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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 29-én,  
               17.00 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,    
                           Hegedűs György alpolgármester,      
                           Béres Magdolna,                         
                           Béres Mária és 
                           Dávid Kornélia Anikó képviselők.      
 
Igazoltan vannak távol: Bugyi Sándor és Tóth Gábor képviselők.                                                                                       
 
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
                                                      
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket,  az ülést 
megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 4 fő képviselő jelen 
van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Dávid Kornélia 
Anikó és Hegedűs György képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      24/2012.(II.29.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Dávid 
                                                      Kornélia Anikó és Hegedűs György képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, az óvodai pályázat nincs olyan állapotban, hogy 
tárgyalni tudjuk, így ezt a napirendről levesszük. Ismerteti az ülés  napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d: 
1./  KITT tápiósági tagintézmény-vezetői állások pályáztatásával kapcsolatos megbeszélés 
2./  KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola heti óraszámának meghatározása (II. félév) és 
      az ingyenes tankönyvellátás finanszírozása 
3./  Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2011.(II.15.) sz. rendeletének módosítása 
4./  A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására vonatkozó pályázati kiírás 
      elfogadása 
5./  Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és  
      szociális ellátásokról szóló többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt 11/2010. 
      (XI.25.) számú rendelet módosítása 
6./  A köztisztviselők 2012. évi teljesítmény követelményeinek meghatározása 
7./  Tápióság név használatára érkezett kérelem 
8./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                      25/2012.(II.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: KITT tápiósági tagintézmény-vezetői állások pályáztatásával kapcsolatos megbeszélés. 
           Előadó: Kiss Erika  intézményvezető elmondja, a jelenlévők előtt ismeretes, hogy a  
                         2011. évi tagintézmény-vezetői választáson egy éves megbízást kaptak a jelen- 
                         legi vezetők. A pályázat kiírásának eljött az ideje, a polgármester Úrral egyez- 
                         tetve más javaslat lenne, egy évvel meghosszabbítást kapjanak a jelenlegi 
                         vezetők. 2013. január 1-től az iskolák állami fenntartásba kerülnek, a társulás 
                         fel fog oszlani, újra önálló intézmények lesznek. Az új fenntartó a vezetői 
                         pályázatot ki fogja írni. Bizonytalan gyakorlatilag a vezetők megbízási ideje, 
                         célszerű lenne egy éves megbízást adni. A pedagógiai programot december  
                         31-ig el kell készíteni, a jelenlegi vezetők ismerik a közeget, hogy megfelelő- 
                         en el tudja készíteni a programot. Szeretné kérni, hogy a Képviselő-testület fo- 
                         gadja el a javaslatot, egy éves megbízást kapjanak a jelenlegi vezetők. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, az állami átvétel után biztos, hogy pályáztatás lesz, a 
társulás megszűnik, új intézmények lesznek. Támogatná, hogy ne írjunk ki pályázatot.  
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő azt szeretné kérdezni, hogy most kell erről dönteni? Most 
hallunk róla, bizottsági ülést kellett volna tartani. 
 
Kun Szilád polgármester elmondja, ugyanezt tudnánk előterjeszteni a következő ülésre is, 
sokáig nem tudjuk húzni. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a munkatervben szerepel a napirendi pont, meg kell 
beszélni mi a testület véleménye. Bizottsági ülést nem tudtunk tartani, mert nem volt olyan 
időpont, hogy határozatképes lett volna a Bizottság. A tanévet úgy kellene zárni, hogy tudjuk 
ki lesz az intézményvezető a következő tanévtől. Dönteni kell a testületnek, lehetősége van 
arra, hogy ne pályáztassuk meg az állást. Az indokokat elmondtuk, a testületnek dönteni kell, 
mi áll szándékában. 
 
Hegedűs György alpolgármester javasolja, hogy két hét múlva lesz ülés, akkor döntsünk. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselőt az zavarja, most hallott arról először, hogy a személyekről 
is dönteni kell. Nincs kifogása a személyek ellen, de a  napirenden megbeszélés szerepel. 
 
