Apaj Község Önkormányzata
2345. Apaj, Fő tér 2.

Jegyzőkönyv
Készült Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 20-án
megtartott üléséről

Megalkotott rendeletek:
3/2014. (III. 20.) önkormányzati rendelet
4/2014. (III. 20.) önkormányzati rendelet
Hozott határozatok:
17/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
18/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
19/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
20/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
21/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
22/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
23/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
24/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
25/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
26/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat

Jegyzőkönyv
Készült, Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 20-án 17:00
órától megtartott testületi üléséről.
Az ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme
2345 Apaj, Fő tér 2.
Meghívottak: Gábor László képviselő (alpolgármester), Turán Gábor képviselő, Nagy Attila
képviselő, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Bán Péter képviselő, Szebellédi Mihály
képviselő, Fodor Pálné belső ellenőr.
Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Gábor László képviselő (alpolgármester), Turán
Gábor képviselő, Nagy Attila képviselő, Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő, Bán Péter
képviselő, dr. Nagy Dávid jegyző, Fodor Pálné belső ellenőr.
Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a
Képviselő-testület tagjai közül 5 fő van jelen. Javasolja a meghívóban kiküldött napirend
módosítását úgy, hogy a 2013. évi belső ellenőri jelentés legyen az első napirendi pont.
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.
17/2014. (III. 20.) Kt. számú
Határozat
Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
A 2013. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadása
Beszámoló a két ülés között eltelt időszak intézkedéseiről
Apaj Község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása
A közterület-használati rendelet módosítása
A helyi választási bizottsági tagok és póttagok megválasztása
A közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint elmulasztásuk
jogkövetkezményeit meghatározó rendelet-tervezet megvitatása
7. Egyebek (Felső-homokhátsági LEADER-tagság, pályázat)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
2. A 2013. évi belső ellenőrzési beszámoló elfogadása
Előadó: dr. Nagy Dávid jegyző, Fodor Pálné belső ellenőr
Az előterjesztést az 1. melléklet tartalmazza.
Novák Pál polgármester: felkéri Fodor Pálné belső ellenőrt rövid összefoglaló tartására.
Fodor Pálné belső ellenőr: a 2013. év elképesztő nehézségei tükröződnek a jelentésben, ide
értve a pénzügyes kolléganő egészségi állapotát, illetve azt, hogy a vezető pénzügyi ügyintéző
érkezése nagyon fontos volt, bár csak korábban történt volna. Nehézség, hogy a közös hivatal
önállóan ilyen feladatot még nem látott el, ebbe bele kell tanulni.
Novák Pál polgármester csak egyetérteni tud a nehézségekkel, az önkormányzati szférát
számos probléma érinti, a könyvelés átalakítása rendkívüli nehézségeket tartogat számunkra.
Az intézkedési terv, -melyet a belső ellenőr javaslatai alapján a jegyző készített el a
polgármesterrel- végrehajtása folyamatos, körülbelül 60-70% körüli. A belső ellenőr munkáját
köszöni.
Novák Pál polgármester kéri, hogy aki a belső ellenőri beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel
