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                                                                     89/2015. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Napirendi pontok elfogadása 
                                                                     8/2015.(V.11.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, 
                                                                     valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
                                                                     bérletének szabályairól szóló 23/2011.(XII.15.) 
                                                                     sz. rendelet módosításáról 
                                                                     90/2015. sz. képviselő-testületi határozat:  
                                                                     Fogathajtó verseny megrendezésének támogatása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 8-án, 9.30 
               órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,  

                      Maczó Sándor alpolgármester,                                  
                      Sári István és 
                      Toldi Miklós képviselők. 

  
  Meghívott vendégként jelen van: dr. Pap Anikó jegyző, 
                                                                  
                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 

Halasi Anita polgármester köszönti a megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 fő 
képviselő közül 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A polgámester ismerteti a 
rendkívüli ülés napirendi pontjait: 

 
Napirend: 
1./  Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
      bérletének szabályairól szóló rendelet módosítása 
2./  Fogathajtó verseny megrendezésének támogatása 
3./  Egyebek 

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                         89/2015.(V.8.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek  
           bérletének szabályairól szóló rendelet módosítása. 
           Előadó:  Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, szeretnénk a Szentmártonkátai 
                          út 37. szám alatti ingatlanunkból szociális bérlakást biztosítani. Ehhez szükséges a 
                          rendelet módosítása, mivel abban nincsenek szabályozva az erre vonatkozó feltéte-  
                          lek. A rendelet tervezet a részleteket tartalmazza, a bérleti díj 100.- Ft/m2/hó. 
                          Van-e a rendelet módosításához hozzászólás, vélemény, amennyiben nincs, kéri a 
                          rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
8/2015.(V.11.) sz. rendeletét, az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól szóló 23/2011.(XII.15.) sz. rendelet 
módosításáról megalkotta. 
  
                                                                               8/2015.(V.11.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                               Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, 
                                                                               valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
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                                                                                bérletének szabályairól szóló 23/2011.(XII.15.) 
                                                                                sz. rendelet módosításáról a rendeletet a 2. sz. 
                                                                                melléklet tartalmazza. 
                                                                       
   
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Fogathajtó verseny megrendezésének támogatása. 
            Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, június 20-án kerül megrendezésre a VII.  
                         Tápiósági Amatőr Fogathajtó Verseny. Az éves rendezvényekre a költségvetés- 
                         ben 2 millió Ft van tervezve, javasolja ebből az összegből 500 eFt támogatást 
                         biztosítsunk a verseny megrendezéséhez. 

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                    90/2015.(V.8.) sz. képviselő-testületi határozat:                                                                    
                                                                    A Képviselő-testület a VII. Tápiósági Amatőr Fogat- 
                                                                    hajtó Verseny megrendezéséhez 500.000.- Ft támo- 
                                                                    gatást biztosít az Önkormányzat 2015. évi költség- 
                                                                    vetésében az évi rendezvényekre tervezett összegből. 
 
                                                                    Határidő: 2015. június 20. 
                                                                    Felelős:   polgármester. 
 
 

 
Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
rendkívüli ülést 10.00 órakor bezárta.     

 
Kmf. 

                              
                               
                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                polgármester 