Kun Szilárd polgármester javasolja dönteni, hogy a tagintézmény-vezetői pályázatot kiírja-e 
a testület vagy nem, illetve a döntést elhalasztjuk-e. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          26/2012.(II.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                          úgy döntött, hogy nem ír ki pályázatot a KITT Dr. Papp 
                                                          Károly Általános Iskola és KITT Gézengúz Óvoda tag- 
                                                          intézmény-vezetői munkakörök betöltésére. 
  
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
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Kiss Erika  intézményvezető biztonságosnak találná, hogy a jelenlegi vezetők kapnának egy 
éves meghosszabbítást. 
 
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a jelenlegi tagintézmény-vezetők 
megbízásának meghosszabbítását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          27/2012.(II.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                          a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. 
                                                          törvéy 20/A § (2) bekezdésének b) pontjában meghatá- 
                                                          rozott szabály értelmében úgy dönt, hogy pályázati kiírás 
                                                          nélkül egyetért azzal, hogy a Közoktatási Intézmény  
                                                          Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános Isko- 
                                                          lája Dr. Papp Károly Általános Iskola tagintézmény-ve- 
                                                          zetői álláshelyre 2012. augusztus 1-től egy éves időtar- 
                                                          tamra, 2013. július 31-ig Tóth Gábor megbízást kapjon.   
 
                                                         Határidő: 2012. augusztus 1. 
                                                         Felelős:   polgármester, intézményvezető. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      28/2012.(II.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                      a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi XXXIII. 
                                                      törvény 20/A § (2) bekezdésének b) pontjában meghatá- 
                                                      rozott szabály értelmében úgy dönt, hogy pályázati kiírás 
                                                      nélkül egyetért azzal, hogy a Közoktatási Intézmény Tápió- 
                                                      ság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája  
                                                      Gézengúz Óvoda tagintézmény-vezető álláshelyre 2012. 
                                                      augusztus 1-től egy éves időtartamra, 2013. július 31-ig 
                                                      Juhász Ildikó megbízást kapjon. 
 
                                                      Határidő: 2012. augusztus 1. 
                                                      Felelős:   polgármester, intézményvezető.                                             
  
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola heti óraszámának meghatározása (II. félév) 
           és az ingyenes tankönyvellátás finanszírozása. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a napirendi ponthoz írásos előterjesztést 
                        kaptunk, Tóth Gábor tagintézmény-vezető betegség miatt nem tud az ülésen 
                        jelen lenni. Az írásos anyagból kiderül, hogy az A-B hetes órarend miatt óra- 
                        szám változás nincs a II. félévben. Az állami tankönyvtámogatás 110 tanulóra,  
                        12.000.- Ft-tal számolva jogosultanként 1.320 eFt lesz. Az ingyenes tankönyv- 
                        ellátást a normatíva fedezni fogja, nem kell kiegészíteni. Megkérdezi, hogy a 
                        napirendi ponttal kapcsolatban van-e hozzászólás, amennyiben nincs, szavazás- 
                        ra teszi fel az iskola II. félévi óraszámának meghatározását és az ingyenes tan- 
                        könyvellátás finanszírozását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                     29/2012.(II.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     A Képviselő-testület a KITT Dr. Papp Károly Általános 
                                                     Iskola órakeretét a 2011/2012-es tanév II. félévére válto- 
                                                     zatlanul heti 320 órában határozza meg. 
 
                                                     Határidő: azonnal. 
                                                     Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                     30/2012.(II.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     A Képviselő-testület a KITT Dr. Papp Károly Általános 
                                                     Iskola ingyenes tankönyvellátását az állami normatívából 
                                                     finanszírozza. 
 
                                                    Határidő: azonnal. 
                                                    Felelős:   polgármester. 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2011.(II.15.) sz. rendeletének módosítása. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a 2011. évi költségvetési rendeletünk mó- 
                         dosítása szükséges, át lettek vezetve a módosítások, a bevételek, kiadások  
                         részletezését az írásos előterjesztés tartalmazza. A Pénzügyi Bizottság meg- 
                         tárgyalta a módosítást, kéri véleményük ismertetését. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja tájékoztatásul elmondja, a 
Bizottság a rendelet módosítást elfogadta, javasolják a testületnek is elfogadásra. 
 