jelezze.
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(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselő-testület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta:
18/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évről készült belső
ellenőri beszámolót elfogadja.
Felelős: dr. Nagy Dávid jegyző
Határidő: azonnal
2. Beszámoló a két ülés között eltelt időszakról
Előadó: Novák Pál polgármester
Novák Pál polgármester:
a. A hivatal számítógépeit lecserélték, a polgármesteri számítógép kivételével minden
munkahelyre új gép került, korszerűbb és gyorsabb kivitelen. A szoftverbázist is
lecserélték a korábbi XP operációs rendszert felváltotta a Windows 7 operációs
rendszer.
b. Megkötötte a Tavaszváró Nyugdíjas Egyesület a hitelfelvételre irányuló szerződést,
melyhez az önkormányzat korábbi határozata alapján kezességet vállalt. A hitelfelvétel
egy EURÓPAI UNIÓS pályázaton nyertes rendezvény megtartásához volt szükséges,
mely a következő héten veszi kezdetét „A közép-európai aktívkorúak helyzete az
Unióban” címmel. A hitelösszeget folyó év október végéig kell visszafizetni.
c. A 24 órás vetélkedő az általános iskolát támogató egyesület győzelmével zárult,
melynek értelmében az önkormányzat 100.000 Ft-tal támogatja az egyesületet. A
támogatáshoz az egyesület saját forrásból hozzátesz további 100.000 Ft-ot, melyből a
tanulók kirándulását kívánja finanszírozni. Köszönet az OBO Bettermann Kft.-nek,
mely eredetileg 200.000 Ft-tal kívánta támogatni a rendezvényt, a vállalkozás
ügyvezető igazgatója a rendezvényről látott képek alapján további 100.000 Ft
támogatás átutalásáról döntött, így összesen 300.000 Ft-os támogatást nyújtottak. A
nyeremény 100. 000 Ft-ot a PFZ apaji bejegyzésű Kft. fizette be korábban támogatási
céllal a vetélkedő nyereményéhez.
d. A Művelődési Házban 150 db új szék van, melyet a támogatási pénzből vásárolt az
önkormányzat. Továbbiakban 20 db asztal beszerzését tervezzük, amennyiben ezt
beszámolójában elfogadja a testület. A nyugdíjas találkozó összesen 400 fős
rendezvénye 4 napon át, valamint a Ráckevei és Duna Térségi TDM egyesület
tisztújító közgyűlése is a mi művelődési házunkban lesz megrendezve az elkövetkező
hetekben.
e. Megkezdődött az iskolaépület felújítása, bővítése. Kitűzésre került az alap. Az
építkezés megkezdéséhez felelős műszaki vezetőre szükség van, melyre már kért
ajánlatot. Ezt egyebekben tárgyalja. A kivitelezést saját munkaerővel végzi a szakipari
feladatokra külső vállalkozásokat hív.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így 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:
19/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés között eltelt
időszakban megtett polgármesteri intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Novák Pál polgármester
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Határidő: azonnal
3. Apaj Község Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: dr. Nagy Dávid jegyző
Az előterjesztést a 2. melléklet tartalmazza.
dr. Nagy Dávid jegyző: az előterjesztésben foglaltak irányadók.
Novák Pál polgármester: „aki az előterjesztésnek megfelelően az önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési szabályzatával egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta:
20/2014. (III. 20.) Kt. számú határozata az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési
tervéről
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
A közbeszerzés pénzügyi forrásai (Ft,
nettó)
Költségvetési Saját
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-

