Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. április 24-én, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

66/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása
67/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
68/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Nagykátai Rendőrkapitányság 2013. évi
szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elf.
69/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló tájékoztató elfogadása
70/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása
71/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Gézengúz Óvoda SZMSZ módosítása
72/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Gerje Forrás Kft. hulladékgazdálkodási
szerződés jóváhagyása
73/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Konzorciumi együttműködési megállapodás
elfogadása „Elektronikus helyi közigazgatási
infrasturktúra fejlesztése” c. pályázat
74/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Tornádó SE bérleti díj elengedése

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én, 17.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Mária,
Bugyi Sándor,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan van távol: Béres Magdolna képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, külön is köszönti Lajmer György r.alezredes
Urat a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetőjét, Czernák András r.századost a Tápiószecsői
Rendőrőrs őrsparancsnokát, a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársait, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a
6 fő képviselő közül 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A polgármester
jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Bugyi Sándor képviselőt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
66/2014.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Bugyi
Sándor képviselőt elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
Napirend:
1./ Beszámoló a Nagykátai Rendőrkapitányság 2013. évi szakmai tevékenységéről
2./ Átfogó értékelés a Polgármesteri Hivatal gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
3./ Tápiósági Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
4./ Tápiósági Gézengúz Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
5./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
6./ Egyebek
Zárt ülés:
1./ Települési szilárd kommunális hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása tárgyában ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadása
2./ Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának csökkentése
3./ Közgyógyellátási ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
4./ Ad Hoc Bizottság tájékoztatója a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos vizsgálatokról
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
67/2014.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Nagykátai Rendőrkapitányság 2013. évi szakmai tevékenységéről.
Előadó: Lajmer György r.alezredes, a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetője ismerteti, a
tavalyi beszámolóhoz képest másfajta statisztikából dolgoztak, kötelezővé tették,
hogy a BM honlapján elérhető statisztika szerint dolgozzanak. A tavalyi beszámoló
a folyamatban lévő ügyeket is tartalmazta, most csak a befejezett ügyek szerepelnek
a tájékoztatóban. Tápióságon a bűncselekmények száma 113-ról 47-re csökkent, ez
a Rendőrkapitánysághoz tartozó települések közül a legjobb, 58 %. A Kapitányság
összességére vonatkozóan 38,8 % a csökkenés. Külön öröm, hogy a lakásbetörések
száma a településen 2-re csökkent, ez rendkívül kedvező adat. A vagyon elleni bűncselekmények száma az összbűncselekmények számának 40 %-át teszi ki. A testi
sértések száma 7-re emelkedett, 2 súlyos testi sértés történt. Általános tapasztalat,
hogy a feljelentési kedv megnőtt. A baleseti helyzet nem változott, 6 baleset történt,
halálos kimenetelű nem volt, két esetben az alkohol befolyásolta a balesetet. Kiemelt
feladatnak tekintik az ittas vezetők kiszűrését. A családsegítő szolgálattal szorosabbra
fűzték az együttműködést. A Tápiószecsői Rendőrőrsnek és a körzeti megbízottnak
gratulálni tud a teljesítményéhez. Külön köszönetét szeretné kifejezni az Önkormányzatnak az anyagi támogatásért, közösen sikerült gépkocsit működtetni. A beszámolóval kapcsolatban amennyiben van kérdés, szívesen válaszol.
Kun Szilárd polgármester megköszöni a tájékoztatást. Példáértékű a munkájuk, gratulálunk, a
Rendőrkapitányságnak, a Tápiószecsői Rendőrőrsnek és a körzeti megbízottnak. Elmondja, jó az
Önkormányzattal és a Polgárőrséggel is a kapcsolatuk. Kiegészítésként szeretné elmondani, a
Polgárőrségen keresztül sikeresen pályázatunk kamerarendszer kiépítésére, az anyagi forrást az
Önkormányzat biztosítja a pályázati összeg folyósításáig. A körzeti megbízotti iroda bútorzatán
szeretnénk javítani, számítógépet tudunk biztosítani. Az iroda és a garázs riasztórendszere elkészült,
a kamerarendszer központja az irodában lesz. Amennyiben a Rendőrkapitányság beszámolójával
kapcsolatban nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel annak elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
68/2014.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nagykátai Rendőrkapitányság 2013. évi szakmai tevékenységéről és Tápióság település közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Átfogó értékelés a Polgármesteri Hivatal gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról.