Kun  Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a rendelet módosítás elfogadását, amennyiben 
nincs hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet 
módosításáról a 3/2012.(III.1.) sz. rendeletét megalkotta. 
 
                                                              3/2012.(III.1.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                              Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
                                                              3/2011.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosítá- 
                                                              sáról a rendeletet a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására vonatkozó pályázati kiírás 
           elfogadása. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, az előző ülésen tárgyaltuk a civil szer- 
                        vezetek pénzügyi elszámolását, mindegyik pályázó szervezet el tudott számol- 
                        ni. A pályázati kiírást elkészítettük, a támogatásra 1.500 eFt-ot terveztünk a 
                        költségvetésben. A Pénzügyi Bizottság a pályázati kiírást megtárgyalta, kéri 
                        ismertessék álláspontjukat. 
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Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja elmondja, az elszámolás során 
megállapították, hogy volt olyan szervezet, amely a támogatás nagy részét reprezentációra 
költötte. Ezért javasolják meghatározni, hogy a támogatás 20 %-át lehessen reprezentációra 
fordítani, a többit működésre. Bérleti díjat nem szedünk a civil szervezetektől, kiszámoltuk, 
hogy egy adott egyesületnél ez éves szinten 500 eFt-ot jelent.  
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, vannak civil szervezetek, amelyek a bérleti díj 
elengedésével jelentős támogatásthoz jutnak. A reprezentációra való felhasználás mértékével 
egyetért.             
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Pénzügyi Bizottság ülésén arra jutottak, hogy a 
pályázati kiírásba beteszünk egy 7. pontot, mely szerint a támogatás 20 %-a használható 
reprezentációra, így küldenénk ki a pályázati kiírást. A pályázati adatlap 5. sz. mellékletének 
6. pontjánál a 2. pontra való hivatkozás helyett 1. pontra változik. Szó volt róla, hogy a civil 
szervezetek természetbeni támogatást is kapnak. A bérleti díjakra vonatkozóan a 
művelődésszervező segítségével megtudjuk, hogy 2011. évben melyik civil szervezet hány 
órát használta a helyiségeinket, milyen pénzügyi vonzatot jelentene az Önkormányzatnak. 
2012. évben módosultak a bérleti díjak, a számítások a pályázatok elbírálásáig elkészülnek. 
 
Béres Mária képviselő arról érdeklődik, hogy a támogatási szerződés 1. pontja, a támogatás 
felhasználhatósága mennyire konkrétan lesz meghatározva. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, az idén még konkrétabban 
meghatározzuk a felhasználási lehetőséket, a civil szrvezeteknek arra kell költeni, amire a 
támogatási szerződésük szól. Ha nem, úgy a testület megvonhatja a támogatást. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a pályázat beadási határideje március 16., a március végi 
testületi ülésen dönteni tudunk a támogatások összegéről. Amennyiben nincs több 
hozzászólás, az ismertetett kiegészítésekkel javasolja elfogadni a helyi önszerveződő 
közösségek pénzügyi támogatására vonatkozó pályázati kiírást. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          31/2012.(II.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                          pályázatot ír ki a helyi önszerveződő közösségek pénz- 
                                                          ügyi támogatására. 
                                                          A pályázati kiírást és a pályázati adatlapot a 4. sz. mellék- 
                                                          let tartalmazza. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és 
            szociális ellátásokról szóló többször módosított, egységes szerkezetbe foglalt 11/2010. 
            (XI.25.) számú rendelet módosítása. 
            Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, január 1-től módosult a szociális tör- 
                         vény, ebből adódóan a helyi rendeletünket is módosítani kell. A lakásfenntar- 
                         tási támogatás eddig bizottsági hatáskörben volt, a szociális törvény áthelyezi 
                         jegyzői hatáskörbe. A helyi lakásfenntartási támogatás megszűnt, egy fő ré- 



 7

                       szesült ebben, mácius 31-ig felül kell vizsgálni. Változás még, hogy a foglal- 
                       kozást helyettesítő támogatás helyi feltétele volt az ingatlan rendbetétele, a jog- 
                       szabály kiterjeszti a szociális segélyezettekre is.  Egyre több az ellátott, helyszí- 
                       ni szemlét tartunk, jegyzőkönyv, fénykép készül. Volt olyan is, hogy a felszólí- 
                       tás ellenében sem tették rendbe az ingatlant, ilyen esetben az ellátást meg kell 
                       szüntetni. A foglalkozást helyettesítő támogatás összege is csökkent, 22.800.- 
                       Ft januártól. A módosítások átvezetésre kerültek, az írásos előterjesztés szerint. 
 
