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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 27-én,  
               17 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:  Kun Szilárd polgármester,      
                          Hegedűs György alpolgármester,   
                          Béres Magdolna,                                                                                                              
                          Béres Mária, 
                          Bugyi Sándor,                                             

  Dávid Kornélia Anikó és 
  Tóth Gábor képviselők.                                                                                  
                                                                  

Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.                          
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 3 fő érdeklődő volt. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, az 
érdeklődőket, az ülést megnyitja. Külön is köszönti Zajacz Ágnes r.alezredest, a Nagykátai 
Rendőrkapitányság vezetőjét és Szegedi Tamarát a Nagykátai Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat intézményvezetőjét.  Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 
minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja 
elfogadni  Béres Magdolna és Béres Mária képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      87/2011.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres 
                                                      Magdolna és Béres Mária képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, van egy Tornacsarnok bérletére irányuló kérelem, az 
érintettek az ülésen jelen vannak, ezért ezt a 2. napirendi pontként tárgyalnánk. Ismerteti a  
ülés napirendi pontjait. 
 
N a p i r e n d: 
1./  Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója a 2010. évben végzett szakmai  
      tevékenységéről és Tápióság közbiztonsági helyzetéről 
2./  Tornacsarnok bérletére irányuló kérelem 
3./  Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
      feladatainak ellátásáról 
4./  Általános iskola 2011/2012-es tanév előkészítése 
5./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:                                                     
                                                    88/2011.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
 
Tárgy: Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója a 2010. évben végzett szakmai tevékeny- 
           ségéről és Tápióság közbiztonsági helyzetéről.          
           Előadó: Zajacz Ágnes r.alezeredes a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetője köszönti 
                        a Képviselő-testületet. Részletes írásos beszámolót készítettek az előző évben 
                        végzett munkáról. Néhány dolgot szeretne kiemelni: illetékességi területükön 
                        2083 bűncselekmény vált ismertté a tavalyi évben. A bűnözés struktúráját te- 
                        kintve 2/3-ad részük a vagyon elleni bűncselekményekből adódik. A személy 
                        elleni bűncselekmények száma jelentősen nőtt, 20 %-kal. A közrend elleni 
                        bűncselekmények száma is növekedést mutat, 216-ról 276-ra emelkedett. 
                        A gyorsított eljárással kapcsolatban elmondja, visszatartó ereje van, de min- 
                        den esetben nem tudnak ezzel élni, a kritériumoknak meg kell felelni. Tavaly 
                        29 ilyen kezdeményezés volt, 26 esetben a bíróság ítéletet is hozott. Főként 
                        ittas vezetés, kisebb alkalmi lopások esetén tudnak gyorsított eljárást kezde- 
                        ményezni. A közterületi intézkedések célfeladata a körözött személyek el- 
                        fogása. Bűncselekmények elkövetéséen 120 főt értek tetten 2010-ben. A biz- 
                        tosítási feladatok végrehajtásával kapcsolatban elmondja, 29 biztosítási fela- 
                        datot hajtottak végre, kiemelt feladatok az országgyűlési képviselő választás, 
                        valamint az önkormányzati választás volt, melyek rendkívüli esemény nélkül 
                        lezajlottak. Fontos feladat volt az állami ünnepek, megemlékezések zavar- 
                        talanságának biztosítása, kulturális rendezvények rendjének fenntartása.  
                        Tovább folytatták a guruló kisakciók megtartását, valamint fokozott rendőri  
                        ellenőrzés végrehajtását azon településeken, ahol a közbiztonsági és bűnügyi 
                        helyzet indokolttá tette, ezek a települések Nagykáta, Tápiószentmárton és 
                        Tápiószecső. Tápióság közbiztonsági helyzetéről elmondható, 2009-hez 
                         viszonyítva csökkent a bűncselekmények száma. A személyi állományban 
                         változás történt, Józsa Elek nyugdíjazása után Szabó Ferenc látta el a  
                         körzeti megbízotti feladatokat. Elmondható, az együttműködés nagyon jó 
                         az önkormányzattal, polgárőrséggel. Sajnos a településőrök támogatás 
                         hiányában megszűntek, pedig nagyon sokban segítették munkájukat.  
                         A polgárőr szervezetben vezető váltás történt, az egykori körzeti meg- 
                         bízott vette át ezt a feladatot, nagyobb rálátása van, a körzeti megbízott 
                         munkáját fogják segíteni. A rendőrkapitányság feladatának tekintik a 
                         bűnügyi eredmények szinten tartását, kiemelt céljuk a vagyon elleni bűn- 
                         cselekmények visszaszorítása, az eredményes felderítések számának növe- 
                         lése.  Amennyiben van kérdés, szívesen válaszol. 
 
