
 
 

Tápióság Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

 

2015. január 29-én, 17.00 órakor 
megtartott ülésének jegyzőkönyve 

 
 
                                                                     1/2015. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Napirendi pontok elfogadása 
                                                                     2/2015. sz. képviselő-testületi határozat:  
                                                                     2015. évi költségvetési tervezet átdolgozása 
                                                                     3/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Gézengúz Óvoda Továbbképzési Program- 
                                                                     jának és Beiskolázási Tervének elfogadása 
                                                                     4/2015. sz. képviselő-testületi határozat:  
                                                                     Papp K. u. 56. sz. alatti üzlethelyiség bérbe 
                                                                     adása Szajcz Tibor vállalkozónak 
                                                                     5/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Településrendezési terv módosítása ügyében 
                                                                     tárgyalások folytatása 
                                                                     6/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Képviselő-testület 2015. évi munkatervének 
                                                                     elfogadása  
                                                                     7/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     6. és 7. napirendi pontok elnapolása 
                                                                     8/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápióságért és Hagyományaiért Egyesület 
                                                                     névhasználat engedélyezése 
                                                                     9/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
                                                                     10/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Testvértelepülési találkozó pályázat  
                                                                     előkészítése 
                                                                     11/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Fűkasza és motorfűrész beszerzése 
                                                                     12/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 
                                                                     Társulási Megállapodás egységes szerkeze- 
                                                                     zetének jóváhagyása 
                                                                     13/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású 
                                                                     Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati 
                                                                     Társulás Társulási Megállapodás egységes 
                                                                     szerkezetének jóváhagyása 
                                                                     14/2015. sz. képviselő-testületi határozat:  
                                                                     Régi labdarúgó pálya értékesítése 
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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én, 17.00 
               órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,  

                      Maczó Sándor alpolgármester, 
                           Béres Mária,                                                                           
                           Kun-Halasi Katalin,                          

                      Sári István és 
                      Toldi Miklós képviselők. 

  
  Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről 3 fő  érdeklődő volt. 
 

Halasi Anita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, az érdeklődőket. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, a 6 fő képviselő közül 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A 
polgámester ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
Napirend előtt:  
Körzeti megbízotti tájékoztató az elmúlt hónap közbiztonsági helyzetéről 
 
Napirend: 

 
1./  Tápióság Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása 
2./  Tápiósági Gézengúz Óvoda továbbképzési programjának (2015-2020.) jóváhagyása 
3./  Szajcz Tibor vállalkozó és Tápióság Község Önkormányzata közötti helyiségbérleti  

 szerződés jóváhagyása, helyiségbérlet meghatározása 
4./  Településrendezési terv felülvizsgálatára érkezett ajánlatok megbeszélése 
5./  A Képviselő-testület 2015. évre vonatkozó munkatervének elfogadása 
6./  Könyvtárhasználati Szabályzat elfogadása 
7./  Községi Könyvtár SZMSZ-ének jóváhagyása 
8./  „Tápióság” névhasználata iránti kérelem megbeszélése       
9./   Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
10./ Tájékoztató a település-üzemeltető, karbantartó munkakör betöltéséről 
11./  Egyebek 

- Fák bevizsgálásáról tájékoztató 
- Erdészet és az Önkormányzat közötti földcsere 
- Tankerülettel kötött szerződés felülvizsgálatának kezdeményezése 
- Közfoglalkoztatási mintaprogramról tájékoztató 
- Testvértelepülési pályázatról tájékoztató 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                  1/2015.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
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Napirend előtt:  
Körzeti megbízotti tájékoztató az elmúlt hónap közbiztonsági helyzetéről. 
Előadó: Kolman Zsolt körzeti megbízott tájékoztatásul elmondja, az elmúlt két hónapban egy  
             vagyon elleni bűncselekmény történt a településen, ebben az ügyben a nyomozás még 
             tart. Ezen kívül az egyik italboltban történt garázdaság, más eseményről beszámolni nem 
             tud. 
 
Halasi Anita polgármester megköszöni a tájékoztatót, megállapítja, az elmondottakkal 
kapcsolatban nincs kérdés, hozzászólás. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása. 

       Előadó:  Halasi Anita polgármester elmondja, a költségvetési tervezetet a Pénzügyi 
                     és Ügyrendi Bizottság ülésén tárgyalta, kéri álláspontjuk ismertetését. 

