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                                                                     97/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
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                                                                     A Képviselő-testület SZMSZ-éről szóló 10/2011. 
                                                                     (III.31.) sz. rendelet módosítása 
                                                                     103/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     30 millió Ft folyószámla hitelkeretet a testület 
                                                                     nem fogadta el 
                                                                     104/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     TÁMOP-3.1.11-12/2 óvodafejlesztésre pályázat 
                                                                     benyújtása 
                                                                     105/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
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                                                                     zésének támogatása 
                                                                     106/2012. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Amala Tánccsoport részére Klubház térítés- 
                                                                     mentes használatának biztosítása 
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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27-én,  

                 17.00 órakor megtartott ülésén. 
 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:    Kun Szilárd polgármester,     
                            Hegedűs György alpolgármester,     
                            Béres Magdolna,                               
                            Béres Mária és 

                      Dávid Kornélia Anikó képviselők.      
 
Igazoltan vannak távol:                                      

                Bugyi Sándor és Tóth Gábor képviselők. 
 
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
                       
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 2 fő érdeklődő volt. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, 
érdeklődőket,  az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő 
közül 4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek 
javasolja elfogadni Béres Magdolna és Béres Mária képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 

                                                               96/2012.(VI.27.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Béres 
                                                      Magdolna és Béres Mária képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a meghívóban szereplő 8. napirendi pontot 
visszavonjuk, rendkívüli ülésen fogjuk tárgyalni. Ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 
N a p i r e n d: 
1./  KITT Pedagógiai Program módosítása 
2./  2012/2013-as nevelési évben induló óvodai csoportok számának, létszámainak 
      meghatározása 
3./  2012/2013-as tanévben induló iskolai csoportok számának, létszámainak meghatározása 
4./  Tápióság Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
      Szabályzatának módosítása 
5./  Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti 
      és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.31.) rendeletének módosítása 
6./  Folyószámlahitel-keret hosszabbítása 
7./  TÁMOP-3.1.11-12/2 óvodafejlesztésre kiírt pályázat megbeszélése 
8./  Egyebek 

- Tápiószecsői Rendőrőrs őrsparancsnoki kivenezésének támogatása 
- Magyar Telekom Nyrt. bérleti díjjal kapcsolatos tájékoztatása 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         97/2012.(VI.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: KITT Pedagógiai Program módosítása. 
           Előadó:  Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az írásos előterjesztést Kiss Erika 
                         igazgató készítette, elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni. A köz- 
                         oktatási intézményeknek közös pedagógiai programja van, melyet a 2012. 
                         szeptember 1-én hatályba lépő köznevelési törvény előírásai szerint módo- 
                         sítani szükséges. Be kell vezetni a mindennapos testnevelést, az új tanévtől 
                         az 1. és 5. évfolyamon. A módosítások a Pedagógiai Programban átvezetésre 
                         kerültek.  Az iskolai nevelőtestület, a szülők és diákok közössége megismerte 
                         és elfogadta a módosításokat. Mindkét testület elfogadása szükséges, kéri az 
                         előterjesztést hagyja jóvá a Képviselő-testület. 
 
Kun Szillárd  polgármester megköszöni az előterjesztést, kéri a Szociális, Oktatási és 
Kulturális Bizottság véleményét ismertesse a Bizottság elnöke. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
elmondja, a Bizottság a KITT Pedagógiai Program módosítását megtárgyalta, egyhangúlag 
elfogadták, javasolják a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
                        
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi, a KITT Pedagógiai Program módosításával 
kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         98/2012.(VI.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         a Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton 
                                                         Óvodája és Általános Iskolája Pedagógiai Programjának 
                                                         módosítását elfogadta. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   Kiss Erika igazgató. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2012/2013-as nevelési évben induló óvodai csoportok számának, létszámainak meg- 
           határozása. 
           Előadó: Juhász Ildikó tagintézmény-vezető ismerteti, a 90 fős óvodában szeptember- 
                         től a gyermeklétszám 90 fő lesz, az előző tanévben 83 fő volt, emelkedő ten- 
                         denciát mutat. Az írásos előtrjesztés részletesen tartalmazza a csoportok  
                         számának és a pedagógus létszám alakulását. 
 
