Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2011. augusztus 21-én, 11.00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

147/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
148/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
149/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Névszerinti szavazás Tápióság -Komandó
községek közötti baráti kapcsolat alapításáról

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 21-én,
11.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Tornacsarnok.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Magdolna,
Béres Mária,
Bugyi Sándor,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Meghívott vendégként jelen van: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző.
A nyilvános ülésen a település és a testvértelepülések lakossága részéről 50 fő érdeklődő volt.
Kun Szilárd polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, Komandó és Pográny községek
polgármestereit, a két településről érkezett vendégeket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül minden képviselő jelen van, így az ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Hegedűs György és Tóth Gábor
képviselőket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
147/2011.(VIII.21.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs
György és Tóth Gábor képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./ Tápióság – Komandó községek testvértelepülési kapcsolat kiépítése és együttműködési
megállapodás elfogadása
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
148/2011.(VIII.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
Kun Szilárd polgármester kéri a napirendi pontok tárgyalása előtt hallgassuk meg a
himnuszokat.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióság – Komandó községek testvértelepülési kapcsolat kiépítése és együttműködési megállapodás elfogadása.
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Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a korábbiakban a testület már szándéknyilatkozatot hozott Komandó községgel a testvértelepülési kapcsolat kiépítéséről.
Ismerteti a barátsági oklevél tartalmát. Ezután a testvértelepülési kapcsolat elfogadásához névszerinti szavazást kér.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti a névsort.
A Képviselő-testület a névszerinti szavazáson 7 igen szavazattal, ellenvélemény és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
149/2011.(VIII.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Komandó községgel baráti kapcsolat alapításáról döntött,
az együttműködési megállapodást elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Kun Szilárd polgármester elmondja, miután a testület egyhangúlag elfogadta az
együttműködési megállapodást Komandó településsel, sor kerül az aláírásra. A megállapodás
átadása után átadja a szót Kocsis Béla polgármester Úrnak.
Kocsi Béla Komandó község polgármestere elmondja, amikor Kun Szilárd polgármesterrel
először találkozott Komandón tudta, hogy nagy dolog fog történni. Azzal, hogy a két település
ilyen közel került egymáshoz, Pest megye és Tápióság kapuja nyílt meg Komandó előtt. Nem
is gondolta, hogy ilyen szép település lesz a testvértelepülésük. Komandó 1000 m feletti
magasságon van, itt pedig a hegyek, erdők helyett a rónaság fogadta őket. A testvértelepülési
kapcsolattal olyan lehetőség adódik számukra, hogy nagyon közel kerülnek Budapesthez.
Szeretnék jól érezni magukat Pest megyében, Tápióságon. A települések eltérő életmódúak,
szeretnék ha ezt megismernék. Megköszöni a meghívást, megérte eljönni ide, a hivatalos
okmányt tiszteletben tartják.
Kun Szilárd polgármester ezután Hajdú Lászlónak, Pográny település polgármesterének adja
át a szót. Ismerteti, hogy Pogránnyal 15 éves kapcsolatunk van. Szeretnénk, ha Komandóról is
minél többen érkeznének Tápióságra és jól éreznék magukat.
Hajdú László Pográny község polgármestere a települése nevében gratulál a baráti
kapcsolathoz. 2007-ben ezt hivatalosan megtették Tápióság és Pográny települések között, a
továbbiakban hármas nyilatkozatban gondolkodnak. Nagy örömmel vették a meghívást erre az
eseményre, a konferencia, sport, kultúrprogramok hasznosak voltak. Mindenki nevében
szeretné megköszönni Tápióság Önkormányzatának, a polgármester Úrnak a meghívást. Azt
kívánja, hogy a baráti kapcsolat sok-sok éven át tartson ki.
Kun Szilárd polgármester elmondja Tápióság – Pográny települések között együttműködési
megállapodásra 2007. június 30-án került sor. A Képviselő-testület megízásából 2010.
novemberében Erdélybe látogatott. Székelyföldön próbált testvértelepülést találni, Komandó
volt az első település amit meglátogatott. A helyszín látványával lenyűgözte, eszmecserét
folytattak a megállapodás lehetőségéről. Több települést meglátogattak, de úgy gondolták
Komandót választják.
3

Azóta többször voltak a településen, nagyon jól érezték magukat. 700 km a távolság, szinte
100 % magyar lakosú településről van szó, magyar nyelven tanítanak az iskolában. Nagyon
örül, hogy sikerült a megállapodást megkötni. Azzal zárná, szeretnénk ha a lakossági
oklevélen leírtak megvalósulnának. Megköszöni a sportolók, nyugdíjas klubok teljesítményét,
mindenkinek gratulál. Szeretnék a jövőben megvalósítani a Tápióság – Komandó – Pográny
települések közötti cseretáboroztatást. Mindenkinek köszöni a 3 napos fesztiválon való
részvételt.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a
rendkívüli ülést 12.00 órakor bezárta.

Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Hegedűs György
Tóth Gábor
jegyzőkönyv hitelesítők
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