Előadó:. dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, minden évben átfogó értékelést kell készíteni a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, ezt a Képviselő-testületnek
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május 31-ig el kell fogadni. A Polgármesteri Hivatalban a gyámhatósági munkát
Völgyiné Berényi Anita látja el. Vannak feladatok, melyek átkerültek a Járási Hivatalhoz. 2013. évben is több pályázaton vettünk részt, EU élelmiszersegély és a
Mindenki ebédel pályázatunk sikeres volt. A pályázatok nagyon sok munkával járnak, összefogással sikerülhet, a kiosztásban a Képviselő-testület tagjai, családgondozók, önkéntes diákok vettek részt. A családsegítő és gyermekjóléti tevékenységről külön beszámoló készült, kéri az intézményezető szóbeli kiegészítést tegyen.
Megköszöni az elmúlt évben végzett tevékenységet, jó a kapcsolat, még közelebb
kerültünk azzal, hogy az iroda a Polgármesteri Hivatal épületébe költözött.
Kun Szilárd polgármester kiegészítésként elmondja, 2013. évben rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre 182 fő volt jogosult, térítésmentes étkezést 160 fő vett igénybe. Kiemelné a
pályázatokat, és megköszöni a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját. A Mindenki Ebédel
pályázatunk kétszer egymás után sikeres volt, így hétvégenként és a szüneti napokra 30 gyermeket
tudunk élelmiszerrel támogatni. 700 főnek tudtunk EU élelmiszersegélyt nyújtani, a kiosztásban
részt vettek a Képviselő-testület tagjai, a Polgármesteri Hivatal és a Családsegítő Szolgálat
dolgozói, akiknek köszönjük a munkáját.
Szegedi Tamara intézményvezető megköszöni a jelzőrendszer munkáját, a Polgármesteri Hivatal
támogatását. A gyermekjóléti szolgáltatásról a beszámoló jogszabályi kötelezettség, a családsegítés
szakmai tevékenységéről úgy gondolják, a Képviselő-testületnek tudni kell. Mint a beszámolóból is
kiderül, az abortuszok száma Tápióságon 85 %, ez nagyon magas. Felmerült a lehetőség, hogy az
abortuszok számának csökkentésére a családgondozók és a védőnő javaslatára az önkormányzat
természetben nyújtott ellátásként spirált biztosítana az arra rászorulóknak. Fel kellene mérni ezzel
hány abortuszt tudnának elkerülni. A másik dolog: az új egészségügyi törvény értelmében a 12 éves
korosztály ingyen fogja kapni a HPV vírus elleni védőoltást. Akik elmúltak 12 évesek a védőoltás 2
x 15.000.- Ft-ba kerül, ebben tudnának-e segíteni, valami megoldást találni, kidolgozni esetleg egy
pályázathoz. Szeretné ha bizottsági ülésen leülnének és kidolgoznák ezeket. Személyi változás is
történik, Reguliné Tajti Judit családgondozó Angliába ment, a helyettesítését a társuláson belül
szeretnék megoldani, hogy ne legyen plusz költsége az önkormányzatnak. Nemes Julianna
Tápiószentmártonból vállalta a napi 4 órás helyettesítést, 2014. május 1. – núlius 31. közötti
időszakban. Amennyiben megfelelő lenne 2014. augusztus 1-től határozatlan időre bíznák meg, napi
8 órás munkaidőre.
