 
érkezik  1 aknába a Latinkába, három utcából. 
Hétvégén az akna megsüllyedt kb. 8 cm-t, majd hétfőre 50 cm-t. Az aszfalt beszakadásról 
megállapításra került, hogy az egész aszfalt hibogott, ekkor lezáratta az utat. A problémával 
megkereste a gesztor önkormányzatot, Ráckevét A csatorna beruházási szerződés szerint 
20 év garanciát vállalt a fővállalkozó. Megkeresték a fővállalkozó Pentát, aki egyenlőre úgy 
tűnik, vállalja a javítást.  Megkezdték a vákumozást a Pentával. Tisztázta velük, hogy ez az 
út, pályázati pénzből készült, ezért ezt a problémát a pályázatot irányító hatóság felé írásban 
is jelezte, melyet a Pro-Regió tudomásul vett, egyben kérik a folyamatos tájékoztatást.  
 
A MÁV-val aláírt szerződésről is tájékoztatni szeretne. Az ivóvíz átvezetés miatt sor került a 
szerződéskötésre. A MÁV a vasútállomáson lévő lakásokhoz vizet szeretne átvinni, az 
engedélyt kiadták. Két év harcába került az önkormányzatnak.  
 
Megkezdték a zöldpark munkákat az április 15-20 között, a föld napja alkalmából szoktuk 
kezdeni a fűnyírást. A költségvetésben nem terveztük, de a virágokat megvettük.  
A bűzös kultúrház vizes blokk átalakítást megkezdték, a jövő héten a burkolásokat végzik.  
Új kézmosók és piszoár kerül a Kultúrba. Erre azért volt szükség, mert a betonban olyan 
csövek is vannak, melyek már tönkre mentek, és átengedték a vizet a betonba, ebből eredt a 
rettenetes bűz.  
 
A jegyzői pályázat kihirdetésre került, amit Áporka polgármesterével közösen alakítottak ki. 
Eddig két pályázat érkezett be,  budapesti címmel rendelkeznek a pályázók. Egy érdeklődő 
személyesen kereste fel és fel fogja keresni Áporka polgármesterét is.  
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? 
 
 Novák Pál polgármester egyéb kérdés nem lévén, szavazásra tette fel a beszámoló 
elfogadására irányuló határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött: 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
 

 
31/2013. (IV.25.) Kt.számú  
Határozat 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között eltelt 
időszakban megtett polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: azonnal 
 
 

2. Javaslat Apaj Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló beszámoló 
(zárszámadás) megvitatására 
 
Novák Pál polgármester Szeretné megkérni Irénkét, hogy amennyiben kérdés van, úgy 
nyújtson segítséget a Képviselő-testületnek. 
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Gábor László Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolta az 
elfogadást. 
 
Novák Pál polgármester Ezek már többször áttárgyalt számok. Jegyző Asszony szeretné 
kiegészíteni?  
 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző ismétli, hogy rendelet formájában kell elfogadni ápr. 30-
ig. 
 
Novák Pál polgármester kérdezi a Képviselő-testülettől, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, azt 
elfogadja. 
 
 
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
 

Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról 
(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 

 
 
3. Javaslat a 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalására 
 
Novák Pál polgármester Elmondja, hogy jogszabályi előírás miatt kellett elkészíteni a 
koncepciót. Véleménye szerint az év elején még nem tudható, hogy milyen lesz a teljesülés, 
sarokszámokat szintén nem ismerünk. Ezért  sablonszövegnek érzi az előterjesztést. 
A kiküldött anyaghoz képest vannak benne változások megkéri a Jegyző asszonyt, hogy 
mondja el mik ezek. 
 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző: a módosítás abban áll, hogy az apaji SZMSZ-ben a 
Képviselő-testület döntött Pénzügyi Bizottság létrehozásáról, ezért annak véleménye 
szükséges erről az anyagról is. 
 
