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                                                                     39/2016. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Napirendi pontok elfogadása 
                                                                     4/2016.(IV.1.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     Szociális ösztöndíj adományozásáról                                                                 
                                                                     40/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápiósági Községi Sportkör támogatása    
                                                                     41/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápióság Polgárőrség támogatása 
                                                                     42/2016 sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány 
                                                                     támogatása 
                                                                     43/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tornádó Harcművészeti SE támogatása 
                                                                     44/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápióságért és Hagyományaiért Egyesület 
                                                                     támogatási ügye 
                                                                     45/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Településrendezési Tervvel kapcsolatos 
                                                                     Környezeti Vizsgálati eljárás lefolytatásának 
                                                                     szükségtelensége 
                                                                     46/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     2016. évi éves összesített közbeszerzési terv  
                                                                     elfogadása 
                                                                     47/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Közvilágítás korszerűsítését a testület nem  
                                                                     támogatja 
                                                                     48/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     „Nagykátai járás falvainak 1956-os története” 
                                                                     c. könyv kiadásának támogatási ügye 
                                                                     49/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Rendőrségi gépjármű további üzemeltetése 
                                                                     50/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Gézengúz Óvoda Ovi-Foci pályázata 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31-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 3 fő érdeklődő volt. 
 

Halasi Anita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 
fő képviselő közül minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülés napirendi pontjai 
a következők: 
 
Napirend: 
1./  Szociális ösztöndíj adományozásásról szóló önkormányzati rendelet elfogadása 
2./  Civil szervezetek pénzügyi támogatására érkezett pályázatok elbírálása 
3./  Településrendezési tervvel kapcsolatos döntések meghozatala (környezeti vizsgálati eljárás) 
4./  2016. évi éves összesített terv jóváhagyása 
5./  Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása 
6./  Közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos megbeszélés 
7./  A „Nagykátai járás falvainak 1956-os története” című könyv kiadásához való hozzájárulás 
      megbeszélése 
8./  Egyebek 
      
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                  39/2016.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Szociális ösztöndíj adományozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása. 

       Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, elkészült a rendelet tervezet, melyet a 
                     bizottságok előzetesen megtárgyaltak, véleményeztek. Átadja a szót Kun-Halasi 
                     Katalinnak, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének.  
 

Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hosszasan 
tárgyalták a tervezetet, kidolgozták a részleteket, az iskolával egyeztettek. A tervezetet társadalmi 
egyeztetésre bocsátották, hozzászólás nem érkezett. A rendeletettel a cél a szociálisan rászoruló 
gyermekek támogatása, tanulmányi eredményhez kötötten. Olyan rész is van a rendeletben, ami 
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nincs jövedelemhez kötve, a kitűnő tanulmányi eredmény és a „C” típusú nyelvvizsga. Nem csak a 
sági iskolába járókra terjesztik ki a rendeletet, a más településről idejárókra és a más telepüésen 
tanuló tápiósági diákokra is. Az ösztödíj típusai: rendszeres és egyedi tanulmányi ösztöndíj. A 
rendszeres ösztöndíj 4.0 tanulmányi átlaghoz kötött, 3 kifiztetési időszakra van bontva, az ösztöndíj 
összege 3.000.- Ft/alkalom. Az egyedi ösztöndíj természetben is nyújtható. A „C” típusú 
nyelvvizsgánál a támogatás a nyelvvizsgáért megfizetett díj összege. Az ösztöndíjat 
formanyomtatványon lehet igényelni, regisztrációs díj nem kerül bevezetésre. A tervezetet a 
Bizottság elfogadta, a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolják.  A rendelet 2016. április 4-től 
lesz hatályos, így már az év végi kitűnő bizonyítványokra is kiterjed, nem csak a következő 
tanévtől. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, a szociális ösztöndíj adományozásával kapcsolatban nincs 
több hozzászólás, kéri a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
Szociális ösztöndíj adományozásáról szóló 4/2016.(IV.1.) önkormányzati rendeletét megalkotta. 
 
                                                                  4/2016.(IV.1.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                  A Szociális ösztöndíj adományozásásról szóló 
                                                                  rendelet szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
                      
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Civil szervezetek pénzügyi támogatására érkezett pályázatok elbírálása. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a pályázati kiírásra 5 civil szervezet nyújtott 
                        be támogatási igényt a megadott  határidőre. A rendelkezésre álló keretösszeget a 
                        testület 1.500.000.- Ft-ban határozata meg, ezzel szemben 2.738.000.- Ft támogatási 
                        igény érkezett. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén a pályázatokat átnézte, kéri 
                        ismertessék a támogatási javaslataikat. 
 
