Apaj Község Polgármesteri Hivatal
2345. Apaj, Fő tér 2.

Jegyzőkönyv
Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott
nyilvános rendkívüli üléséről

Hozott határozatok:
76/2013. (VIII. 22.) Kt. számú határozat
77/2013. (VIII. 22.) Kt. számú határozat
78/2013. (VIII. 22.) Kt. számú határozat
79/2013. (VIII. 22.) Kt. számú határozat
80/2013. (VIII. 22.) Kt. számú határozat
81/2013. (VIII. 22.) Kt. számú határozat
82/2013. (VIII. 22.) Kt. számú határozat
Megalkotott rendeletek:
Apaj Község Önkormányzatának 13/2013. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a helyi
rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 13/2011. (X. 24.)
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről
Apaj Község Önkormányzata Képviselőtestületének 14/2013. (VIII. 26.) önkormányzati
rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló
14/2012. (V. 29.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Jegyzőkönyv
Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott nyilvános
rendkívüli testületi üléséről.
Ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme
2345. Apaj, Fő tér 2.
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Feith István alpolgármester, Bán Péter képviselő,
Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Szebellédi Mihály képviselő, Turán Gábor képviselő,
dr. Nagy Dávid jegyző.
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a
képviselőtestület tagjai közül 6 fő van jelen, egy képviselő igazoltan van távol, a testület
határozatképes. A napirendi pontok sorrendjén szeretne változtatni és kiegészíti.
Novák Pál polgármester: kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, Novák Pál
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, az elhangzott módosításokkal.
„Elfogadja-e a képviselőtestület a napirendi pontokat a megtett kiegészítésekkel?”
Napirend elfogadása
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött az ülés napirendjéről.
76/2013. (VIII. 22.) 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. Az Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes átruházása
3. Döntéshozatal a kivitelező vonatkozásában – Kócsag és Gém utcák víz
és csatornahálózatáról
4. Tájékoztatás lakásbérleti díj elmaradásának rendezése vonatkozásában
5. Rendelet hatályon kívül helyezése – társadalmi egyeztetés
6. Rendelet hatályon kívül helyezése – tiltott közösségellenes magatartás
7. Egyebek, tájékoztatások
7.1. Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése
7.2. Dunaújváros MJV Önkormányzatának kérése
7.3 „Csiga-biga rekreációs park” megvalósítása
7.4. „Apaj Tópart Tanösvény” megvalósítása
7.5. Horgászverseny
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Tájékoztatni szeretné a képviselő-testületet, hogy az
önkormányzatot két Tóparti lakos feljelentette 5 felügyeleti szervnél a tóban történt
halpusztulás miatt. A halpusztulás a nagy melegnek köszönhető, semmi baja a tónak. Annak
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idején a Tisza tónál hasonló gondokkal küzdöttek és ma már az Közép-Európa leghíresebb
mesterséges tava. Két szakemberrel beszélt, a halpusztulást a nagy meleg mellett a
növényzet hiánya is okozhatja, azt nem fertőzés okozta. A pusztult halakat önkormányzati
dolgozók és önkéntesek is folyamatosan takarították, érkezni fog bele újra hal. A Nemzeti
Parktól kaptunk engedélyt, hogy növényzetet telepítsenek a tóba.
-

A közigazgatási területünkön megrendezésre került Magyarok Országos Gyűlése
mindenféle probléma nélkül lezajlott. Korrekt volt a szervezés. Az Apaji Polgárőrök
egész napos szolgálatot adtak, forgalmat irányítottak.
Bán Péter képviselő: Mennyien voltak a rendezvényen?
Novák Pál polgármester: Három nap alatt megfordult kb. 30 ezer ember, ezt az
információt adták.
A rendezvényen felállítottak egy fa emlékművet, amit minden évben fel szeretnének
állítani, de a Nemzeti Park csak a rendezvény ideje alatt engedélyezi. Szó volt róla,
hogy az önkormányzat előtti területen állítanák fel, mert innen könnyebb lenne az
átszállítás a jövő évi rendezvényre. Ez még csak tájékoztatás, ha döntenek akkor
előtte kéri a testület hozzájárulását.

