Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2011. augusztus 31-én, 14.00 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

150/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
151/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
152/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Pedagógiai Program módosítása
153/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola
2010/2011-es tanévről szóló beszámoló elf.
154/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola
2011/2012-es tanév előkészítésének elfogad.
155/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Gézengúz Óvoda 2010/2011-es tanévről szóló beszámoló elfogadása
156/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Gézengúz Óvoda 2011/2012-es tanév
előkészítésének elfogadása
15/2011.(IX.1.) sz. önkormányzati rendelet:
Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló 3/2011.(II.15.) sz. rendelet módosítása
157/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
2011. évi költségvetés I. félévi beszámoló elf.
158/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Dr. Patkás Orsolya fogorvosi pályázatának elf.
159/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
382 hrsz-ú ingatlan felajánlásának elfogadása
160/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Külterületi ingatlanok cseréje
161/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
SALSZA BT. megbízása pályázati zárójelentés
elkészítésével
162/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
85/2011.(IV.13.) sz. határozat kiegészítése

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én,
14.00 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Béres Magdolna,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Mária és Bugyi Sándor képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, az ülést
megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 3 fő képviselő jelen
van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Béres
Magdolna és Dávid Kornélia Anikó képviselőket.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
150/2011.(VIII.31.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres
Magdolna és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./ KITT Pedagógiai Program módosításának jóváhagyása
2./ KITT Dr. Papp Károly Általános iskola beszámolója
3./ KITT Gézengúz Óvoda beszámolója
4./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
5./ Fogorvosi állásra érkezett pályázat elbírálása
6./ Földterület felajánlások
7./ Önkormányzati tulajdonban lévő külterületi ingatlanok cseréjével kapcsolatos
megbeszélés
8./ Testvértelepülési pályázat elszámolására érkezett árajánlatok megbeszélése
9./ E-kataszteri rendszer ismertetése
10./ Leader pályázatokról téjákoztatás
11./ Egyebek
Zárt ülés:
- Közbeszerzési eljárással kapcsolatos megbeszélés
- TÁBOR-SÁG felújításának pénügyi elszámolása (ÁFA kifizetése)
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
151/2011.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KITT Pedagógiai Program módosításának jóváhagyása.
Előadó: Kiss Erika intézményvezető elmondja, bizottsági ülésen megtárgyalták a
Pedagógiai Program módosítását. A módosított területeket az írásos előterjesztés tartalmazza. A felülvizsgálat egyrészt a közoktatási törvény módosítása, másrészt a működés során felmerült igények miatt szükséges. A
programot a Szülői Munkaközösség, Diákönkormányzat, valamint tanügyigazgatási szakértő véleményezte, a nevelőtestület elfogadta.
Kun Szilárd polgármester kéri a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét ismertesse
álláspontjukat a napirendi ponttal kapcsolatban.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
elmondja, a Bizottság megtárgyalta a Pedagógiai Program módosítását és elfogadásra
javasolják a testületnek.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi van-e kérdés, javaslat az előterjesztéssel kapcsolatban,
amennyiben nincs, elfogadásra javasolja a KITT Pedagógiai Program módosítását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
152/2011.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton
Óvodája és Általános Iskolája Nevelési és Pedagógiai
Programjának módosítását elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: intézményvezető.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola beszámolója.
Tóth Gábor tagintézmény-vezető elmondja, a napirendi ponthoz kapcsolódó írásos
anyagot megkapták, az Oktatási Bizottság ülésén tárgyalták. A beszámoló a legfontosabb statisztikai adatokat tartalmazza, a kompetencia mérések elemzését, SWOT analízist, versenyeredményeket. A programok, rendezvények gazdag tanévi munkáról
árulkodnak. A 2011/2012-es tanévre való felkészülésről szóló beszámoló tartalmazza
a nyáron elvégzett munkákat, a személyi feltételek, óraszámok alakulását. Sajnos csak
8 tanulócsoport kezdi meg a munkát, pár éve még 14 tanulócsoport volt. A csökkenő
óraszámok miatt a választható órakeretet is csökkenteni kellett, heti 13 órás csökkenéssel számolnak. Köszöni a támogatást a Képviselő-testületnek a csoportbontás lehetősége ügyében.
Kun Szilárd polgármester kéri az Oktatási Bizottság álláspontját.
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Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
elmondja, a beszámolót elfogadták, javasolják a testületnek is elfogadásra. Saját véleménye:
javasolja a tanulmányi versenyeken idegen nyelvből és informátikából is részt venni, ez
nagyon fontos lenne, plusz a matematika versenyen való részvétel. Az írásos anyagból kiderül
a magyar, történelem, sport területén kimagasló a teljesítmény. A tehetséggondozásra oda kell
figyelni.
