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J e g y z ő k ö n y v 

 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én,  
               17 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:  Kun Szilárd polgármester,                                                                
                          Hegedűs György alpolgármester, 
                          Béres Magdolna,        
                          Béres Mária, 
                          Bugyi Sándor, 

  Dávid Kornélia Anikó és                                                                                      
  Tóth Gábor képviselők.      

                                                                   
Meghívott vendégként jelen vannak:  Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 3 fő érdeklődő volt. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az érdeklődőket, az ülést megnyitja.  
Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül minden képviselő jelen van, így 
az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Béres Magdolna és 
Béres Mária képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        190/2010.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres 
                                                        Magdolna és Béres Mária képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester a továbbiakban ismertei az ülés napirendi pontjait. 
 
N a p i r e n d: 
 
1./  KITT Intézkedési Terv jóváhagyása 
2./  KITT SZMSZ és Házirend módosítása 
3./  A költségvetésről szóló 1/2010.(II.16.) sz. rendelet módosítása 
4./  Beszámoló a 2010. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről 
5./  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása 
6./  SÁG-ÉP Nonprofit Kft. ivóvíz önköltségi árának számítása 
7./  Kisebbségi Önkormányzat kérelme helyiség használatba adására 
8./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:                                                     
                                                   191/2010.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: KITT Intézkedési Terv jóváhagyása. 
           Előadó: Kiss Erika  igazgató ismerteti, egy évvel ezelőtt a KITT Intézkedési Tervét 
                        a Képviselő-testület elé terjesztették. Az írásos anyagot a képviselők meg- 
                        kapták, a törvényi hátteret leírta, amely kötelez bennünket. Fenntartói jóvá- 
                        hagyás szükséges. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, az anyagot részletesen megkaptuk, megkérdezi kinek 
van hozzászólása, véleménye. 
 
Tóth Gábor képviselő, tagintézmény vezető elmondja, mindannyian tudjuk, ez már a 3. 
tanév, melyet társulásban működtetünk. Szeretné a KITT-el kapcsolatban elmondani, óriási 
munkát végez Kiss Erika igazgató, aki a tápiószentmártoni iskolaigazgatói feladatok mellett 
irányít és felügyel. Megköszöni ezt a munkát, és a továbbiakhoz sok erőt kíván. A társulás 
plusz  bevételéből a két önkormányzat jelentősen részesül. 
 
Kun Szilárd  polgármester megköszöni a kapott részletes tájékoztatást, kéri az Intézkedési 
Terv jóváhagyását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         192/2010.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton  
                                                         Óvodája és Általános Iskolája 2010/2011-es tanévre 
                                                         vonatkozó Intézkedési Tervét jóváhagyja.                              
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   Kiss Erika igazgató. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA                                                               
Tárgy: KITT SZMSZ és Házirend módosítása. 
           Előadó: Kiss Erika  KITT igazgató elmondja, a jogszabályok változása szükségessé 
                        tette az SZMSZ és a Házirend módosítását. Az előző Képviselő-testület utolsó 
                        ülésén a KITT Alapító Okiratát módosította. Úgy döntöttek, hogy 2,5 éves  
                        kortól felvehetők az óvodába a gyerekek, akik alkalmasak az óvodai közösség- 
                        ben való részvételre és a szülők dolgoznak. Ezzel a változással kiegészül a Há- 
                        zirend és az SZMSZ, a felvételről való szabályozást az SZMSZ tartalmazza. 
                        A szabályzatok korrekcióit az óvodavezetőkkel egyeztették. 
                        Jólesett, amit Tóth Gábor mondott, a tagintézmény vezetők tudják a munkát  
                        amit végez. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi, a KITT SZMSZ-ével, Házirendjével kapcsolatban 
van-e kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                         193/2010.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton 
                                                         Óvodája és Általános Iskolája SZMSZ és Házirend mó- 
                                                         dosításait elfogadta. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   Kiss Erika igazgató. 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A költségvetésről szóló 1/2010.(II.16.) sz. rendelet módosítása. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismereti, a Képviselő-testület kizárólagos hatáskö- 
                        rébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. A Képviselő-testület évente 
                        legalább kétszer dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti 
                        módosításáról. A napirendhez kapcsolódó írásos anyagot megkapták, a Pénz- 
                        ügyi Bizottság ülésén megtárgyalta. Felkéri a Bizottság elnökét, hogy az elő- 
                        terjesztéssel kapcsolatban ismertesse a Bizottság álláspontját. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a rendelet 
módosítását megvitatták. 15.549 eFt pótelőirányzatot kaptak a központi költségvetésből. A 
bevételek, kiadások összege 570.860 eFt. A Bizottság javaslata, a költségvetéssel kapcsolatos 
írásos anyag átláthatóbb, egyszerűsített formában legyen. A kiküldött anyaggal, a rendelet 
tervezettel kapcsolatban egyéb észrevétel nem volt, elfogadásra javasolják a Képviselő-
testületnek. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a Bizottság javaslatának figyelembe vételével az anyag 
részletezése megmaradna, hosszabb fejezet nem kellene, tömörebb, érthetőbb lenne. 
Megkérdezi van-e kérdés, javaslat, hozzászólás a rendelet módosításával kapcsolatban. 
Amennyiben nincs, kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság felvetését a 2011. költségvetési 
évre vonatkozóan elfogadni, illetve a költségvetési rendelet módosításáról dönteni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          194/2010.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület elfogadja a Pénzügyi és Ügyrendi 
                                                          Bizottság javaslatát arra vonatkozóan, hogy a 2011. 
                                                          költségvetési évre vonatkozó anyag elkészítése egy- 
                                                          szerűsített formában történjen. 
 