 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, a 
tervezetet további átdolgozásra javasolják, a központi költségvetés miatt hiányzó tételek vannak a 
bevételi oldalon. Elmondja továbbá, a Képviselő-testület új adót nem vezetett be 2015-től. 
Fontosnak tartja kiemelni, a polgármester társadalmi megbízatása miatt 6 millió Ft, a képviselői 
tiszteletdíjak miatt közel 2 millió Ft ami megmarad, ezeket az összegeket címzetten szeretnék 
megjelölni. Két héten belül újabb bizottsági ülésre kerül sor, ahol részletesen áttárgyalják a 
költségvetést. Az előző testület 25 millió Ft-tal adta át a kasszát, ami előnyt jelent, nem kell nulláról 
indulni.  
 
Halasi Anita polgármester ismerteti, a várható bevétel 238 millió Ft, amiből gazdálkodhatunk. A 
közmeghallgatáson tájékoztatjuk a lakosságot a tervezett bevételek, kiadások alakulásáról. Javasolja 
a költségvetési tervezet átdolgozásáról dönteni, amennyiben a napirendi ponthoz nincs hozzászólás. 

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

                                                    2/2015.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    A Képviselő-testület a 2015.évi költségvetési tervezetet 
                                                    átdolgozásra javasolja. 
 
                                                    Határidő: azonnal. 
                                                    Felelős:   polgármester. 
                                             

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda továbbképzési programjának (2015-2020.) jóváhagyása. 
           Előadó: Juhász Ildikó óvodavezető tájékoztatásul elmondja, törvényi előírás, hogy 7 évente 
                         meg kell újítni a diplomát, erről készült a terv, mely öt évre szóló. 2018-ban 2 főt, 
                         2019-ben 1 főt érint.  
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke arról érdeklődik, ki finanszírozza ezeket a 
képzéseket, illetve mennyibe kerülnek. 
 
Juhász Ildikó óvodavezető elmondja, általában 100 eFt egy félév, 80 %-ot az intézmény 
finanszíroz, 20 % az önrész. Elmondható, hogy önerőből sokan képzik magukat. 
 
Halasi Anita polgármester megkérdezi a bizottságok véleményét. 
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Toldi Miklós  képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság a 
Tápiósági Gézengúz Óvoda továbbképzési programját elfogadta. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ismerteti, a jelenlegi 
költségvetésben nem lesz erre elkülönített összeg, pályázati úton szeretnék egy részének 
finanszírozását. Az Önkormányzatnak is érdeke, hogy a képzések meglegyenek. A Bizottság 
elfogadásra javasolja a továbbképzési programot. 
 
Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel a Tápiósági Gézengúz Óvoda 2015-2020. évre 
vonatkozó Továbbképzési Programját és Beiskolázási Tervét. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                     
3/2015.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartóként elfogadja a Tápiósági 
Gézengúz Óvoda 2015-2020. évi időszakra vonatkozó Továbbképzési Programját és Beiskolázási 
Tervét. Amennyiben az ehhez kapcsolódó képzéseknél költség merül fel, azt az intézmény 
fenntartói-többlet támogatás nélkül, saját 2015. évi költségvetéséből gazdálkodja ki. 
 
Határidő: azonnal.  
Felelős:   intézményvezető, polgármester, jegyző. 

 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Szajcz Tibor vállalkozó és Tápióság Község Önkormányzata közötti helyiségbérleti 
           szerződés jóváhagyása, helyiségbérlet meghatározása. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, Szajcz Tibor vállalkozóval a Papp K. u 56. 
                        számú üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződés 2014. december 31-én lejárt. 
                        Vállalkozó 5 évre szeretné bérelni a helyiséget, a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz 
                        hozzájárult. A bérleti díjat emelt összeggel szeretnénk megállapítani, így 40.076.- 
                        Ft lenne havonta a díj, ezt a vállalkozó elfogadta. Kéri, amennyiben nincs hozzá- 
                        szólás, a határozati javaslat elfogadását. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                       
4/2015.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A Képviselő-testület 2015. január 1-től 2019. december 31-ig bérbe adja a Tápióság Község 
Önkormányzat tulajdonát képező Tápióság, Papp Károly utca 56. szám alatti ingatlan helyiségeit 
kereskedelmi egység működtetésére Szajcz Tibor Tápióság, Vadvirág utca 25. szám alatti 
vállalkozónak. A Képviselő-testület a bérleti díjat bruttó 466.- Ft/m2 összegben, havi 40.076.- Ft-
ban határozza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerődés aláírására. 
 