Tóth Gábor tagintézmény-vezető ismerteti, a tegnapi tanévnyitó értekezleten szó volt arról,
hogy kemelt feladat a versenyeken való részvétel, ezt a testület elfogadta.
Kun Szilárd polgármester elmondja, amennyiben nincs kérdés, vélemény fogadják el az
iskola előző tanévről szóló beszámolóját és az új tanév előkészítését.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
153/2011.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a KITT Dr. Papp Károly Általános
Iskola beszámolóját a 2010/2011-es tanévről elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: tagintézmény-vezető.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
154/2011.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a KITT Dr. Papp Károly Általános
Iskola beszámolóját a 2011/2012-es tanév előkészítéséről
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: tagintézmény-vezető.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KITT Gézengúz Óvoda beszámolója.
Előadó: Juhász Ildikó tagintézmény-vezető elmondja, az előző tanévről szóló beszámolót Tárnoki Lászlóné készítette. Az új tanévre való felkészülésről, a személyi feltételekkel kapcsolatban elmondja egy pedagógus eltávozik, egy dajka
GYES-re megy. 92 fővel indul a tanév, 25 fő új gyermeket vettek fel. A tárgyi
feltételekkel kapcsolatban elmondja, az óvoda épületének hiányosságai anyagiak miatt nem oldhatók meg. A nyár folyamán a karbantartási munkálatok
megtörténtek a Kft. segítségével. A bejárati ajtón befolyik a víz, ezt meg kell
oldani. Az Alapítványtól pályázati úton LCD televíziót kaptak, köszönik a támogatást.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
elmondja, a Bizottság elfogadta az óvoda beszámolóját, a testületnek is elfogadásra
javasolják.
Tóth Gábor képviselő a tagintézmény-vezetőnek sok sikert kíván az új feladathoz, a
nevelőtestület segítségével.
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Kun Szilárd polgármester is sok sikert kíván Juhász Ildikó tagintézmény-vezetőnek, az
Önkormányzat munkájához minden segítséget megad. Amennyiben nincs több hozzászólás,
elfogadásra javasolja az óvoda előző tanévről szóló beszámolóját és az új tanévre való
felkészülésről adott tájékoztatót.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
155/2011.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a KITT Gézengúz Óvoda beszámolóját a 2010/2011-es tanévről elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: tagintézmény-vezető.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábi határozatot hozta:
156/2011.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a KITT Gézengúz Óvoda beszámolóját a 2011/2012-es tanévre való felkészülésről elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: tagintézmény-vezető.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, az írásos anyagot megkapták, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kéri a Bizottság alelnökét ismertesse álláspontjukat.
Tóth Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság alelnöke elmondja, a Bizottság részletesen
megtárgyalta az I. félévi teljesítést. A kiadási, bevételi oldal 48 %-on teljesült. A várható
pénzmaradvány igénybevétele megtörtént, a bevételi előirányzat nem teljesült. A kiadásokkal
kapcsolatban elmondja, vannak eltérések a gázszámlák átcsúszásából. A Képviselő-testület
felé kérik, hogy az intézményvezetőket írásban fel kell hívni a szigorú gazdálkodás
folytatására a II. félévben is, hogy a költségvetés tartható legyen. A Pénzügyi Bizottság a
költségvetési rendelet módosítását és az I. féléves beszámolót elfogadta, a testületnek is
elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester ismerteti a bevételi és kiadási főösszeg változását. Tájékoztatásul
elmondja, a terven felül elmaradt gázszámlákra 2.565 eFt-ot kellett kifizetni, villanyszámlára
1067 eFt-ot. A Tornacsarnok gázszámlája 4.800 eFt. A pénzmaradvány nagy részét feléltük,
nagyon fontos, hogy a likviditásunk megmaradjon. Az intézményvezetők figyelmét a szigorú
gazdálkodásra hívjuk fel egy körlevélben. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel
a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását és az I. félévi beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 15/2011.(IX.1.) sz. rendeletét megalkotta.
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15/2011.(IX.1.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról a rendelet szövegét az 5. sz. melléklet tartalmazza.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
157/2011.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Fogorvosi állásra érkezett pályázat elbírálása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a fogorvosi állásra a pályázatot többször kiírtuk. A mostani kiírásra egy jelentkező volt, személyesen
eljött a településre. Vállalkozás formájában kívánja működtetni a fogorvosi
rendelőt. Az állami normatíva mellett jelentős pénzeszközzel kellett támogatni
a közalkalmazott foglalkoztatásával történő működést. Dr. Patkás Orsolya az
ülésre nem tudott eljönni munkahelyi elfoglaltsága miatt, írásban hozzájárult
pályázatának nyílt ülésen történő tárgyalásához. Javasolja a pályázat elfogadását, a doktornő a vállalkozás bejegyzését elindította, november 1-én tudna
kezdeni. Addig dr. Révkomáromy László dolgozik megbízás alapján heti 14
órában. A pályázó fiatal, egy éves tapasztalata van, hosszú távon tudnánk
megoldani a fogorvosi ellátást. A polgármester megkérdezi kinek van kérdése,
hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatban.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a pályázati kiírásban szerepelt a vállalkozói
igazolvány benyújtása. A pályázó nyilatkozott, hogy ez folyamatban van. A testületnek el kell
dönteni, így elfogadja-e, de úgy gondolja nem jelent problémát, egyéb minden dokumentumot
csatolt.
