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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27-én, 17.00 
                 órakor megtartott ülésén. 
 

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

  Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 

A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt. 
 

Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a  a 6 fő képviselő közül 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  
Béres Mária képviselő jelezte, hogy később fog érkezni. A polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
javasolja elfogadni Tóth Gábor képviselőt. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                                44/2014.(III.27.) sz.  képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth 
                                                      Gábor képviselőt elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester a napirendi pontokkal kapcsolatban elmondja, a meghívó szerinti 5. és 6. 
napirendi pontot levennénk napirendről és helyette Ad Hoc Bizottság felállítása szerepelne, a Kft. 
megbízási szerződésének felülvizsgálatára és a kisteherautó javításával kapcsolatos költség 
elfogadására. A polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait: 

 
Napirend: 
1./  Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) 
2./  Az Önkormányzat 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása 
3./  2013. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása 
4./  Civil szervezetek pénzügyi támogatása – beérkezett pályázatok elbírálása 
5./  Ad Hoc Bizottság felállítása SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos vizsgálatokra 
6./  Egyebek 

- Polgárőrség térfigyelő kamera pályázata 
- Rákóczi Szövetség támogatása 
- Peter Cerny Alapítvány támogatása 
- Földterület rendezése 
- Választási ellátmány költségének biztosítása 
- Szabadság utcai iskola bérleti díja 
- Családterapeuta szakember alkalmazása 
- 2014. évi falunap 
- 2014. évi Majális 
- Vadásztársaság kérelme 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         45/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
Kun Szilárd polgármester napirend előtt Bekech Józsefnek a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének, majd Nagy Sándornak az Obsitos Kft. képviselőjének ad szót. 
 
Bekech József ügyvezető információt szeretne adni a 4. sz. vízműkúttal kapcsolatban, amely a 
település vízellátását biztosítja. A kút meghibásodott, jelenleg nem üzemel, de ez nem 
veszélyezteti a vízellátást. A vizsgálatok során kiderült, hogy az egyik cső 67 méteren kilyukadt, 
ennek oka ismeretlen, a hivatalos vizsgálat eredménye még nem érkezett meg. Az előforduló 
vízhiányok abból adódtak, hogy a vizsgálatok idejére a másik kutat is ki kellett kapcsolni, 
éjszakai vízhiány adódott gerinctörésből, illetve 3 tűzcsapot kellett azonnal cserélni. Tehát a 
vízellátásnak a kút meghibásodásához nincs köze, a 3. sz. kút biztosítja a vízellátást. Ennyiben 
szeretett volna tájékoztatást adni. 
 
Kun Szilárd polgármester a továbbiakban átadja a szót Nagy Sándornak, aki a térfigyelő 
kamerarendszerrel kapcsolatban van jelen. 
 
Nagy Sándor az Obsitos Kft. képviselője gratulál az elnyert pályázathoz. Elsősorban a 
megelőzés, információszerzés a cél. Minden település adottsága, a lakosság összetétele más. A 
tervezett kamerák nagyon jó képminőséget biztosítanak. A rendszer odafigyelést igényel,  egy év 
garanciát garanciát vállanak, rendszeres karbantartás szükséges. Elképzelés, lehetőség, hogy 
interneten keresztül több település összekapcsolható igény esetén. A Polgárőrség vezetőjével 
beszélgetettek, készséggel áll a település rendelkezésére. Van-e kérdés a kamerarendszerrel 
kapcsolatban? 
 
Tóth Gábor képviselő arról érdeklődik, a felvételeket lehet használni büntetőeljárásban, illetve a 
kamerák napelemesek? 
 
Nagy Sándor válaszában elmondja, egyre jobb képminőséggel dolgoznak, a felvétel nem 
manipulálható, bizonyításnál használható. Van napelemes kamera is, a tesztek szerint nem túl 
üzembiztos, az áramfelvétel igény alacsony. A rendszer alkalmas bővítésre, jelenleg 6 kameráról 
beszélünk, de 32-ig bővíthető. 
 
Józsa Elek a Polgárőrség elnöke arról érdeklődik, a finanszírozás, beszerzés ügyében milyen 
lehetőségek vannak? 
 