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a rendelkezésre 
álló keret az előző évihez képest csökkent, a pályázók által igényelt összeget nem tudják megadni. 
A továbbiakban úgy gondolják a szakmaiságot figyelembe fogják venni, illetve milyen hatással van 
a lakosságra az adott civil szervezet tevékenysége. Van olyan szervezet, amelyben nem csak ságiak 
vannak. A Bizottság javaslata a támogatásokra: Sportkör 800.000.- Ft, Polgárőrség 400.000.- Ft, 
Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány 150.000.- Ft, Tornádó SE 150.000.- Ft, ezen felül az 
egyesületnek térítésmentes terembérletet is biztosítunk. A Tápióságért és Hagyományaiért Egyesület 
részére anyagi támogatást nem tudunk biztosítani, de céljaik megvalósítását természetben 
támogatjuk, a rendelkezésre álló tárgyi eszközök biztosításával. 
 
Halasi Anita polgármester kéri, amennyiben egyetértenek a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által 
javasolt összegekkel a civil szervezetek támogatására vonatkozóan, hozzanak döntést.  

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                      40/2016.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                      A Képviselő-testület a Tápióság Községi Sportkör 
                                                                      részére 800.000.- Ft támogatást biztosít az Önkor- 
                                                                      mányzat 2016. évi költségvetésében a civil szerve- 
                                                                      zetek támogatására tervezett összegből.  
                                                                      A támogatást a pályázatban megjelölt célra lehet 
                                                                      fordítani. 
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                                                                      Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                                      Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                   41/2016.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület a Tápiósági Polgárőr Egyesület 
                                                                   részére 400.000.- Ft támogatást biztosít az Önkor- 
                                                                   mányzat 2016. évi költségvetésében a civil szerve- 
                                                                   zetek támogatására tervezett összegből.  
                                                                   A támogatást a pályázatban megjelölt célra lehet 
                                                                   fordítani. 
 
                                                                   Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                                   Felelős:   polgármester, jegyző. 
  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                 42/2016.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület a Boldogabb Óvodás Évekért 
                                                                 Alapítvány részére 150.000.- Ft támogatást biztosít 
                                                                 az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a civil 
                                                                 szervezetek támogatására tervezett összegből.  
                                                                 A támogatást a pályázatban megjelölt célra lehet 
                                                                 fordítani. 
 
                                                                 Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                                 Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                 43/2016.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület a Tornádó Harcművészeti Sport- 
                                                                 egyesület részére 150.000.- Ft pénzügyi támogatást bizto- 
                                                                 sít az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a civil 
                                                                 szervezetek támogatására tervezett összegből. Ezen 
                                                                 felül természetbeni támogatásként heti 3x1,5 óra idő- 
                                                                 tartamban térítésmentesen használhatja a Tornacsarnokot 
                                                                 a taekwon-do edzésekre. 
                                                                 A támogatást a pályázatban megjelölt célra lehet 
                                                                 fordítani. 
 
                                                                 Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                                 Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
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                                                                 44/2016.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület a Tápióságért és Hagyományaiért 
                                                                 Egyesület részére anyagi támogatást nem tud biztosítani. 
                                                                 A Képviselő-testület az Egyesület gasztronómiai céljainak 
                                                                 megvalósítását természetben támogatja, az Önkormány- 
                                                                 zatnál rendelkezésre álló tárgyi eszközök biztosításával. 
 
                                                                Határidő: azonnal és folyamatos. 
                                                                Felelős:   polgármester. 