Kun Szilárd  polgármester megköszöni a részletes tájékoztatót. Kérése lenne, hogy a hétvégi 
ifjúság randalírozása, rongálások ügyében kellene tenni, erről beszéltek a körzeti megbízottal 
és a polgárőrséggel. A drog a környék problémája, összefogással lehetne megoldani. Tápióság 
– Tápiószecső között van egy veszélyes kanyar, ahol már több baleset előfordult, 
figyelmeztető táblát lehetne kitenni. 
 
Tóth Gábor képviselő arról érdeklődik, a körzeti megbízott járművel lesz-e felszerelve. 
 
Zajacz Ágnes r.alezredes a felmerült kérdésekre válaszolva elmondja, a hétvégi szolgálatot 
úgy vezénylik, hogy legyen rendőr a településen, itt fog lakni, ha nincs szolgálatban akkor is 
mozog a faluban. A droggal kapcsolatban elmondja, vannak eredmények, ha a terjesztőt 
megfogják az az igazi eredmény. A fogyasztók ha vállalják egy 6 hónapos elvonón való 
részvételt, az eljárást meg kell szüntetni. A terjesztőkhöz a fogyasztók révén jutnak el, a 
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bizonyítás a feladatuk. Amennyiben információjuk van, jelezzenek a körzeti megbízott felé. A 
közlekedés felügyelet felé jelzik a tábla kihelyezését, ha lényegesen több baleset volt. 
Amennyiben igény van rá, a településen a jelzőtáblák ellenőrzését közlekedési szakemberrel 
és az önkormányzattal közösen végig lehet járni. A körzeti megbízottak saját járművet 
használnak, az őrs gépjárműve hat településre közös. Itt szeretné még a körzeti megbízottnak 
biztosított üzemanyag hozzájárulást megköszönni, ami nagy segítséget jelent. 
 
Jeszenszki András körzeti megbízott a droggal kapcsolatban elmondja, szeretnének tenni 
ellene, de nagyon nehéz bizonyítani. Jó dolog ha tudnak neveket, ha ténylegesen mondani kell 
nem vállalják fel. 
                 
Kun Szilárd  polgármester kéri a Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadását, 
amennyiben a napirendi ponthoz nincs több hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és  tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                  89/2011.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                  Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
                                                  a Nagykátai Rendőrkapitányság 2010. évben végzett 
                                                  szakmai tevékenységéről és Tápióság közbiztonsági 
                                                  helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 
 
                                                  Határidő: azonnal. 
                                                  Felelős:    polgármester. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tornacsarnok bérletére irányuló kérelem. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, kérelem érkezett Pogány László 
                         Arany J. u. 55. szám alatti lakostól, a Tornacsarnokot szeretnék bérbe 
                         venni 2011. augusztus 6-i lakodalom rendezvényükre. A polgármester 
                         a bérleti díjat javasolja 70.000.- Ft-ban megállapítani. A díszítésre a 
                         szombat délelőtt lenne alkalmas, mivel van egy bejelentkezett csoportunk, 
                         vasárnap pedig legkésőbb délig át kellene adni az épületet. 
                         Az egyeztetések után a polgármester 60.000.- Ft-os bérleti díjat teszi fel 
                         szavazásra, ehhez jön még a kihelyezett esküvőért fizetendő díj. 
 
A Képviseselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       90/2011.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület Pogány László Arany J. u. 55. 
                                                       sz. lakos 2011. augusztus 6-i lakodalom rendezvényére 
                                                       a Tornacsarnok bérleti díját 60.000.- Ft-ban határozza 
                                                       meg. 
 
