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Jegyzőkönyv 

 
Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2013. június 27-én megtartott testületi üléséről. 
 
Ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme 
 2345. Apaj, Fő tér 2. 
 
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Bán Péter képviselő, Gábor László képviselő, Miklósné 
Domin Zsuzsanna képviselő, Szebellédi Mihály képviselő, Turán Gábor képviselő, dr. Nagy Dávid 
jegyző, Bábel Istvánné adóügyi főelőadó, Molnár Ferencné Nyugdíjas Egyesület elnöke. 
 
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a 
képviselőtestület tagjai közül 6 fő van jelen, egy képviselő betegség miatt igazoltan van távol, a 
testület határozatképes. Az esélyegyenlőségi terv tárgyalását – az előzetesen megküldött 
napirenddel ellentétben – a 12 napirendi pont célszerű megtárgyalni, mert az érintett kolléganő 
csak később érkezik. 
 
Novák Pál polgármester: kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester 
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, mely szerint: „Elfogadja-e a képviselőtestület az 1. 
sz. mellékletben található előterjesztés módosítását (11. napirendi pont: tájékoztatás az 
Esélyegyenlőségi Tervről és annak elfogadása)?” 

 
Napirend elfogadása 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  

A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött az ülés 
napirendjéről. 

 
60/2013. (VI. 27.) Kt.  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint 
határozza meg:  
 
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről. 
2. A „VIII. APAJI FALUNAP” program ismertetése, részletes beszámoló a 
rendezvényekről. 
3. Döntés LEADER pályázatokkal kapcsolatban az alábbi témákban: 
3.1. Erdei tóparti tanösvény; 
3.2. „VIII. APAJI Falunap „ megrendezése 
3.3. Időskorúak játszótere – „Csiga-biga rekreációs park” projekt; 
3.4. Munkahelyteremtő pályázat - fabrikettáló gép két fő közhasznú munkaerővel. 
4. Döntés a Művelődési Ház konyhája bérleti szerződésének felbontásáról. 
5. Az óvoda beszámolója 
6. „Tavaszvárók tere” közterület adományozása parkosítás céljából (régi posta előtti tér). 
7. Tájékoztatás a 2013. június 21-én érkezett törvényességi felhívásról 
8. Szép Apajért Díjak odaítélése 
9. Rendeletalkotási kötelezettség jogszabályváltozás folytán – települési önkormányzat 
tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használata 
10. Felhatalmazás kérése pályázaton való részvételhez – pályázati lehetőség a költségvetési 
törvény szerinti szerkezetátalakítási tartalék által a gyermekétkeztetési feladatok 
támogatásának kiegészítésére biztosított vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában. 
11. Esélyegyenlőségi terv ismertetése és elfogadása „Tavaszvárók tere” közterület 
adományozása parkosítás céljából (régi posta előtti tér). 
12. Egyebek. 

12.1. Tájékoztatás a tóparti fürdőzés szabályairól 

12.2. Napelemes pályázat 
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12.3. Szerződéskötés ideiglenes pénzeszköz-átadásról 
 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: szeretettel köszönti dr. Nagy Dávidot Apaj-Áporka közös önkormányzati 
hivatal jegyzőjét, munkájához sok sikert kíván. Köszönti az önkormányzat dolgozóit, képviselőket 
és Molnár Ferencnét, a nyugdíjas egyesület elnökét.  
 

Az egyik legfontosabb dolog a két ülés közötti időszakban a kazán pályázat volt, mely a tegnapi 
nappal lezárult. A próbaüzem megtörtént, a tegnapi nap a dokumentációt is sikerült összeállítani 
és postára adni.  
 
Másik fontos esemény, hogy lezajlott a Nyugdíjas Egyesület 10. születésnapja alkalmából tartott 
ünnepség, melyen részt vett Páncél Károly országgyűlési képviselő is, aki dicsérte az egyesület 
munkáját és további sok sikert kívánt nekik. 
 
Tájékoztatás az óvodában és az iskolában lezajlott tanévzáró ünnepségekről. Az iskolában 
sikerként említi meg, hogy idén a 8 osztályban nem volt bukás. Az óvoda vezetője Gyökeresné 
Sándor Ildikó elbúcsúzott az intézménytől saját kérésére, köszöni az eddigi munkáját és sok sikert 
kíván az elkövetkező időszakra is. 
Van-e kérdés?  
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület a fenti, a két ülés között eltelt 
időszakról szóló beszámolót?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 
61/2013. (VI. 27.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között eltelt időszakban megtett 
polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
2. A „VIII. APAJI FALUNAP” program ismertetése, részletes beszámoló a rendezvényekről 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Összeállt a falunapi program, mely a kiküldött Apaji Hírmondó újságban 
is látható. A Tóparti pályázat lezárása is a nyitó rendezvényen zajlik le. A nyitó rendezvényen az 
óvodások egy műsorral kedveskednek Nagy Istvánné volt óvodavezetőnek, aki aranydiplomát 
vehet át. 
 