 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Településrendezési tervvel kapcsolatos döntések meghozatala (környezeti vizsgálati eljárás). 
            Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a településrendezési terv felül- 
                         vizsgálata folyik, környezeti vizsgálati eljárás lefolytatására igény merült fel.   
                         A Képviselő-testület döntése szükséges, bonyolult eljárásról van szó. Amennyiben   
                         a testület nem tartja szükségesnek az eljárás lefolytatását, lehetőség van egyeztetés 
                         összehívását kezdeményezni, az előzetes vélemények közötti ellentmondó állásfog- 
                         lalásra hivatkozva. A határozati javaslat ezt tartalmazza, kéri a testület döntését. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                    
45/2016.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Településrendezési Tervének 
módosítására kezdeményezett előkészítő eljárás eredménye alapján meghozza a Környezeti 
Vizsgálati (KV) eljárás lefolytatásának szükségessége ügyében előírt döntését, a KV-ról szóló 
2/2005.(I.11.) kormányrendeletnek (továbbiakban: Kr.) megfelelően lefolytatott előzetes 
véleménykérési eljárás eredményének figyelembe vételével. 
2. A Képviselő-testület a fentiek alapján a KV eljárás lefolytatásának szükségtelenségéről 
határoz. 
3. Mivel az előzetes vélemények között ennek ellentmondó állásfoglalás is előfordult, a Képviselő-
testület a vonatkozó jogszabályban (Kr.) előírt egyeztetés összehívását kezdeményezi és felkéri a 
Hivatalt ennek 30 napon belüli lebonyolítására. 
4.  Felkéri a polgármestert a döntés közzétételére, annak indoklásával együtt. 
A döntés indoklását a határozat melléklete tartalmazza. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2016. évi éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a közbeszerzési tervet minden év március 31-ig 
                         kell jóváhagyni, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Sok pályázati lehe- 
                         tőség nyílt meg, valszínú a tervet módosítani kell majd. Szeretnénk óvodai eszköz- 
                         beszerzésre pályázni, a Tornacsarnok, Óvoda felújítására. Nyílászáró cserét terve- 
                         zünk megvalósítani pályázat útján a Polgármesteri Hivatal, Gézengúz Óvoda, Sza- 
                         badság utcai iskola épületén. Zebrák létesítésére szeretnénk sort keríteni, illetve a  
                         cicahegyi járda felújítására, uniós pályázati forrásból. Vis maior támogatásból a 
                         Nagyközben lévő partfal helyreállítását tervezzük. A Polgármesteri Hivatal tető- 
                         felújítására és fűtéskorszerűsítésére, illetve a Szabadság utcai iskola épületének 
                         felújítására is szeretnénk pályázni. 
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                          A jelenlegi szolgáltatóval kötött hulladékszállítási szerződés megszűnik, a 
                          további szolgáltatás ellátása is közbeszerzés alá esik. Az évi közbeszerzés 
                          becsült nettó költsége összesen 361.762.641 Ft.  
                          Amennyiben a közbeszerzési tervvel kapcsolatban nincs hozzászólás, szava- 
                          zásra teszi fel elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                     46/2016.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                                     a 2016. évi összesített közbeszerzési tervet a melléklet 
                                                                     szerint elfogadja. 
 
                                                                     Határidő: folyamatos. 
                                                                     Felelős:   polgármester, jegyző. 

 
 

5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Földgáz és villamosenergia szolgáltatással kapcsolatos megbeszélés. 
            Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, egy cég megkeresett bennünket, kis múlttal 
                         rendelkezik, kevés az információ. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is úgy gondol- 
                         ja, hogy  ne foglalkozzunk most ezzel. 

                       
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos megbeszélés. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a közvilágítás korszerűsítésének lehetőségével 
                        a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén foglalkozott, kéri véleményük ismertetését. 
 
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság 
véleménye, hogy nem szeretnék a közvilágítás korszerűsítését. A cég referenciát mem tud mutatni, 
az ajánlat 1000 db-os lámpatestre lett tervezve, hogy megtérülne, esetünkben 318 db lámpatestről 
van szó, ami hosszabb távon térülne meg. A Bizottság nem javasolja a közvilágítás korszerűsítését. 
 
Halasi Anita polgármester megkérdezi, a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban van-e 
hozzászólás, amennyiben nincs és egyetértenek a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatával, 
szavazzanak. 
 
A Képviselő-tesület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                       47/2016.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                       A Képviselő-testület nem támogatja a közvilágítás 
                                                                       korszerűsítését. 
 
                                                                       Határidő: azonnal. 
                                                                       Felelős:   polgármester. 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A „Nagykátai járás falvainak 1956-os története” című könyv kiadásához való hozzájárulás 
           megbeszélése. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a kiadvány 13 települést érint, a nyomdai 
                         költség 1000 példányszámra 2.079.000.- Ft.  A településeknek egyenlő arányban 
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                        kellene a támogatást biztosítani. A kiadvány sszerkesztésében Tápióságról 
                        Janosik Béláné vesz részt. 
 