Kun Szilárd polgármester javasolja a pályázat elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
158/2011.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzat képviselő-testülete dr. Patkás
Orsolya (5726 Méhkerék, Rákóczi u. 35.) pályázatát a fogorvosi
állásra elfogadja.
A képviselő-testület a fogorvosi ellátást vállalkozási formában
biztosítja, mely feladat ellátására dr. Patkás Orsolya fogorvossal
szerződést köt.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő
ellátásáról szóló megbízási szerződés tervezetét 2011. szeptember 30-ig készítsék elő és terjesszék a képviselő-testület elé.
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Határidő: azonnal, szerződéstervezet elészítésére 2011.09.30.
Felelős: polgármester, jegyző.
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Földterület felajánlások.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, megkeresés érkezett Hivatalunkhoz,
hogy a 382 hrsz-ú belterületi ingatlant tulajdonosai az Önkormányzatnak
ajándékozzák. Köszönjük a felajánlást, jelképes 100.- Ft-os névleges vételáron ezt fogadjuk el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
159/2011.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzaténak Képviselő-testülete
100.- Ft-os névleges vételáron elfogadja Józsa Béláné
(2100 Gödöllő, Béri Balogh Á. út 17.) és Béres Emese
(2040 Budaörs, Orchidea u. 11.) sz. lakosok által felajánlott tápiósági 382 hrsz-ú, 2254 m2 nagyságú ingatlant.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Önkormányzati tulajdonában lévő külterületi ingatlanok cseréjével kapcsolatos
megbeszélés.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a korábbiakban már beszéltünk róla,
felhatalmazást kapott az Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi ingatlanok cseréjével kapcsolatban egyeztetésre. Az Önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlanok a 0199/ 35 hrszú 982 m2 nagyságú és a 0199/33 hrsz-ú 2092
m2 nagyságú területek, melyeket cserélnénk. Kiss Zoltán tulajdonában lévő
csereföld a 0199/10 hrsz-ú 1475 m2 nagyságú és a 0201/25 hrsz-ú 1306 m2
nagyságú területek. Az önkormányzati ingatlanok területe 3074 m2, Kiss
Zoltán által felajánlott csereingatlanok területe 2781 m2 , a különbség 293 m2,
amit megvásárolna, a felmerülő költségeket vállalja. A Pénzügyi Bizottság
a csere lehetőségét megtárgyalta.
Tóth Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság alelnöke ismerteti, a cserét támogatják, a
polgármester megbízást kapott, hogy a földtulajdonossal egyeztessen a vételár ügyében.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a nagykátai Földhivatallal felvette a kapcsolatot, azt a
tájékoztatást kapta, hogy homokos terület esetén az átlagár 500 eFt/ha, jó minőségű föld
esetén 1.000 eFt/ha. A jelzett terület belterülettől nem messze található, javasolja az utóbbi
árat vegyük figyelembe. Ezzel számolva 100.- Ft/m2 áron 30 eFt-ra jön ki a vételár. Megfelelő
a javaslat vagy emeljünk rajta?
Az egyeztetések után javaslat a terület vételárára 40.000.- Ft a csere mellett. A felmerülő
költségek a vevőt terhelik. A polgármester elmondja, a cserével az a célunk, hogy az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok egymás mellett legyenek.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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160/2011.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat tulajdonában lévő 0199/35 hrsz-ú 982 m2
nagyságú és a 0199/33 hrsz-ú 2092 m2 nagyságú, összesen
3074 m2 területű külterületi ingatlanait elcseréli Kiss Zoltán
Tápióság, Szabadság u. 18. sz. alatti lakos tulajdonában lévő
0199/10 hrsz-ú 1475 m2 nagyságú, és a 0201/25 hrsz-ú 1306
m2 nagyságú, összesen 2781 m2 területű ingatlanokkal.
A területek nagyságából adódó 293 m2 különbségre a vételárat
a képviselő-testület 40.000.- Ft összegben határozza meg.