Nagy Sándor ismerteti, nem kis összegről van szó, megállapodás kérdése, hogy a felét kifizetik, 
beszerzik és leszállítják az eszközöket, vagy betárolják, ezt a szerződésben kell szerepeltetni. 
Amint az eszközbeszerzés megtörtént részszámlát nyújtanak be, a telepítés után kerül sor a 
végszámla benyújtására. A bekötőútra táblákat kell elhelyezni, a kezelőnek jogosultság kell.  
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, két részletben tudnánk biztosítani a kamerák 
megvásárlásának összegét, a második részletet októberben, az Önkormányzat bevételeitől 
függően, ha így be tudják vállalni.  
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Dr. Pap Anikó elmondja, természetesen ha úgy lesz anyagi fedezet, előbb is tudjuk az összeget 
biztosítani, a szerződésben kikötünk előtörlesztési határidőt, a végső határidő október. 
Köszönjük az információkat. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat  2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás). 
      Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén meg- 
                   tárgyalták a 2013. évi zárszámadást, kéri a Bizottság elnöke ismertesse álláspontju- 
                   kat. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, az iparűzési adó 
teljesülése volt probléma, ez minnél jobban teljesüljön azon vagyunk. A Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság a 2013. évi zárszámadási rendeletet elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
Kun Szilárd  polgármester kiegészítésként elmondja, a bevételi oldal Tápióság vonatkozásában 
100 %-ban teljesült, Tápiószentmárton költségvetése 93 %-ban. A kiadási oldalon Tápióság 
teljesítése 90 %, Tápiószentmártoné 108 %, a  pénzmaradvány 20.926 eFt. A zárszámadásból 
megállapítható, szigorú gazdálkodást folytattunk az év során. Amennyiben nincs hozzászólás a 
napirendi ponthoz, a 2013. évi zárszámadást elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
Önkormányzat és intézményei 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 5/2014.(III.28.) 
önkormányzati rendeletét megalkotta. 
                                                                         5/2014.(III.28.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                         Az Önkormányzat és intézményei 2013. évi  
                                                                         zárszámadásáról szóló rendeletet a 2. sz. melléklet  
                                                                         tartalmazza. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása. 
           Előadó:. Kun Szilárd  polgármester elmondja, az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési 
                         tervét a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri álláspontjukat ismertetni. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke javasolja a közbeszerzési 
tervet elfogadni, a Jegyző Asszony ad részletesebb tájékoztatót. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, minden évben kötelezettség elfogadni a közbeszerzési törvény 
előírása szerint az éves közbeszerzési tervet, amit nyilvánosságra kell hozni, ezt a honlapon 
teszünk. A szilárd hulladékszállítással kapcsolatban kötelező a közbeszerzés, nettó 24 millió Ft 
ennek költsége. A közbeszerzés előkészítése folyamatban van, szakértőket veszünk igénybe. A 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a tervet megtárgyalta, év közben igény esetén a terv 
módosítható. 
 
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a 2014. évi közbeszerzési tervvel kapcsolatban van-e 
hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                              46/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                              a 2014. évi összesített közbeszerzési tervét elfogadta. 
 



 6

 
                                                             Határidő: folyamatos. 
                                                             Felelős:   polgármester, jegyző. 
                                                   