Janosik Béláné az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja elmondja, hivatalosan még nem 
kérték fel a munkára, a határidő csúszott, a kiadási határidőig nem tudja vállalni a feladatot, levéltári 
kutatás szükséges. 
 
Halasi Anita polgármester javasolja felvenni a kapcsolatot a kiadvány szerzőjével, szerkesztőjével 
dr. Anka Lászlóval, további információkért, ezek ismeretében visszatérünk a támogatás 
lehetőségére. 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                     48/2016.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
                                                                     a „Nagykátai Járás falvainak 1956-os története” c. 
                                                                     kiadvány támogatása ügyében vegye fel a kapcsolatot 
                                                                     a könyv szerkesztőjével további információért. 
 
                                                                     Határidő: azonnal. 
                                                                     Felelős:   polgármester. 
 
 
8. EGYEBEK 
 
   1./  Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az Önkormányzat üzemeltetésében lévő KST-637 frsz-ú,  
         Skoda Octavia típusú gépjármű meghibásodott, a javítására két ajánlatot adtak. Az egyik  
         ajánlat összege 121.885.- Ft, a másik ajánlat 152.105.- Ft.  El kell dönteni, vállaljuk-e a 
         javítást, ha nem csináltatjuk meg, le fogják selejtezni, illetve más település szeretne autót 
         és vállalják a javítást költségét. A javításról, további üzemeltetésről dönteni kell. A rendőr- 
         ség részéről a javítás költségéhez nem tudnak hozzájárulni. 
 
Halasi Anita polgármester úgy gondolja, mondjunk le a rendőrautóról. Amennyiben a továbbiakban 
segíteni szeretnénk a rendőrség munkáját, egyszeri támogatási összeget tudunk a költségvetésbe 
tervezni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                   49/2016.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                                   a KST-637 frsz-ú, Skoda Octavia típusú rendőrségi gép- 
                                                                   jármű javításának költségét nem tudja vállalni, a gépjár- 
                                                                   művet a továbbiakban nem kívánja üzemeltetni. Felkéri a 
                                                                   polgármestert, hogy kezdeményezze a Pest Megyei Ren- 
                                                                   dőrkapitánysággal kötött támogatási szerződés közös  
                                                                   megegyezéssel történő megszüntetését. 
                                                                    
                                                                   Határidő: azonnal. 
                                                                   Felelős:   polgármester. 
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   2./  Juhász Ildikó óvodavezető ismerteti, szeretnének az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány támo- 
         gatásával 7 x 14 méteres művüfes pályát az óvoda udvarára, biztosítva a gyermekek mozgási 
         lehetőségét. Tornaterem volna a legjobb, de erre nem látnak esélyt. Sikeres pályázat esetén, 
         ha az önerőt nem tudjuk biztosítani, félreteszik egy évre az anyagot. 30 % önerőt kellene biz- 
         tosítani, ez bruttó 2.650.000 – 2.850.000 Ft közötti összeget jelent. 
 
Erdélyi Zsolt képviselő véleménye, az önrészből meg lehetne a pályát valósítani. 
 
Kun-Halasi Katalin képviselő javasolja, adjuk be a pályázatot, vesztenivaló nincs, ha megnyerjük, 
átgondoljuk. 
 
Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel a pályázat benyújtását. 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                      
                                                              
50/2016.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1.Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az OVI-FOCI Közhasznú 
Alapítvány támogatására vonatkozó előterjesztést és kötelezettséget vállal arra, hogy az 
Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon belül támogatási 
szerződést köt. 
Az Önkormányzat az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvány rendelkezésére bocsátja az érintett óvoda 
pontos nevét, címét, helyrajzi számát, valamit a földhivatali nyilvántartási lap másolatát, közmű 
nyilatkozatot tesz és gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pálya kialakítás nem engedély 
köteles. 
Az Önkormányzat megismerte, támogatja és az OVI-FOCI Közhasznú Alapítvánnyal 
együttműködve megvalósítja az Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó OVI-FOCI, 
OVI-SPORT PROGRAMOT. 
Az Önkormányzat a Program megvalósításához az Alapítványon keresztül önrészt biztosít. Az 
önrész bruttó 2.650.000 – 2.850.000 Ft/program/óvoda közötti támogatási összeget jelent. A pontos 
összeg az Alapítvány által a Program befejezését követően, pontos elszámolás mellett kerül 
meghatározásra, melyet az Önkormányzat elfogad. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 

 
                                                          

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

 
 

Kmf. 
                           
    
                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                polgármester 


