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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 9-én, 9.00  

                 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,        
                           Hegedűs György alpolgármester,     
                           Béres Mária és 
                           Bugyi Sándor képviselők. 
 
Igazoltan vannak távol: 
                         Béres Magdolna, 
                         Dávid Kornélia Anikó és 
                         Tóth Gábor képviselők. 

 
  Meghívott vendégként jelen van: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző. 
 
  A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 

 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 
fő képviselő közül 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-
hitelesítőnek javasolja elfogadni Hegedűs György alpolgármestert. 

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                                77/2013.(V.9.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hegedűs 
                                                      György alpolgármestert elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

Napirend: 
1./  Nagykátai tankerületi igazgató javaslatának véleményezése (oktatási intézmények szétválása) 
2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         78/2013.(V.9.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Nagykátai tankerületi igazgató javaslatának véleményezése (oktatási intézmények szét- 
           válása). 

      Előadó:  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a rendkívüli ülés összehívására a nagykátai 
                    tankerületi igazgató megkeresése miatt került sor. Intézményi átszervezésre, szét- 
                    válásra tett javaslatot a KITT társult intézményeire vonatkozóan. Döntési javaslat, 
                    hogy a KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola és a Kubinyi Ágoston Általános 
                    Iskola váljon szét és a továbbiakban önálló intézményként működjönek tovább. 
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                    A véleményeztetési eljárást május 16-ig le kell folytatni, ezért szükséges a 
                    testület döntése az ügyben. Javasolja a szétválás támogatását, ha a testület 
                    egyetért és nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2013.(V.9.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzat képviselő-testületének véleménye a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerület Igazgatójának javaslatára:  
A képviselő-testület a 2012.december 11-én állami fenntartásba átadott társult intézmények 
(tápiósági KITT dr. Papp Károly Általános Iskola és a tápiószentmártoni KITT Kubinyi 
Ágoston Általános Iskola) szétválását a tankerületi igazgató javaslata alapján támogatja és 
szeretné, ha a két iskola a jövőben önálló intézményként működne. 
 

Határidő: határozathozatalra azonnal, vélemény eljuttatására 2013. május 9. 

Felelős:   polgármester, jegyző. 

                                                                           
Mivel több megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 9.15 órakor bezárta.          
 

 
 

Kmf. 
 
 
 

Soltiné dr. Pap Anikó                                                   Kun Szilárd 
           jegyző                                                                 polgármester 

 
 
 
 

Hegedűs György 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