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2013. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása. 
            Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, minden évben a testület elé 
                          kerül a belső ellenőrzésről szóló jelentés. 2013. évben a Polgármesteri Hi- 
                          vatal pénzkezelése, az Óvoda pénzkezelése, az EU-s pályázatok elszámolá- 
                          sa és az Önkormányzat vagyongazdálkodása került ellenőrzésre. A jelentés- 
                          ből összefoglaló készült, melyet a zárszámadási rendelethez kapcsolódóan 
                          kell tárgyalni az ülésen. Az ellenőrzést  a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi 
                          Társulás keretében a K.F. Audit Kft. végezte. A jelentést megkaptuk, intéz- 
                          kedési tervet kell készíteni, melyet nyilván kell tartani. A Pénzügyi és Ügy- 
                          rendi Bizottság ülésén megtárgyalta a belső ellenőrzési jelentést, elfogadásra 
                          javasolják a testületnek.  
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi, a 2013. évi belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban 
van-e hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                              47/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzata 
                                                              2013. évi belső elllenőrzési jelentését jóváhagyta. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Civil szervezetek pénzügyi támogatása – beérkezett pályázatok elbírálása. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a kiírásra öt civil szervezet nyújtotta be 
                        pályázatát határidőre, a kiírásnak mindegyik megfelelt. A Pénzügyi és Ügy- 
                        rendi Bizottság a pályázatokat átnézte, kéri ismertessék álláspontjukat. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a tavalyi 1.500 
eFt-hoz képest most a költségvetésben 2 millió Ft-ot terveztek a civil szervezetek pénzügyi 
támogatására. Az öt pályázó között felosztották az összeget a következők szerint: Tápióság 
Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Egyesület 250 eFt, Tápiósági Polgárőrség 260 eFt, a 
támogatást működésre javasolják, a kamerák költségét az Önkormányzat vállalja. A Tornádó 
Harcművészeti SE támogatására 500 eFt-ot, a Községi Sportkörnek 800 eFt-ot és a Boldogabb 
Óvodás Évekért Alapítvány részére 190 eFt támogatást javasolnak. A Bizottság ilyen 
megosztásban javasolja a testületnek a civil szervezetek támogatását. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti, az írásos anyag tartalmazza a pályázatok bírálati lapját, 
feltüntetve a 2013-ban kapott támogatást és a 2014. évi igényt. Megkérdezi, a civil szervezetek 
támogatására van-e más javaslat, illetve ha egyetértenek a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
javaslatával hozzanak döntést. Szavazásra teszi fel a Sportkörnek 800 eFt, a Tornádó 
Harcművészeti SE-nek 500 eFt, a Boldogabb Óvodás Évekért Alapítványnak 190 eFt, a 
Polgárőrségnek 260 eFt és a Nyugdíjas Klubnak 250 eFt támogatás biztosítását. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                            48/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület a Tápióság Községi Sportkör részére 
                                                            800.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2014. 
                                                            évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására ter- 
                                                            vezett összegből. A támogatást a pályázatban megjelölt  
                                                            célra lehet fordítani. 
 
                                                            Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                            Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                          49/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület a Tornádó Harcművészeti Sport- 
                                                          egyesület részére 500.000.- Ft támogatást biztosít az 
                                                          Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a civil szer- 
                                                          vezetek támogatására tervezett összegből. A támogatást 
                                                          a pályázatban megjelölt célra lehet fordítani. 
   
                                                          Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                         50/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a Boldogabb Óvodás Évekért Ala- 
                                                         pítvány részére 190.000.- Ft támogatást biztosít az Ön- 
                                                         kormányzat 2014. évi költségvetésében a civil szerveze- 
                                                         tek támogatására tervezett összegből.  A támogatást a 
                                                         pályázatban megjelölt célra lehet fordítani. 
   
                                                         Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                         51/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a Tápiósági Polgárőrség részére 
                                                         260.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2014.  
                                                         évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására 
                                                         tervezett összegből. A támogatást a pályázatban megjelölt 
                                                         célra lehet fordítani. 
 
                                                         Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester, jegyző. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                         52/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a Tápióság Vadvirág Hagyományőrző 
                                                         Nyugdías Klub Egyesület részére 250.000.- Ft támogatást 
                                                         biztosít az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a civil 
                                                         szervezetek támogatására tervezett összegből. A támogatást 
                                                         a pályázatban megjelölt célra lehet fordítani. 
 
                                                         Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
              
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Ad Hoc Bizottság felállítása  SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos vizsgálatokra. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester javasolja bizottság felállítását, mely az SZMSZ 
                        szerint három főből áll. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén felmerült, 
                        hogy a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. falugondnoki tevékenység megbízására vo- 
                        natkozó szerződéssel és a tehergépjármű javítás költségeinek vizsgálatára 
                        egy bizottságot bízzunk meg. Javaslat a bizottsági tagokra: Bugyi Sándor, 
                        Dávid Kornélia Anikó képviselők és Hegedűs György alpolgármester. Van-e 
                        más javaslat a személyekre, illetve az érintettek vállalják-e a részvételt? 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő kéri, hogy a bizottság ülésén a képviselők, ügyvezető, 
polgármester és jegyző is vegyenek részt. 
 
Kun Szilárd polgármester megállapítja az Ad Hoc Bizottság tagjaira nincs más javaslat, az 
érintettek vállalják a feladatot, így szavazásra teszi fel a személyek elfogadását. A Bizottság 
írásos javaslatot tesz a testület felé, ennek végső határideje a következő testületi ülés, 2014. 
április 24. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                       53/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-vel kap- 
                                                       csolatos vizsgálatokra Ad Hoc Bizottságot alakít, melynek 
                                                       tagjai Bugyi Sándor és Dávid Kornélia Anikó képviselők és 
                                                       Hegedűs György alpolgármester. 
                                                       A vizsgálat eredményéről a Bizottság írásos javaslatot tesz a 
                                                       testület felé. 
 