                                                          Határidő: folyamatos. 
                                                          Felelős:   jegyző. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a 10/2010.(XI.25.) sz. önkormányzati reneletét, az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 1/2010.(II.16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                         10/2010.(XI.25.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                         Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
                                                         1/2010.(II.16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
                                                         a rendelet szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tar- 
                                                         talmazza. 
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4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Beszámoló a 2010. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester tájékoztat arról, hogy az államháztartásról szóló 
                        törvény szerint a polgármester a háromnegyedéves gazdálkodás helyzetéről 
                        köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni november 30-ig. A tájékoztató az 
                        Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását tartal- 
                        mazza. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésezett, a rájuk vonatkozó  
                        részt megtárgyalták, elfogadták. Felkéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság  
                        elnökét, adjon tájékoztatást álláspontjukról. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a 2010. III. 
negyedéves költségvetés bevételeinek teljesítése 73 %, a kiadások 69 %-ban teljesültek. 
Elmondható, hogy ez aránylag jó teljesítés. A pénzkészlet szeptember 30-án 20.696 eFt. Az 
előterjesztés részletes, jól tagolt, a Bizottság ülésén részletes tájékoztatást kaptak. A Bizottság 
a III. negyedéves teljesítést elfogadásra javasolja.  
 
Kun Szilárd polgármester kiegészítésként elmondja, a bevételi oldalon az iparűzési adót az 
adóerőképesség számítás alapján kell meghatározni. A teljesülés 13.209 eFt szeptember 30-
án, az állam kipótolja, ha nem teljesül. Az idén már kiegészítették 3.318 eFt-tal. A kiadási 
oldalon a méltányossági ápolási díjra 6.500 eFt lett tervezve, úgy tudja ez 8.200 eFt-os 
költség. A szociális rendeletnél ezt figyelembe kell venni, az ápolási díjnál szigorítás kell. 
Amennyiben a 2010. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésével kapcsolatban nincs 
hozzászólás, elfogadásra javasolja.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény  és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                       195/2010.(X.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                       a 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló III. negyedéves                                                 
                                                       beszámolót elfogadta. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A szociáli igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, napirendre tűztük a szociális rendelet 
                        tárgyalását, ennek előzménye, a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényes- 
                        ségi észrevétellel élt, emiatt 60 napon belül napirendre kell tűzni. A Szociális 
                        Bizottság ülésén is elhangzott, teljesen új rendeletet készítettünk. A Képviselő- 
                        testület jogszabályi kötelezettsége, hogy bizonyos ellátásokról szabályokat álla- 
