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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én, 17.00 
               órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,  

                      Maczó Sándor alpolgármester,           
                      Béres Mária, 
                      Erdélyi Zsolt,                                                                                       

                           Kun-Halasi Katalin,                          
                      Sári István és 
                      Toldi Miklós képviselők. 

  
  Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 

Halasi Anita polgármester köszönti a megjelenteket.  Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 fő 
képviselő közül minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A polgámester ismerteti az 
ülés napirendi pontjait: 

 
Napirend: 
1./  Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása 
2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                         17/2015.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása. 
           Előadó:  Halasi Anita polgármester ismerteti, elkészült a 2015. évi költségvetés rendelet  
                         tervezete a mellékletekkel együtt. Lesz még néhány változás, de a tervezetet a  
                         közmeghallgatáson tudjuk a lakossággal ismertetni. A polgármester megkérdezi,  
                         van-e a költségvetéssel kapcsolatban hozzászólás, amennyiben nincs, kéri a tervezet  
                         elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                       18/2015.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat 
                A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés tervezetet 
                elfogadja, alkalmasnak tartja  rendeletalkotásra, a köz- 
                meghallgatás elé terjeszthető. 
 
                Határidő: azonnal. 
                Felelős:   polgármester.                     
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2. EGYEBEK 
 
   1./  Halasi Anita polgármester a testvértelepülési pályázattal kapcsolatban elmondja, beszélt a 
         pogrányi polgármesterrel, a véleménye, hogy az utóbbi időben a minőség rovására ment a 
         találkozások száma. Legyen egyik évben itt a találkozó, a másik évben a testvértelepülésen. 
         Erre való tekintettel EU-s pályázatot az idén nem nyújtanánk be. Pogrányban évfordulós ren- 
         dezvény lesz, Pográny Komandóval is szeretne testvértelepülési szerződést kötni. Leader pá- 
         lyázati lehetőség lesz a falnapi program támogatására. 
 
   2./  Toldi Miklós  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke az évi kulturális 
         rendezvényekkel kapcsolatban elmondja, a rétesfesztivál végleges időpontja május 16. Négy 
         kategória lesz: kötelező, édes, sós és különleges. Alapanyagot a kötelezőre biztosítunk. 
         A Tornacsarnokban a hangosítást átnézték, nagy beruházást nem igényel, kábelek, mikrofonok 
         kellenek. Március 7-én kerül sor az önkormányzatok báljára.  
         Július 10-12. között tartanánk a motoros találkozót, erre a fellépők megvannak. Belépős 
         rendezvény lenne, a számított költség 4,2 millió Ft, szponzorokat keresnek. El kell dönteni, az  
         önkormányzat akar-e ebben részt venni, szeretné, ha a hozam az önkormányzaté lenne. 
         A falunapi rendezvényre az Alma együttes már le van kötve, a fellépőkre szavazást indítottak, 
         az idő sürget a foglalások miatt. 
 
Halasi Anita polgármester ismerteti, Czerván György országgyűlési képviselő jelezte, hogy a 
rétesfesztivált szeretné szponzorálni. A motoros találkozóval kapcsolatban elmondja, a 
rendezvénnyel hosszú távon szeretne gondolkodni Toldi Miklós képviselő. Családias rendezvény 
van tervezve, szükséges kellene kerítés az iskolakertbe. 
 
Sári István képviselő véleménye a motoros találkozóval kapcsolatban, az elsőt jó ha nullára 
kihozzuk,  ki fog derülni érdemes-e folytatni. Úgy gondolja, országos marketing kell. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a rendezvényt engedélyeztetni kell, hivatalos rendezvényszervező 
is szükséges. 
 
Halasi Anita polgármester szerint a helyieknek lehetne sétálójegyet biztosítani a rendezvényre. Kéri 
a július 10-12. közötti motoros találkozó megrendezését támogassa a testület. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                            19/2015.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület támogatja a 2015. július 10-12. 
                                                            közötti motoros találkozó megrendezését. 
                                                            A Képviselő-testület a rendezvény szervezésével Toldi 
                                                            Miklós képviselőt, az Oktatási, Kulturális és Sport 
                                                            Bizottság elnökét bízza meg. 
 
                                                            Határidő: folyamatos. 
                                                            Felelős:   Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke. 

 
  
   3./  Halasi Anita polgármester a közfoglalkoztatási pályázattal kapcsolatban elmondja, a járda- 
         építésre benyújtott pályázatunk egyedi elbírálás alá került.A falutáblák közötti, főút melletti 
         járdaszakaszt szeretnénk megépíteni, ez mintegy 2100 m2 térkövezett járdát jelentene. 15  
         főnek 9 hónapig tudnánk munkalehetőséget biztosítani. 
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Erdélyi Zsolt képviselő javasolja, amennyiben lehetőség lenne rá a Szentmártonkátai úton is meg 
kellene oldani a Dózsa György utcától a járda megépítését, nagy arra a gyalogosforgalom. 
 
Béres Mária képviselő véleménye, ahol jó a járda, nem kellene térkövezni. 
 
Halasi Anita  polgármester elmondja, jövőre szeretnénk az egészségház mögötti területen parkolót 
kialakítani, ez engedélyköteles. 
 
Sári István képviselő véleménye, a terveket el lehet készíteni a parkolóhoz, és csak elővenni ha van 
rá lehetőség. 
 
   4./  Kun-Halasi Katalin képviselő elmondja, Tóth Gáborék jelezték, hogy az általuk lakott szol- 
         gálati lakás felújításra szorul. Úgy gondolja, a bérlőtől nem várható nagyobb beruházás. 
 
Halasi Anita polgármester elmondja, a beszedett bérleti díjat vissza kell forgatni, erre eddig nem 
került sor, de most így van tervezve. 
 
  
Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 
18.00 órakor bezárta.     

 
Kmf. 

                              
 
                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                polgármester 