                                                       Határidő: javaslattételre 2014. április 24. 

                                                          Felelős:   Ad Hoc Bizottság. 
 
 

6. EGYEBEK 
 
   1./   Józsa Elek a Polgárőrség elnöke ismerteti, a Takarékszövetkezettől nem érkezett ajánlat 
          a kamerarendszer kiépítésére benyújtott hiteligénylésükre, ami szóban elhangzott annyit 
          tudnak, de kb. 500 eFt plusz költséggel kellene számolni. A pályázatíró költségének első  
          részét hitelként kapták az Önkormányzattól. Ennek a hitelnek az elengedését kérelmez- 
          hetnék, illetve ez a szervezet részére megítélt támogatásban benne van? Van-e rá  
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         lehetőség, hogy az Önkormányzat a pályázati támogatás megelőlegezésére kamatmentes  
         kölcsönt biztosít? 
 
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a megítélt támogatásból történhet a pályázatírói költség 
visszafizetése, működési kiadásról van szó. Az év közben felmerülő igény esetén a támogatási 
szerződés módosítható. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, dönteni kell a Polgárőrség benyújtott kérelméről. A 
2.971.298.- Ft kamatmentes kölcsönt az Önkormányzat két részletben tudja biztosítani 
bevételeitől függően a kamerarendszer kiépítésére. Szavazásra teszi fel a kérelmet, mivel 
időközben Béres Mária képviselő is megérkezett, a szavazásban 7 fő  vesz részt.                    
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                     54/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     A Képviselő-testület a Tápióság Polgárőrség részére 
                                                     2.971.298.- Ft kamatmentes kölcsönt biztosít  a térfigyelő 
                                                     kamerarendszer kiépítésére elnyert támogatásának meg- 
                                                     előlegezésére 2014. április 15-től egy éves időtartamra, 
                                                     2015. április 14-ig.  
                                                     A Képviselő-testület a szerződés elkészítésére és aláírására 
                                                     felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt. 
 
                                                    Határidő: szerződéskötésre azonnal. 
                                                    Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
   2./  Kun Szilárd  polgármester a Rákóczi Szövetség támogatási kérelmét ismerteti a testülettel, 
         a kérelmet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Rákóczi 
Szövetség minden évben kér támogatást, javasolják a második félévre tegyük át, anyagi 
helyzetünktől függően meglátjuk tudunk-e támogatást biztosítani. 
 
Kun Szilárd  polgármester szavazásra teszi fel a Rákóczi Szövetség támogatását, azzal, hogy az 
I. féléves költségvetés zárása után visszatérünk a támogatási lehetőségre. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                          55/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület a Rákóczi Szövetség támogatási 
                                                          kérelmére az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének   
                                                          I. félévi teljesítése ismeretében visszatér. 
 
                                                          Határidő: 2014. augusztus 31. 

                                                             Felelős:   polgármester. 
 

   3./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban a Peter Cerny Alapítvány támogatási kérelmét 
         ismerteti, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata megegyező, mint a Rákóczi Szövet- 
         ség esetében. Amennyiben nincs más javaslat, szavazásra teszi fel az Alapítvány támoga- 
         tását. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:   

                                                           56/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat:  
                                                           A Képviselő-testület a Peter Cerny Alapítvány támogatási 
                                                           kérelmére az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 
                                                           I. félévi teljesítése ismeretében visszatér. 
 
                                                           Határidő: 2014. augusztus 31. 
                                                           Felelős:   polgármester.  
 
 
   4./  Kun Szilárd polgármester elmondja, a Sportkör részéről jelzés érkezett, hogy a labdarúgó  
         pálya két hrsz-on szerepel, a pályázatokhoz szükséges lenne ennek egyesítése. A telekegye- 
         sítés költségeire vonatkozóan ajánlatot kértek, ennek költsége 124.200.- Ft lenne. Java- 
         solja még egy ajánlat bekérését, az illetékek adottak, a földmérési díjnál lehetnek eltérések, 
         a kedvezőbb ajánlatot adóval végeztetjük a munkát. 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                               57/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat:  
                                                          A Képviselő-testület a 013/1 és 013/2 hrsz-ú ingatlanok 
                                                          telekegyesítése ügyében megbízza a polgármestert, hogy 
                                                          a munkák elvégzésére még egy ajánlatot kérjen és a ked- 
                                                          vezőbb ajánlatot adótól rendelje meg a telekegyesítést. 
 