                        pítson meg helyi rendeletben. Az ápolási díjat nem vagyunk kötelesek rendelet- 
                        ben szabályozni. A rendelet tervezettel kapcsolatban néhány módosítást ismer- 
                        tetne a továbbiakban. Az eljárási szabályoknál a (2) bekezdés kiegészülne, a 
                        speciális eljárási szabályokat a jelen rendelet és az Sztv. ide vonatkozó szaka- 
                        szai részletezik. Az 5. § az ellátások megállapítását szabályozza, a Képviselő- 
                        testület a Szociális Bizottságra ruházza át a hatáskört a lakásfenntartási támo- 
                        gatás, ápolási díj, átmeneti segély, kamatmentes kölcsön, temetési segély és az 
                        étkeztetés ellátásokkal kapcsolatos döntésekben. A lakásfenntartási támogatás- 
                        nál a c) pontnál a havi jövedelem helyett összjövedelem szerepel, a d) pont- 
                        nál pedig egy főre jutó havi jövedelemről van szó.  
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                        Kiegészítésre szorul a 10. §, a lakásfenntartási támogatásnál az eljárási 
                        szabályokról kell beszélni. A 10. § (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki, 
                        ez szerint a támogatási kérelem az év folyamán bármikor benyújtható, 
                        megállapítása egy évre történik. A támogatás kérelmezőt a kérelem be- 
                        nyújtása hónapjának első napjától illeti meg. A továbbiakban az ápolási 
                        díjjal kapcsolatban elmondja, a rendelet tervezetben szerepel, a Szociális 
                        Bizottság javasolja, hogy vegyük ki a rendeletből, a kamatmentes kölcsönt 
                        szintén. A temetési segély sem kötelező, de a Bizottság úgy döntött, hogy 
                        legyen. A méltányossági közgyógy megállapítása a jegyző feladata, de 
                        szabályozni kell. A házi segítségnyújtás átkerült Nagykátára, a Tápió- 
                        vidéki Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül történik. Az étkeztetésnél 
                        a rendelet tervezetben a 80 év feletti egyedülálló lakosok térítésmentes ét- 
                        kezése szerepel ez módosul a 90 év felettiekre. A rendelet 2011. január 1- 
                        től lép hatályba, ezzel az előző szociális rendelet hatályát veszti. 
                        Kérdés, vélemény van-e a szociális rendelettel kapcsolatban. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi a Szociális Bizottság elnökét, van-e kiegészítése. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
elmondja, nincs kiegészítése, a Bizottság ülésén megtárgyalták a rendelet tervezetet, 
ismertetésre kerültek a változások. Megköszöni Soltiné dr. Pap Anikó munkáját, részletesen 
kialakította a rendeletet. Úgy gondolják elfogadható a rendelet, bármikor módosítható. 
 
Hegedűs György alpolgármester a lakásfenntartási támogatással kapcsolatban szeretné 
megkérdezni, hogy kötelező-e adni és mennyi a legmagasabb összege. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a lakásfenntartási támogatás kötelező, 2.500.- Ft alatt 
nem állapíthatunk meg összeget, több lehet. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatban 
elmondja, január 1-től változni fog, pontosan nem tudjuk, a törvényi előírás szerint 
módosítani kell majd a rendeletet. 
 
Tóth Gábor képviselő szeretné megkérdezni, ha az ápolási díj és a kamatmentes kölcsön 
kikerül a rendeletből, ez hány embert érint a községben, milyen más lehetőség van  a 
támogatásra. 
 
Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, az alanyi jogon járó ápolási díj 
megmarad, a méltányossági ápolási díjat töröljük. A kamatmentes kölcsönnél 320 eFt tartozás 
van, amit nem tudunk behajtani, ezért merült fel a javaslat, hogy ne legyen. Egyenlőre 
felfüggesztjük, az ápolási díjat át fogjuk dolgozni. A törvényi változások miatt a rendeletet 
módosítanunk kell. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a Bizottság véleménye, hogy vegyük ki a rendeletből 
az ápolási díjat. Fokozottan oda kell figyelni, ha mégis lesz ápolási díj, szigorúbb szabályokat 
kell bevezetni. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a Bizottság azt támogatta, hogy az ápolási díjat vegyük 
ki, méltányolni kell, akinek ápolás miatt fel kell adni a munkaviszonyát. A Szociális Bizottság 
véleményének figyelembe vételével, mely szerint a kamatmentes kölcsön és az ápolási díj ne 
legyen a rendeletben és az ismertetett módosításokkal szavazásra teszi fel a szocilis rendelet 
elfogadását. 
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 3 tartózkodással, 
kézfelemeléssel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. 
rendeletét megalkotta. 
                                                             11/2010.(XI.25.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                             A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
                                                             rendeletet a 6. sz. melléklet tartalmazza. 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: SÁG-ÉP Nonprofit Kft. ivóvíz önköltségi árának számítása. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a meghívó szerint a napirendi pont elő- 
                        adójának dr. Kovács Dénes ügyvezető van megjelölve, aki megbetegedett. 
                        Elkészítették a közüzemi ivóvíz szolgáltatás önköltségi árának számítását, 
                        ami 1 m3 tekintetében nettó 170,29 Ft. A jelenlegi vízdíj 150.- Ft + ÁFA/m3.   
                        Az anyagot a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Tervet ki kell dolgozni, hogy a 
                        Kft. milyen plusz bevételhez tud jutni, decemberben erről tárgyalnánk. Kérés 
                        lenne az ügyvezető felé, a könyvelőnél lévő számlák a Kft. irodájában legye- 
                        nek tárolva, az utolsó negyedév kivételével. Írásban kérjük az ügyvezetőtől, 
                        jelezzen a könyvelő felé. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a tájékoztató 
                        elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           196/2010.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. tájékoz- 
                                                           tatóját a közüzemi ivívíz szolgáltatás önköltségi áráról 
                                                           elfogadta. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester, ügyvezető. 
 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Kisebbségi Önkormányzat kérelme helyiség használatba adására. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
                        kérelmét arra vonatkozóan, hogy az irattár helyiségét használatukba adjuk. 
                        Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a testület hozzájárulását a helyiség 
                        használatba adására. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        197/2010.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         kisebbségi iroda működtetésére a helyi Cigány Kisebbségi 
                                                        Önkormányzat ingyenes használatába adja a Polgármesteri  
                                                        Hivatal irattárának egy helyiségét, valamint hozzájárul,   
                                                        hogy a kisebbségi képviselő-testületi ülések a Polgármes- 
                                                        teri Hivatal nagytermében legyenek. 
                  
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
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8. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd polgármester a traktor beszerzésével kapcsolatban elmondja, sikerült 
         újra megnézni szakemberrel, aki javasolja, hogy vegyük meg. Az előlegezés meg- 
         történt, a mai napon leszállították. Kéri a testület biztosítson 1.200 eFt-ot traktor 
         vásárlására a gazdálkodási tartalék terhére. A tárolás megoldott, a fateleppel fel- 
         vettük a kapcsolatot, a telephelyen tudjuk tárolni, amit ezúttal megköszönünk. 
         Döntsön a testület az összeg biztosításáról. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfel-
emeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                            198/2010.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület az Önkormányzat részére traktor 
                                                            beszerzésére 1.200 eFt-ot biztosít a 2010. évi költség- 
                                                            vetés gazdálkodási tartaléka terhére. 
 
                                                            Határidő: azonnal. 
                                                            Felelős:   polgármester. 
 
Kun Szilárd  polgármester ehhez kapcsolódóan még elmondja, hóeke sószóró beszerzéséhez 
kéri a testület biztosítson 400 eFt-ot, ajánlatokat kérünk a beszerzéshez. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                             199/2010.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület az Önkormányzat részére hóeke 
                                                             és sószóró beszerzésére 400 eFt-ot biztosít a 2010. évi 
                                                             költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester.       
 
   2./  Kun Szilárd polgármester a Belügyminisztériumtól kapott levél tartalmát ismerteti a 
         testülettel, amely a  jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
   3./  Kun Szilárd  polgármester tájékoztat arról két konferencián vett részt, egyiket a Comp- 
         lex Kiadó, a másikat az OTP szervezte. A következő évi költségvetésről volt tájékoz- 
         tató, ami csak tervezet, jogszabályi változások vannak. Ismertetésre került, hogy a pá- 
         lyázati lehetőségeket milyen formában kívánják megvalósítani. Óvoda, iskola bővítés, 
         felújítás pályázat várható, valamint megújuló energia felhasználása fűtési rendszerek 
         terén. A közfoglalkozási terv módosulni fog, bérpótló juttatás lesz a RÁT helyett. 
         A közmunka programban pályázni lehet a munkaügyi központon keresztül, kidolgozás 
         alatt van, le lesz szabályozva. Mindenféle munkát el kell fogadni végzettségtől függet- 
         lenül, 30 napot kötelező dolgozni.  
 