Kun Szilárd polgármester megköszöni a tájékoztatást, megkérdezi a napirendi ponttal kapcsolatban
van-e hozzászólás.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke megdöbbentőnek találja a 85 %-os
abortuszt a településen. A lakosság száma csökken, jó lenne foglalkozni ezzel.
Szegedi Tamara intézményvezető elmondja, népegészségügyi problémáról van szó, védénői
kompetencia, a felvilágosításba be tudnak lépni, elsősorban a helyi védőnőt kell megkérdezni, mit
mond erről.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a beszámolóhoz nincs több hozzászólás, további jó
együttműködést kíván, majd szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
69/2014.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti
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és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló előterjesztés szerinti tájékoztató értékelést.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápiósági Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát módosítani szükséges, a belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó
rendelkezéseket szerepeltetni kell a szabályzatban. Ezzel együtt a jogszabályi
változások is átvezetésre kerülnek, valamint a szakfeladatrend szerinti tevékenységek. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésében a gazdálkodásban az engedélyezett 3 fős álláshely 2,5 fővel van betöltve. A Képviselő-testületnek jóvá
kell hagyni a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az
alábbi határozatot hozta:
70/2014.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és a 49/2013.(III.28.)
számú határozatával elfogadott Tápiósági Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát a melléklet szerint módosítja.
A Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tápiósági Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az óvoda SZMSZ-ének módosítását is jóvá kell
hagyni a Képviselő-testületnek. A módosítás a belső ellenőrzést érinti, melyet
eddig a szabályzat nem tartalmazott. Kéri, a Képviselő-testület a Tápiósági Gézengúz Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot fogadja el.
Juhász Ildikó óvodavezető megköszöni a Jegyző Asszony segítségét a szabályzat elkészítésében.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a Gézengúz Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatával
kapcsolatban nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel a módosítások és az egységes szerkezet
elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az
alábbi határozatot hozta:
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71/2014.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tápiósági Gézengúz
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló előterjesztést és azt a melléklet szerint
módosítja.
A Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tápiósági Gézengúz Óvoda
Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, óvodavezető.

5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. és az
Önkormányzat között fennálló szerződés megszűnt, közbeszerzési eljárást kötelező
kiírni, de addig is el kell látni a közszolgáltatást. Az átmeneti időszakra készített
szerződés 2014. március 2.- 2014. június 30. közötti időszakra vonatkozik, legfeljebb a közbeszerzési eljárás eredményes lezárásáig.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság támogatja
a közszolgáltatási szerződés elfogadását.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel
kapcsolatban van-e hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel annak elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
72/2014.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Gerje-Forrás
Nonprofit Kft. (2127 Pilis, Rákóczi út 67.) közötti, a települési szilárd hulladék gyűjtésére és
szállítására vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződést jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

6. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Erdélyi Sándor
lemondott a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata delegált tagi
tisztségéről, helyébe Bugyi Sándort a társulati taggyűlés megválasztotta.
2./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban Márton Tivadar kérelmét ismerteti, mely a vízmű
telephely területéből 400 m2 bérbe adására irányul, tűzifa tárolás céljából. Jelenleg a telephely
az ÖKOVÍZ Kft. vagyongazdálkodásába van adva, oda továbbítjuk a kérelmet, természetesen
a tulajdonos jóváhagyása is szükséges.
3./ Kun Szilárd polgármester elmondja, az előző ülésen szó volt a Vadásztársaság kérelméről,
a 086 hrsz-ú út helyreállítására vonatkozóan. Úgy döntöttünk, hogy helyszíni bejárás után
a következő ülésen tárgyaljuk a kérelmet. A földhivatalban rákérdeztünk és kiderült, hogy a
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szóban forgó út az Április 4. MgTsz tulajdonában van, a híd pedig a Magyar Állam tulajdona,
kezelője a Tápió-Hajta Vízgazdálkodási Társulat, velük kell felvenni a kapcsolatot, az Önkormányzatot nem érinti így az ügy.
