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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án, 17.00  

                 órakor megtartott ülésén. 
 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,        
                           Hegedűs György alpolgármester,     
                           Béres Mária,                       
                           Bugyi Sándor, 
                           Dávid Kornélia Anikó és 
                           Tóth Gábor képviselők. 
 
Igazoltan van távol: Béres Magdolna képviselő. 

 
  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, az 
érdeklődőket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 5 
fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni 
Tóth Gábor képviselőt. 

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

                                                                80/2013.(V.30.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth 
                                                      Gábor képviselőt elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

Napirend: 
1./  NITT Megszüntető okirat elfogadása 
2./  2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről rendelet alkotása 
3./  Önkormányzati vagyon átcsoportosításával kapcsolatos döntés 
4./  A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjairól szóló 15/2007.(XII.21.) 
      önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
5./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         81/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: NITT Megszüntető okirat elfogadása. 

      Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a testület 2012. év végén úgy döntött, 
                   hogy a Tápiószentmártonnal közös társulás társulási megállapodását módosítja, 
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                 az óvodát visszük tovább a tanév végéig, utána a társulást megszüntetjük. 
                 Erről mindkét önkormányzatnak döntést kell hozni május 31-ig. Megszüntető 
                 okiratot kell készíteni, jogutóddal fog megszűnni az intézmény, a továbbiakban 
                 külön fogják az önkormányzatok ellátni a feladatot. 2013. augusztus 31-el szű- 
                 nik meg a NITT, az új intézmény szeptember 1-től lesz, új alapító okirattal, me- 
                 lyet a Képviselő-testületnek el kell fogadni. Új szabályzatokat kell elfogadni és 
                 új OM azonosító is szükséges. Az első lépés a jelenlegi társulás megszüntetéséről 
                 dönteni.  
 
Kun Szilárd  polgármester kéri a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének 
ismertetését a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
elmondja, a Bizottság a NITT Megszüntető okiratát elfogadta, a döntést meg kell hozni, a 
Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolják. 
 
Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, 2008-ban alapítottuk a közös fenntartású 
intézményt. A céljait elérte, jó együttműködés volt a két település részéről. Amennyiben a 
NITT Megszüntető okiratával kapcsolatban nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tatózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        82/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                        a Nevelési Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája 
                                                        Megszüntető okiratát az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, 
                                                        az intézményt 2013. augusztus 31.-ével jogutódlással meg- 
                                                        szünteti. 
                                                                             
                                                        Határidő: Magyar Államkincstárnak felterjesztésre: 
                                                                        a döntéstől számított 8 napon belül. 
                                                        Felelős:   gesztor önkormányzat jegyzője. 
 
 
2.NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről rendelet alkotása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az idén először szeretnénk élni a le- 
                        hetőséggel, hogy igazgatási szünetet vezessünk be. A Képviselő-testület dön- 
                        tése szükséges, rendeletet kell alkotni. A rendelet tervezet tartalmazza a nyá- 
                        ri és téli igazgatási szünet időpontjait, a rendelet erre az évre szól, minden 
                        évben új rendeletet kell alkotni, ha továbbra is akarjuk. Az igazgatási szünet 
                        bevezetésével biztosított lenne, hogy a dolgozók el tudjanak menni szabad- 
                        ságra, halaszthatatlan esetben (haláleset anyakönyvezése) az ügyintézés biz- 
                        tosított. A közigazgatásban bevált gyakorlat az igazgatási szünet. Kéri a 
                        Képviselő-testület támogatását az ügyben. Amennyiben a testület elfogadja 
                        a rendeletet, a lakosságot tájékoztatjuk. 
 
Kun Szilárd  polgármester kéri a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság álláspontjának 
ismertetését az ügyben. 
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Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
ismerteti, a Bizottság egyetért az igazgatási szünet bevezetésével, javasolják a testületnek a 
rendelet elfogadását. 
 