-

Nagy Zsuzsanna tankerületi igazgató asszonnyal beszélt a mai napon az iskola
fűtéséről, a pb gázt a KLIK vásárolja meg és a tüzeléshez szükséges 800 q fát is, de
fűtő személyzetet nem tud biztosítani. Elmondta, hogy az önkormányzatnál jelenleg is
két 6 órás közhasznú dolgozó van, akik az óvodai és az önkormányzati fűtési
feladatokat látják majd el. A KLIK a technikai dolgozókkal szerette volna elvégeztetni
a fűtési feladatokat. Polgármester úr elmondta, hogy a kazánok kezelése nem
egyszerű, ezért keresik erre közösen a megoldást.

-

Zajlik a belső ellenőrzés az önkormányzatnál, az elmúlt évek jogszabályi változásai
miatt sok mindenen változtatni kell, de az már tisztán látszik, hogy 1 fő rettentően
hiányzik a feladatok ellátásához.

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:
77/2013. (VIII. 22.) 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. Az Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes átruházása
Előadó: dr. Nagy Dávid jegyző
dr. Nagy Dávid jegyző: A Magyar Közlöny 2013. évi 108. számában hirdették ki az egyes
állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a
hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek
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lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi
CXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény). A Törvény 1. §-a értelmében a Törvény 1. számú
mellékletében foglalt, jelenleg állami tulajdonban álló ingatlan(ok) ingyenes önkormányzati
tulajdonba vételére vonatkozóan a hivatkozott mellékletben megjelölt önkormányzat a
közigazgatási területén található ingatlanra vonatkozóan igényt nyújthat be a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez.
A szerződéskötés előfeltétele – többek között –, hogy a helyi önkormányzat képviselőtestülete a Törvény hatálybalépését követően határozatot hozzon a Törvény 1. melléklete
szerinti ingatlan igényléséről, és azt az MNV Zrt. részére a Törvény hatálybalépését követő
60 napon belül megküldje. A Törvény 19. §-a értelmében a Törvény a kihirdetését követő
napon lép hatályba. A Törvényt 2013. június 27-én hirdették ki, így hatályba lépésének napja
2013.06.28., melynek megfelelően a határozathozatalra, pontosabban annak megküldésére
2013. augusztus 28-ig van lehetőség. Ez a határidő jogvesztő, amennyiben a képviselőtestületi határozatot a Törvény hatálybelépését követő hatvan napon belül nem küldik meg
az MNV Zrt. részére vagy a határozat nem felel meg maradéktalanul a Törvény előírásainak,
úgy az MNV Zrt. az ingyenes tulajdonba adásra irányuló eljárást hiánypótlás lehetőségének
biztosítása nélkül kénytelen lezárni.
A Törvény 1. sz. melléklet szerint Apaj vonatkozásában az alábbi ingatlanok ingyenes
átruházása igényelhető:
Sorszám