   4./  Kun Szilárd polgármester ismerteti, a HAJT-A Csapat Egyesület tájékoztató füzetet 
         készít a településről, az anyagot összeállítottuk, többször lett módosítva, hamarosan 
         megjelenik. Uniós pályázati támogatással készül a kiadvány, 2000 példányt kapunk. 
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   5./  Soltiné dr. Pap Anikó tájékoztat arról, hogy két pályázati lehetőségről kaptunk 
         értesítést e-mailben. EU-s pályázat van akadálymentesítésre, 90-95 %-os támo- 
         gatottsággal, minimum 5 millió, maximum 30 millió Ft. A Polgármesteri Hivatal 
         felújítására, akadálymentesítésére lehetne pályázni, nagyon ritkán van ilyen pályá- 
         zati lehetőség, meg kell ragadni az alkalmat. A másik lehetőség, gyalogátkelőhely 
         kialakítására lehet pályázni, 40 %-os önrésszel, január 17-ig lehet benyújtani. En- 
         nek feltétele a terv, a hozzá kapcsolódó engedély meglegyen, ez folyamatban van. 
         Egy gyalogátkelőhely kialakítására lehet pályázni, az elbírálás határideje február 28. 
         25-30 pályázatot támogatnak. 
 
Kun Szilárd  polgármester kiegészítésként elmondja, a tervezővel találkozott, mégegyszer 
megnézi a területet, a fenti részre tudnánk pályázni. 
 
   6./  Szőke Károlyné a Happy-Dance vezetője a Klubház igénybevételével kapcsolatban  
         szeretne észrevételt tenni. A táncegyesületük 2005. óta működik, kétfajta tánc tanu- 
         lására van lehetőség, ehhez 2-2 órára lenne szükség. Van aki mindkettőben részt vesz, 
         így 4,5 óra hetente egyszer. Kéri a testület biztosítsa részükre a Klubház használatát. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, ez nem a mi hatáskörünk, a beosztást a közművelődés 
szervező állítja össze. Öt óra igénybevétele nagyon sok, a Klubház nem ingyenes használatú, 
az igénybevételért fizetni kell. A bérleti díjakat át fogjuk gondolni, az önköltségi árat 
kidolgozzuk, január 1-től a bérleti díjak ki lesznek alakítva, a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalja. Javasolja, a közművelődés szervező ebben az évben szervezze le az 
igénybevételt, január 1-től lépnek érvénybe a kidolgozott bérleti díjak. 
 
   7./  Kun Szilárd polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi pontjait: 
 
         2010. december 15. 17 óra 
 
         Napirend: 
         1./  2011. évre vonatkozó költségvetési koncepció elfogadása 
         2./  Étkezési nyersanyagnormáról és térítési díjról szóló rendelet elfogadása 
         3./  Vízdíjról szóló rendelet elfogadása 
         4./  Hulladékkezelési díjjal és a települési szilárd hulladékkezelésre szervezett 
               közszolgáltatással kapcsolatos rendeletek módosítása 
         5./  Irattár rendezésére érkezett ajánlatok megbeszélése 
         6./  Klubház és Tornacsarnok éves beszámolója 
         7./  Klubház és Tornacsarnok bérleti díjainak meghatározása 
         8./  Tornacsarnok SZMSZ-ének jóváhagyása 
         9./  Könyvtár éves tevékenységéről beszámoló 
       10./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                            200/2010.(XI.24.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület következő ülését 2010. december  
                                                            15-én, 17 órara összehívja. 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19 órakor bezárta. 
 
 
                                                              Kmf. 
 
 
 
 
                Soltiné dr. Pap Anikó                                              Kun Szilárd 
                         jegyző                                                            polgármester 
 
 
 
 
 
                                      Béres Magdolna                Béres Mária 
                                                    jegyzőkönyv hitelesítők 
                        
                                             