Kun Szilárd  polgármester megállapítja, az igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatban 
nincs más javaslat, szavazásra teszi fel a rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 9/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletét 
megalkotta. 
                                                                 9/2013.(V.31.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                 A 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
                                                                 rendeletet a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Önkormányzati vagyon átcsoportosításával kapcsolatos döntés. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, 2012-től el kellett különíteni a költ- 
                        ségvetési szervek könyvelését, a vagyont is. Technikai döntésről van szó, a 
                        vagyont ingyenes használatba adjuk. A Képviselő-testület döntése szükséges, 
                        kéri jóváhagyását az írásos előterjesztés alapján. 
 
Kun Szilárd  polgármester kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság álláspontját. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, 
hogy a Bizottság az önkormányzati vagyon átcsoportosításával az írásos előterjesztés szerint 
egyetért, a testületnek is elfogadásra javasolják. 
 
Kun Szilárd  polgármester az önkormányzati vagyon átcsoportosítását szavazásra teszi fel, 
mivel a napirendi ponthoz nincs hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         83/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         a vagyon áthelyezését az 1. melléklet szerint jóváhagyja. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy:  A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának díjairól szóló 15/2007. 
            (XII.21.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése. 
            Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a rendelet hatályon kívül helyezésére 
                          azért kerül sor, mert az Országgyűlés törvényi módosítása szerint a Képvise- 
                          lő-testület 2013. január 1-től nem állapíthat meg díjat. Az írásos előterjesztés 
                          szerint kéri a rendelet hatályon kívül helyezésének jóváhagyását. 
 
Kun Szilárd polgármester kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság álláspontját. 
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Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság a 
rendelet hatályon kívül helyezését elfogadta, a testületnek is elfogadásra javasolják. 
 
Kun Szilárd  polgármester megállapítja, a rendelet hatályon kívül helyezéséhez nincs 
hozzászólás, elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a 10/2013.(V.31.) önkormányzati rendeletét, a települési szilárd hulladékkezelés 
közszolgáltatásának díjáról szóló 15/2007.(XII.21.) rendelet hatályon kívül helyezéséről 
megalkotta. 
                                                      10/2013.(V.31.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                      A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának 
                                                      díjáról szóló 15/2007.(XII.21.) rendelet hatályon kívül 
                                                      helyezéséről szóló rendeletet az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 
5./ EGYEBEK 
 
   1./  Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a Kossuth Lajos utca – 
         Szecsői úti 859 hrsz-ú ingatlan megosztásából a 859/3 hrsz-ú, 38 m2 nagyságú terület 
         a közút része lesz. A tulajdonosok az önkormányzatnak felajánlották, a Kossuth Lajos 
         utcához fog tartozni. A földhivatali bejegyzéshez szükséges a felajánlás elfogadása, 
         a Képviselő-testület döntése szükséges a mellékelt határozati javaslat alapján. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi, van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, 
amennyiben nincs, javasolja a felajánlott terület elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
84/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Tápióság belterület 859 
hrsz-ú ingatlan megosztásából létrejött és a tulajdonosok által felajánlott 859/3 hrsz-ú kivett út 
művelési ágba tartozó, összesen 38 m2 területű ingatlant, ami a helyi közúthálózat része lesz. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felajánlással kapcsolatban készült 
okiratot írja alá. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 
 
   2./  Kun Szilárd  polgármester elmondja, az ívóvíz szolgáltatással kapcsolatban szükséges 
         néhány döntés meghozatala. A törvényi változások miatt, ha a szolgáltató nem éri el a 
         150 000 felhasználói egyenértéket, nem működhet. Az ÖKOVÍZ Kft. 24 településen 75 
         ezer felhasználói egyenértékkel rendelkezik, új cég bevonását tervezik, ez a Duna-Menti 
         Regionális Vízmű Zrt. A lényeg, ehhez kell csatlakozni az önkormányzatoknak, a továb- 
         bi működés érdekében. Nem egységes az álláspont, a környékbeli polgármesterek java- 
         solják a DMRV Zrt-vel tovább vinni a vízmű szolgáltatást, mint az az egyeztetések so- 
         rán kiderült. 2014. január 1-től a DMRV Zrt. üzemeltetné a vízszolgáltatást, a vagyon- 
         kezelési üzemeltetést javasoljuk, mint az ÖKOVÍZ Kft-vel. 11.000.- Ft névértékű  rész- 
         vényt kell vásárolni, ezáltal tulajdonossá válunk. Kinek van kérdése ezzel kapcsolatban? 
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Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke arról érdeklődik, mi a garancia, hogy 
nem fogják eladni a vízművet? 
 
