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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én, 10.00 
               órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester, 
                           Hegedűs György  alpolgármester,                                         
                           Béres Mária és                                                                   
                           Dávid Kornélia Anikó  képviselők. 
 
Igazoltan vannak távol: Béres Magdolna, 
                                         Bugyi Sándor és 
                                         Tóth Gábor képviselők. 
 

  Meghívott vendégként jelen van: dr. Pap Anikó jegyző. 
 

A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 

Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapítja az ülésen a 6 
fő képviselő közül 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
javasolja Béres Mária képviselőt elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                      79/2014.(IV.29.) sz. képvviselő-testületi határozat: 
                                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres 
                                                                      Mária képviselőt elfogadta. 
 
 A polgármester a továbbiakban ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 
Napirend: 
1./  KIA K2700 kisteherautó javításának megbeszélése 
2./  Tápióság – Tápiószentmárton Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos döntés 
3./  Egyebek 
 
Béres Mária képviselő nem ért egyet az 1. napirendi pont tárgyalásával. 
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                     80/2014.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: KIA K2700 kisteherautó javításának megbeszélése. 
      Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a gépjármű javítása ügyében dönteni kell, felvette  
                   a kapcsolatot a javító műhellyel. A falugondnoki feladatok ellátásához szükséges az 
                   autó, a korábbiakban már elhalasztottuk a döntést. 
 
Béres Mária képviselő arról érdeklődik, garanciát is adnak rá? 
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Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, az alkatrészekre van garancia. Szavazásra teszi 
fel a gépjármű javítását a kért árajánlat alapján, a költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére.  
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 3 ellenvéleménnyel,  tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                               81/2014.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                               A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló 
                                               KIA K2700 kisteherautó javítását nem támogatja. 
 
                                               Határidő: azonnal. 
                                               Felelős:   polgármester. 
                                                      

Kun Szilárd polgármester elmondja, mivel mint polgármesternek halaszthatatlan ügyben van 
döntési jogköre, az autó javítását megrendeli. A jelenlévők ezzel egyetértettek. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság – Tápiószentmárton Általános Iskola átszervezésével kapcsolatos döntés. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
                        Nagykátai Tankerületének javaslatát a Tápióság – Tápiószentmárton Általános 
                        Iskola átszervezésére vonatkozóan. Amennyiben a napirendi ponthoz nincs hozzá- 
                        szólás, kéri a döntés meghozatalát a határozati javaslat alapján.  
                                                               
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
82/2014.(IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A nemzeti köznevelésről szóló CXC. tv. 83.§ (3) bekezdés alapján a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Nagykátai Tankerülete, mint fenntartó a köznevelési intézmény   
átszervezésével összefüggő döntése kialakításához a működtető önkormányzat véleményét kérte.  
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti törvény 83.§ (4) bekezdésében 
biztosított hatáskörében a javaslatot, - amely  Tápióság-Tápiószentmárton Általános Iskola 
szétválására vonatkozik - támogatja. A Képviselő-testület véleménye, hogy korábban a közoktatási 
intézmények működtetésére létrehozott intézmény-fenntartó társulás intézmény működtetéssel 
kapcsolatos előnyei  megszűntek, a tankerület keretében működtetett intézmények a szétválást 
követően is alkalmasak és képesek a köznevelési feladatok jogszabályokban előírtak szerinti 
ellátására, ezért a szétválást támogatja. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
                                                   
3. EGYEBEK 
    
   1./  Kun Szilárd polgármester  tájékoztatásul elmondja, utána nézünk van-e vis maior keretre 
         pályázati lehetőség, a Gubó hegyi út helyreállítására vonatkozóan. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, amennyiben találunk pályázati lehetőséget, a pályázat 
benyújtásáról a testületnek kell dönteni. 
 
   2./  Kun Szilárd  polgármester a 4. sz. vízműkúttal kapcsolatban elmondja, a javítást 2014. május 
         15-ig elvégzik, az Önkormányzatot ezzel kapcsolatban költség nem terheli. 
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Mivel több megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 
10.30 órakor bezárta.    
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Kun Szilárd 

  jegyző                                                                   polgármester 
 
 
 

Béres Mária 
jegyzőköny hitelesítő 


