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                                                                     4/2014. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 
                                                                     5/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Napirendi pontok elfogadása 
                                                                     6/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Közalkalmazottak illetményemelése 
                                                                     7/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Köztisztviselők illetményemelése 
                                                                     8/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Jeszenszki András körzeti megbízott lak- 
                                                                     bértartozása 
                                                                     9/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Polgárőrség részére 89.000.- Ft vissza nem 
                                                                     térítendő támogatás pályázatírói sikerdíjra 
                                                                     10/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     SÁG-ÉP Nonprofit Kft. Önkormányzat felé 
                                                                     fennálló tartozás törlesztésének meghatározása 
                                                                     11/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     SÁG-ÉP Nonprofit Kft. falugondnoki tevé- 
                                                                     kenység díjemelése 
                                                                     12/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
                                                                     rendelet tervezetének átdolgozása 
                                                                     13/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tornacsarnok 2014. évi rendezvény-naptár 
                                                                     elfogadása 
                                                                     14/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Maczó Sándor vállalkozó megbízása háztar- 
                                                                     tási szennyvíz begyűjtésére 
                                                                     1/2014.(I.31.) önkormányzati rendelet: 
                                                                     A nem közművel összegyűjtött háztartási 
                                                                     szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
                                                                     közszolgáltatásról 
                                                                     15/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének 
                                                                     elfogadása 
                                                                     16/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás fel- 
                                                                     mondása Arnica Montana Eü. Bt-vel                                                                  
                                                                     17/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Dr. Zátrok Anikó megbízása foglalkozás- 
                                                                     egészségügyi feladatok ellátásával 
                                                                     18/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
                                                                     19/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Béres Károly földterület bérletére vonatkozó 
                                                                     szerződése 
                                                                     20/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Szabadság utcai iskola terembérleti díjának 
                                                                     meghatározása 
                                                                     21/2014. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tornacsarnok bérleti díjának meghatározása 
                                                                     esküvői rendezvényhez 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 
                 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. 
 
Igazolatlanul van távol:  Tóth Gábor képviselő. 
 

  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 4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 
Bugyi Sándor képviselő jelezte, hogy később fog érkezni. A polgármester jegyzőkönyv-
hitelesítőnek javasolja elfogadni Béres Mária képviselőt. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                                4/2014.(I.30.) sz.  képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Béres 
                                                      Mária képviselőt elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

Napirend: 
1./  Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása 
2./  Tornacsarnok 2014. évi rendezvény-naptár elfogadása 
3./  A nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás 

 megszervezése 
4./  A Képviselő-testület 2014. évre vonatkozó munkatervének elfogadása 
5./  Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás megtárgyalása 
6./  Polgárőrség térfigyelő kamerákra benyújtott pályázatával kapcsolatos kérelme 
7./  Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
8./  Földterület bérletére vonatkozó kérelem megbeszélése 
9./  Egyebek 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         5/2013.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
 



 4

 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása.    

      Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a törvényi előírás szerint február 5-ig kell 
                   a Képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet-tervezetet. A terve- 
                   zet elkészült, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén megtárgyalta, kéri a bi- 
                   zottsági ülésen elhangzottak ismertetését. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnöke megköszöni a 
költségvetés összeállítását, majd elmondja, változtatások voltak a bizottsági ülésen, ezeket 
szeretné ismertetni. A Tornacsarnoknál tervezett parkosítás, festés függőben maradt. A 
védőnőnél a gyermekorvos meletti idő plusz díjazását a Bizottság nem fogadta el, a védőnő az 
egyik legtöbb kegészítést kapó az önkormányzati dolgozók közül. Méltányos lenne a 
közalkalmazottak és köztiszviselők 10 %-os illetményemelése 2014. március 1-től, ez 1.900 eFt 
terhet jelent a költségvetésnek. Akinek van kiegészítése annak nem tudnak adni, az év során ha 
úgy alakul, a kiváló dolgozókat lehet jutalmazni. A 25 dolgozóból 13 fő érintett a javasolt 
béremelésre. A konyhánál tervezett főzőüst beszerzését tartalékba tették. A Polgármesteri 
Hivatalnál tervezve van a nyílászárók cseréje, illetve festése. Az óvoda festésére 2 millió Ft van 
tervezve a jelzett igényeknél, a parketta lakkozására 200 eFt, a radíátorok borítására 500 eFt és a 
két bejárati ajtó cseréjére 500 eFt, ezeket nem építették be a költségvetésbe.  
 
Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a költségvetést érinti, a tulajdonosi értekezleten 
megbeszéltek szerint a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. Önkormányzat felé fennálló tartozásának 
törlesztése és a falugondoki feladatok ellátásának díjemelése. A kölcsön törlesztését havi 
50.000.- Ft.-tal tudja a Kft. vállalni, a falugondnoki feladatok ellátásának díját 100.000.- Ft/hó 
összeggel kérik megemelni 2014. január 1-től. Dönteni kell a rendőr lakbértartozásának ügyében 
is, mely szintén a költségvetést érinti és a Polgárőrség támogatási kérelmében. A polgármester 
megkérdezi, a költségvetéssel kapcsolatban kinek van hozzászólása. 
 
Hegedűs György alpolgármester elmondja, a labdarúgó pálya helyrajziszám rendezésének 
költsége kb. 120 eFt lenne,  a pályázatok miatt ez szükséges, javaslat a költségvetés beépítésébe. 
A civil szervezetek támogatására a tervezett 1,5 millió Ft helyett 2 millió Ft-ot javasol, 
ösztönözni lehetne a nagyobb támogatással a szervezeteket. 
 
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a 2014. évi költségvetéssel kapcsolatban nincs több 
hozzászólás, szavazásra teszi fel a közalkalmazottak és a köztisztviselők illetményemelését, a 
határozati javaslat alapján. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
6/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg 
alkalmazásban álló közalkalmazottak munkáltatói döntés illetményrészként az alapilletményük 
10 %-át kapják meg akként, hogy azon közalkalmazottak, akik már eddig magasabb összegben 
részesültek ebben a támogatásban, ők megkapják a már eddig is járó fenntartó által garantált 
illetményrészt. A béremelést 2014. március 1-től kell alkalmazni. 
 
Határidő: 2014. március 1. 

   Felelős:   polgármester. 
 

 



 5

 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                      7/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                                      úgy dönt, hogy a jelenleg alkalmazásban álló köztisztviselők 
                                                      alapilletményét 10 %-ban  téríti el. Azon köztisztviselők  
                                                      esetében, akik illetménye magasabb százalékban került elté- 
                                                      rítésre, azok illetményeltérítése nem változik. Az eltérítést 
                                                      2014. március 1-től kell alkalmazni. 
    
                                                      Határidő: 2014. március 1. 

                                                         Felelős:    jegyző. 
 
 

Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel Jeszenszki András körzeti megbízott lakbér 
tartozását az egyeztetések szerint. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
8/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Jeszenszki András 
körzeti megbízott által benyújtott AI7E-L 824017 számú, 190.500.- Ft, azaz százkilencven-ezer-
ötszáz forint értékű számlát a lakbértartozásából elengedi. Az elengedés feltétele, hogy a 2013. 
december 31. napjáig keletkezett további 147.040.- Ft lakásbérleti díj tartozását 2014. június 30. 
napjáig fizesse meg. A tartozás részletekben történő megfizetését kérheti. 
 
Határidő:  azonnal, illetve 2014. június 30. 

   Felelős:    polgármester. 
 
Kun Szilárd polgármester a továbbiakban szavazásra teszi fel a Polgárőrség 89.000.- Ft-os 
vissza nem térítendő támogatásáról a döntést. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                        9/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                        úgy dönt, hogy a Tápiósági Polgárőrség térfigyelő kame- 
                                                        rákra benyújtott pályázata kapcsán a pályázatíró sikerdíjára 
                                                        89.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. A tá- 
                                                        mogatás összege a 2014. évi költségvetési tervezetbe be- 
                                                        építésre kerül. 
 
                                                       Határidő:  azonnal. 
                                                       Felelős:    polgármester. 
 
 
Kun Szilárd polgármester kéri a testület hozza meg döntését, a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. 
kölcsöntörlesztésére és falugondnoki tevékenységének díjazására vonatkozóan. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                     10/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                     a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-nek az Önkormányzat felé fenn- 
                                                     álló tartozásának törlesztését 2014. január 1-től havi 50.000.- 
                                                     Ft-ban határozza meg. 
 
                                                     Határidő:  azonnal. 

                                                        Felelős:    polgármester. 
 
 

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a SÁG-ÉP 
Nonprofit Kft. között fennálló, falugondnoki tevékenység végzésére irányuló megbízási 
szerződés módosításait elfogadta.  
A Képviselő-testület a falugondnoki tevékenység díját 2014. január 1-től 100.000.- Ft + ÁFA/hó 
összeggel megemeli. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
Kun Szilárd  polgármester a napirendi pont lezárásaként kéri a testület döntsön a költségvetési 
rendelet-tervezettel kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                         12/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a beterjesztett 2014. évi költségvetési 
                                                         rendelet-tervezetet átdolgozásra javasolja. A módosítások 
                                                         átvezetése után alkalmasnak tartja a rendeletalkotásra. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tornacsarnok 2014. évi rendezvény-naptár elfogadása. 
           Előadó: Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 
                        elnöke ismerteti, a Bizottság a rendezvény-naptárt megtárgyalta, azt hiányolták, 
                        hogy a rendezvényekhez nincs költségvetés. A Bizottság a Tornacsarnok ren- 
                        dezvény-naptárát elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a napirendi ponttal kapcsolatban nincs hozzászólás, 
szavazásra teszi fel a Tornacsarnok 2014. évi rendezvény-naptárának elfogadását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                      13/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület a Tornacsarnok 2014. évi rendezvény- 
                                                      naptárát elfogadta. 
 