0

0

0

0

-

-
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-
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-
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Tervezett
közbeszerzés
elnevezése, tárgya

Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
4. A közterület-használati rendelet módosítása
Előadó: dr. Nagy Dávid
Az előterjesztést a 3. melléklet tartalmazza.
dr. Nagy Dávid jegyző: az előterjesztést a korábbi testületi ülésen elfogadott határozat alapján
készítette el. Módosító javaslat a képviselő-testület tagjai részéről: „4/A. § (3) A (2) bekezdés
szerinti rendezvénynek minősül különösen a falunap, a nyugdíjas találkozó, a művelődési
házban tartott bármely rendezvény, amely alatt a művelődési házhoz tartozó területen
valósítják meg a magatartást.”
Novák Pál polgármester: tisztázni kellene a közterület-felügyelők ellenőrzési jogosultságát.
Egyéb kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „aki a közterületek használatáról szóló rendeletet módosító
javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi rendeletet
alkotta:
Apaj Község Önkormányzatának
3/2014. (. .) önkormányzati rendelete
Apaj Község Önkormányzat közterületek használatáról szóló 9/2008. (VI. 30.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
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Apaj Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. Érdemi módosító rendelkezések
1. § Apaj Község Önkormányzatának közterületek használatáról szóló 9/2008. (VI. 30.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi, 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Szeszes ital fogyasztása közterületen – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel
– tilos.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom hatálya nem terjed ki az Apaj Község
Önkormányzata által szervezett, vagy az általa engedélyezett rendezvény területére, a
rendezvény ideje alatt.
(3) A (2) bekezdés szerinti rendezvénynek minősül különösen a falunap, a nyugdíjas találkozó,
a művelődési házban tartott bármely rendezvény, amely alatt a művelődési házhoz tartozó
területen valósítják meg a magatartást.
(4) E § alkalmazásában közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) a) szerinti
közterület.”
2. § (1) A Rendelet 17. § (1) bekezdésében a „közterület-felügyelő” szövegrész helyébe az „az
arra jogosult” szövegrész kerül.
(2) A Rendelet 17. §-a az alábbi, (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közterület használatának ellenőrzésére jogosult
a) a polgármester, valamint az általa kijelölt személy
b) a jegyző,
c) a közös önkormányzati hivatal ügyintézője.”
2. Záró rendelkezések
3. § (1) Hatályát veszti a Rendelet
a) 18. §-a és az azt megelőző alcímmegjelölés,
b) 20. §-a.
(2) Ez a rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
5. A helyi választási bizottsági tagok és póttagok megválasztása
Előadó: dr. Nagy Dávid
Az előterjesztést az 4. melléklet tartalmazza.
dr. Nagy Dávid jegyző: idő közben még egy helyi választási bizottsági tag lemondott, így
Hriazik Zsoltnét javaslom tagként megválasztani a már javasolt személyek mellett. Felkéri a
polgármestert, hogy hívja fel szavazásra a képviselő-testület tagjait.
Novák Pál polgármester: „aki az előterjesztésben foglalt, és a jegyző által kiegészített
határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta:
21/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
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Apaj Község Önkormányzatának képviselő-testülete Hegedűs Ferencnét és Hriazik
Zsoltnét a helyi választási bizottság tagjává, Semperger Sándort és Semperger Jánost
pedig a helyi választási bizottság póttagjává választja.
Felelős: dr. Nagy Dávid jegyző és Novák Pál polgármester
Határidő: öt napon belül
6. A közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint
jogkövetkezményét meghatározó rendelet-tervezet megvitatása
Előadó: dr. Nagy Dávid
Az előterjesztést a 5. melléklet tartalmazza.