A felmerülő költségek vevőt terhelik.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Testvértelepülési pályázat elszámolására érkezett árajánlatok megbeszélése.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, az augusztus 20-i három napos rendezvény pénzügyi elszámolását el kell végezni, erre kértünk ajánlatokat. A pályázatíró cég az M27 Absolvo Consulting 130 eFt-os nettó ajánlatot adott. Egy
másik ajánlat is érkezett, a Salsza Bt.-től, ez bruttó 50 eFt. Az elszámolást
angol nyelven kell elkészíteni. A Salsza Bt. ajánlatát javasolja elfogadni.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
161/2011.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza a SALSZA BT-t (2120 Dunakeszi, Kádár u. 5.)
a „Testvérvárosok polgárainak találkozói” (Európa a Polgárokért Program 2007-2013) című pályázat zárójelentésének angol nyelvű elkészítésével.
A megbízás díja bruttó 50.000.- Ft, melyet az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosít.
Határidő: leadásra 2011.október 15.
Felelős: polgármester.
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: E-kataszteri rendszer ismertetése.
Előadó: Illés György fejlesztési tanácsadó elmondja, négy éve készíti az önkormányzatnak a vagyonkatasztert. 2700 településen működik ez a rendszer, a programok fejlődnek, szeretné bemutatni az új változatot. A nyilvántartó rendszer
ingyenes volt az önkormányzatok részére, a jogosultságot kapóknak elérhető
a program. Rendszerkövetési díj 2.000.- Ft/hó eddig is volt, ez nem változik.
A szoftver díja 132 eFt + ÁFA, 6 hónapos részletfizetési lehetőséggel. Nem
kötelező megvásárolni, a doszos programok 1-2 éven belül megszűnnek,
többe fog kerülni.
Kun Szilárd polgármester elmondja, aggálya, hogy az önkormányzati törvény módosításával
jelentős feladatok fognak az önkormányzatoktól elkerülni.
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Pénzügyi vonzata van a dolognak, bizottsági tárgyalás után a következő testületi ülésen
beszélünk róla. A program a hivatali munkában nagy segítség lenne.
10. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Leader pályázatokról tájékoztató.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a tegnapi napon Leader értekezleten
vett részt, ahol tájékoztatást kaptak, hogy a pályázati kiírások szeptember 30tól kezdődnek. Előminősítés lesz, szeptember 10-től adatlapot le kell adni,
enélkül nem lehet pályázni. Kérés, hogy mielőbb nyújtsák ezt be a pályázók.
A holnapi napon 18 órától Leader tájékoztatóra kerül sor a településen,
amelyre a civil szervezeteket, vállalkozókat meghívtuk. Részletes tájékoztatást adnak a pályázati lehetőségekről. A jövő héten össze kell ülni, eldönteni
mire pályázzunk.
11. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, a 85/2011.(IV.13.) sz. képviselő-testületi határozatunk kiegészítése szükséges. Erre a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. hitelfelvétele miatt van
szükség. A képviselő-testületnek fel kell hatalmazni a jegyzőt és a polgármestert, hogy
a kezességvállaláshoz kapcsolódó szerződést írják alá. Holnap kerül sor a szerződés aláírására és ezután a hitel folyósítása megtörténik.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
162/2011.(VIII.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
85/2011.(IV.13.) sz. képviselő-testületi határozatát a következőkkel egészíti ki:
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a kezességvállaláshoz kapcsolódó szerződést
írják alá.
Határidő: azonnal.
Felelős: szerződés aláírására jegyző és polgármester.
2./ Kun Szilárd polgármester elmondja, beszélnünk kell róla, a búcsú helyét szeretnénk
áthelyezni másik területre, a Vadvirág mögötti régi temető területére. Különösen azért,
mert most kaptunk a héten egy közútkezelői levelet, melyben felhívják a figyelmet,
hogy különféle engedélyeket kell beszerezni ha a Volán társaságot érintik a lezárások.
Szigorították az engedélyezést, ez érint bennünket. Ezen kívül tavaly az esőzések miatt
sár volt a területen. A szóba jöhető terület nagysága is megfelelő, a búcsúsok megtekintették, egyenlőre másik területet nem tudunk.
Tóth Gábor képviselő véleménye szerint a környékbeli lakosoknak nem fog tetszeni. Az a
baj, hogy már annyira elnyúlik ez az egész, hogy napokig szól a zene. Oda kell küldeni a
rendőrt és a polgárőröket, fel kell készülni.
Kun Szilárd polgármester elmondja, egyeztettek a búcsúsokkal, hogy új terület lesz
lakóházak közelében. A hangosításra figyelni kell, hogy minél kisebb legyen és lehetőleg csak
vasárnap napközben.
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Kun Szilárd polgármester megállapítja, nincs több közérdekű hozzászólás, az ülést 15.30
órakor bezája és a továbbiakban zárt ülést rendel el.

Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Béres Magdolna
Dávid Kornélia Anikó
jegyzőkönyv hitelesítők
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