Település

Helyrajzi szám

Tulajdoni hányad

601
602
603
604
605

Apaj
Apaj
Apaj
Apaj
Apaj

21/2
30
361
365
76/21

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Információ az ingatlanokról az ingatlan-nyilvántartás alapján:
A 21/2 hrsz-ú ingatlan belterületen helyezkedik el, művelési ágból kivett 2738 m² beépítetlen
terület.
A 30 hrsz-ú ingatlan belterületen helyezkedik el, művelési ágból kivett 1955 m² lakóház,
udvar, gazdasági épület.
A 361 hrsz-ú ingatlan belterületen helyezkedik el, művelési ágból kivett 1462 m² beépítetlen
terület 2012.01.09. óta vezetékjoggal terhelt 21 m² nagyságú területtel.
A 365 hrsz-ú ingatlan belterületen helyezkedik el, művelési ágból kivett 3719 m² saját
használatú út 2009.11.27. óta vezetékjoggal terhelt 111 m² nagyságú területtel, valamint
2012.01.09. óta vezetékjoggal terhelt 333 m² és 388 m²nagyságú területekkel.
A 76/21 hrsz-ú ingatlan belterületen helyezkedik el, művelési ágból kivett 2944 m²
beépítetlen terület 2009.11.27. óta vezetékjoggal terhelt 612 m² nagyságú területtel.
Novák Pál polgármester: Olyan állami tulajdonban lévő utak, földek, földszegélyek, utak
mellett lévő sávok, amelyeket a KÁG megszűnésekor nem igényelték a jogutódok. Minden
ilyen terület a vagyonunkat növeli, van benne olyan út pl. a vasút utca, amit annak idején az
útpályázatunkból kizártak, mert az ÁPV Rt. kezelésében volt, aki nem járult hozzá a pályázat
megvalósításához.
dr. Nagy Dávid jegyző: külön kiemelendő, hogy a jogszabály szerint ezeket az ingatlanokat
15 évig nem lehet elidegeníteni, és évente beszámolót kell készíteni a hasznosításról.
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Igényli-e a képviselőtestület az előterjesztésben megjelölt
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állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását,
felhatalmazza-e a polgármestert az ehhez szükséges szerződés megkötésére?”

valamint

(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
78/2013. (VIII. 22.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján – figyelemmel a 2013. évi CXVIII.
törvény 1. mellékletére – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő
Apaj 21/2 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület
megnevezésű, 2738 m² területű,
Apaj 30 helyrajzi számon felvett, lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű, 1955 m² területű,
Apaj 361 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület
megnevezésű, 1462 m² területű,
Apaj 365 helyrajzi számon felvett, saját használatú út megnevezésű,
3719 m² területű és
Apaj 76/21 helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen terület
megnevezésű, 2944 m² területű
ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati
tulajdonba adását.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés önkormányzat nevében történő megkötésére.
Felelős:

az elfogadásért a Képviselő-testület,
a szerződés megkötéséért a Polgármester
Határidő: folyamatos
3. Döntéshozatal kivitelező vonatkozásában – Kócsag és Gém utcák víz és
csatornahálózata
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: A korábban hozott határozatot visszavonta a Kt. mert az előző
pályázó nem kezdte meg a munkát. Újabb hirdetést követően két ajánlat érkezett és ezek
közül a Bácsvíz Zrt. ajánlata volt a kedvezőbb.
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Elfogadja-e a képviselőtestület a fenti, Kócsag és Gém
utcák víz és csatornahálózatának kialakítására érkezett árajánlatot és megadja-e a
megbízást a Bácsvíz Zrt.-nek?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta:
79/2013. (VIII. 22.) Kt. számú
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Határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bácsvíz Zrt.
által a Kócsag és Gém utcák csatorna- és víz-alaphálózatának kiépítésére
érkezett ajánlatát és felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal

4. Tájékoztatás lakásbérleti díj elmaradásának rendezése vonatkozásában
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: az önkormányzat egyetlen szolgálati lakásánál a bérlő nagyon
magas bérleti díj és rezsi tartozást halmozott fel. Többször ment ki felszólítás, személyes
tárgyalások során ígéretek hangzottak el, de a fizetés elmaradt. A belső ellenőr is felhívta a
figyelmet arra, hogy a helyzet tarthatatlan. Sikerült megállapodást kötni a bérlővel, amelyben
ütemezték a fizetést és 2013. augusztus hónaptól havonta 100.000,- Ft-ot fizet összesen az
önkormányzatnak. Az első részlet beérkezett.
Az ügy kapcsán polgármester úr az összes önkormányzati bérleményben kezdeményezni
szeretné a kártyás fogyasztásmérőkre a cserét, hogy több ilyen eset ne fordulhasson elő.
Az orvosi rendelőben leszerelik a gázórát és áttérnek ott is a vegyes tüzelésre, a
Doktornővel egyeztetett erről. Az önkormányzat biztosítja a tűzifát és a Doktornő a
fűtőembert.
A képviselő-testület a tájékoztatást elfogadta és hozzájárul, hogy a polgármester megkezdje
a tárgyalást az elektromos művek képviselőjével, tudomásul véve, hogy a kapcsolódó
költségek az Önkormányzatot fogják terhelni. A napirendi pont keretében döntést nem
hozott.
5. Rendelet hatályon kívül helyezése - társadalmi egyeztetés
Előadó: dr. Nagy Dávid jegyző
dr. Nagy Dávid jegyző: Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október
20-i ülésén fogadta el a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
13/2011. (X. 24.) önkormányzati rendeletet. A rendelet megalkotására az akkor hatályban
lévő, helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 103/B. §-a miatt volt szükség, a
rendelkezést azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
156. § (2) a) pontja hatályon kívül helyezte, így jelenleg nem áll fenn törvényi felhatalmazás
a társadalmi részvétellel kapcsolatos rendeleti szabályozás vonatkozásában.
Figyelemmel arra, hogy a társadalmi részvétel helyi rendeleti szabályozására már nem áll
fenn szabályozási kötelezettség, az erre vonatkozó, a tárgyban megjelölt rendelet
alkalmazására nincs szükség, ezért hatályon kívül helyezése indokolt.
Kérjük, hogy a rendeletet hatályon kívül helyezését 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.
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(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
13/2013. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 13/2011.
(X.24.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről
A rendelet kihirdetve: 2013. augusztus 26.
A rendelet hatályba lép: 2013. augusztus 27.
Apaj Község Önkormányzata Képviselőtestületének
13/2013. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 13/2011. (X. 24.)
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. §
(2) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló
13/2011. (X. 24.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről a következőket
rendeli el:
1. § Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete helyi rendeletek előkészítésében való
társadalmi részvételről szóló 13/2011. (X. 24.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Novák Pál
polgármester

dr. Nagy Dávid
jegyző

A kihirdetés napja: 2013. augusztus 26.

dr. Nagy Dávid
jegyző
6. Rendelet hatályon kívül helyezése - tiltott közösségellenes magatartás
Előadó: dr. Nagy Dávid jegyző
dr. Nagy Dávid jegyző: A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdése alapján az
önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek voltak hatályon kívül helyezni az
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.
A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4)
bekezdése lehetőséget adott arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete
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önkormányzati rendeletben meghatározza a tiltott, közösségellenes magatartásokat. A
felhatalmazó rendelkezést a fenti törvény 143. § (4) e) pontja tartalmazta, mely alapján a
képviselőtestület megalkotta a tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül
helyezéséről szóló 14/2012. (V. 29.) önkormányzati rendeletét. Az említett törvény 51. § (4)
bekezdése és a 143. § (4) e) pontja 2012. április 15-én lépett hatályba. Az állampolgári jogok
országgyűlési biztosa jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló
indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, mely indítvány alapján az Alkotmánybíróság
38/2012. (XI. 14.) AB határozatával megállapította, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése, valamint 143. §
(4) bekezdésének e) pontja alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti. A hivatkozott
alkotmánybírósági határozat a 2012. november 14-i Magyar Közlönyben jelent meg, s a
megjelenését követő naptól vált hatályossá. A rendelkezések szerint a megsemmisített
törvényi rendelkezések e határozatnak a Magyar Közlönyben történt közzétételét követő
napon vesztik hatályukat. A fentiek fényében indokolt a rendelet hatályon kívül helyezése.
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
14/2013. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül
helyezéséről szóló 14/2012. (V. 29.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül
helyezéséről
A rendelet kihirdetve: 2013. augusztus 26.
A rendelet hatályba lép: 2013. augusztus 27.
Apaj Község Önkormányzata Képviselőtestületének
14/2013. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete
a tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről szóló 14/2012. (V. 29.)
önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
13. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete tiltott, közösségellenes magatartásokról, az
elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól és szabálysértési tényállások hatályon
kívül helyezéséről szóló 14/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Novák Pál
polgármester

dr. Nagy Dávid
jegyző
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A kihirdetés napja: 2013. augusztus 26.