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a szociális rendelet módosításával kapcsolatban van-e 
kérdés, vélemény, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, a 4/2012.(III.1.) 
sz rendeletét, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt 11/2010.(XI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
megalkotta. 
                                                                      4/2012.(III.1.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                      A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról                                                
                                                                      szóló, többször módosított, egységes szerkezetbe 
                                                                      foglalt 11/2010.(XI.25.) sz. rendelet módosításáról 
                                                                      szóló rendeletet az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A köztisztviselők 2012. évi teljesítmény követelményeinek meghatározása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Képviselő-testület feladata a köz- 
                         tisztviselők felé a követelmények meghatározása. Ismerteti a célkitűzéseket, 
                         majd megkérdezi van-e javaslata valakinek. 
 
Kun  Szilárd polgármester javasolja, a csatornázással kapcsolatos teendők kezelését is tegyük 
bele a célkitűzések közé. Amennyiben nincs hozzászólás, elfogadásra javasolja a 
köztisztviselők teljesítmény követelményeinek meghatározását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
32/2012.(II.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők 2012. évi 
teljesítmény követelményeit az alábbi célok megfogalmazásával határozza meg: 
 
1.) Célkitűzések 
Az önkormányzat (képviselő-testületi) működése és a hivatal tevékenysége során az átfogó 
célkitűzések a következők: 

a) a képviselő-testület tájékoztatása, munkájának segítése 
b) a bizottságok működéséhez segítségnyújtás, 
c) a polgármester feladatellátásához adminisztratív és szakmai segítség megadása, 
d) az új Alaptörvényben és az ehhez kapcsolódó már elfogadott, valamint a jövőben 

elfogadandó legfontosabb, úgynevezett sarkalatos törvényben foglaltak figyelemmel 
kísérése és az ebből adódó feladatok végrehajtása 

e) felkészülés a Járási Hivatalok felállításával kapcsolatos szervezeti átalakításokra 
f) a lakosság széles körű tájékoztatása és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés 

elősegítése, 
g) a képviselő-testület rendszeres pénzügyi tájékoztatása, 
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h) a feladatellátás hatékony és gazdaságos megszervezése 
i) pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, a megnyert pályázatok sikeres 

lebonyolítása, elszámolása  
j) helyi bevételek növelése (adóbehajtás, önkormányzati ingatlanok értékesítésének 

szorgalmazása) 
k) a költségvetési célok teljesülése érdekében a 2012-es adómértékek szerinti előírások 

realizálása, az adóhatósági felderítő munka erősítése 
l) önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, a jogszabály-harmonizáció megteremtése 
m) a költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt tartása; 
n) a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításából adódó feladatok ellátása, változások 

figyelemmel kísérése 
o) az új köznevelési törvényből adódó feladatok ellátása 
p) testvértelepülések által delegált gyermekek/felnőttek részére rendezett kulturális és 

szabadidős programok, rendezvények lebonyolításában történő közreműködés; 
q) hivatali ügyintézés korszerűsítése, szolgáltatói jelleg erősítése ezen belül: 

a. szakmai továbbképzéseken való részvétel 
b. ügyfélközpontú, ügyfélbarát ügyintézés erősítése 
c. könnyen elérhető tájékoztatást kapjanak az ügyfelek 

r) csatornahálózat kiépítésével kapcsolatos feladatok ellátása. 
 
2.)     A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők 2012. évre  
      egyéni teljesítmény-követelmények meghatározásáról gondoskodjon. 

  
3.)     A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző 2012. évi           
      egyéni teljesítmény-követelményét határozza meg, és arról a Képvislő-   
      testületet tájékoztassa. 
             