Az idei falunapi rendezvény pályázat keretén belül valósul meg. Reményekkel várjuk, hogy 
elfogadják a pályázatunkat. A sok program mellet, megjelenik a rendezvényen a Dabas rádió, 
akivel a megállapodást már megkötötték. Dabas város Polgármesterével és Alpolgármester 
Asszonyával vett fel a kapcsolatot és az ő támogatásukkal érkezik, ide a rádió, ezért nem kell 
fizetnünk.  
Élőben lesz kívánságműsor, élő közvetítés lesz a rendezvényről. 30 fős csoport érkezik hozzánk 
mazsorett műsorral lépnek fel. Ezúton kéri fel a Nyugdíjas Egyesületet, hogy vendéglátásukról 
gondoskodjon. A modellező verseny nem vasárnap lesz, hanem szombaton, mert az országos 
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futamot csak a szombati napon lehet megrendezni. Természetesen az évek óta megrendezésre 
kerülő modellező bemutatójukat repülővel, autóval idén is megnézheti az ide látogató közönség. 
Az kéri a képviselő-testület tagjaitól, hogy lehetőség szerint jöjjön el mindenki. Az idén a tombola 
az óvoda egyesületé lesz. A főzőversenyt a nyugdíjas egyesület bonyolítja le. A 
gyermeklovasverseny vasárnap kerül megrendezésre. 
 
Van-e kérdés?  
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület a fenti, a VIII. APAJI FALUNAP 
rendezvénysorozatról szóló beszámolót?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  

A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
62/2013. (VI. 27.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a VIII. APAJI Falunap megrendezésével 
kapcsolatos polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
3. Tájékoztatás LEADER pályázatokkal kapcsolatban az alábbi témákban: 
„Fabrikettáló egység munkahelyteremtéssel” projekt 
„VIII. APAJ FALUNAP megvalósítása” projekt 
„Csiga-biga Rekreációs Park” projekt 
„Apaj Tópart Tanösvény” projekt 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: a pályázatok sikeresen összeállításra kerültek, az egyes pályázatok 
pontos összegeit szeretném közölni az azokat elfogadó, korábbi testületi ülésen hozott határozatok 
fényében. 
Az „Apaj Tópart Tanösvény megvalósítása” pályázat vonatkozásában – melyre az önkormányzat a 
48/2013. (V. 28.) Kt. határozata értelmében legfeljebb 3.000.000 Ft-ot jelölt meg támogatási 
igényként – az igényelt egyéb elszámolható nettó kiadás 3.000.000 Ft, továbbá az ügyfél által 
számított, igényelt támogatás 3.000.000 Ft, így az önkormányzat önrésze 0 Ft. 
A „VIII. Apaji Falunap megvalósítása” pályázat vonatkozásában – melyre az önkormányzat a 
47/2013. (V. 28.) Kt. határozata értelmében legfeljebb 2.000.000 Ft-ot jelölt meg támogatási 
igényként – az igényelt egyéb elszámolható nettó kiadás 2.000.000 Ft, továbbá az ügyfél által 
számított, igényelt támogatás 2.000.000 Ft, így az önkormányzat önrésze 0 Ft. 
A „Csiga-biga rekreációs park megvalósítása” pályázat vonatkozásában – melyre az önkormányzat 
a 49/2013. (V. 28.) Kt. határozata értelmében legfeljebb 5.000.000 Ft-ot jelölt meg támogatási 
igényként – az igényelt egyéb elszámolható nettó kiadás 6.898.324 Ft, továbbá az ügyfél által 
számított, igényelt támogatás 5.000.000 Ft, így az önkormányzat önrésze 1.898.324 Ft. 
A „Fabrikettáló egység munkahelyteremtéssel megvalósítása” pályázat vonatkozásában – melyre 
az önkormányzat az 50/2013. (V. 28.) Kt. határozata értelmében legfeljebb 7.000.000 Ft-ot jelölt 
meg támogatási igényként – az igényelt egyéb elszámolható nettó kiadás 11.666.000 Ft, továbbá 
az ügyfél által számított, igényelt támogatás 6.999.600 Ft, így az önkormányzat önrésze 4.666.400 
Ft. 
 
Ha mégis csak három pályázatot lehet benyújtani, akkor a fabrikettálót vesszük ki. A pályázatoknál 
az összes pluszt bevállaltuk, amit a közhasznú állománnyal és kőműves csapattal készítik el és ezt 
önerőként be lehet vállalni. Ehhez kéri a képviselő-testület támogatását. 
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Van-e kérdés?  
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület fent említett LEADER 
pályázatok összegeit és azt, hogy amennyiben kiderül, hogy csak három pályázatra lehetett volna 
jelentkezni, a „Fabrikettáló egység munkahelyteremtéssel” pályázatról lemondunk?” 
 