dr. Nagy Dávid
jegyző
7. Egyebek, tájékoztatások
7.1. Szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: A szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezését javasolja. Sajnos a
tapasztalatok azt mutatják, hogy a szelektív hulladékgyűjtőt nem megfelelően használják
egyes lakosok. A temető átadása után kiderült, hogy nem szép képet mutat a vele szemben
lévő hulladékgyűjtő. Vannak arra is példák, hogy más településről idehozzák át a szemetet,
ez egy lerakott szemétkupac átvizsgálásakor derült ki, hogy Kunszentmiklósi lakosé, mert
belerakott személyes papírokat is. A prímagáztartály melletti betonos területre szeretné az
áthelyezést, remélhetőleg ott az átmenő forgalom nem találja meg.
A képviselő-testület a tájékoztatást elfogadta és a napirendi pont keretében döntést nem
hozott.
7.2. Dunaújváros Önkormányzat levele
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Ezúton tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy Cserna
Gábor úr, Dunaújváros MJV polgármestere azzal a kéréssel fordult Apaj Község
Önkormányzatához, hogy két, apaji állandó lakhelyű, a Dunaújvárosi Óvodába járó gyermek
vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Nkt.) 76. § (3) bekezdése, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2) bekezdése szerint járuljon
hozzá a működtetéshez és a gyermekétkeztetés biztosításához, Dunaújváros MJV
közgyűlésének 142/2013. (IV. 25.) határozata alapján (e határozatban döntött a közgyűlés
arról, hogy az általa működtetett köznevelési intézményekbe járó tanulók lakóhelye szerinti
önkormányzattól a működtetéshez és a gyermekétkeztetéshez hozzájárulást kér).
Cserna Polgármester Úr tájékoztatása szerint Dunaújváros MJV Önkormányzata
gondoskodik az állami intézményfenntartó központ által a közigazgatási területén fenntartott
köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működtetéséről.
A fent említett jogszabályhelyek szerint „a működtető az általa működtetett intézménybe járó
tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a működtetéshez hozzájárulást igényelhet” (Nkt.
76. § (3) bek. utolsó mondata), továbbá „az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat
e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló
lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet” (Gyvt. 151. § (2) bek. 4. mondata).
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy ne támogassák a kérést.
Van-e kérdés?
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További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Támogatja-e a képviselőtestület Dunaújváros MJV
polgármesterének kérését, melyben Apaj Község Önkormányzatának hozzájárulását kéri a
gyermekétkeztetés biztosításához és a köznevelési intézmény működtetéséhez?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi
határozatot hozta.
80/2013. (VIII. 22.) Kt. számú
Határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaújváros MJV
polgármesterének a gyermekétkeztetés biztosításához és a köznevelési
intézmény működtetéséhez való hozzájárulásra irányuló kérését nem támogatja.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
7.3. „Csiga-biga rekreációs park” megvalósítása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester:
Ahhoz, hogy a pályázatot sikeresen be lehessen nyújtani az is szükséges, hogy az
Önkormányzat vállalja a pályázat részeként a pályázati finanszírozáson kívül
megvalósítandó feladatok és munkálatok kivitelezését és finanszírozását. Van-e kérdés?
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Megadja-e a képviselőtestület a felhatalmazást a „Csigabiga rekreációs park” elnevezéssel rekreáció megvalósítására, azaz idősek „játszótere”
kialakítására azzal, hogy az Önkormányzat vállalja a pályázat részeként a pályázati
finanszírozáson kívül megvalósítandó feladatok és munkálatok kivitelezését és