Kun Szilárd polgármester kéri a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság álláspontjának 
ismertetését. 
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Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
ismerteti, a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A pedagógus létszámnál az írásos anyag 
szerint 3 fő dajka van, valójában 4 fős státuszról van szó, a testület döntése szerint egy 
közfoglalkoztatottal lesz betöltve. A Bizottság az induló csoportok számát, a létszámokat 
elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a dajkai státuszhely megmaradt, a GYES-en lévő dajkát 
közfoglalkoztatottal helyettesítjük. Amennyiben a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, 
szavazásra teszi fel. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                              99/2012.(VI.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a KITT Gézengúz Óvoda fel- 
                                                              készülését a 2012/2013-as tanévre, az induló csoportok 
                                                              számát és létszámait a mellékelt előterjesztés szerint 
                                                              elfogadta. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   tagintézmény-vezető. 
 
 
3./ NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2012/2013-as tanévben induló iskolai csoportok számának, létszámainak meghatáro- 
           zása. 
           Előadó: Dávid Kornélia Anikó  a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
                        tájlkoztatásul elmondja, a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Az előző 
                        tanévről szóló beszámolót elfogadták, valamint az új tanévben induló osztályok 
                        számát, létszámot. A Bizottság javasolja az órakeret meghatározására augusz- 
                        tusban térjenek vissza. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti, az ellátandó órák számáról még nem kötelező dönteni, 
állásfoglalást kértünk a Pest Megyei Kormányhivataltól. 2013. január 1-től állami fenntartásba 
kerül az iskola, felmerült, hogy ki fogja finanszírozni a plusz órákat. A normatíva meg fog 
szűnni, a válasz ismeretében tudjuk meghatározni a heti órakeretet. A negyedik osztály 
létszámáról külön döntést kell hoznunk, a maximális osztálylétszám az alsó tagozaton 26 fő, a 
Képviselő-testület 20 %-os eltérést engedélyezhet. Az új tanévtől az osztály létszáma 27 fő, 
tehát a + 1 főt a testületnek engedélyezni kell. Az 5-8. osztályban az engedélyezett létszám 30 
fő, ezt egyik osztályban sem haladja meg. Kérdés, vélemény van-e, amennyiben nincs, az 
előterjesztést szavazásra teszi fel, az órakeret meghatározására az augusztusi ülésen 
visszatérünk. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           100/2012.(VI.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a KITT Dr. Papp Károly Általános 
                                                           Iskola beszámolóját a 2011/2012-es tanévről, valamint 
                                                           a 2012/2013-as tanévre való felkészülésről, az induló 
                                                           csoportok számáról és létszámáról a mellékelt előterjesz- 
                                                           tés szerint elfogadta. 
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                                                        A 2012/2013-as tanév órakeretét a testület az augusztusi 
                                                        ülésén határozza meg. 
 
                                                         Határidő: azonnal és augusztus 31. 
                                                         Felelős:   polgármester, tagintézmény-vezető. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           101/2012.(VI.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a 2012/2013-as tanévre a 4. osztály 
                                                           létszámát a megengedett 26 főtől eltérően + 1 fővel en- 
                                                           gedélyezi. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 
            Szabályzatának módosítása. 
            Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a napirendi pont a következő napi- 
                          rendhez kapcsolódik. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
                          Szabályzata a Képviselő-testület SZMSZ-ének része. A Polgármesteri Hi- 
                          vatal szabályzatát aktualizálni kellett a szakfeladatrend változása miatt, 
                          az önkormányzati feladatellátást külön kellett venni. Aktualizálásra kerül- 
                          tek a jogszabályok, tartalmazza a szabályzat a munkavégzést, iratkezelés 
                          szabályozását, kiadmányozás rendjét. Az előző SZMSZ-t az új elfogadásá- 
                          val hatályon kívül helyezzük. 
 
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatával 
kapcsolatban van-e hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                             102/2012.(VI.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             Tápióság Község Önkormányatának Képviselő-testülete 
                                                             Tápióság Község Önkrományzatának Polgármesteri Hi- 
                                                             vatala Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet 
                                                             szerint jóváhagyja. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
5. / NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület 
           Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 10/2011.(III.31.) rendeletének módosítása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a Szervezeti és Működési Szabályzat 
                         aktualizálása az új nemzetiségi törvény miatt szükséges. A májusi ülésen a 
                         testület az együttműködési megállapodást elfogadta, ettől számított 30 napon  
                         belül az SZMSZ-t is módosítani kell. Mivel nincs alapító okirat, a szakfelada- 
                         tokat külön függelék tartalmazza. Van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban 
                         kérdés? 
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Kun Szilárd  polgármester megállapítja, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendelettel kapcsolatban nincs hozzászólás, elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a 10/2012.(VI.28.) rendeletét, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló, 10/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                            10/2012.(VI.28.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                            A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabály- 
                                                            zatáról szóló 10/2011.(III.31.) önkormányzati rendelet 
                                                            módosításáról a rendeletet a 6. sz. melléklet tartalmazza.   
 