elmulasztásuk

dr. Nagy Dávid jegyző: részletesen elmondja a hátterét a jogalkotási lehetőségnek, illetve
kitér az egyes sértő magatartások megvitatásának szükségességére. A tervezet 5. §-a
vonatkozásában fontos, hogy a közterületen történő szemetelést (köztisztasági
szabálysértésként) a szabálysértési törvény is szankcionálja, a tervezet ezzel összhangban
van megalkotva, és az ingatlanok gyommentességét szolgálja.
Novák Pál polgármester: az 5. § vonatkozásában a parlagfűre vonatkozó rész nem
mentességet jelent, hanem azért van kivételként szabályozva, mert a parlagfű
vonatkozásában magasabb szintű jogszabály tartalmaz rendelkezéseket. Módosító javaslat a
7. § (1) bekezdés c) pontja vonatkozásában: „az általa használt ingatlan előtti járdaszakasz
(járda hiányában az útszakasz tengelyéig terjedő terület), továbbá a járdaszakasz és az út
közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, hulladék- és
gyommentesítéséről nem gondoskodik”. Módosító javaslat a testület tagjai részéről a 10. § (1)
bekezdés a) pontja vonatkozásában: a határidő legyen 22:00 óra. Módosító javaslat a
polgármester részéről a 10. § (2) bekezdés c) pontjának kiegészítésére: „az (1) bekezdésben
meghatározott időpontokban kibocsátott zaj, amennyiben azt a várható zajhatással érintett
területen lakókkal előzetesen egyeztették, vagy annak zavaró hatását közben az érintett
szomszédok nem jelezték”.
Novák Pál polgármester: kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál
polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot: „Aki a közösségi együttélés
alapvető szabályairól és elmulasztásuk jogkövetkezményiről szóló rendeletet-tervezetet a
jegyzőkönyv szerinti módosításokkal elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze.”
(Szavazás módja: minősített többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi rendeletet
alkotta:
Apaj Község Önkormányzatának
4/2014. (. .) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
Apaj Község Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi
CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján –
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 8. §
(2) bekezdésére –, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. Értelmező rendelkezések
1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásnak minősül
minden olyan magatartás, melyet e rendelet annak nyilvánít.
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(2) E rendelet alkalmazásában hulladék a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. §
(1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalom.
(3) Zajkeltésnek, illetve hangoskodásnak minősül különösen: gép, berendezés, hangfal,
erősítő vagy egyéb, zaj okozására alkalmas eszköz hangos üzemeltetése.
2. Eljárási szabályok
2. § (1) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályi irányadók.
(2) A rendelet alapján kiszabott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül az önkormányzat meghatározott számlájára
történő befizetés útján köteles teljesíteni.
(3) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során a Ket. 94/A. (1) bekezdésében
foglaltakon túlmenően figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás súlyát, valamint a magatartás elkövetőjének szociális, vagyoni körülményeit.
(4) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során érvényesülnie kell a fokozatosság
elvének.
(5) Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés
körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.
3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokkal kapcsolatos
hatáskör gyakorlását mind a közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása esetében, mind a
közigazgatási bírság kiszabása tekintetében a képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatt közigazgatási
hatósági eljárást hivatalból, a közös hivatal ügyintézőjének észlelése, továbbá bármely
személy vagy szervezet jelzése alapján le lehet folytatni.
(3) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás
a) valamely cselekménnyel megvalósul meg, a cselekmény elkövetésétől,
b) mulasztásban nyilvánul meg, a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,
c) jogellenes állapot fenntartásában nyilvánul meg, a jogellenes állapot észlelésétől