finanszírozását?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött az ülés napirendjéről.
81/2013. (VIII. 22.) Kt.számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy figyelemmel
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendeletben
foglaltakra, pályázatot kíván benyújtani rekreáció projektjavaslatra, „Csiga-biga
rekreációs park” elnevezéssel rekreáció megvalósítására, azaz idősek
„játszótere” kialakítására.
Támogatási igényként maximum 5 millió Ft-ot kíván igénybe venni a VM
rendeletben foglalt feltételek szerint, úgy, hogy a támogatás mértéke az összes
elszámolható nettó kiadás 100%-a. Utófinanszírozású pályázat esetén az
Önkormányzat vállalja, hogy költségvetése terhére a pályázat elnyerése esetén a
fejlesztést megvalósítja, azaz a megvalósításhoz szükséges összeget biztosítja.
A pályázat részeként a pályázati finanszírozáson kívül megvalósítandó feladatok
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és munkálatok kivitelezését és finanszírozását Apaj Község Önkormányzata
vállalja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: elfogadásért: képviselő-testület
Pályázat elkészítéséért és benyújtásért: Polgármester, Jegyző
Határidő: 2014. december 30.
7.4. „Apaj Tópart Tanösvény” megvalósítása
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester:
Ahhoz, hogy a pályázatot sikeresen be lehessen nyújtani az is szükséges, hogy az
Önkormányzat vállalja a pályázat részeként a pályázati finanszírozáson kívül
megvalósítandó feladatok és munkálatok kivitelezését és finanszírozását. Van-e kérdés?
További kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Megadja-e a képviselőtestület a felhatalmazást a „Apaj
Tópart Tanösvény megvalósítása” erdei és tóparti tanösvény projekt megvalósítására
azzal, hogy az Önkormányzat vállalja a pályázat részeként a pályázati finanszírozáson kívül
megvalósítandó feladatok és munkálatok kivitelezését és finanszírozását?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint
döntött az ülés napirendjéről.
82/2013. (VIII.22.) Kt.számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy figyelemmel
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendeletben
foglaltakra, pályázatot kíván benyújtani erdei és tóparti tanösvény
projektjavaslatra, „Apaj Tópart Tanösvény megvalósítása” elnevezéssel.
Támogatási igényként maximum 3 millió Ft-ot kíván igénybe venni a VM
rendeletben foglalt feltételek szerint, úgy, hogy a támogatás mértéke az összes
elszámolható kiadás 100%-a. Utófinanszírozású pályázat esetén az
Önkormányzat vállalja, hogy költségvetése terhére a pályázat elnyerése esetén a
fejlesztést megvalósítja, azaz a megvalósításhoz szükséges összeget biztosítja.
A pályázat részeként a pályázati finanszírozáson kívül megvalósítandó feladatok
és munkálatok kivitelezését és finanszírozását Apaj Község Önkormányzata
vállalja.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: elfogadásért: képviselő-testület
Pályázat elkészítéséért és benyújtásért: Polgármester, Jegyző
Határidő: 2014.december 30.
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7.5. Horgászverseny
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester: Már korábban beszéltek róla, hogy az idei horgászversenyt az
Apaji Tónál kellene megrendezni. Felkéri Bán Péter és Szebellédi Mihály képviselőket, hogy
szervezzék meg és az időpontról egyeztessenek. Javasolni szeretné a szeptember 14-ét
szombatot. Szomor úrtól ígéretet kaptak, hogy a horgászverseny előtti napon telepítenek
halat a tóba.
További hozzászólások nem lévén Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek az
ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta.
k.m.f.

Novák Pál
polgármester

dr. Nagy Dávid
jegyző
Bán Péter
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítő
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