3.1. Erdei tóparti tanösvény 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 
63/2013. (VI. 27.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az „Apaj Tópart Tanösvény 
megvalósítása” projekt vonatkozásában az igényelt egyéb elszámolható nettó kiadás 3.000.000 
Ft, továbbá az ügyfél által számított, igényelt támogatás 3.000.000 Ft, így az önkormányzatot 
érintő önrész összege 0 Ft. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
3.2. „VIII. APJI Falunap” megrendezése 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 
64/2013. (VI. 27.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a „VIII. Apaji Falunap 
megvalósítása” projekt vonatkozásában az igényelt egyéb elszámolható nettó kiadás 2.000.000 
Ft, továbbá az ügyfél által számított, igényelt támogatás 2.000.000, így az önkormányzatot 
érintő önrész összege 0 Ft. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
3.3. Időskorúak játszótere – „Csiga-biga rekreációs park” projekt 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 
65/2013. (VI. 27.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a „Csiga-biga rekreációs park 
megvalósítása” projekt vonatkozásában az igényelt egyéb elszámolható nettó kiadás 6.898.324 
Ft, továbbá az ügyfél által számított, igényelt támogatás 5.000.000, így az önkormányzatot 
érintő önrész összege 1.898.324 Ft. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
3.4. Munkahelyteremtő pályázat – fabrikettáló gép két fő közhasznú munkaerővel 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
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A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
66/2013. (VI. 27.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a „Fabrikettáló egység 
munkahelyteremtéssel megvalósítása” projekt vonatkozásában az igényelt egyéb elszámolható 
nettó kiadás 11.666.000 Ft, továbbá az ügyfél által számított, igényelt támogatás 6.999.600, így 
az önkormányzatot érintő önrész összege 4.666.400 Ft azzal, hogy amennyiben kiderül, hogy 
csak három pályázatra lehetett volna jelentkezni, e pályázattól az önkormányzat visszalép. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
 
4. Döntés a Művelődési Ház konyhája bérleti szerződésének felbontásáról 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: A Venzen Stúdió Kft-vel (képviselő: Nagy István) kötött bérleti 
szerződés felbontását javasolja. A Venzen Stúdió Kft-t zöldségfeldolgozó és előkészítő 
vállalkozást szeretett volna végezni, ehhez a szükséges átalakításokat vállalta és elkészítette az 
önkormányzata. A vállalkozás nem kezdte meg a tevékenységét és a szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek sem tesz eleget. A bérleti díjról kiállított számlát sem veszi át és sem telefonon, 
sem levélben nem lehet elérni. A mai nappal felbontjuk a szerződést, ehhez kéri a képviselő-
testület hozzájárulását. 
 
dr. Nagy Dávid jegyző: a felmondásról hivatalos tértivevényes levélben értesíteni kell a bérlőt. 
 
Bán Péter képviselő: Van esély ennek a pénznek a behajtására? 
 
Novák Pál polgármester: Mindent megteszünk ennek érdekében.  Vannak terveink a konyhával. 
Van-e kérdés?  
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Megadja-e a képviselőtestület a fenti, a Művelődési Ház 
konyhája bérleti szerződésének felmondásához szükséges hozzájárulást?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 

 
67/2013. (VI. 27.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Venzen Stúdió Kft.-nek, mint bérlőnek a 
Művelődési Ház konyhájára vonatkozó bérleti szerződésének a felmondásához a hozzájárulást 
megadja. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
5. Az óvoda beszámolója 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Az előzetesen kiküldött beszámolóval kapcsolatban nincs kiegészíteni 
valója és elfogadásra javasolja. 
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Van-e kérdés?  
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület a 2. sz. melléklet szerinti óvodai 
beszámolót?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
68/2013. (VI. 27.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai beszámolót elfogadja. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
6. Tavaszvárók tere 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: A Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület 10. születésnapja alkalmából 
szeretné az egyesület részére adományozni a volt posta előtti területet parkosítás céljából. Egy 
táblával fogják megjelölni, hogy ez a nyugdíjas egyesület részére lett adományozva. Közösen 
társadalmi munka keretében rózsákat, facsemetéket, sövényt ültetnek és két pad kerül 
kihelyezésre. Ennek karbantartása és fenntartását az ő feladatuk lesz a millieniumi parkot is ők 
tartják rendbe. Ez egy adományozott elnevezés, közigazgatásilag nem kerül nyilvántartásba.  
 