4./ Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatja a testületet, hogy az elektronikus helyi közigazgatási
infrastruktúra fejlesztése c. pályázatunk sikeres volt, a konzorcium 57.157.148.- Ft-ot nyert,
ebből Tápióságra bruttó 11.633.699.- Ft támogatás jut. Korábban a testület döntött a konzorcium alakításáról a pályázat benyújtásához. A konzorciumi együttműködési megállapodást
a Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni. A pályázatból a Polgármesteri Hivatal gépparkjának
korszerűsítésére kerül sor, új programok lesznek, ehhez kapcsolódóan képzéseken kell résztvenni. Első lépés az eszközök beszerzése, a pályázati támogatásból 30 % előleg lehívható.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, az ismertetettekhez nincs hozzászólás, kéri a határozati
javaslat alapján a döntés meghozását.
A Képviselő-tetület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
73/2014.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KMOP-4.7.1-13 „Elektronikus helyi
közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására a melléklet szerinti
dokumentummal egyetért, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármester, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodást írja alá.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megnyert projekttel kapcsolatban felmerülő kérdésekben –
kivétel közbeszerzési eljárás - intézkedjen, mely intézkedésekről a Képviselő-testületet utólag
tájékoztassa.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
5./ Kun Szilárd polgármester a Tornádó Harcművészeti Sportegyesület vezetőjének kérését
ismerteti a testülettel. A 2014. március 22-i jótékonysági bál terembérleti díjának elengedését
kéri, mivel a bálon befolyt teljes összeget az egyesület működésére, sportszerek fejlesztésére
szeretnék fordítani. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a kérelmet tárgyalta, kéri álláspontjukat ismertetni.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság a bérleti
díj elenegedése ügyében 2 igennel és 2 tartózkodással szavazott. A Bizottság elnöke javasolja, hogy
a továbbiakban az intézményektől ne kérjünk bérleti díjat.
Juhász Ildikó óvodavezető úgy látja, ezeket egységesen kellene kezelni, elvi kérdésről van szó, az
óvoda is fizetett bérleti díjat a jótékonysági bál alkalmából.
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, az óvodának is kellett volna kérni a bérleti díj
elengedését.
Hegedűs György alpolgármester véleménye, a jövőben a bérleti rendszert új alapokra kell helyezni.
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a Tornádó Harcművészeti Sportegyesület
vezetőjének kérelmét, a Tornacsarnok bérleti díjának elengedésére vonatkozóan.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
74/2014.(IV.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Tornácó Harcművészeti Sportegyesület által 2014. március 22-én megrendezésre került jótékonysági bál Tornacsarnokra vonatkozó bérleti díját elengedi.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

6./ Kun Szilárd polgármester néhány aktuális ügyben szeretné a továbbiakban a testületet tájékoztatni:
- Az intézményeknél javasolják a fűtés 2014. április 30-ig maradjon, kivételesen, ha nagyon
hideg az idő, abban az esetben lehet a későbbiekben is fűteni.
- Az iskola területén kullancs irtást végeztek, mely 95.000.- Ft-ba került.
- A defibrillátor üzemképes, az akkumulátor csere megtörtént, ennek összege 135.000.- Ft
+ ÁFA volt. Évente egyszer kötelező felülvizsgáltatni, az új akkumulátorral négy évig
biztos a működtetés.
- A 4. sz. vízműkúttal kapcsolatban a VIKUV Zrt.-t megkeresték az ÖKOVÍZ Kft.-vel közösen, 10 év garancia van a kútra. 61,5 méteren a cső ki volt lyukadva, valószínűleg anyaghiba miatt. Mielőbbi megoldást szeretnénk, költség nem terhel bennünket, várjuk a szakvéleményt.