Magda László érdeklődő azt szeretné tudni, a váltás mennyivel növeli meg a vízdíjat, és mi 
lesz azokkal, akik eddig sem tudták fizetni. 
 
Hegedűs György alpolgármester arról érdeklődik, a többi település miért nem akar 
csatlakozni, biztos van előnyösebb megoldás. 
 
Kun Szilárd  polgármester a felmerült kérdésekre válaszolva elmondja, nem az a cél, hogy 
eladják a vízműveket, egy folyamatról van szó, amit végig kell vinni. A vízdíj hatósági áron, 
központilag lesz meghatározva. A hátralékosokra a megfelelő eljárások megvannak. A végcél, 
hogy állami cég működtessen, hatósági áron. A csatorna miatt közös szolgáltatóhoz kell 
kerülni. Ismerteti a továbbiakban a határozati javaslatokat, kéri a döntések meghozatalát. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
85/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős víziközmű-
tulajdonos 
1./ kifejezi azon szándékát, hogy a víziközmű-üzemeltetés integrációja érdekében az ÖKOVÍZ 
Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65.) által 
üzemeltetett teljes víziközmű vagyonát 2014. január 1. napjától a DMRV Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) szolgáltató által kívánja üzemeltetni a 
felek közötti egyeztetések alapján létrehozandó vagyonkezelései jogviszony keretében, 
melynek érdekében 
1.1 1 (egy) darab, 11.000.- Ft, azaz Tizenegyezer forint névértékű DRMV részvény jegyzését 

követően, 
1.2 legkésőbb 2013. szeptember 20. napjáig új vagyonkezelési szerződést köt a DMR Zrt.-vel, 

és 
1.3 1.3 a jelenlegi vagyonkezelési szerződést az önkormányzat az ÖKOVÍZ Kft.-vel 2013. 

december 31. napjával - közös megegyezéssel - megszünteti. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős:   Kun Szilárd polgármester. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
86/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-ben (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) tulajdonossá 
kíván válni, és ennek érdekében 1 (egy) darab, 11.000.-Ft, azaz Tizenegyezer forint névértékű 
DRMV részvényt vásárol. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a DMRV Zrt. felé az Önkormányzat 
részvényvásárlási szándékát jelezze, és jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Határidő: 2013. május 31. 
Felelős:   Kun Szilárd polgármester. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
87/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, a víziközmű-
üzemeltetési jogviszony létesítésére legkésőbb 2013. szeptember 20. napjáig vagyonkezelési 
szerződést köt a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) 
új víziközmű-szolgáltatóval. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. szeptember 20. 
Felelős:   Kun Szilárd polgármester. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
88/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kun Szilárd 
polgármestert arra, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján és a mai napon meghozott,  a 
víziközmű-üzemeltetéssel kapcsolatos határozatokban foglaltaknak maradéktalanul 
megfelelően, a szerződő féllel kialakítsa az összes szükséges szerződés (okirat) végleges 
szövegét, valamint azokat – a Képviselő-testület előzetes jóváhagyását követően – Tápióság 
Község Önkormányzata nevében megkösse és aláírja. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős:   Kun Szilárd polgármester. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
89/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kun Szilárd polgár-
mestert arra, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 12. §-ban előírt 
vagyonértékelés elkészítése és a vagyonértékelés könyvvizsgálói auditálása iránt intézkedjen.  
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős:   Kun Szilárd polgármester. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DMRV Duna 
Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) új víziközmű-szolgáltatóval 
megkötendő vagyonkezelési szerződés létrejötte esetén a víziközmű-szolgáltatást jelenleg 
végző ÖKOVÍZ  Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Kft.-vel (2700 
Cegléd, Pesti út 65.) fennálló víziközmű-szolgáltatási szerződését 2013. december 31. 
napjával - közös megegyezéssel - megszünteti. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződő féllel kialakítsa a 
szükséges okirat végleges szövegét, valamint fentiek alapján a szerződést megkösse és aláírja. 
 