                                                          Határidő: ajánlatkérésre azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester.  
 
 
   5./  Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, mint mindenki előtt ismeretes az országűlési képviselők 
         választására 2014. április 6-án kerül sor. A kapott normatívából nem tudjuk fedezni azokat 
         a költségeket, hogy a résztvevőket megfelelő ellátásban részesítsük. Három szavazókörre 
         24.000.- Ft a normatíva, ezért kéri a Képviselő-testület költségvetéséből egészítse ki ezt a 
         keretet 100.000.- Ft-tal, ez négy éve 75.000.- Ft volt. 35 fő ellátásáról van szó, eddig ez  
         bevált gyakorlat volt, hogy az ellátást biztosítottuk. 
 
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a választási ellátmányra 100.000.- Ft biztosítását a 
2014. évi gazdálkodási tartalék terhére. 
 
A Képviselő-testület 7  igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                             58/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület a 2014. április 6-i választásban 
                                                             résztvevők ellátására 100.000.- Ft-ot biztosít az Ön- 
                                                             kormányzat 2014. évi költségvetésének gazdálkodási 
                                                             tartaléka terhére.      
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
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   6./  Kun Szilárd  polgármester Udvari Vivien kérelmét ismerteti, a Szabadság utcai iskola 
         terembérletére vonatkozóan. A 20/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozattal az 
         épületben lévő tükörrel felszerelt tánc- és tornaterem bérleti díját 2014. február 1-től 
         2.100.- Ft/óra összegben határoztuk meg. Kérelmező a bérleti díj csökkentését kéri, 
         ezzel kapcsolatban a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság álláspontját ismertetik. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a bérleti díjat a 
testület meghatározta, az épületnek rezsiköltsége van, amennyiben csökkentünk, mindenki a 
testülethez fordul. Javasolják a megállapított 2.100.- Ft/óra díj maradjon. 
 
Kun Szilárd  polgármester szavazásra teszi fel a bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                59/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület a Szabadság utcai iskola épületében 
                                                                tükörrel felszerelt tánc- és tornaterem bérleti díját nem 
                                                                csökkenti, az továbbra is a 20/2014.(I.30.) sz. képviselő- 
                                                                testületi határozatban megállapítottak szerinti 2.100.- 
                                                                Ft/óra. 
 
                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   polgármester.        
 
 
   7./  Kun Szilárd  polgármester elmondja, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a víz- 
         torony melletti 161 hrsz-ú ingatlan hasznosítását. Felvetődött, hogy adjuk bérbe, ameny- 
         nyiben ezt nem tudjuk, fenn kell tartani, ebben az esetben Béres Károly szántsa meg. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                60/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonát 
                                                                képező 161 hrsz-ú ingatlant amennyiben nem tudja 
                                                                bérbe adni gondoskodik annak rendbetételéről. 
 
                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   polgármester. 
 
 
   8./  Kun Szilárd  polgármester elmondja, a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Család- 
         segítő és Gyermekjóléti Szolgálat családterapeuta szakember alkalmazására vonatkozó 
         megkeresését a testület már tárgyalta azzal, hogy visszatérünk részletesebb tájékoztatás 
         után. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a családterapeuta 
alkalmazása havi 30.000.- Ft költséget jelent az Önkormányzatnak. Kötelező feladatról van szó, a 
szolgálatban lévő települések többsége megszavazta, kötelező lesz. 
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Tóth Gábor képviselő elmondja, sokalltuk a havi 30.000.- Ft-os összeget, lakosságarányos 
megoldást szerettünk volna. 
 
Kun Szilárd  polgármester szavazásra teszi fel a családterapeuta alkalmazásának havi 30.000.- 
Ft-os költségét 2014. április 1-től, amennyiben nincs több hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, 2 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                        61/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntar- 
                                                        tású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családterapeuta 
                                                        szakember alkalmazásához 2014. április 1-től havi 30.0000.- 
                                                        Ft hozzájárulást biztosít az Önkormányzat 2014. évi költség- 
                                                        vetésének gazdálkodási tartaléka terhére. 
 