számított hat hónapon belül indítható meg.
(4) Ha kiskorúval szemben előreláthatólag közigazgatási bírság kiszabására kerül sor, a
kiskorú meghallgatásától eltekinteni nem lehet.
(5) A kiskorú meghallgatásáról törvényes képviselőjét értesíteni kell.
(6) A kiskorút lehetőség szerint törvényes képviselője jelenlétében kell meghallgatni.
4. § A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése vagy betartásuk elmulasztása
miatt nem vonható felelősségre az, aki a cselekmény elkövetésekor 16. életévét még nem
töltötte be.
II. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások
3. Szilárd hulladékkal kapcsolatos jogellenes magatartás
5. § (1) Az a természetes személy, aki
a) települési szilárd hulladékot az általa használt ingatlanon felhalmoz, vagy más által használt
ingatlanon elhelyez,
b) az általa használt ingatlan gyommentesítéséről – ide nem értve a parlagfű-mentesítést –
nem gondoskodik,
c) aki a szelektív hulladékgyűjtés céljára közterületen elhelyezett tárolóedényeket nem a
rendeltetésüknek megfelelően használja
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százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Ha az (1) a) és b) pontjaiban meghatározott magatartást jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet valósítja meg, egymillió-ötszázezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
4. Közcsatorna jogellenes használata
6. § (1) Az a természetes személy, aki a rendelkezésre álló közcsatornába – annak érdekében,
hogy a csatornahasználat díjának megfizetése alól mentesüljön – jogszerűtlenül szennyvizet
juttat, kétszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott magatartást jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet valósítja meg, kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható.
(3) Közcsatornába való jogszerűtlen szennyvízjuttatás különösen, ha az ingatlan használója
az ingatlanon rendelkezésre álló, a csatorna szellőzését biztosító berendezésen keresztül
szivattyúzza a szennyvizet a csatornába.
5. Közterület és ingatlan rendben tartásának elmulasztása
7. § (1) Az a természetes személy, aki
a) az általa használt ingatlan állagmegóvásáról és a rendeltetésszerű állapot fenntartásáról
nem gondoskodik, vagy a szakértemet és speciális munkaeszközöket, költséget nem igénylő
szükséges munkálatokat el nem végzi,
b) az általa használt ingatlan vonatkozásában a rágcsálók és rovarok irtásáról, valamint
elszaporodásuk megelőzéséről nem gondoskodik,
c) az általa használt ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában az útszakasz tengelyéig
terjedő terület), továbbá a járdaszakasz és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület
gondozásáról, tisztán tartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről nem gondoskodik,
d) az általa használt ingatlan előtti járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai
tisztántartásáról, gyommentesítéséről nem gondoskodik,
e) az általa használt ingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló faágak és bokrok megfelelő
nyeséséről nem gondoskodik,
j) az általa használt ingatlan előtt hótól, jégtől és ónos esőtől síkossá vált járdaszakaszt
(szükség esetén naponta többször) a síkosságtól nem mentesíti
százezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott magatartást jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet valósítja meg, egymillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható.
6. A közterület-használat szabályainak megsértése
8. § (1) Az a természetes személy, aki
a) az Apaj Község Önkormányzata közterületek használatáról szóló 9/2008. (VI. 30.)
önkormányzati rendeletének 17. § (2) bekezdésében foglaltakat megszegi, az ott
meghatározott jogkövetkezményeken túl,
b) a közterületeken lévő fákat megcsonkítja, vagy egyéb módon megrongálja,
c) közterületen használaton kívüli vagy használhatatlan járművet tárol
ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Ha az (1) a) és c) pontjaiban meghatározott magatartást jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet valósítja meg, ötszázezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.
7. Önkormányzati jelképekkel való visszaélés