Van-e kérdés?  
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Megadja-e a képviselőtestület a fenti, a „Tavaszvárók tere” 
jelképes adományozáshoz a felhatalmazást a polgármester részére?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
69/2013. (VI. 27.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felhatalmazást megadja, hogy a 
polgármester a volt posta előtti területet jelképesen a nyugdíjas egyesületnek adományozza és 
„Tavaszvárók Tere” feliratú táblát helyezzen ott el. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
7. Tájékoztatás a 2013. június 21-én érkezett törvényességi felhívásról 
Előadó: dr. Nagy Dávid jegyző 
 
dr. Nagy Dávid jegyző: 2013. június 21-én érkezett egy törvényességi felhívás a Pest Megyei 
Kormányhivataltól a testületi jegyzőkönyvek tartalmával, felterjesztésével, továbbá a rendeletek 
felterjesztésével kapcsolatban. Véleménye szerint könnyen orvosolni tudjuk a képviselő-testületi 
jegyzőkönyvek és a rendeletek határidőben való megküldésével, illetve a jegyzőkönyvekkel 
szemben a törvényben megfogalmazott tartalmi követelmények maradéktalan betartásával. A 
felhívás megválaszolására és az intézkedések megtételére 30 napos határidő szabott meg a 
kormányhivatal, kérésük értelmében hogy az e határidő utáni ülések jegyzőkönyveit és a 
megalkotott rendeleteket az intézkedéseknek megfelelően szeretnék látni. A jegyző tájékoztatása 
szerint már a mai ülés jegyzőkönyvezése is a törvényességi felhívásnak megfelelően fog történni. 
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A képviselő-testület a tájékoztatást elfogadta és a napirendi pont keretében döntést nem hozott. 
 
8. Szép Apajért Díjak odaítélése 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: A tavalyi évben a képviselő-testület a Szép Apajért díjak odaítélésével 
kapcsolatos határozatát módosított, hogy a helyben megjelenő Apaji Hírmondóban található 
sorszámozott szelvénnyel lehet szavazni. Sajnos idén három darab szelvény érkezett be és abból 
csak kettő érvényes szavazat. Ez a lakosság érdektelenségét jelzi a díj iránt. Kéri a Képviselő-
testület véleményét, hogy mit tegyenek kitolják a határidőt vagy esetleg idén ne adjanak át díjat?  
 
Turán Gábor a Településfejlesztési Bizottság elnöke: Azt javasolja, hogy idén ne adjanak 
plakettet. Ha ezt kifogásolja valaki el lehet mondani, hogy lakossági érdektelenség miatt történt. 
 
Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő: Az ő javaslata is az, hogy nem adjanak idén át 
emlékplakettet. 
 
Gábor László képviselő: Ő is támogatja két képviselőtársa javaslatát.  
 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület, hogy idén az Önkormányzat ne 
adományozzon „Szép Apajért” plakettet?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  

A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 
70/2013. (VI. 27.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évben a „Szép Apajért” díj odaítélését 
mellőzi. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
9. Rendeletalkotási kötelezettség jogszabályváltozás folytán – települési önkormányzat 
tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használata 
Előadó: dr. Nagy Dávid jegyző 
 
Novák Pál polgármester: Kiküldték az anyagot, amit jegyző úr készített el, ebben sok segítséget 
nyújtott neki dr. Bencze Zoltán Dömsöd Nagyközség jegyzője. Segítőkész tájékoztató küld, amiben 
felhívja a figyelmet a változásokra és esetleges kötelezettségekre.  
 
dr. Nagy Dávid jegyző: A Magyar közlöny idei 97. számában jelent meg az egyes törvényeknek 
a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, 
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. tv. (a továbbiakban: törvény.), 
mely – többek között – módosította a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt. 

A módosítás szerint a  települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 
használatával kapcsolatos egyes feltételeket a települési önkormányzat képviselőtestülete 
rendeletben szabályozza. [törvény 34. § (5) bekezdés] 
A rendelet keretében az önkormányzat meghatározza a  forgatást akadályozó, de a  kérelmezőnek 
nem felróható, valamint a  rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételeket 
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is, különösen azt, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a  
közterület-használatot.  

A törvény záró rendelkezései szerint az önkormányzati rendeletet 2013. július 14-ig kötelesek az 
önkormányzatok megalkotni. [törvény 98. §] 

A települési önkormányzat képviselő-testülete a községi önkormányzat tulajdonában álló 
közterületek filmforgatási célú használatát a rendeletében foglalt felső határnak megfelelő 
mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A közterület használatáért megállapított díj a 
tulajdonos települési önkormányzatot illeti. [törvény 51. §] 

A díjak mértékének meghatározásánál követtük a közterület használatról szóló rendeletünk 
korábbi tipizálását, amely különbséget tesz a településközpont és a település többi része között 
úgy, hogy a településközpontra magasabb díjmértéket állapít meg. 

Kérjük, hogy a tervezet előkészítésére rendelkezésünkre álló rövid idő ellenére a rendelet-
módosítást elfogadni szíveskedjenek! 

További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a rendelet-tervezetet: 
 
Novák Pál polgármester: 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 Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 
a közterületek használatáról szóló 9/2008. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
A rendelet kihirdetve: 2013. június 28. 
A rendelet hatályba lép: 2013. július 1. 