                                                      Határidő: azonnal és folyamatos. 
                                                      Felelős:   művelődésszervező. 
 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás 
           megszervezése. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. 
                        törvény 44/C § (1) bekezdése értelmében a háztartási szennyvíz begyűjtésére  
                        közszolgáltatást kell szervezni, önkormányzati rendeletet kell alkotni. A köz- 
                        szolgáltató kiválasztása céljából három vállalkozónak küldtünk ajánlattételi 
                        felhívást, két ajánlat érkezett a megadott határidőre. Maczó Sándor vállalkozó 
                        ajánlata 800.- Ft/m3 + ÁFA, csatolta a szükséges mellékleteket. Nagyné Palo- 
                        tai Anna csak az ajánlattételi adatlapot küldte meg, ajánlata 1.500.- Ft/m3 + 
                        ÁFA. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ajánlatokat megtárgyalta, a  
                        kedvezőbb ajánlatot javasolják elfogadni, Maczó Sándort bízzuk meg a köz- 
                        szolgáltatás ellátásával. Amennyiben a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, 
                        javasolja Maczó Sándor megízását és a rendelet elfogadását az előterjesztés 
                        alapján. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
14/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére 2014. február 1-től 2015. január 31-ig terjedő időszakra Maczó 
Sándor vállalkozót bízza meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgálati szerződés aláírására. 
 
Határidő: szerződéskötésre azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
1/2014.(I.31.) rendeletét, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatásról megalkotta. 
 
                                                                      1/2014.(I.31.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                      A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
                                                                      begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 
                                                                      rendelet szövegét a 4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A Képviselő-testület 2014. évre vonatkozó munkatervének elfogadása. 
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           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, elkészítettük a Képviselő-testület 2014. évre 
                        vonatkozó munkatervét. Van-e ezzel kapcsolatban kiegészítés? Amennyiben nincs 
                        hozzászólás, elfogadásra javasolja a munkatervet. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                              15/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a 2014. évre vonatkozó munka- 
                                                              tervét elfogadta. 
 
                                                              Határidő: azonnal és folyamatos. 
                                                              Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás megtárgyalása. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, a foglalkozás-egészségügyi 
                        szolgáltatás ellátására vonatkozóan négy szakorvostól kértünk ajánlatot, két aján- 
                        lat érkezett. Dr. Zátrok Anikó ajánlata 3.000.- Ft/fő/év, dr. Tóth Tímea ajánlata 
                        8.400.- Ft/fő/év, dr. Püspök Szilvia új ajánlatot nem nyújtott be, jelenleg 3.300.- 
                        Ft/fő/év az ellátásért fizetendő díj. A Pénzügyi és Ügyrendi  Bizottság az aján- 
                        latokat megtárgyalta, a kedvezőbb ajánlatot javasolják elfogadni. Amennyiben 
                        egyetértenek, kéri hozzák meg a döntést. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                        16/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                                        úgy döntött, hogy az Arnica Montana Egészségügyi Szol- 
                                                        gáltató Bt-vel (dr. Püspök Szilvia) fennálló foglalkozás- 
                                                        egészségügyi szolgáltatás ellátására vonatkozó szerződést 
                                                        2014. február 3. napjával kezdődő, 30 napos felmondási 
                                                        idővel 2014. március 4. napjával felmondja. 
                                                        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges 
                                                        intézkedés megtételére. 
 
                                                        Határidő: szerződés felmondására azonnal. 

                                                           Felelős:   polgármester. 
 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
17/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 
és az intézmények foglalkozás-egészségügyi ellátására benyújtott árajánlatokat és dr. Zátrok 
Anikó háziorvost, foglalkozás-egészségügyi szakorvost bízza meg a foglalkozás-egészségügyi 
feladatok ellátásával 2014. március 1-jétől határozatlan időre, az árajánlatban foglaltak szerinti 
bruttó 3.000.- Ft/fő/év, összesen 99.000.- Ft/év vállalási díjért. 
A foglalkozás-egészségügyi ellátás díját az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő:  azonnal. 

   Felelős:   polgármester. 
 