- A szennyvízcsatornázással kapcsolatban a helyreállítási munkálatok folynak. A házi bekötések 50 %-ának 2014. augusztus 31-ig el kell készülni a próbaüzem miatt. Javaslat, hogy
helyi vállalkozók kerüljenek bevonásra a munkálatokba, a bekötéseket az üzemeltető veszi
át.
- A térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatban a megállapodás elkészült, az első részletet
áprilisban utaljuk. A jövő héten az eszközök leszállításra kerülnek, a második részletet
május végén a végszámlakor tudjuk biztosítani.
- Május 1-én sportnap lesz 9.00 órától, a Sportkör pályázaton 2.200 eFt értékű támogatást
nyert eszközök beszerzésére, melynek átadására 11.00 órakor kerül sor.
- A Magyar Honvédség Tápiószecsői Helyőrség-parancsnokságával együttműködési megállapodást kötöttünk, a rendezvényeinken bemutatót tartanak.
- A Falunappal kapcsolatban felvette a településekkel a kapcsolatot, Komandóról 40 fő,
Nyárádremetéről 30 fő, Kézdivásárhelyről 10 fő és Pogrányból 10 fő vesz részt. Elhelyezésüket a tábor épületében, a Szabadság utcai iskolaépületben, magánszemélyeknél, illetve
a kézdivásárhelyieket Tápiószentmártonban oldjuk meg. A fellépőkre az előszerződést
megkötöttük.
- A labdarúgó pálya telekalakítását megrendeltük a Mért Pont Kft-nél, aki a kedvezőbb
ajánlatot adta, a költség bruttó 100.000.- Ft.
- Az utcanév táblákkal kapcsolatban elmondja, kb. 200 tábla kellene az egész településre,
bruttó 120 eFt költséget jelent, a költségvetésben terveztünk erre 200.000.- Ft-ot. Azt
kellene eldönteni, hogy egyszerre rendeljük meg a táblákat, vagy két részletben.
- A Polgármesteri Hivatal épületéről az uniós zászlót eltulajdonították, az ügyben a rendőrségi feljelentést megtettük és mint kiderült, a Szabadság utcai iskolánál is hiányzik a
zászló.
7./ Tóth Gábor képviselő arról érdeklődik, hogy a fasor ügyében van-e előrelépés.
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Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a kivitelezővel a helyszínen megnézték a
fákat, a még élők ki lettek tányérozva, locsolva vannak, favédő anyaggal lekezelték. Peren kívüli
megegyezést szeretnénk, de ha nem tudunk megegyezni pert indítunk. A fák pótlására ősszel
kerülhet sor. A pályázat során készült buszmegállók festése megtörtént, a lépcsők javítása
egyeztetés alatt áll.
8./ Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, az Arany János utcai
buszmegálló világítását meg kellene oldani, akár napelemes lámpával. A továbbiakban
szeretné ismertetni, az I. Világháború kitörésének 100. évfordulójára a Jobbik Helyi Szervezete szeretne kettős keresztet elhelyezni a CO-OP melletti parkba és padokat is helyeznének el.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a kamerarendszer kiépítése során megoldjuk a kivilágítást,
ott is lesz egy kamera elhelyezve. A kereszt elhelyezését kérjük írásban nyújtsa be a testület
következő ülésére. A Polgármesteri Hivatalnál és a CO-OP előtti részen egységes padok
elhelyezését tervezzük.
A polgármester a továbbiakban zárt ülést rendel el, a meghívó szerinti napirendi pontok ügyében.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke úgy gondolja, közérdekű dolgokat
tárgyalnak zárt ülésen, (képviselők tiszteletdíja, Ad Hoc Bizottság tájékoztatója) miért nem lehet ezt
nyilvános ülésen tárgyalni?
Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, személyeket érintő dolgokról van szó, az érintettek
nem egyeztek bele a nyílt ülésen történő tárgyalásba. A testületi ülést a polgármester hívja össze,
úgy döntött, hogy a jelzett napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja a testület.
A nyilvános ülést a polgármester 19.00 órakor bezárta.
Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Bugyi Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő
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