 
 
 

Apaj Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
12/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló 9/2008. (VI. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján a közterületek használatáról szóló 9/2008. (VI. 18.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról a következő rendeletet alkotja: 

1. § A rendelet 1. §-a egy új (3) bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: 
„(3) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek filmforgatási célú használatával összefüggő feltételeket 
e rendelet 16/B. § és 16/C. §-a tartalmazza.” 

2. § A rendelet két új, 16/B. § és 16/C. §-sal egészül ki az alábbiak szerint: 
„16/B. § (1) Az önkormányzat tulajdonát képező közterületek filmforgatási célú igénybevételéért jelen 
rendelet 3. számú mellékletében meghatározott mértékű díjat kell megfizetni. 
(2) A közterület használatáért hatósági szerződésben megállapított díjat a közterület használatát kérelmező 
az önkormányzat részére a közterület használatának megkezdéséig vagy sürgős szükség esetén a 
használat megkezdését követő munkanap végéig banki átutalással megfizetni. 
(3) A közterület filmforgatási célú használatának engedélyezésére irányuló kérelmeket a Pest Megyei 
Kormányhivatalnál kell benyújtani. 
(4) A képviselő-testület a filmforgatási célú közterület-használathoz kapcsolódó hatáskörei gyakorlására a 
jegyzőt jelöli ki. 
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16/C. § (1) A közterület filmforgatási célú használata során a környező lakóingatlanok használatának, a 
közintézmények és üzletek működésének minél kisebb zavarásával kell eljárni, így különösen tekintettel kell 
lenni a lakók éjszakai pihenésének biztosítására. Ennek biztosítása céljából este 20 óra és reggel 6 óra 
között jelentős hanghatással vagy fényhatással járó tevékenység nem végezhető, ha a forgatási helyszín 
200 méteres körzetében lakó- vagy üdülőingatlanok találhatók. 
(2) A közterület filmforgatási célú használata során a stáb technikai kiszolgáláshoz és parkolásához 
kapcsolódó közterület-használat a közlekedést nem akadályozhatja, valamint az üzletek és intézmények 
működéséhez kapcsolódó parkolást csak az adott intézmény vagy üzlet működését nem zavaró módon és 
terjedelemben befolyásolhatja. 
(3) Amennyiben a filmforgatást a közterület használatát kérelmezőnek fel nem róható esemény akadályozza, 
úgy ezt a közterület használatát kérelmező haladéktalanul köteles bejelenteni az önkormányzatnak. Az 
önkormányzat a bejelentést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül köteles a 
filmforgatást akadályozó körülményt megvizsgálni, és annak elhárítását megkezdeni. Az elhárítás 
megkezdésének minősül az érintett közterületen az akadály elhárításához szükséges bontási, építési, 
szerelési munka megrendelése is. Az önkormányzat ezt követően tájékoztatja az akadályoztatás várható 
időtartamáról a közterület használatát kérelmezőt. Az önkormányzat az akadály elhárítását követő napon 
köteles a közterület használatát kérelmezőnek ismételten biztosítani. 
(5) Amennyiben vis maior esemény akadályozza a közterület használatát, úgy a vis maior esemény 
megszűnését követően az önkormányzat akkor köteles a közterület filmforgatási célú további használatát az 
eredeti kérelemnek megfelelően biztosítani, ha a közterület a filmforgatás céljára biztonságosan 
használható, továbbá a közterület használata a településen folyó védekezési vagy helyreállítási munkákat 
nem akadályozza. 
(6) Arra az időszakra, melyre a közterület filmforgatási célú használatára engedéllyel rendelkező a közterület 
használatában neki fel nem róható okokból akadályozva van nem köteles díjat fizetni. 
(7) Amennyiben a filmforgatást akadályozó körülmény megszüntetése az önkormányzat tájékoztatása 
szerint olyan időt vesz igénybe, amely következtében közterület használatát kérelmező a közterület további 
használatára nem tart igényt, úgy az általa már kifizetett közterület-használati díj és a közterület-használat 
tényleges időtartamára számított díj különbözetét az önkormányzat köteles számára a közterület használat 
megszűnését követő 8 napon belül visszafizetni.” 

3. § A 9/2008. (VI. 30.) rendelet 3. számú mellékletét jelen rendelet melléklete határozza meg. 

4. § Jelen rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba. 

 Novák Pál dr. Nagy Dávid 
 polgármester jegyző 

Melléklet a 12/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez 
3.  számú melléklet a 9/2008. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez 

 
A rendelet 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott használat jogcíme szerint a közterület használatáért a 
az alábbi díjakat kell megfizetni. 