8

9. § (1) Az a természetes személy, aki Apaj Község címerét, zászlaját, lobogóját, a község
vagy az önkormányzat nevét vagy más jelképét engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő
módon használja, alkalmazza, vagy forgalomba hozza, vagy azzal egyéb módon visszaél,
úgyszintén az, aki a község vagy az önkormányzat jelképeit lealacsonyító kifejezést használ,
illetve azokat más módon meggyalázza, amennyiben ezzel szabálysértést vagy
bűncselekményt nem valósít meg, százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott magatartást jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet valósítja meg, egymillió-ötszázezer forintig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható.
8. A település nyugalmának megzavarása
10. § (1) Az a természetes személy, aki a község belterületén
a) hétköznap 22:00 óra után,
b) hétvégén, vagy
c) ünnepnapon vagy munkaszüneti napon
a település nyugalmát zajkeltéssel, hangoskodással vagy más módon megzavarja,
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
(2) Nem minősül zavarásnak
a) a halaszthatatlan munka végzése során az (1) bekezdésben meghatározott időpontokban
kibocsátott zaj,
b) az önkormányzat által engedélyezett, vagy az általa szervezett rendezvény keretében, azzal
összefüggésben kibocsátott zaj, valamint
c) az (1) bekezdésben meghatározott időpontokban kibocsátott zaj, amennyiben azt a várható
zajhatással érintett területen lakókkal előzetesen egyeztették, vagy annak zavaró hatását
közben az érintett szomszédok nem jelezték.
III. Fejezet
Záró rendelkezések
9. Hatályba léptető rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.
7. Egyebek
a. Felső-homokhátsági LEADER HACS tagság
Novák Pál polgármester: a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület felkérte Apaj
község Önkormányzatát, hogy lépjen be egyesületükbe. Örülnek Apaj közeledésének, hiszen
területileg sokkal inkább ide illeszkedik községünk. Szükséges az egyesületi tagság, melynek
vonatkozásában kérem, hogy a testület erősítse meg a korábban testületi ülésen kinyilvánított
szándékát.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „aki Apaj Község Önkormányzatának a Felső-homokhátság
Vidékfejlesztési Egyesülethez való csatlakozásával egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta:
22/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) megerősíti csatlakozási
szándékát a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesülethez, mellyel együtt a LEADER
HACS területet is vált.
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Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
b. Ráckeve kérelme
Novák Pál polgármester: Ráckeve Város Polgármestere ismételten kérte önkormányzatunkat,
hogy fejezze ki szolidaritását a ráckevei bíróság megszüntetése elleni törekvés ügyében.
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 49/2014. (II. 21.) számú határozata
alapján – eredeti kérésével összhangban – ismételten kérni fogja, hogy a bíróságot ne
szüntessék meg. Ráckeve Város Polgármestere ezzel azonosuló határozat meghozatalára
kérte fel a járás képviselő-testületeit.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Támogatja-e a képviselő-testület Ráckeve Város
Polgármesterének a ráckevei bírósággal kapcsolatos kérését?”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta:
23/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Ráckeve Város
Képviselő-testületének 49/2014. (II. 21.) számú határozatával, és támogatja a
Ráckevei Járásbíróság és a Ráckevei Ügyészség megszüntetése ellen tiltakozó
eredeti kérés megismétlését.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
c. Iskolaépület felújítása
Novák Pál polgármester: időszerű az iskolaépület felújítása, mellyel új vizesblokk és öltözők
kerülnek kialakításra, és a diákok a tornatermet az épületen belül tudják majd elérni. Korábban
Novák Pál és Fekete Miklós már elkészítette az építési engedélyezési terveket, és azokat
engedélyeztették is. Árajánlatot kért a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására, mivel ő az
építész tervező, így a felelős műszaki vezető vonatkozásában célszerű szintén őt megbízni.
Továbbá építési engedélyezési terv elkészítésére is kért ajánlatot a rendezvénypark sport
öltözőjének felújítási és bővítési terveivel kapcsolatban. Az ajánlatok mellékletben1 csatolva!
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Aki Fekete Miklós építész tervezőt az iskolaépület felújítási
és bővítési munkáinak felelős műszaki vezető feladatok ellátásával, valamint a 2345 Apaj 58.
hrsz. szám alatti „ sport öltöző és klubház” ingatlan vonatkozásában tervezésre – figyelemmel
az általa adott árajánlatokra – megbízásával egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta:
24/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fekete Miklós építész
tervezőt az iskolaépület felújítási és bővítési munkáinak felelős műszaki vezető
feladatok ellátásával, valamint a 2345 Apaj 58. hrsz. szám alatti „Sport öltöző és
klubház” ingatlan vonatkozásában tervezésre – figyelemmel az általa adott
árajánlatokra – megbízásával bízza meg, egyúttal felkéri a polgármestert a
megbízási szerződés aláírására.
Felelős: Novák Pál polgármester
1

6. számú melléklet.
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Határidő: azonnal
d. Műfüves focipálya megvalósítása
Novák Pál polgármester: az MLSZ által kiírt pályázat a műfüves focipálya (22x44 m)
vonatkozásában lehetőséget biztosít arra, hogy sikertelen LEADER pályázat esetén egy
70/30%-os támogatottsággal műfüves pályát építsünk a „Csiga-Biga Rekreációs Park”
elnevezésű projekt keretében. A megvalósításhoz 30% önerő rendelkezésre bocsátása
szükséges, melyről külön célszerű határozni.
Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot: „Aki a pályázaton való indulással egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze!”
(Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás)
A képviselőtestület – 6 igen 0 nem szavazattal – egyhangú szavazással az alábbi határozatot
hozta:
25/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy nyújtsa be az önkormányzat jelentkezési szándékát az MLSZ
által kiírt pályázatra, műfüves focipálya (kispályás) létesítése érdekében. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázáshoz szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
26/2014. (III. 20.) Kt. számú határozat
Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az MLSZ
által kiírt pályázaton való nyertesség esetén a műfüves focipálya (kispályás)
létrehozása érdekében a megvalósításhoz szükséges önerőt rendelkezésre
bocsátja.
Felelős: Novák Pál polgármester
Határidő: azonnal
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

Miklósné Domin Zsuzsanna képviselő
jegyzőkönyvi hitelesítő
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