Gábor László Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő: A Pénzügyi Bizottság javasolja a 
koncepció elfogadását. 
 
Novák Pál polgármester szavazásra teszi fel a 2014. évi koncepció tervezetét. 
 
 (Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött: 
 

32/2013. (IV.25.) Kt.számú  
Határozat 
2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. 
évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - 
az alábbiak szerint elfogadja: 
I/ 

1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása 
nélküli – egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A 
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költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly 
megteremtése.  
 

2. Az önkormányzat hitelt – likvid hitel kivételével - 2014. évben nem vesz fel.  
 

3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének - 

a takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.   

 

4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati 
feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben 
akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját 
bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása 
a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 
 

5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes 
önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 
 

6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, 

melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki.  
 

7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és kihasználása. A 

költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati 

önrészeket. 

 

8. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési 
kiadásra nem csoportosíthatók át.  
 

9. Újabb beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell 
venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül 
szolgáló bevételek realizálását. 
 

10.  Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a 
következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.     
 

11. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. ( étkeztetés, bérleti díjak 

stb.) 
 

12. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi 
juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, 
ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) 
meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell 
juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani 
kell a tervezés során.   
 

13. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, 
megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.  
 
II/ A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor 
a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe.  
 

Felelős: Képviselő-testület, jegyző  
Határidő: 2014. évi költségvetés készítés 
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4.Javaslat Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az állatok tartásáról 
szóló 9/2003. (10.01.) önkormányzati rendelete módosítására 
 
 
Novák Pál polgármester előzetesen annyit szeretne mondani, hogy a helyi rendelet az 
általános jogszabályokhoz képest kicsit szigorúbb volt. Meglátása szerint ezt korábban is 
módosítani lehetett volna. Nem keletkezett korábban jogi esemény, ami miatt ez gondot 
okozott volna. Ismerteti, hogy a jegyző asszony már januárban jelezte a módosítás 
szükségességét. Felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére. 
 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző ismerteti, hogy a rendelet módosításának elsődleges 
oka az alkotmánybíróság azon határozata, mely szerint a kedvtelésből tartott állatok tartása, 
engedélyezésük, és a tartható állatok számának korlátozása, azaz a kutyák, macskák 
tartása és engedélyezése nem szabályozhatók a helyi önkormányzat rendeletében. 
Az  alkotmánybíróság döntése alapján ezen rendelkezések hatályon kívül helyezése 
indokolt. 
A rendelet áttekintésekor tapasztalta továbbá, hogy szabálysértési tényállás maradt a 
rendeletben, melyre vonatkozóan ismerteti, hogy a magasabb szintű jogszabály szerint helyi 
önkormányzat szabálysértési tényállást nem állapíthat meg. Véleménye az, hogy a 2012. 
októberi rendelet módosításakor tévedésből maradhatott benne a szabálysértési tényállás. 
Ennek hatályon kívül helyezése indokolt. 
Tartalmaz továbbá a helyi rendelet a veszélyes állatok tartására vonatkozóan is előírásokat, 
mely szintén jogszabályba ütköző. Magasabb szintű jogszabály leszabályozza ezt a 
kérdéskört is, így ezeket hatályon kívül kell helyezni. Célja a módosításnak, hogy ne legyen 
ütközés a magasabb szintű jogszabályi előírásokkal, rendelkezésekkel.  
Az előterjesztés mellékletét képező tervezetben új kötelezettségként javasolja beépíteni a 
gazdátlan kóbor ebek befogadásáról gyepmesterrel kötött szerződés követelményét, melyről 
mint kötelező feladatról,  az önkormányzat gondoskodik.  
 
