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Önkormányzati hírek 

A március 29-i Képviselő-testületi ülésen vendégünk volt Rigó János r.alezredes, rend-

őrségi tanácsos, a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság vezetője. Szokásos éves közbiz-

tonsági beszámolójában kiemelte, hogy településünkön a statisztikai adatok alapján 

az országos, a megyei és járási átlag alatt vagyunk a területünkön elkövetett bűncse-

lekmények számában. A mindennapos rendőri jelenlét, a körzeti megbízott(ak) és a 

polgárőrség áldásos munkája, valamint a lakossági figyelőrendszer révén az elmúlt 5 

évben 27 és 30 között alakult ez a mutató. Ennél a napirendnél kapott szót Gyimesi 

László, a tavalyi évben megújult Polgárőr Egyesület elnöke, aki beszámolójában el-

mondta, hogy a 2016-os évben 21 fő teljesített összesen 2.441 óra önkéntes szolgála-

tot, hozzájárulva ezzel a lakosság biztonságérzetének növeléséhez, valamint tucatnyi 

rendezvényünk biztosításához. Helyi rendőreink elhivatott munkáját és polgárőreink 

önkéntes szolgálatkészségét ezúton is köszönjük településünk minden lakója nevé-

ben. 

Befejeződött a Temető utca II. ütemének felújítása. A 18 m Ft-os beruházás  

13,5 m Ft-os állami támogatásból és 4,5 m Ft-os önrészből valósult meg. A második 

szakasz a Bercsényi utcai bejárótól a Evangélikus-Református temető hátsó feljárójáig 

készült el, így a lakosság a település központjából mindkét temetőt jó minőségű úton 

érheti el. Nagy tisztelettel kérünk mindenkit, hogy az utat rendeltetésének megfele-

lően használjuk és az oda nem illő eseményeket kérjük, hogy az önkormányzatnál ha-

ladéktalanul jelentsék be! 

Közbeszerzés folyamatánál tart a  Damjanich utca, Vásár tér, Széchenyi utca, Ady 

Endre utca  felújítási pályázatunk. A 44 mFt-ból, tisztán állami pénzből finanszírozott 

beruházás terveink szerint május hónapban megvalósul. 

Menetrend egyeztetést tervez Kunszentmiklóson április 25-én a Dél-Alföldi Közleke-

désszervező Iroda a MÁV-START Zrt. és a DAKK Zrt. képviselői részvételével. Az érintett 

közlekedési szolgáltatók felé felmerülő menetrendet érintő észrevételeiket kérjük áp-

rilis 20-ig juttassák el önkormányzatunkhoz.  



Temetőszabályzat módosítása 

Az apostagi protestáns egyházközségek presbitériumának 2017. április 3-án tartott 

ülésén hozott határozatok: 

13/2017. (04.03.) határozat 

a Temetőszabályzat módosításáról szóló 8/2017. (02.20.) határozat hatályon kívül 

helyezéséről és a  Temetőszabályzat 1. sz. melléklete 2. pontjának módosításáról 

1.§ Az   apostagi   protestáns   presbitérium   megvizsgálta   a hatályos   határozatokat,   

valamint   a Temetőszabályzatot, s ezzel összefüggésben a temetőkről és temetkezés-

ről szóló hatályos törvényt, s megállapította, hogy összeférhetetlenség áll fenn. 

2.§ Presbitérium   a   jogharmonizáció   érdekében   hatályon kívül   helyezi     a   Te-

metőszabályzat módosításáról szóló 8/2017. (02.20.) határozatot. 

3.§ Presbitérium a jogharmonizáció érdekében az alábbiak szerint módosítja a Teme-

tőszabályzat 1. sz. melléklete 2 pontját: 

„1. A temetkezési szolgáltatók, a Fenntartó és az Üzemeltető kivételével a temetőben 

vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja: 

Új síremlék felállítása: 1.500 Ft 

Síremlék tisztítása, felújítása: 1.500 Ft 

Betűvésés, festés: 1.500 Ft 

Kripta építése (napi): 1.500 Ft 

Polgári rend szerinti búcsúztatás: 1.500 Ft 

Ezen költségek a Vállalkozót terhelik.” 

Felelős: Elnökség; Határidő: - 

Selmeczi Géza Tamás, Komáromi Petra Gabriella, Szanyi Ferenc, Zakar Jánosné 

Köszönet 

Kedves Segítő Apostagiak! A március 25-i jótékonysági színházi előadáson, melyen a 

Soltszentimrei Csonka Színkör színészei okoztak maradandó pillanatokat, 196.000.- Ft-

ot gyűjtöttünk össze Szűcs Krisztiánnak és családjának. 



Tájékoztató közterület használatról! 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Képviselő-testület rendelkezik a közterületek tisz-

tántartásáról és a közterületek használatának rendjéről szóló helyi rendelettel 

(4/2016. (III. 10.) 

A rendelet legfontosabb rendelkezései a következők: A rendelet szabályozza az ingat-

lantulajdonosok, kereskedők, utcai árusok közterület rendeltetésszerű használatával 

kapcsolatos feladatait. 

A közterületek rendeltetéstől eltérő használata engedélyhez kötött, amelyért közte-

rület használati díjat kell fizetni. 