Határidő: szerződéskötésre 2015. február 1-ig. 
Felelős:   polgármester. 
                         
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Településrendezési terv felülvizsgálatára érkezett ajánlatok megbeszélése. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a község településrendezési 
                        terve 2004-ben készült, 10 évre készült a terv, tehát tavaly lejárt. Két ajánlatot 
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                    kaptunk a tervezésre, az egyik ajánlatot tevő a  Pestterv Kft., aki az előző tervet  
                    is készítette. Felhatalmazást kér, személyes találkozó keretében tárgyalnának, a jel- 
                    zett összeget nem tudjuk kifizetni. Szeretnénk ha engednének az árból, ennek függ- 
                    vényében kell tervezni a költségvetésbe, a tartalék terhére. A településrendezési 
                    terv törvényi kötelezettség, el kell készíteni. A jelenlegi terv nem fedi a valóságot, 
                    nem a helyi viszonyokhoz készült. Legalább egy éves munkáról van szó, előre is 
                    kell gondolni (iparterület). Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincs, 
                    kéri felhatalmazását tárgyalások folytatására. 
                         

     A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással,  kézfelemeléssel az   
alábbi határozatatot hozta: 
                                                            5/2015.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
                                                            a Pestterv Kft-vel tárgyalásokat folytasson Tápióság tele- 
                                                            pülésrendezési tervének módosítására vonatkozóan. 
 
                                                            Határidő: folyamatos. 

                                                       Felelős:    polgármester. 
 

 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A Képviselő-testület 2015. évre vonatkozó munkatervének elfogadása. 

      Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, elkészült a testület munkaterve, az első 
                    negyedévhez szeretne néhány kiegészítést tenni. A februári ülésen tárgyalni 
                    kell a rétesfesztivál, fogathajtó, falunap előkészítéséről. A márciusi ülésen 
                    el kell fogadni az öt évre szóló gazdasági programot. Áprilisban felül kell 
                    vizsgálni az étkezési térítési díjakat. A konyha működése nem gazdaságos, 
                    a térítési díj alacsony, változtatni kell.  
 

Kun-Halasi Katalin  képviselő elmmondja, korábban arról volt szó, hogy a civil szervezetektől nem 
kérünk beszámolót, csak pénzügyit, ki kell venni, ne legyen két beszámoló. 
 
Halasi Anita polgármester az ismertetett módosításokkal javasolja elfogadni a Képviselő-testület 
2015. évre vonatkozó munkatervét. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                                                                                                                                                                        
                                                              6/2015.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzata 
                                                              Képviselő-testületének 2015. évre vonatkozó munkater- 
                                                              vét elfogadta. 
 
                                                              Határidő: azonnal.  
                                                              Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
Halasi Anita polgármester ismerteti, az ülés 6. napirendi pontja a Könyvtárhasználati Szabályzat 
elfogadása, a 7. napirendi pont a Községi Könyvtár SZMSZ-ének jóváhagyása. Mivel a napirendi 
pontokhoz nem érkezett írásos előterjesztés, illetve az előadó sincs jelen az ülésen, javasolja a két 
napirendi pont elnapolását. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                       7/2015.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület az ülés 6. napirendi pontját, 
                                                            a Könyvtárhasználati Szabályzat elfogadásáról és 
                                                            a 7. napirendi pontját, a Községi Könyvtár SZMSZ- 
                                                            ének jóváhagyásáról írásos előterjesztés és az előadó 
                                                            jelenlétének hiánya miatt elnapolja. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
 
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: „Tápióság” névhasználata iránti kérelem megbeszélése. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a Tápióságért és Hagyományaiért Egyesület 
                        névhasználatára irányuló kérelmet a testület  decemberi ülésén tárgyalta, akkor 
                        az engedélyezés ügyében a döntést elhalasztottuk azzal, hogy kértük a célok, tervek 
                        részletezését. Az ülésen jelen vannak az egyesület képviselői, kéri adjanak tájékoz- 
                        tatást.  
 
Sas Ede egyesületi tag tájékoztatásul elmondja, az egyesület keretein belül szeretnék folytatni a 
gasztronómiai fesztiválokon való részvételt. Tápióságért szeretnének tenni, az Önkormányzattal és a 
Polgárőrséggel együttműködve. A tápiósági zászló alatt jártak fesztiválokra, büszkeséggel töltötte 
el, hogy Tápióságért tehetnek. Az Egyesület pályázni szeretne, céljuk egy tájház kialakítása. 
 