                                                       Határidő: 2014. április 1-től folyamatos. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
 
   9./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a 2014. évi falunap megrendezéséhez 13.000.- euro 
         EU-s támogatást nyertünk sikeres pályázattal. A rendezvény szervezése folyik, a szerző- 
         déseket el kell fogadni. A művelődésszervező és az alpolgármester a szervezésben vegyen 
         részt. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, 1.362 eFt-os 
árajánlatot kaptunk műsorvezetésre és a fellépőkre (Beleznai Endre, Balázs Fecó, Márió, 
Caramell). A szerződéskötés miatt a testületnek javasolja elfogadni. 
 
Kun Szilárd  polgármester szavazásra teszi fel az ajánlat elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határzatot hozta: 
                                                       62/2014.(III.27.) sz. kévpiselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület a 2014. augusztusi falunap műsorveze- 
                                                       tésére és fellépőkre érkezett, összesen 1.362 eFt-os bruttó 
                                                       ajánlatot elfogadja. 
                                                       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 
                                                       jegyzőt a szerződés aláírására. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
   10./  Kun Szilárd polgármester ismerteti, a 35/2014.(II.27.) sz. határozattal döntés született 
           a „Tavaszi Hadjárat” rendezvénysorozat kapcsán szállás biztosításáról. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző ezzel kapcsolatban elmondja, megkeresést kaptunk a hagyományőrzőktől, 
hogy biztosítsunk szállást, úgy gondoltuk az a csapat jön, amely tavaly. A művelődésszervező 
próbálta felvenni a megadott telefonszámon a képviselőjükkel a kapcsolatot, de nem sikerült. 
Utánajárt a csapatnak, a hírek szerint megbízhatatlanok, nem tudtuk felvenni velük a kapcsolatot 
és azóta sem kerestek bennünket. El kell dönteni mitévők legyünk, elérhetetlenségük miatt a 
testület korábbi döntéséről sem tudtuk őket tájékoztatni. 
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Kun Szilárd  polgármester javasolja a korábban hozott határozat visszavonását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határzatot hozta: 
                                                       63/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület a „Tavaszi Hadjárat” rendezvény- 
                                                       sorozat kapcsán hozott 35/2014.(II.27.) sz. határozatát 
                                                       visszavonja. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
 
   11./  Kun Szilárd  polgármester elmondja, május 1-én a Sportkör sportnapot szervez a 
           Leader pályázata kapcsán. El kell dönteni legyen-e más műsor, vagy tartalékoljunk 
           a falunapra. 
 
Dávd Kornélia Anikó  képviselő elmondja, a 2014. évi költségvetésben a rendezvényekre 
tervezett összeg nem érinti a falunapot, javasolja ebből biztosítsuk a szükséges összeget a május 
1-i rendezvényre. 
 
Szabó Beáta művelődésszervező elmondja, a gyerekeknek gondoltak játszóházat, lehetne 
főzőverseny, fellépőket nem tervez. 
 
Kun Szilárd polgármester javasolja 100.000.- Ft-ot biztosítani a május 1-i rendezvényre az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésében az éves rendezvényekre biztosított összegből. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határzatot hozta: 
                                                       64/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület a 2014. május 1-i rendezvényre 
                                                       100.000.- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2014. évi 
                                                       költségvetésében a rendezvényekre tervezett összegből. 
 
                                                       Határidő: 2014. május 1. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
 
   12./  Kun Szilárd  polgármester a Vadásztársaság kérelmét ismerteti a testülettel a 086 hrsz-ú 
           út helyreállítására vonatkozóan. Javasolja, nézzük meg a területet és a következő ülésen 
           újratárgyaljuk a kérelmet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határzatot hozta: 
                                                    65/2014.(III.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    A Képviselő-testület a Tápiósági Vadásztársaság 
                                                    086 hrsz-ú út helyreállítására vonatkozó kérelmében 
                                                    helyszíni bejárás után a következő ülésen dönt.   
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                                                         Határidő: következő testületi ülés. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
                        

Mivel  más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 20.00 órakor bezárta.    
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Kun Szilárd 

           jegyző                                                               polgármester 
 
 
 

Tóth Gábor 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