6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Polgárőrség térfigyelő kamerákra benyújtott pályázatával kapcsolatos kérelme. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a Polgárőrség sikeres pályázatot nyújtott 
                        be térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. A pályázatíró sikerdíja 89.139.- Ft, 
                        ennek finanszírozása ügyében fordultak a testülethez. Az első napirendi pont- 
                        nál, mivel a költségvetést érinti, döntöttünk, hogy a Polgárőrség részére 89 eFt 
                        vissza nem térítendő támogatást biztosítunk erre a célra. 
 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester a közmeghallgatásra 2014. február 14-én, 18.00 
                        órát javasolja. Amennyiben nincs más javaslat és egyetértenek az időponttal, 
                        kéri hozzanak döntést. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                17/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját 
                                                                2014. február 14-én 18.00 órára tűzi ki. 
                                                                  
                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   polgármester. 
 
Kun Szilárd  polgármester bejelenti, Bugyi Sándor képviselő megérkezett, így a továbbiakban a 
szavazásban 6 fő vesz részt. 
 
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Földterület bérletére vonatkozó kérelem megbeszélése. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, Béres Károly Szentmártonkátai út 1. 
                        szám alatti lakos kérelmet nyújtott be a 018/7 hrsz-ú, 11 ha 1817 m2 területű 
                        ingatlanból az Önkormányzat 20230/34131-ed tulajdoni hányadát képező, 202,3 
                        AK értékű ingatlan bérletére vonatkozóan. Az ingatlant korábban is bérelte, a 
                        bérleti szerződés 2013. december 31-ig szólt. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
                        ülésén a 10 éves szerződés mellett nem tudott dönteni, javaslat, hogy ne kössünk 
                        ilyen hosszú időre szerződést, csak öt évre. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a 10 éves 
szerződés mellett 2 igen szavazat és 2 tartózkodás volt. Osztatlan közös tulajdonról van szó, 
Béres Károly társtulajdonos. A bérleti díjra 1.250.- Ft/AK/év összeget javasolnak megállapítani. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tápióság külterület 
018/17 hrsz-ú, 11 ha 1817 m2 területű, 341,3 AK értékű ingatlanból az Önkormányzat  
20230/34131-ed tulajdoni hányadát képező, 202,3 AK értékű ingatlant 2014. január 1-től 5 éves  
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időtartamra bérbe adja Béres Károly Tápióság, Szentmártonkátai út 1. sz. alatti  
társtulajdonosnak. 
A Képviselő-testület a bérleti díjat 1.250.- Ft/AK/év összegben állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
   
Határidő:  azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
                         
9. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester elmondja, kérelem érkezett a Szabadság utcai iskola épü- 
         letében terembérletre vonatkozóan, kéri a Bizottság állásfoglalását. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, megtárgyalták a 
kérelmet és a Klubház bérleti díjával megegyezően, 2.100.- Ft/óra összegben javasolják 
megállapítani a bérleti díjat. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                     20/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     A Képviselő-testület a Szabadság utcai iskola épületében 
                                                     tükörrel felszerelt tánc- és tornaterem bérleti díját 2014. 
                                                     február 1-től 2.100.- Ft/óra összegben határozza meg. 
 
                                                     Határidő: azonnal. 
                                                     Felelős:   polgármester, művelődésszervező. 
 
 
   2./  Kun Szilárd polgármester ismerteti a Tornacsarnok esküvői igénybevételére érkezett 
         kérelmet, a rendezvényt június 14-én szeretnék tartani. Ez az időpont nem megfelelő, 
         mivel akkor lesz az iskolai ballagás.  A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 
         kérelmet, kéri álláspontjukat ismertetni. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, időpont 
egyeztetéssel 80.000.- Ft összegben javasolják a bérleti díjat megállapítani amennyiben a bérlő a 
takarítást vállalja, takarítással együtt a bérleti díj 100.000.- Ft. 
 
Kun Szilárd  polgármester szavazásra teszi fel a Bizottság javaslatát. 
                                                        
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                          21/2014.(I.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület Németh Anita és Király Márton 
                                                          esküvői rendezvényéhez a Tornacsarnok használat- 
                                                          bavételét 80.000.- Ft összegben állapítja meg ameny- 
                                                          nyiben a bérlő a takarítást vállalja, takarítással együtt 
                                                          a bérleti díj 100.000.- Ft, a 2014. június 14-i időpon- 
                                                          tot iskolai rendezvény miatt módosítani szükséges. 
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                                                          Határidő: azonnal. 

                                                             Felelős:   polgármester, művelődésszervező. 
 
 

 
Mivel  más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19.15 órakor bezárta.    
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Kun Szilárd 

           jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 

Béres Mária 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