6./ NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Folyószámlahitel-keret hosszabbítása. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a jelenlegi folyószámlahitelünk 2012.        
                        július 17-én le fog járni, szeretnénk meghosszabbítani. A Pénzügyi Bizott- 
                        ság megtárgyalta, a hitelkeret összegét 30 millió Ft-ra javasolják felemelni. 
                        2012. július 17-től egy éves futamidőre igényelnénk, de lehet, hogy a tör- 
                        vényi változás miatt csak december 31-ig van rá lehetőség. Az emelés oka: 
                        négy pályázatunk is nyert a Leader programban, utófinanszírozású pályá- 
                        zatokról van szó. A sportöltöző felújításához készfizető kezességet vállal- 
                        tunk. Meg kell valósítanunk a tornacsarnok felújítását, sikeresen pályáz- 
                        tunk a falunap megrendezésére és a tábornál eszközbeszerzésre. 
                        A hitelkeret meghosszabbításával kapcsolatban van-e hozzászólás? 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő elmondja, vannak pénzek, amit nem kaptunk meg az 
államtól, a működésképtelen önkormányzatok támogatását megszüntették. A játszóteres 
pályázatunknál még 8 millió Ft körüli összeget kapunk. A pályázatok utófinanszírozásúak, 
utólag kapjuk a támogatást, ha nem lépjük meg a hitelkeret hosszabbítását nem tudunk 
fejleszteni. A fejlesztések által az Önkormányzat vagyona növekszik. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti, a döntéshez névszerinti szavazás és minősített többség 
szükséges. 
 
A Képviselő-testület a névszerinti szavazáson 3 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 
tartózkodással, az alábbi határozatot hozta: 
            
                                                           103/2012.(VI.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                           nem járul hozzá 30.000.000.- Ft folyószámlahitel fel- 
                                                           vételéhez. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
 
Hegedűs György alpolgármester elmondja, a bizottság egyhangúlag támogatta a 
folyószámlahitel felvételét. Úgy gondolja, a pályázatok megszavazásánál is felelősséggel 
kellett volna dönteni. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az igénybe vett hitelkeretet július 17-ig vissza kell 
fizetni. 
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Béres Magdolna képviselő elmondja, nem a pályázatok ellen van, attól fél működésbe 
csúszunk a hitellel. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, működési likvid is lehet év közben. A hitelkerettel 
kapcsolatban rendkívüli ülésen a lejárat előtt újra dönteni kell. 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztésre kiírt pályázat megbeszélése. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgáremester ismerteti a pályázat 100 %-os támogatottságú. 
                        Szakmai program megvalósítására, eszközök beszerzésére lehet a támogatást 
                        felhasználni. Amennyiben mindkét pályázatunk sikerülne, az óvoda átadásával 
                        mindkét fejlesztés megvalósulna, egy szép óvodával rendelkeznénk, jó szakmai  
                        háttérrel. Kéri, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság álláspontjának  
                        ismertetését a pályázati lehetőséggel kapcsolatban. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
elmondja, a Bizottság megtárgyalta, 100 %-os támogatottságú a pályázat, 25 millió Ft-ra 
tudnánk pályázni. A pályázat beadását támogatják. 
 
Juhász Ildikó tagintézmény-vezető elmondja, amennyiben mindkét pályázatunk sikerülne, 
különleges intézményünk lenne a környéken. A pályázat megvalósítása két év nagyon kemény 
munkát jelentene, a hátulütőjét is kell nézni, nehogy a gyermekek kárára menjen. Nagyon 
köszönik a lehetőséget, továbbképzést a normatívából nem tudnak biztosítani.  
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a pályázati lehetőséggel a pedagógusok képzettebbek 
lesznek, pluszt tudnak adni a gyermekeknek. A szakmai részen van a hangsúly, az iskolánál is 
lesz  pályázati lehetőség az új NAT-ra való felkészüléssel kapcsolatban. Amennyiben a 
napirendi ponthoz nics több hozzászólás, szavazásra teszi fel a pályázat benyújtását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
104/2012.(VI.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Óvodafejlesztés” 
című TÁMOP-3.1.11-12 azonosítószámú páályázati felhívásra „Óvoda fejlesztése 
Tápióságban” címmel pályázatot nyújt be. 
A projekt forrásösszetétele: 
Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy nyertes pályázati 
elbírálást követően az Önkormányzat 2013. és 2014. évben az adott évi költségvetése 
betervezze a pályázat megvalósításához kapcsolódó kiadásokat a dologi kiadások közé, illetve 
a támogatásként folyósítandó összeget betervezze a működési célú támogatási értékű 
bevételek közé. 
Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert minden, a 
pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat és intézkedés megtételére. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
 