Józsa Elek egyesületi tag elmondja, céljuk a civil szervezetekkel való együttműködés, pályázatokon 
való részvétel, ahol az önkormányzat nem tud pályázni. Kulturális rendezvényekhez minél több 
bevételhez szeretnének jutni.  
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke arról érdeklődik, hány tag van az 
egyesületben és vannak-e támogatók. 
 
Józsa Elek egyesületi tag elmondja, jelenleg 12 fő lépett be az egyesületbe, támogató még nincs. 
Arról van szó, hogy alakuljanak meg, hozzáértő embereket szeretnének, akik munkájukkal tudnak 
segíteni. Meglátják melyik irányba lehet eredményesen elindulni.  
 
Juhász Ildikó óvodavezető elmondja, jártak már ilyen fesztiválon, büszke a településre, viszik a 
kultúrát, hagyományait, népviseletet. Összetett dologról van szó, mindenképpen pozitív dolog, jó 
hogy van aki felvállalja. 
 
Halasi Anita polgármester elmondja, nagyon örül és támogatja a kezdeményezést, tavaly szerették 
volna megvalósítani. Amennyiben a nevet adjuk, azonosítani fogják az egyesületet Tápiósággal. 
Kérése, válasszanak olyan személyt, aki arca lesz az egyesületnek, akire nyugodtan rá lehet bízni a 
programszervezést.  
 
Józsa Elek egyesületi tag úgy gondolja, a cégbíróság miatt a testület engedélye kellene a 
névhasználathoz. A későbbiekben összehívnának egy taggyűlést, ahová a testületet is várják. 
 
Kun-Halasi Katalin képviselő arról érdeklődik, hogy az augusztus 20-i falunap keretében a 
testvértelepülésekről érkező vendégek elszállásolásában az egyesület segítségre lesz-e? 
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Józsa Elek egyesületi tag csak a maga nevében tud nyilatkozni, részéről igen. 
 
Sári István képviselő elmondja, tetszenek  az ötletek, odafigyelés lesz a testület részéről. 
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke úgy gondolja, ha a vezető személyén 
változtatnának, talán többen a szervezet mellé állnának. 
 
Józsa Elek egyesületi tag elmondja, az ötlet Kun Szilárdtól származott, ő fogta össze az embereket, 
más nem vállata fel a vezetést. Elhibázott döntés, hogy a vezető korábban már nem jelent meg 
személyesen a testületi ülésen.  
 
Halasi Anita polgármester úgy gondolja, Kun Szilárdnak négy évig lett volna lehetősége olyan 
dolgokat megvalósítani, amit most a szervezettel szeretne. Amennyiben a névhasználattal 
kapcsolatban nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel az engedélyezést. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                       8/2015.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                                             
                                                       engedélyezi a Tápióság név használatát a Tápióságért és 
                                                       Hagyományaiért Egyesület elnevezésű civil szervezet  
                                                       névviselésére vonatkozóan. 
                                                        
                                                       Határidő azonnal. 
                                                       Felelős:  polgármester. 
 
 
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester a közmeghallgatás időpontjának 2015. február 14-e,  
                        szombat 14.00 órát javasolja. Amennyiben egyetértenek és nincs más javaslat, kéri 
                        az időpont elfogadásást. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                    9/2015.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    A Képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját 
                                                    2015. február 14-én, 14.00 órára tűzi ki. 
 
                                                     Határidő azonnal. 
                                                     Felelős:  polgármester. 
 
10. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tájékoztató a település-üzemeltető, karbantartó munkakör betöltéséről. 
            Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, 2015. február 1-től a SÁG-ÉP Nonprofit 

                       Kft. végelszámolása mellett döntöttünk, hosszas mérlegelés után arra jutottunk, 
                       hogy gazdaságtalan a fenntartása. A település-üzemeltető, karbantartó állásra 
                       pályázatot írtunk ki, Kun Zoltánnal folytatunk tárgyalásokat a munkakör betöl- 
                       tésére. A Kft.-nél foglalkoztatott Bartucz Györgyöt átvesszük alkalmazásra. 
                       Úgy gondoljuk, anyagilag jó döntés a végelszámolás. 
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11. EGYEBEK 
 
   1./  Halasi Anita polgármester ismerteti, Mihályi Ferenc erdésszel bejárták a települést, 
         elvégezték a fák bevizsgálását. Vannak életveszélyes fák, amelyeket ki kell vágni az 
         iskolakertben, Templom téren, és vannak rendszeres karbantartást igénylő fák. A meg- 
         előző munkálatokra árajánlatot kérünk, a szükséges munkálatokat február hónapban 
         el kell végezni. 
 