Határidő: DMVR Zrt-vel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés kelte. 
Felelős:   Kun Szilárd polgármester. 
 
   3./  Kun Szilárd  polgármester a Tápiómente Tűzvédelméért Alapítvány támogatási kérel- 
         mét ismerteti a testülettel. A támogatás lehetőségét a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
         megtárgyalta, kéri ismertetni a Bizottság javaslatát. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, 
lehetőségeinkhez képest próbálunk támogatást adni, a Bizottság 10.000.- Ft-ot javasol. 
 
Kun Szilárd  polgármester megállapítja, nincs más javaslat, a Bizottság által javasolt összeget 
szavazásra teszi fel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          91/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                          a Tápiómente Tűzvédelméért Alapítványt 10.000.- Ft-tal 
                                                          támogatja, az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
                                                          gazdálkodási tartaléka terhére. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
   4./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban a Rákóczi Szövetség kérelmét ismerteti, 
         a Szövetség a határon túli gyermekeket támogatja. A támogatáshoz  civil szervezetek, 
         magánszemélyek is csatlakozhatnak. Kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság álláspont- 
         jának ismertetését. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság 
10.000.- Ft támogatást javasol, a kereteink ennyit tesznek lehetővé. A támogatáshoz bárki 
hozzájárulhat. 
 
Kun Szilárd  polgármester megállapítja, nincs más javaslat a Rákóczi Szövetség 
támogatására, célirányosan, Pográny település általános iskolás tanulójának javasolja a döntés 
meghozatalát. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           92/2013.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                           a Rákóczi Szövetség részére 10.000.- Ft támogatást biz- 
                                                           tosít az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének gaz- 
                                                           dálkodási tartaléka terhére, Pográny település általános 
                                                           iskolás tanulójának támogatására. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
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   5./  Kun Szilárd polgármester néhány aktuális tájékoztatást szeretne adni a jelenlévők- 
         nek. A Leader pályázatokat június 17-től lehet beadni, a célterületeket elküldték. A 
         Sportkör a labdarúgó pályánál lelátóra, a Polgárőrség kamerarendszer kiépítésére 
         szeretne pályázni. Az Önkormányzat részéről utcanév táblákra, szemetesek, padok 
         elhelyezésére pályáznánk. A pályázat benyújtásáról a testületnek kell dönteni, a rész- 
         letek ismeretében. Az EU-s falunapi pályázatunk nem sikerült, augusztus 18-19-re 
         hagyományőrző fesztivált szerveznénk, erre is pályázatot nyújtanánk be. Az óvodai 
         KMOP-s pályázatunkat elutasították, ennek utána járnak a pályázatíróval, mert az 
         indoklásban olyan hiányzó okmányokra hivatkoznak, ami szerintünk a pályázat mel- 
         léklete volt. A TÁMOP-os pályázatunk szakmailag elfogadásra került, tartaléklistára 
         helyezték, forráshiány miatt.  
         Nyárádremete településsel 2013. május 10-én sor került az együttműködési megálla- 
         podás aláírására. Megegyeztek, hogy az itteni megállapodást még ebben az évben meg- 
         kötnénk, átbeszélnénk a kapcsolat lényegét. A szállást a táborban meg tudjuk oldani, 
         kb. 10 fős küldöttségre lehet számítani. Gyümölcsöző kapcsolat lehet a turizmus fej- 
         lesztésére, a települések népszerűsítésére és az iskolások is pályázhatnak a határta- 
         lanul programban. 
         A Tornacsarnok felújítására benyújtott BM pályázattal kapcsolatban elmondja, a 
         csökkentett műszaki tartalommal történő megvalósítást elfogadták, a döntés erről 
         úton van, ha megérkezik eljuttatjuk a cégeknek mit fogadtak el és rendkívüli ülést 
         kell tartni, hogy kiválasszuk a kivitelezőt. 
 