8. EGYEBEK 
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   1./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetőjének 
         levelét. A Tápiószecsői Rendőrőrs őrsparancsnokának Czernák András r.fhdgy. kine- 
         vezését tervezik 2012. július 1-től, aki jelenleg megbízottként látja el a feladatot. A 
         kinevezéshez kérik a testület támogatását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          105/2012.(VI.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                          támogatja Czernák András r.fhdgy. kinevezését 2012.  
                                                          július 1-től a Tápiószecsői Rendőrőrs őrsparancsnokának. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
 
   2./  Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a Magyar Telekom Nyrt. megkere- 
         sett bennünket, az antenna bérleti díját előre több évre kifizetnék. Az ügyben a testü- 
         let egyetértésével tárgyalást folytatna, az eredmény ismeretében tájékoztatást ad. 
 
   3./  Kun Szilárd polgármester a továbbiakaban az Amala Tánccsoport kérelmét ismerteti. 
         Táncpróbáikhoz heti két órára térítésmentesen biztosítottuk a Klubházat, ez június 30- 
         al lejár, kérik ennek meghosszabbítását. Javasolja támogatásra, 2012. december 31-ig 
         biztosítsuk a térítésmentes igénybevételt. A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság 
         ülésén tárgyalta az Amala Tánccsoport kérelmét, kéri a Bizottság elnökét ismertesse 
         véleményüket. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
elmondja, a Bizottság javasolja december 31-ig meghosszabbítani a Klubház térítésmentes 
igénybevételét, a testületnek is elfogadásra javasolják. 
 
Kun Szilárd  polgármester szavazásra teszi fel az Amala Táncsoport kérelmét. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         106/2012.(VI.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Amala Tánc- 
                                                         csoport 2012. július 1. – 2012. december 31. között 
                                                         hetente két órát térítésmentesen vegye igénybe próbáihoz 
                                                         a Klubházat. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
 
   4./  Kun Szilárd  polgármester a pogrányi úttal kapcsolatban elmondja, július 14-15-én 
         kerül sor a testvértelepülés látogatásra, a programot megkaptuk. A meghívás a Nyug- 
         díjas Klub tagjait, képviselőket, hivatali dolgozókat érinti, a létszámot hétfőig pon- 
         tosítani kell. A Nyugdíjas Klub 17 fővel vesz részt. 
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  5./  Kun Szilárd  polgármester elmondja, a falunapi rendezvényünkkel kapcsolatban 
        júliusban kellene egy összejövetelt szervezni, ahol a programot megbeszélnénk.  
        A Leader támogatásra benyújtott pályázati program megvan, ehhez magánkezde- 
        ményezés is társult,. megrendezésre kerül az I. Tápiósági Tuning Fesztivál. A 
        tűzijáték költségét a pályázat nem támogatta, ennek költségét finanszírozni kell. 
        A helyi újságot a falunap előtt megjelentetjük és a rendezvény programjáról tá- 
        jékoztatást adunk. 
 
   6./  Kun Szilárd polgármester ismerteti, tegnap volt az ÖKOVÍZ taggyűlés, a 100 eFt 
         befizetésre került, a szerződést módosítják. A továbbiakban felkeresik az önkor- 
         mányzatokat a bérleti szerződés megkötésére. 2013. január 1-től üzemeltetik a 
         vízművet, de lehetőség van előbb is átadni. 
 
   7./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban a szennyvízcsatornázással kapcsolatban 
         tájékoztatásul elmondja, a kivitelezőről holnap döntenek, két hónapon belül megkö- 
         tik a szerződést. Ezután kezdődnek a kiviteli tervek munkái, majd a kiviteli munkák. 
         Az eljárásokat le kell folytani, határidők vannak. Ebben az évben elindul a munka, 
         24 hónap alatt kell elkészülni. 
 
   8./  Kun Szilárd  polgármester elmondja, mint látták a Hivatal melletti parkoló elkészült. 
         Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a CO-OP STAR Zrt-nek és a Pátria Taka- 
         rékszövetkezetnek az anyagköltség biztosításáért, valamint a helyi Vadásztársaság tag- 
         jainak a társadalmi munkában elvégzett kivitelezésért. 
                      
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 18.30 órakor bezárta.          

 
 

Kmf. 
 
 
             Soltiné dr. Pap Anikó                                                   Kun Szilárd 
                       jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 
 
                                    Béres Magdolna                 Béres Mária 
                                                      jegyzőkönyv-hitelesítők                                                                                                        