   2./  Halasi Anita polgármester a továbbiakban elmondja, megkeresést kaptunk az erdé- 
         szettől földcsere ügyben. Erdészeti tulajdon a Szentmártonkátai út – Arany János utca 
         közötti útszakasz, a csereként szóba jöhető út viszont a nyilvántartás szerint az Április 
         4. MgTsz tulajdona. Át kell gondolni a cserét hogyan tudjuk lebonyolítani, az értéket is 
         meg kell határozni.  
 
   3./  Halasi Anita polgármester a Tankerülettel kötött szerződéssel kapcsolatban elmondja, 
         javaslat, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság vizsgálja meg a Tankerület által hasz- 
         nált, vagyonkezelésében lévő iskolakert, udvar karbantartásának lehetőségét, fejleszté- 
         sét. A járda balesetveszélyes, a kivágásra kerülő fákat pótolni kell. A szerződést módo- 
         sítani szeretné, a belső karbantartási munkákkal kapcsolatban legyen beleszólásunk, 
         mint tulajdonosnak. Mint tulajdonos jogosultak vagyunk állásmegóvási munkákat vé- 
         gezni, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak meg kell vizsgálni, mennyi összeget tu- 
         dunk erre fordítani. 
 
Sári István képviselő elmondja, a felvett karbantartóval voltak porblémák, a tulajdonos 
megkérdezése nélkül került alkalmazásra, a felmerült hibákat nekünk kell elhárítani. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő arról érdeklődik, a tulajdonos tud-e pályázni? 
 
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja a KLIK tud pályázni, a tulajdonos jóváhagyásával, közösen. A 
pályázat kapcsán önrész is van, amit meg kell előlegezni. 
 
Halasi Anita polgármester véleménye, anyagilag ha tehetünk valamit, hogy a gyerekek 
kulturáltabb környezetben tanuljanak, tenni kell. Nem kötelezettsége az önkormányzatnak 
anyagiakat fordítani az iskolára, de a mi gyerekeinkről van szó. A Tankerület részéről a 
jószándék megvan, csak nincs pénz semmire. 

 
 
   4./  Halasi Anita polgármester a közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondja, három pályázatot 
         adtunk be, nagyon rövid határidő, 2-3 nap állt rendelkezésünkre. Öt főt 3 hónapra szeretnénk 
         foglalkoztatni a mezőgazdasági utak rendbetételére, 300 eFt költség számolható el. Szintén 
         öt főt szeretnénk 3 hónap időtartamra a belterületi csapadékvízelvezető rendszer karbantartá- 
         sára, közutak és járdák karbantartására, állagmegóvására. Itt tervezzük a zöldséges és malom 
         közötti járdaszakasz térkövezését, ha megnyerjük a pályázatot, szinten 300 eFt költség szá- 
         molható el. Regionális szinten szeretnénk a kistérségi programot megvalósítani. 
 
  5./  Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, március 1-ig kell eldönteni indulunk-e 
        a testvértelepülési pályázaton. Szükséges arról is beszélni, mekkora létszámmal tervezzünk. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő véleménye, kevesebb létszámú, minőségibb rendezvényt 
tervezzünk. Úgy tudják, testvértelepülési megállapodásunk két településsel van. Akikkel régebben 
ápoljuk a kapcsolatot, azokat kell meghívni elsősorban, a szállást biztosítani kell. 
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Berényi András érdeklődő elmondja, a legrégebbi a szlovák testvértelepülési kapcsolat, a tavalyi 
rendezvényre is csak pár fő jöhetett. Hogy döntik el ki jön, hány fővel? A nyugdíjasok barátai 
családoknál szállnak meg, az előző évi rendezvényre is többen jöttek volna, de adva volt hány fő 
jöhet. 
 
Béres Mária képviselő elmondja, előzőleg testületi ülésen arról volt szó, hogy Pogrányból 
munkanap miatt nem tudnak jönni.  
 
Sári István képviselő véleménye, ilyen kis településnek nem szükséges négy testvértelepülés. 
 