Novák Pál polgármester felvetése, hogy a kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatban, azok 
tartására vonatkozó magasabb szintű jogszabály, törvény hivatkozásként kerüljön be a helyi 
rendeletbe.  Arra lehetőséget tudunk biztosítani a honlapon, hogy ezekről a rendelkezésekről 
tájékoztassuk a lakosokat.  
Kéri továbbá annak megfontolását, hogy a gyepmesteri feladatellátás ne jelenjen meg a helyi 
rendeletben. Úgyis kötelező feladat, sajnos forrást nem biztosít hozzá az Állam. 
Elmondja további kiegészítésként, hogy a helyi rendezési terv tartalmazza az állattartó 
épületek elhelyezésének szabályait, így ez egyfajta kötelezésként megjelenik. 
És amit még nagyon fontosnak tart: a Jegyzőnél írásban kell bejelenteni, ha bárkinek 
bármilyen állattartási problémája van. Le kell írni, hogy ki mit mikor és hol tapasztalt, s az 
mennyiben zavarja. Mert az nem működik, hogy a polgármestert az utcán megállítjuk, és 
elmondjuk neki, hogy mivel van bajunk. 
Az írásbeli jelzésre, bejelentésre a megfelelő eljárás megindítható. 
 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző elfogadja azt a módosító javaslatot, hogy a gyepmesteri 
tevékenység ne kerüljön bele a rendeletbe, és egyetért azzal, hogy a kedvtelésből tartott 
állatokkal kapcsolatos magasabb szintű jogszabály meghivatkozása megtörténjék.  
 
Novák Pál polgármester kérdezi a Képviselő-testülettől, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
 
Kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki a rendelet-tervezetben foglaltakkal, az imént 
elhangzott módosító javaslatokkal együtt, egyetért. 
 
 
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással megalkotta a 
következő rendeletet: 
 
 



 

 7 

Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete 

az állatok tartásáról szóló 
9/2003.(X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
 

 
5.Javaslat Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 
vagyonáról szóló 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
Novák Pál. Átadja a szót Jegyző Asszonynak. 
 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző ismerteti, hogy a rendelet módosítása egy picit 
megkésett, de szükséges.  

Az Országgyűlés jogalkotási tevékenysége eredményeként született meg többek 
között a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) is, mely 
2012. január 1-jével megváltoztatta a helyi önkormányzatok vagyonára vonatkozó korábbi 
előírásokat is. 
Az új szabályozás alapján felülvizsgálta a Képviselő-testület 4/1994. (X.19.) rendeletét, 
melyet e felülvizsgálat eredményeként hatályon kívül helyezett új rendelet elfogadásával 
egyidejűleg. Ez az Önkormányzat vagyonáról szóló 6/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet.  

A tavaly elfogadott rendelet módosítása azért szükséges, mert a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2012. évi LXXXIV. törvény 2012. június 30-i hatálybalépésével módosításra kerültek, így a 
nemzeti vagyonnal kapcsolatos egyes korábbi törvényi rendelkezések megváltoztak. A 
módosítás lényege a helyi önkormányzati korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 
fogalmának megváltozása. Az ezt érintő jogszabályi előírásoknak megfelelően a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete köteles felülvizsgálni és módosítani vagyonrendeletét. 
 
Novák Pál polgármester kérdése, hogy a vagyon rendelet tartalmazza-e a szerződéseknél, 
hogy mekkora összegű szerződéseket írhat alá a polgármester. 
Később szeretné előkészíteni a módosítást, majd a testület őszi ülésén szeretné 
előterjeszteni ezt a tárgykört, a mai rendelet módosításának nem tárgya ez. 
 
Bán Péter képviselő Milyen korlátozottan forgalomképes vagyonokról van szó? 
 
 Breinikné dr. Kara Andrea jegyző ismerteti az Nvtv meghatározását, mely szerint a 
közművek, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv elhelyezését, valamint azok 
feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész, a helyi önkormányzat többségi 
tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási szolgáltatást ellátó 
gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő társasági részesedés, 
tartoznak ide. Tehát pl. a kultúrház, óvoda korlátozottan forgalomképes. 
 