 

KÖZTERÜLET HELYE HASZNÁLAT MÓDJA KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI 
DÍJ 

Település közterületei 

Forgatási helyszín 200-Ft/m2/nap+ÁFA 

Technikai kiszolgálás 100-Ft/m2/nap+ÁFA 

Stáb parkolása 80-Ft/m2/nap+ÁFA 



 

 

Indoklás, előzetes hatásvizsgálat és 
véleményeztetés 

az Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület használatáról és a 
közterület-használati díj megállapításáról szóló 9/2008. (VI. 30.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról szóló tervezethez 

1. Előzetes hatásvizsgálat 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály 
előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható 
következményeiről, melyről tájékoztatom a képviselő-testületet. 

A tervezett jogszabály hatásai: 

- társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: 

- társadalmi hatása: várhatóan nem jelentős, 

- gazdasági hatása: várhatóan nem jelentős, 

- költségvetési hatása: nincs 

- környezeti és egészségi következmények: 

- nincs 

- adminisztratív terheket befolyásoló hatások: 

- nincs 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei: 

A rendelet határidőn belüli megalkotása a képviselőtestület törvényen alapuló 
kötelezettsége, elmaradása törvénysértő állapotot idézne elő. 

A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi teltételek: 
az eddigiekhez képest többletterhet nem jelent, átszervezést nem igényel. 

2. Indoklás 

Általános indoklás 

A jogszabályalkotást az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes 
közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról 
szóló 2013. évi LXXXIV. törvény rendelkezései teszik szükségessé. E törvény 98. §-a 
értelmében a települési önkormányzat köteles a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény e 
törvénnyel megállapított 34. § (5) bekezdése szerinti rendeletét a törvény kihirdetését követő 
30 napon belül megalkotni. A törvényt a Magyar Közlöny 97. számában, 2013. június 14-én 
hirdették ki, így a rendelet-alkotási kötelezettség határideje 2013. július 15. Figyelemmel 
arra, hogy van hatályos, a közterület használatát szabályozó rendelet, álláspontom szerint új 
rendelet megalkotása nem szükséges, a jogszabály-alkotási kötelezettségnek a hatályos 
rendelet módosításával eleget lehet tenni. 

Részletes indoklás 

Az 1. §-hoz: e rendelkezéssel emeli be a közterület használatáról szóló rendeletbe a 
filmforgatási célú használattal kapcsolatos rendelkezéseket. 
A 2. §-hoz: a rendelkezés a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvénynek megfelelően 
szabályozza a közterületek filmforgatási célú igénybevételét, annak feltételeit. 



 

 12 

A 3. §-hoz: a rendelet egy új melléklettel egészül ki, mely a filmforgatási célú közterület-
használat díjait tartalmazza. A díjak a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. sz. 
mellékletére és Apaj Község sajátosságaira tekintettel vannak meghatározva. 
A 4. §-hoz: a hatálybalépés időpontja a rendelet-alkotási kötelezettség határidejére 
(2013.07.15.) és a soron következő képviselő-testületi ülés időpontjára (2013.06.27.) 
tekintettel van meghatározva. 

A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési 
vonatkozása. 

3. Véleményeztetés 

A rendelet-tervezetet kötelező véleményeztetési kötelezettség nem előzi meg. 

Apaj, 2013. június 27. 
 

 

P.H. 

  

 dr. Nagy Dávid 
 jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Felhatalmazás kérése pályázaton való részvételhez – pályázati lehetőség a 
költségvetési törvény szerinti szerkezetátalakítási tartalék által a gyermekétkeztetési 
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feladatok támogatásának kiegészítésére biztosított vissza nem térítendő támogatás 
vonatkozásában. 
Előadó. Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: A szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes 
szabályairól szóló  22/2013. (VI. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § c) pontja 
értelmében a 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a 
továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 2. pontja szerinti szerkezetátalakítási tartalék vissza nem 
térítendő támogatást biztosít a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítésére. 

A rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében támogatás iránti pályázatot az a települési 
önkormányzat nyújthat be, amely a költségvetési támogatások 2013. évi júniusi évközi 
módosítása alapján 2013. évben a Kvtv. 2. melléklet II. 3. jogcímen támogatásban részesül 
és az egy főre jutó iparűzési adó-képessége nem haladja meg a 25 000 forintot. 

Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy Apaj Község Önkormányzata e pályázati 
feltételeknek megfelel. 

A rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében az (1) bekezdés szerinti települési önkormányzat a 
pályázatot 2013. július 10-éig rögzíti és zárja le az ebr42 információs rendszerben. 

Annak érdekében, hogy a támogatást meg tudjuk igényelni, a polgármester pályázáshoz való 
– a képviselőtestület minősített többsége általi – felhatalmazására van szükség. 