                                                      Határidő:  azonnal. 
                                                      Felelős:    közművelődés szervező. 
 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
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Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
           ellátásáról. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a beszámolóhoz három írásos 
                        anyag készült, a hivatali gyámhatósági munkáról, a gyermekjóléti szol- 
                        gálat szakmai munkájáról és a családsegítő szolgálat szakmai munkájáról. 
                        Lényege, hogy átfogó képet adjunk a munkáról, jogszabály írja elő a be- 
                        számolónak pontosan mit kell tartalmaznia. Hivatalunkban a gyermekvé- 
                        delmi munka területén változás történt, 2010-ben ezt a feladatot Kun 
                        Lászlóné végezte, akinek ezúton is szeretné munkáját megköszönni. 
                        2011-ben a feladatot Völgyiné Berényi Anita vette át. Feladatainkban 
                        a tavalyi évben változás, hogy a nem rendszeresen iskolába járók is- 
                        koláztatási támogatását fel lehet függeszteni 50 óra igazolatlan hiányzás 
                        után. Tíz igazolatlan óra hiányzás után az iskola jelez a hivatal és a 
                        gyermekjóléti szolgálat felé, először figyelmeztetést küldünk. 2010-ben 
                        iskoláztatási támogatás felfüggesztésére nem került sor, 2011. évben 
                        már egy családnál megtörtént a felfüggesztés, a felülvizsgálat most 
                        folyik. Az igazolatlanul hiányzó tanulót védelembe kell venni, azt is 
                        nézni kell részesül-e gyermekvédelmi támogatásban.  A tavalyi évben 
                        óvodáztatási támogatás nem fordult elő. A Családsegítő és Gyermek- 
                        jóléti Szolgálattal az együttműködésünk nagyon jó, hatékonyan tudunk 
                        együtt dolgozni. Az iskoláztatási támogatás még közelebb hozott ben- 
                        nünket. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója rész- 
                        letes, elfogadhatónak tartja. Megköszöni munkájukat és további ered- 
                        ményes munkavégzést kívánunk. 
 
Szegedi Tamara intézményvezető elmondja, igyekeztek részletesen leírni mindent. A 
jelzőrendszer munkáját megköszöni és a Polgármesteri Hivatal partneri együttműködését. Úgy 
gondolják a szabadidő hasznos eltöltése sokat jelentene, Nagykátán bevezették az éjszakai 
ping-pongot, Tápiószecsőn pedig pénnteki tömegsportot tartanak. Amennyiben jó 
tapasztalatok lesznek, el lehetne gondolkodni Tápióságon is a hasznos szórakozásról. Ha van 
kérdés, szívesen válaszolnak. 
 
Reguliné Tajti Judit  családgondozó elmondja, a gazdasági válság érezhető a családokon, ami 
konfliktushoz vezet. Sok családnál kikapcsolták a településen a villanyt, gázt. A 
családgondozás hosszú folyamat, igyekeznek a legjobb tudásuk szerint elérni a változást, amit 
szeretnének. 
 
Kun Szilárd  polgármester megköszöni a beszámolókat és a szóbeli kiegészítéseket. A 
Képviselő-testület tagjaitól aktív részvételt kér a gyermekvédelmi tanácskozásokra, fontos 
dolog. Szegedi Tamarának gratulál, az állás meg lett hirdetve és öt évre ismét elnyerte a 
feladatot. Amennyiben nincs több hozzászólás, javasolja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló értékelést elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         91/2011.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         az Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermek- 
                                                         védelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést 
                                                         elfogadta. 
 



 6

                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:    jegyző. 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Általános iskola 2011/2012-es tanév előkészítése. 
           Előadó: Tóth Gábor tagintézmény-vezető elmondja, az írásos anyagot az Oktatási 
                         Bizottság megtárgyalta, az óraszámok tervezetéről nem alakult ki vélemény, 
                         júniusig kell elfogadni. A tanulói létszámok osztályszűkülést eredményeztek. 
                         Az írásos anyagban felhívja a figyelmet a kialakult helyzetre, a jövőre nézve 
                         kétséges a létszámleépítés. A tapasztalat szerint osztályonként 2 fő SNI-s 
                         tanulóval számolhatnak. A jelenlegi státuszleépítés abból adódik, hogy jelen- 
                         leg 5 osztály van az alsóban, a következő tanévtől 4 osztály lesz. Az első 
                         osztály 29-es létszámmal indul. Kéri a Képviselő-testületet mérlegeljék a le- 
                         hetőséget, mennyivel más bontott osztályban dolgozni. 
 