Novák Pál polgármester kérdezi a Képviselő-testülettől, hogy van-e kérdés, észrevétel? 
Kéri, hogy kézfelemeléssel jelezze, aki a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért. 
 
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás) 
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással megalkotta a 
következő rendeletet: 
 

Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat   vagyonáról 
szóló 6/2012.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi) 
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6. Javaslat a 2012. évi közbeszerzésekről szóló éves összesített összegzés 
elfogadására 
 
Novák Pál polgármester A KEOP-os ívóvíz pályázat került ide azzal, hogy a korábban 
jelzett ügyvédi és földmérői feladatokat sajnos nem lehet elszámolni. Ennek feltétele az lett 
volna, hogy a pályázat indulásakor kellett volna jelezni az ügyvédi és földmérői szolgáltatás 
igényét.  De nem volt testületi határozat ezekhez. 
 
Breinikné dr. Kara Andrea jegyző ismerteti, hogy ebben az összegzésben a KEOP 
ivóvizes pályázat építési beruházása, valamint a projektmenedzsmentre és a mérnök 
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárások szerepelnek. 
 
Novák Pál polgármester szavazásra teszi fel a 2012. évi közbeszerzésekről szóló éves 
összesített összegzés elfogadását. 
 
 (Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött: 
 

33/2013. (IV.25.) Kt.számú  
Határozat 
Döntés a közbeszerzésekről szóló 2012. évi éves statisztikai összegzés 
elfogadásáról 
Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
elfogadja a Jegyző által készített, 2012. évi közbeszerzésekre vonatkozó 
statisztikai összegzést, valamint felhatalmazását adja ahhoz, hogy az a 
Közbeszerzési Hatóság részére megküldésre kerüljön. 
Határidő:  elfogadásra azonnal 
  megküldésre 2013. május 31. 
Felelős:  elfogadásért Képviselő-testület 
  Közbeszerzési Hatóság részére történő megküldésért Jegyző 

 
 
7.Egyebek 
7.1. Térfigyelő kamera rendszer kialakítására pályázat benyújtása 
 
Novák Pál polgármester elmondja, hogy térfigyelő rendszer kialakítására irányuló pályázati 
lehetőségről szeretne tájékoztatást adni. 
Jelenleg Apaj község 1 db kamera van a Budai út Dobó István út kereszteződésében. 
Korábban a Képviselő-testület már döntött erről, hogy egy több kamerából álló rendszert 
építsen ki. Most itt a lehetőség, pályázni lehet rá.  
Szeretné elmondani a pályázati tájékoztatást: 
 
„Térfigyelő projekt leírás 

A településen polgárőrség működik, mely nagyban növeli a lakosok biztonság érzetét. 
Emellett azonban szükséges olyan kiegészítő rendszer telepítése, amely a megfigyelt 
területekről 24 órás képet tud biztosítani. A település mezőgazdasági jellegéből adódóan 
fokozott igény van a vagyonvédelem, különösen a nagyobb értékű mezőgazdasági gépek 
védelmének közösségi szintű megoldására. 2012-ben felszerelésre került 1 db megfigyelő 
kamera. A rendszert 10 kamerára tervezzük, ennek első lépését tettük meg eddig. 
Kamerákkal a település fő útjai mellett a fiatalok védelmében játszóterünket, óvodánk 
közterületét, valamint pihenőparkunkat szeretnénk megvédeni. 