Halasi Anita polgármester elmondja, polgármesterként nem adja a nevét ahhoz, hogy a vendégek 
a táborban és az iskolában kerüljönek elszállásolásra. Inkább kevesebb főt fogadjunk, a megfelelő 
ellátást biztosítsuk. 42 főtől a pályázati támogatás 7500 euró, javasolja ebbe az irányba menjünk 
el. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                             10/2015.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
                                                             testvértelepülési találkozóra a pályázat előkészítésére vegye 
                                                             fel a kapcsolatot a pályázatíróval. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
  6./  Halasi Anita polgármester ismerteti, fűkasza és motorfűrész beszerzésére három ajánlatot 
        kaptunk, egyeztetttek az ügyben és a tápiószentmártoni Agro-Markettel vennénk fel a kap- 
        csolatot. Ez javítás szempontjából is előnyös lenne és a hosszú távú kapcsolat miatt is. 
        Ajánlatuk fűkaszára 209.900.- Ft, motorfűrészre 145.900.- Ft. Javasolja ezek elfogadását. 

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

                                                                 11/2015.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület a tápiószentmártoni Agro-Market 
                                                                 209.900.- Ft-os fűkasza és a 145.900.- Ft-os motorfű- 
                                                                 részre adott ajánlatát fogadja el. 
                                                                 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
                                                                 eszközök beszerzésére. 
 
                                                                Határidő: azonnal. 
                                                                Felelős:   polgármester. 
 
 
   7./  Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
         Megállapodásának egységes szerkezetét el kell fogadni a testületnek. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, a társulási megállapodással kapcsolatban nincs észrevétel, 
szavazásra teszi fel annak elfogadását. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                       12/2015.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                                           
                                                       a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás egységes 
                                                       szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyta. 
                                                        
                                                       Határidő azonnal. 
                                                       Felelős:  polgármester. 
 
   8./  Dr. Pap Anikó jegyző a továbbiakban elmondja, a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású 
         Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának egységes 
         szerkezetét is megkaptuk, jóvá kell hagyni a testületnek. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                     13/2015.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                                                                 
                                                       a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő                              
                                                       és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás egységes szerkezetbe 
                                                       foglalt Társulási Megállapodását jóváhagyta. 
                                                        
                                                       Határidő azonnal. 
                                                       Felelős:  polgármester. 
 
 
   9./  Halasi Anita polgármester a földbérleti szerződésekkel kapcsolatban elmondja, az önkor- 
         mányzati tulajdonú földterületeket az előző testület bérbe adta. Öt éves szerződést kötöttek 
         Béres Károllyal, és vannak egy évre kötött szerződések, amik lejártak. Buzás Györgyné je- 
         lentkezett, továbbra is szeretné bérelni a területet, Dávid Pál nem jelzett. A bérleti díj 3.- Ft/ 
         m2 összegben volt meghatározva. A testületnek dönteni kell a bérbeadásról, a szerződést ki 
         kell függeszteni. Nem nagy területekről van szó, de nincs vele gondunk. 
 
  10./ Halasi Anita polgármester munkaköri változásokról tájékoztatja a testületet. Az élelmezés- 
         vezető jelezte, hogy február 1-től 4 órában szeretné a feladatát ellátni. Költséget csökkentve 
         az egyik konyhalány az adminisztrációs munkába be tud segíteni, ezáltal a munkakör kihasz- 
         náltabb lesz. A térítési díjak befizetését a Polgármesteri Hivatalba áthelyezzük, az érintette- 
         ket a változásról tájékoztatjuk. Hegedűs Marietta a takarító és kézbesítő feladatok mellé tit- 
         kárnői feladatokat kap február 1-től a hatékonyság növelése érdekében, a térítési díjak besze- 
         dése is hozzá fog tartozni. Feladatokat tudunk átadni, a túlóra szám ezáltal csökkenni fog. 
 
  11./ Halasi Anita polgármester ismerteti a Vadásztársaság felajánlotta megvételre a vadászházat, 
         el kell gondolkodni, tudunk-e erre tartalékolni, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság vizsgálja 
         meg ennek lehetőségét. Hosszú távon az lenne a legjobb ha mi tudnánk hasznosítani. 
         A továbbiakban elmondja, a régi labdarúgó pályát szeretnénk értékesíteni, felhatalmazást kér 
         az értékbecslésre, illetve az ügyben tárgyalások folytatására. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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                                                  14/2015.(I.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
                                                  régi labdarúgó pálya értékbecslése és értékesítése ügyében 
                                                  intézkedéseket tegyen. 
 
                                                  Határidő: folyamatos. 
                                                  Felelős:   polgármester. 
   

 
                     

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

 
Kmf. 

                              
 
                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                polgármester 