Engedély szükséges többek között 

– hirdető-berendezések, üzleti célú táblák elhelyezéséhez 

– kiállítás, vásár, sport- és kulturális rendezvények céljaira 

– közterületi alkalmi- és mozgóárusításhoz, 

– közterületen 30 napon túli építési anyag és egyéb anyag, eszköz tárolásá-

hoz. 

A közterület használati engedély kérelem, valamint a fizetendő díjak a rendelet mel-

lékletében találhatók.  

A rendelet teljes szövege elolvasható a Községháza folyosóján elhelyezett hirdetőn, 

valamint az önkormányzat www.apostag.hu honlapján is. 

Aki a közterületet engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérő módon, 

illetve azt meghaladó mértékben használja, köteles a jogellenes állapotot haladékta-

lanul megszüntetni, továbbá kötelezhető az eredeti állapot helyreállítására. 

A közterület nem alkalmas személygépjárművek rendszeres, huzamos ideig tartó tá-

rolására, parkolásra, a parkolás nem rendeltetésszerű használata a közterületnek!  

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy saját tulajdonuk és a közterületeink védelme érde-

kében járműveikkel az ingatlanuk területén – magánterületen – parkoljanak! 

A Polgárőrséggel együttműködve rendszeresen ellenőrizzük a település területén a 

közterületen parkolást.                                               Köszönjük az együttműködést! 



Ingyenes informatikai képzés 

Ez a projekt a Gazdaságfejlesztési,- és Innovációs Operatív Program keretein belül va-

lósul meg, elnevezése a „Digitális szakadék csökkentése”, célja a lakosság digitális 

kompetenciájának fejlesztése, minél több ember informatikai alapképzése. 

Jelentkezési feltételek: 
Bárki részt vehet, aki 16 – 65 év közötti, rendelkezik általános iskolai végzettséggel, 

nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, 

valamint a képzéssel párhuzamos időben nem vesz részt másik – EU-s vagy hazai for-

rásból megvalósuló – digitális kompetenciát fejlesztő képzésben. 

Információk: 
– A képzések 15 fős csoportokban indulnak, 35 órás időtartamban  

(ez 7 alkalom, alkalmanként 5 – 5 óra), 

– Főképp hétköznap délutáni, illetve szombat délelőtti időpontokban, 

– Hiányzás nem megengedett, 

– A képzés elvégzéséről tanúsítványt kapnak az érintettek, 

Jelentkezés – létszámkorlátozás miatt mihamarabb – Komáromi Petránál  

a (06 70) 953-8113-as telefonszámon! 

Sztratégosz Intézet Kft. 

Tisztelt álláskeresők, tanulni vágyók! 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítséget nyújt minden álláskeresőnek, pályakez-

dőnek: munkahely keresésben, képzésbe vonásban. 

Emellett foglalkozunk adomány közvetítéssel, egyéni tanácsadással, szociális ügyinté-

zéssel. 

Elérhetőségünk: Apostagi Közösségi Ház, Könyvtár (Széchenyi u. 1. ) 

Ügyfélfogadás: Április 24. du. 12.30-tól 15:30-ig 

Kárpátiné Kis Andrea Tel.: 06-30/252-4489 

Együttműködés a helyben foglalkoztatásért - Bács-Kiskun megyei foglalkoztatási-  

és gazdaságfejlesztési együttműködés - TOP-5.1.1-15-BK1-2016-00001 



Anyakönyvi hírek 

Születettek: 
Szágos Tamás Krisztián 2017. 03 06. anyja neve: Szabó Irén 
Hódi Dominik 2017. 03. 14. anyja neve: Matos Anita 
Kecskés Marcell 2017. 03. 29.  Otot-Kovács Hajnalka 

Halálesetek:  
Horváth István ( 1963.) volt Táncsics u. 4/a  szám alatti lakos elhunyt 2017.03.05. 
Nagy István ( 1937) volt Vasút u. 9. szám alatti lakos elhunyt 2017.03.07. 

Házasságkötés: 
Duchai Zoltán és Fenyvesi Erika  2017. 03.04. 

Néhány közérdekű információ 

április 08. 9:30 Sporttelep FUTOK 

április 08. 18:00 Művelődési Ház dunavecsei színjátszók vendégjátéka 

április 11. 14:00 Művelődési Ház Habakuk bábszínház  

április 11. 15:00 Közösségi Ház Versmondó verseny 

április 18. 18:00 Közösségi Ház Cimborák 

április 22. 10:00 Művelődési Ház Apostag, Szeretlek! 

április 23. 17:00 Sporttelep Apostag KSE-Fülöpházi SE 

április 26. 15:00 Polgármesteri Hiv. Képviselő testületi ülés 

április 30. 17:00 Sporttelep Apostag KSE-Tass KSE 

május 08. 18:00 Művelődési Ház Falugyűlés és Közmeghallgatás  

május 12. 8:00   Bikalra kirándulás 

május 13. Sörpatika Nosztalgikus kugli-, és borverseny 

 

Óvodai beíratás!!!  

2017/2018-as nevelési évre az óvodai beíratás időpontja: 2017. április 20. (csütörtök) 

április 21. (péntek) 8-16:30 óráig 

2017. április 20-án 9 órától 10 óráig közös szülői értekezlet lesz és tájékoztatás az óvo-

dai életről a szülők számára, melyre kérjük, a gyermekeket ne hozzák el. (Ez beíratás 

is.) Részletek az apostag.hu oldalon 



 