A kiépítést három fázisra bontottuk: 
 - Meglévő adatátviteli rendszer bővítése valamint 3 további kamera telepítése -fő utak 
 - További 3 kamera telepítése - belterületi kiemelt közterületeink 
 - A rendszer teljessé tétele az utolsó három kamera telepítésével - szökőutak, 

 közintézmények levédése. 
A település közbiztonságának növelés érdekében polgárőrségünk szorosan együttműködik 
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 az illetékes kapitánysággal, kiemelten jó viszonyt tartunk fenn a körzeti megbízottal, aki a 
jelenleg működő rendszerünket is aktívan használja. „ 
 
Tervezett helyeket kivetítő segítségével bemutatja, vasútállomás bicikli tárolóhoz is 
lehetőség lenne kamera kihelyezésére.  
A meglévő 1 kamerás rendszer 10 kamerára történő bővítése több, egymásra épülő 

modulban a következők szerint nézne ki: 

 I. modul              bruttó ár 

 - Vezeték nélküli hálózat központi csomópontja     450 000 Ft 

 - 3 db kamera végpont a település bevezető útjain   1 500 000 Ft 

            ------------------- 

           1 950 000 Ft 

 II. modul - 3 kamerás bővítés 

 - A település belterületén a veszélyeztetett közterületeken  1 500 000 Ft 

   

 III. modul - szökőutak és intézmények védelme 

 - A település belterületén a veszélyeztetett közterületeken  1 500 000 Ft 

    

 A projekt teljes forrás igénye:      4 950 000 Ft 

 
A beruházás összegével kapcsolatban még azt is ismerteti, hogy a 10 %-os önrész 
megfinanszírozását az üzemeltető vállalja a pályázat nyertessége esetében, a támogatottság 
90 %-os. 
 
A kiskunlacházi rendőrőrs parancsnoka is támogatja ezt a pályázatot, írásos nyilatkozatot is 
fog adni. 
 
Kéri, hogy a következő tartalommal, - felhatalmazás adás mellett – szülessen döntés, 
amennyiben egyetért a képviselő-testület, figyelemmel a bruttó 4.950.000.- FT költségre, a 
90% támogatási arányra!: 

„Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „az egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes 
szabályairól” szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelet keretében pályázatot kíván benyújtani „Apaj 
Község közterületi térfigyelő rendszer kialakítása” címmel. 
 
Képviselő-testület a bruttó ...................- Ft összköltségű beruházáshoz a pályázat 
keretében bruttó ....................- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást igényel és a 
pályázathoz kapcsolódó bruttó .........................- Ft önerőt a ....................... keret  terhére 
biztosítja. 
 
Képviselő testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás 
megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre 
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja.” 

 
Hangsúlyozza, hogy a pályázat nem terheli a költségvetésünket, ezért kéri, hogy 
támogassák a pályázatot. Van-e kérdés? 
 
Novák Pál polgármester szavazásra teszi fel a térfigyelő rendszer kialakításával 
kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
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A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint 
döntött: 
 

34/2013. (IV.25.) számú Kt. határozat 
Döntés Apaj Község közterületi térfigyelő rendszer kialakításáról 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „az 
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól” szóló 8/2013. (III. 29.) BM 
rendelet keretében pályázatot kíván benyújtani „Apaj Község közterületi 
térfigyelő rendszer kialakítása” címmel. 
 
Képviselő-testület a bruttó 4.950.000.- Ft összköltségű beruházáshoz a 
pályázat keretében bruttó 4.455.000.- Ft összegű vissza nem térítendő 
támogatást igényel és a pályázathoz kapcsolódó bruttó 495.000.- Ft 
önerőt a 2013. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Képviselő testület vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást a 
beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének 
megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok 
betartásával – hasznosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 

Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: 2013. május 2. 

 
 
Bán Péter képviselő kérdése, hogy a száguldó kamionosokat nem lehet a felvételek 
segítésével megfogni? 
 
Novák Pál polgármester válasza, hogy jogszabály fedi le hogy, mire lehet felhasználni. 
Betekintés is csak szabályozásnak megfelelően történhet, és nem is akárki részéről. Ezek 
mind szigorú előírás szerint kezelendő felvételek. 
 
 
További hozzászólások nem lévén Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek az 
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Novák Pál Breinikné dr. Kara Andrea  
 polgármester jegyző 

 
 
 

Feith István alpolgármester, képviselő 
Jegyzőkönyvi hitelesítő 

 
 