Kun Szilárd  polgármester ismerteti, Kiss Erika intézményvezetővel egyeztettek, eljuttatta 
határozati javaslatait. Az alsó évfolyamban négy tanítói állás lesz az öt helyett. A költségvetés 
elfogadásákor be lett tervezve, sőt az előző testületnél is felmerült a gyereklétszám 
csökkenése. 
 
Tárnoki Lászlóné tagintézmény-vezető elmondja, a következő tanévtől a nagycsoportban 30 
fő lesz. Fejlettséget illetően HHH családból származók is vannak, a törvényi változással nem 
maradhatnak óvodában, 2 SNI-s gyermekkel is számolhatnak. 
 
Lengyelné Kálló Mária pedagógus véleménye, ha a státuszt megszüntetjük, 5 évig nem lehet 
módosítani. Mi lesz, ha 30 fős osztályok lesznek? Szükség lenne felsőben tanulószobára, így 
elkerülhető lenne a leépítés. 
 
Kun Szilárd polgármester úgy gondolja, előre nem lehet megmondani milyen törvényi 
változások lesznek, a mostani törvényt kell figyelembe venni, az szerint dönteni. Bele 
vagyunk kényszerítve a helyzetbe, az osztályok száma csökken a következő tanévtől és a 
finanszírozás is drasztikusan csökken. 
 
Béres Magdolna képviselő elmondja, a felsőben a bontást támogatjuk, az alsóban nem. Arról 
érdeklődik, mennyibe kerül ha elküldünk egy főt, lehet-e rá pályázni. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a végkielégítés 100 %-ban pályázható, a felmentés 70 
%-ban. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel az intézményvezető által 
készített előterjesztést, az osztályok számának meghatározására és egy fő pedagógus létszám 
csökkentésére. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
  92/2011. (IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  a  Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton 
  Óvodája és Általános Iskolája Dr. Papp Károly 
                                                    Általános Iskola tagintézményében  a 2011/2012-es                                     
                                                    tanítási évben indítható osztályok számát 8, a napközis 
  csoportok számát 2-ben határozza meg. 
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 Határidő: azonnal. 
 Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
93/2011.(IV.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény Tápióság-
Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája (továbbiakban: KITT) Dr. Papp Károly 
Általános Iskola tagintézményében a 2011/2012-es tanítási évben a 2011. évi költségvetési 
rendeletben engedélyezett pedagógus létszámot 1 létszámmal csökkenti.  
A létszámcsökkentés indoka: Alsó tagozaton egy első osztály indítására kerül sor és így 
minden évfolyamon egy-egy osztály működik. Összesen 4 osztály, az eddigi 5-tel szemben. A 
jelenlegi két negyedik osztály a felső tagozaton összevonásra kerül. A felső tagozaton két 
nyolcadik osztály fejezi be tanulmányait, ezzel itt is minden évfolyamon egy-egy osztály 
kialakítására lesz lehetőség. 
Egy fő foglalkoztatására a továbbiakban az alsó tagozaton feladatmegszűnés miatt nem lesz 
lehetőség, mivel további foglalkoztatást nem tud az intézmény biztosítani számára. A felső 
tagozaton történő összevonás a magas létszám miatt nem érinti a pedagóguslétszámot, mivel 
több csoportbontás szükséges emiatt, és a jelenlegi létszám foglalkoztatható. 
Az alsó tagozatos csoport megszűnésével egy álláshely megszűnik. 
 
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében a KITT  összesített létszáma 94,75 
főben került meghatározásra. 
 
A Közoktatási Intézmény álláshelyei tagintézményenkénti bontásban: 
 

Tagintézmény 
Pedagógusok 

létszáma 
Technikai dolgozók 

létszáma 
Összes létszám 

Gézengúz Óvoda 
Tápióság 

  8,75 fő             4 fő     12,75 fő 

Dr. Papp Károly Ált. 
Iskola Tápióság 

16,25 fő 3,75 fő 20 fő 

Napsugár Óvoda 
Tápiószentmárton 

            12 fő             7 fő 19 fő 

Kubinyi Ágoston 
Általános Iskola 
Tápiószentmárton 

            32,5 fő             6,5 fő 39 fő 

Óvodai étkeztetés 
Tápióság 

--             2 fő 2 fő 

Iskolai étkeztetés 
Tápióság 

--             2 fő 2 fő 

Mindösszesen: 69,5 fő          25,25 fő 94,75 fő 
 
A költségvetési rendeletben a KITT Dr. Papp Károly Általános Iskolában a pedagógusok 
engedélyezett létszáma 16,25 fő, 2011. szeptember 1-től az engedélyezett létszám 15,25 fő. 
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 2010/2011. tanév 2011/2012. tanév 
 