Tóth Gábor képviselő a Nyárfasoros úton lévő növényekkel kapcsolatos problémát szeretné 
felvetni, a fák nagy része kiszáradt, illetve arról érdeklődne, hogy az üzletek előtti terület 
rendbentartása kinek a feladata. A Leader keretében nem lehetne gyalogátkelőhelyre pályázni? 
 
Halasi Anita érdeklődő, az üzleteknél a terület rendezéséhez növényeket ajánl fel. 
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke arról érdeklődik, hogy a temető 
kihez tartozik, a rendbetétele kinek a feladata. Május 1-e a településen nem volt 
megünnepelve, valamint felhívná a bizottságok figyelmét a hősök napjára. A csatornázási 
munkálatokkal kapcsolatban elmondja, a Dózsa György utcában  az esőzések után megáll a 
víz és a sár. 
 
Magda László érdeklődő jelzi, hogy a Malom Büfénél a csatorna átfolyó balesetveszélyes. 
 
Kun Szilárd  polgármester a felvetett problémákkal kapcsolatban elmondja, a Nyárfasoros 
úton garanciális bejárás volt, a fák állapotát megnézték, szakértőt fognak kiküldeni, ki fogják 
vizsgálni. Az őszi bejárásnál 2 fa volt ami nem fogta meg, a locsolás hiányára nem lehet fogni 
a kiszáradást. Most 34 fa van és a játszótereken 2-2, ami kiszáradt. Három éves jótállási 
garancia van. Itt szeretné elmondani, hogy Laczkó László felajánlott 200 db magyar kőris 
csemetét, az elhelyezéséről lehetne dönteni. Az üzletek melletti terület rendezését egyrészt 
társadalmi munkával, a CO-OP felajánlásával és a báli bevételből szeretnénk megoldani, a 
felajánlott növényeket köszönjük. A temető egyházi tulajdonban van, a ravatalozó tartozik az 
önkormányzathoz.  A május 1-el kapcsolatban elmondja, a rendezvényeknek pénzügyi 
vonzata van, fő rendezvényünk a falunap, az idén ünnepeljük a település 750 éves 
évfordulóját. A Papp Károly Nap is nagyobb rendezvény lesz, az 50 éves évforulóra 
tekintettel. A civil szervezeteknek is van lehetőségük a szervezésre.  A gyalogátkelőhelyre 
való pályázati lehetőségnek utána nézünk, a tervek megvannak, a közlekedési hatóság 
nyilatkozata is szükséges. A csatornázással kapcsolatban elmondja, a munkálatok után a 
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szikkasztó árkok vissza lesznek állítva, ülepedni kell a talajnak. A Malom Büfénél jelzett 
problémát a közút felé már jeleztük.  
 
   6./  Jeszenszki András körzeti megbízott a település közbiztonsági helyzetével kapcsolat- 
         ban elmondja, a településen 38 bűncselekmény történt, ebből a betöréses lopások száma 
         3, a lopások száma 10, ebből 3 falopás. A nagykátai rendőrkapitányság területén a 2. he- 
         lyen állunk, biztonságos településnek számítunk.  
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ehhez kapcsolódva elmondja, a rendőrautóval kapcsolatos 
szerződés várjuk, ezután meg lehet javíttatni. Hivatalos keretek között a megyei 
rendőrkapitány átadja az autót a településnek. 
                                                                    
                                                                           
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 18.45 órakor bezárta.          
 

 
 

Kmf. 
 
 
 

Soltiné dr. Pap Anikó                                                   Kun Szilárd 
           jegyző                                                                 polgármester 

 
 
 
 

Tóth Gábor 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