 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Megadja-e a képviselőtestület a felhatalmazást a 4. sz. 
melléklet szerinti pályázaton való részvételhez?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  

A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 
 
71/2013. (VI. 27.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési törvény szerinti 
szerkezetátalakítási tartalék által a gyermekétkeztetési feladatok támogatásának 
kiegészítésére biztosított vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában a pályázaton 
való indulást támogatja. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
11. Esélyegyenlőségi terv 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: A kiküldött anyagot megkapta mindenki, a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot Bábel Istvánné kolléganő készítette el. Köszöni az elkészített anyagot és 
táblázatokat, sokat dolgozott vele a kolléganő.  Szeretné felkérni egy cikk megírására a 
bántalmazott nők helyzetével kapcsolatban, amit a következő Apaji Hírmondóban szeretne 
megjelentetni. 
Ha Uniós pályázaton indulni akarunk, ahhoz szükséges rendelkezni ezzel a tervvel. Amit 
ebben a tervben vállalunk, azt teljesíteni is kell. A kiküldött anyagban sok olyan dolog van, 
amit nem biztos, hogy tudunk vállalni, ezért némi módosításra szorul. Amennyire lehetett 
ezeket eddig is teljesítette az önkormányzat.  
Jegyző úrral közösen átdolgozták az anyagot és az alábbi módosításokat javasolják: 
 
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése tekintetében: 
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- A gyermekek vonatkozásában a „gyógypedagógus alkalmazása helyben” fejlesztési lehetőség 
helyett „gyógypedagógus alkalmazása lehetőségének megvizsgálása a KIK bevonásával” 
szövegrész került, illetve az „igényfelmérés tanulószoba visszaállítására” „tanulószoba 
fenntartása”-ra módosult. 

- Fejlesztési lehetőségek az idősek vonatkozásában új szövege: „a helyi újságban és települési 
honlapon tájékoztatást adni a lehetőségekről”. 

- Fejlesztési lehetőségek a nők vonatkozásában új szövege: „a bántalmazott nők megfelelő  
tájékoztatása, figyelemfelkeltés a jogaikról”. 

- A fogyatékkal élők vonatkozásában a „létrehozni olyan civil szervezetet, ahol a problémáikkal 
foglalkoznak” fejlesztési lehetőség helyett „működő helyi civil szervezetek figyelemfelhívása 
segítségnyújtásra” szövegrész került. 

A beavatkozások megvalósítói tekintetében a gyermekek vonatkozásában az intézkedésbe bevont 
aktorok köre az iskolavezető igazgatóhelyettessel bővült. 
 
A „Jövőképünk” szövege az alábbiakra módosult: 
„Apaj Község Önkormányzat legfontosabb célja, hogy olyan településen éljünk, ahol pihenésre 
alkalmas környezetben, a társadalom minden rétege megtalálja a közösségben a helyét, ahol 
számukra a munkahelyi lehetőségek megoldottak, regisztrálással átképzésük megvalósítható. Fontos 
számunkra, hogy a mélyszegénységben élők helyzete javuljon. Meg kell tanítani az itt élőknek az 
önellátást, amit a vidéki élet nyújt számukra (ne maradjon parlagon egy kert sem), hogy a háztáji 
kiskertben történő gazdálkodással a család napi élelmiszer-szükségletének túlnyomó része önerőből 
megoldható legyen. 
Folyamatosan odafigyelünk az idősek szociális helyzetének javítására, segítséget nyújtunk a 
mindennapi tevékenységek megoldásához. 
Elengedhetetlennek tartjuk a nők érdekképviseletét, tájékoztatással, figyelemfelkeltéssel segítséget 
nyújtunk a családon belüli erőszak visszaszorításában. 
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közlekedését könnyítő akadálymentesítés 
megteremtésére közterületen és közintézményekben egyaránt.” 
A HEP IT összegző táblázat kiegészítésre, illetve a fentieknek megfelelően módosításra került. 
A megvalósítás folyamata, illetve a monitoring és visszacsatolás vonatkozásában a szociális 
bizottságra, mint HEP fórumra való utalás került be. 
A nyilvánosság című rész első bekezdése az alábbiak szerint módosult: „A program elfogadását 
megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános testületi ülést 
hívunk össze.” 
A Kötelezettségek és Felelősség című rész kiegészítésre került azzal, hogy a HEP végrehajtásáért az 
önkormányzat részéről a képviselőtestület felel. 

 
 
Novák Pál polgármester: A Szociális Bizottság évi egy ülését HEP fórumként tartsák meg. 
Külön HEP fórum létrehozását nem javasolja.  
 
Van-e kérdés? 
 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület a – fenti módosításokkal –
a 5. sz. mellékletben részletezett Helyi Esélyegyenlőségi Programot?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
72/2013. (VI. 27.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 1. sz. mellékleteként 
szereplő Helyi Esélyegyenlőségi Programot és Intézkedési tervet – a 2. sz. mellékletben 
foglalt módosításokkal – elfogadja. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 
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12. Egyebek 
12.1. Tájékoztatás a tóparti fürdőzés szabályairól 
 
 
Novák Pál polgármester: Az újságban megjelent egy jegyzői rendelkezés, hogy a tóban 
fürdeni és horgászni tilos! Aki ezt a rendelkezést megszegi, arra az arra jogosult helyszíni 
bírságot szabhat ki. 
 
dr. Nagy Dávid jegyző: Apaj Község Önkormányzatának területén található tó fürdési célra 
hatósági engedéllyel nem rendelkezik, ezért abban fürdeni tilos. Jogszabály határozza meg, 
hogy milyen tiltótáblát kell kihelyezni (60x30-as táblát) erről minél előbb gondoskodik az 
önkormányzat. Tábla ellopásával és megrongálásával szemben is fel kell lépni a jövőben. 
 