Határidő : folyamatos. 
Felelős:     Jegyző tekintetében : Kun Szilárd polgármester, 
       Köztisztviselők tekintetében : Soltiné dr. Pap Anikó jegyző. 
 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság név használatára érkezett kérelem. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti Gulyás István kérelmét, aki a Hagyomány- 
                        őrző Íjász Egyesülethez kérné a Tápióság név használatát engedélyezni. Rende- 
                        letünknek kell eleget tenni, javasolja a névhasználat engedélyezését. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           33/2012.(II.29.) sz. képviselő-testületi határozat:             
                                                           Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                           hozzájárul, hogy a Tápiósági Hagyományőrző Íjász 
                                                           Egyesület a Tápióság nevet használja. 
                                                           A hozzájárulás a Tápiósági Hagyományőrző Íjász 
                                                           Egyesület fennállásának időtartamára vonatkozik. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
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8. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd polgármester elmondja, a március 15-i ünnepség programját a  
         Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság összeállította, kéri tájékoztassák a 
         testületet. 
 
Dávid Kornália Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
tájékoztatásul elmondja, az ünnepséget március 15-én tartjuk. 9 órakor ünnepi szentmise lesz 
a templomban, ezután kerül sor az ünnepi műsorra a Tornacsarnokban. A műsor után 
koszorúzást tartunk a kopjafánál. Abban nem egyeztek meg, hogy ki fog konferálni. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti, Czerván György államtitkár Úrnak elküldtük a felkérést, 
hogy az ünnepi beszédet tartsa meg. Amennyiben nem tud eljönni, Hegedűs György 
alpolgármester mondja a beszédet. A konferálással kapcsolatban elmondja, a koszorúzásnál a 
művelődésszervező legyen, a Tornacsarnokban vállalja az iskola. 
 
   2./  Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, megkeresést kaptunk egy cégtől, 
         palackozóüzemet szeretnének létrehozni. A megkeresésben az elvárásokat leírták, 1000 
         főt tudnának alkalmazni. A településeknek elküldték a tájékoztatót. 
 
    3./  Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke arról érdeklődik, hogy a  
          parlagfűirtásra, ingatlanok rendbetételére irányuló ellenőrzések az elmúlt évben  
          milyen eredményre vezettek, a változások nem nagyon látszottak.  A továbbiakban 
          elmondja, tavaly is panaszkodtak a közmeghallgatáson a patkányok elszaporodásáról, 
          az irtásra van-e megbízás. Arról érdeklődik továbbá, hogy a civil szervezetek támo- 
          gatásának felhasználását miért nem lehet negyedévente ellenőrizni. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az ingatlanok állapotával kapcsolatban helyszíni 
ellenőrzést tartottak, melynek során jegyzőkönyv és fényképfelvétel készült. Első körben 
felszólító levelet küldtünk a tulajdonosnak, hogy tegye rendbe ingatlanát. Ezután még egyszer 
ellenőriztünk és a második körben szabálysértési eljárásra került sor a helyi rendeletünk 
alapján. A rágcsálók elszaporodásával kapcsolatban a lakosság részéről kevés a bejelentés, 
ilyen esetben is felszólítjuk az érintetteket az irtásra, ezután szabálysértési eljárásra kerülhet 
sor. Bejelentés alapján tudunk eljárást indítani. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, az Önkormányzat felé jelezni kell a problémát, úgy 
tudunk intézkedni. Magánterületen a tulajdonosnak kötelező a rágcsálókat irtani. A civil 
szervezetek támogatásával kapcsolatban elmondja, a pályázati kiírást be kell tartani, ez szerint 
éves elszámolás van.  
 
   4./  Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a kisebbségi önkormányzat elne- 
         vezése megváltozott, Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzatra. Személyi változás 
         is történt, Toldi Nándor munkahelyi elfoglaltsága miatt az elnöki tisztségről lemondott, 
         elnökhelyettes lett. Az elnök Toldi Szilvia lett, aki korábban az elnökehelyettesi tiszt- 
         séget látta el. 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 18.30 órakor bezárta. 
 
          

Kmf. 
 
 
 
 
             Soltiné dr. Pap Anikó                                                   Kun Szilárd 
                       jegyző                                                                polgármester 
 
 
 
 
                               Dávid Kornélia Anikó              Hegedűs György 
                                                       jegyzőkönyv hitelesítők 
                                      
          
 
 
                                                              