Osztályok/csoportok száma 10 osztály + 2 napközi 8 osztály + 2 napközi 
 

Pedagóguslétszám 16 teljes, 1 fő 0,25 
foglalkoztatású 

15 teljes, 1 fő 0,25 
foglalkoztatású 
 

 
Az önkormányzat nyilatkozik arra vonatkozólag, hogy a fenntartói körén belül a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén 
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs 
lehetőség.  
Az önkormányzat és intézményeinek létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető 
létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta. A felülvizsgálat eredményeként 
döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről. 
A fentiek értelmében az intézményvezető gondoskodjon 1 fő, az intézményben foglalkoztatott 
főfoglalkozású, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus jogviszonya 
felmentéssel történő megszüntetéséről. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester, jegyző, intézményvezető. 
 
Tóth Gábor képviselő, tagintézmény-vezető elmondja, Kiss Erika intézményvezető 
megkérte, hogy tájékoztassa a döntésről. A létszámleépítéshez szakmai véleményét kikéri, az 
alsós tanítók mindegyike több mint 10 éve dolgozik az intézményben, többen 3 végzettséggel 
is rendelkeznek. 
 
5. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester bejelenti a jelenlévőknek, hogy az Európai Bizottság 2011. 
         április 14-én döntött arról, hogy a szennyvíz beruházást támogatja. A Tápió-vidéken 
         meg fog valósulni a csatornázás, 32 milliárd Ft-os beruházásról van szó. A polgármes- 
         tereknek lesz ezzel kapcsolatban tájékoztató, ezután falugyűlésre is sor kerül, ahol a 
         lakosságot tájékoztatják. A lakosság részéről sok az elmaradás az önerő biztosításához, 
         kéri a Képviselő-testület tagjait a lakosság körében tejesszék a hírt, a fizetésre pedig 
         hívják fel a figyelmet. Az Önkormányzat készfizető kezességet válllalt, nagy bajba 
         kerülünk ha a költségvetésünkből kell biztosítani az önerőt.  
 
   2./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban a pályázataink alakulásáról ad számot. 
         A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére benyújtott pályázatunk sikeres volt, 
         két tétel került módosításra, 11 millió Ft-os támogatással számolhatunk. A munka 
         kivitelezésére meghívásos pályázatot hirdetünk. A gyalogátkelőhely kialakítására 
         beadott pályázatunk folyamatban van, a testvértelepülési pályázatunk és a tornacsar- 
         nok felújítására beadott pályázatunk ügyében hamarosan várható döntés. 
 
   3./  Kun Szilárd polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Illés György a kataszteri 
         nyilvántartás készítője új programot ajánlott. A következő testületi ülésre hívjuk 
         meg és ismertesse a lehetőséget. 
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Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a vagyonkatasztert kötelező nyilvántartani, a 
mérleggel egyeznie kell. Néhány éve vettük a programot, az önkormányzatok nagy része ezzel 
dolgozik. A program továbbfejlesztett változatára kaptunk ajánlatot, ennek egyszeri díja 132 
eFt + ÁFA, több részletben is lehet fizetni. Illés György bemutatta mit tud a program, a 
munkánkat segítené, hatékonyan, gyorsan tudnánk vele dolgozni. A rendszer mellé ingyen 
felajánlottak egy iktatóprogramot. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a következő ülésen visszatérünk az ajánlatra, meghívjuk 
Illés Györgyöt a program ismertetésére és ezután tudunk döntést hozni. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19.00 órakor bezárta. 
 
                                                                  Kmf. 
 
 
 
                Soltiné dr. Pap Anikó                                             Kun Szilárd 
                         jegyző                                                            polgármester 
 
 
 
 
                                    Béres Magdolna               Béres Mária 
                                                  jegyzőkönyv hitelesítők 
   
 
 
 
 
 
                          