Novák Pál polgármester: A fürdeni tilos táblák mellett a horgászni tilos táblák 
kihelyezéséről is gondoskodnak. 
 
 
12.2. Napelemes pályázat 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Hamarosan kiírásra kerül a napelem pályázat, melyen Apaj 
Község Önkormányzata indulni szeretne és öt intézményénél szeretné ezzel az 
áramszámláit csökkenteni: Önkormányzati Hivatal, kultúrház, Pitypang Óvoda, Általános 
Iskola, Ifjúsági ház. 100%-ban támogatott pályázat. Lehet, hogy ezért július 15-e előtt 
rendkívüli testületi ülést kell összehívni. 
 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Támogatja-e a képviselőtestület a jövőben kiírásra kerülő 
napelem pályázaton (KMOP 3.3.3-2013 Megújuló Energiafelhasználás Növelése Közép-
Magyarországon) való indulást?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
73/2013. (VI. 27.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napelem pályázaton (KMOP 3.3.3-
2013 Megújuló Energiafelhasználás Növelése Közép-Magyarországon) való induláshoz 
szükséges felhatalmazást a polgármester részére megadja. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 
12.3. Szerződéskötés ideiglenes pénzeszköz-átadásra 
Előadó: Novák Pál polgármester 
 
Novák Pál polgármester: Az Apaji-tó és az Apaji-tó partjának rekultivációja projekt 
(azonosító: K-36-10-00012N) lezárásához az szükséges, hogy a „Még 1000 év Dömsödért” 
Egyesület közhasznú szervezet a pályázati összeg fennmaradó, utófinanszírozás keretében 
kifizetésre kerülő összegét megkapja. Az egyesület más saját pályázatai miatt nem 
rendelkezik a szükséges önrésszel, és mivel ez a pályázat az apaji lakosság érdekeit 
szolgálja, segítséget kér önkormányzatunktól a pályázat lezárásához. 
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Kérem a tisztelt Képviselőtestületet hatalmazza fel a polgármestert, hogy 750.000 Ft – azaz 
hétszázötvenezer forint – értékben az Egyesület teljesítését segítse elő szerződés 
keretében, melyet az Egyesület a szerződésben meghatározott feltételekkel – legkésőbb 
2014. március 31-ig – az Önkormányzat részére visszatérít. Kéri a támogatási szerződés és 
a jogi háttér előkészítését. 

További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a fenti határozati javaslatot. 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
74/2013. (VI. 27.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
ideiglenes pénzeszköz-átadási szerződés megkötésére a „Még 1000 év Dömsödért” 
Egyesület közhasznú szervezettel, melynek során Apaj Község Önkormányzata 750.000 
Ft-ot bocsát az egyesület rendelkezésére annak érdekében, hogy Az Apaji-tó és az Apaji-
tó partjának rekultivációja projektet (azonosító: K-36-10-00012N) le lehessen zárni. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 

Napirenden kívül 
 
 
 
Novák Pál polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az átállás csúszása miatt 
ideiglenes pénzelvonás érte az önkormányzatot a jelentési kötelezettségek késése miatt.  
Ideiglenes pénzből kellett teljesíteni a kazán pályázatot.  
 
MOGY-ról augusztus 16-17-18-án lesz, ennek a helyszíne Apajpuszta, ahol a régi 
Kiskunsági Pásztor és Lovasnapokat is rendezték.  A rendezőktől egy egyeztetést kér, mi a 
saját értékeinket fogjuk védeni, az autókért nem vállalunk felelősséget. Polgárőrök 24 órás 
szolgálatot teljesítenek a faluban, a lakosság és értékeink védelmére. 
 
Mivel a közigazgatási területen zajlik, kéri a képviselő-testület tudomásulvételét és 
hozzájárulását a rendezvény megrendezéséhez.  
 
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra 
bocsátotta a határozati javaslatot: „Tudomásul veszi-e a képviselőtestület a MOGY 
rendezvény megtartását?” 
 
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)  
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta. 

 
75/2013. (VI. 27.) Kt. számú  
Határozat 
 
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a MOGY 
megrendezését. 

 
Felelős: Novák Pál polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 



 

 17 

További hozzászólások nem lévén Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek az 
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 Novák Pál dr. Nagy Dávid 
 polgármester jegyző 

 
 

Gábor László 
 képviselő 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 

 


