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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 19-én, 9.00 
               órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,  

                      Maczó Sándor alpolgármester,           
                      Sári István és 
                      Toldi Miklós képviselők. 

  
  Meghívott vendégként jelen van: dr. Pap Anikó jegyző. 
                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 

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

 
Napirend: 
1./ Fogorvosi ellátás biztosítására megbízás  
2./ Óvodai kapacitásbővítésre pályázat benyújtása 
3./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                         30/2015.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Fogorvosi ellátás biztosítására megbízás. 
           Előadó:  Halasi Anita polgármester ismerteti, a fogorvosi ellátás terén 2015. május 1-től vál- 
                         tozás lesz, a feladatot vállalkozási formában, dr. Nagy Nóra fogorvossal látjuk el. 
                         A testület döntése szükséges a határozati javaslat alapján. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
31/2015.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1. A Képviselő-testület a fogorvosi ellátást 2015. május 1-től vállalkozási formában biztosítja, mely 
feladat ellátására dr. Nagy Nóra (2235 Mende, Oszlári u.2.) fogorvossal megbízási szerződést köt. 
2. A Képviselő-testület a fogorvosi tevékenység vállalkozási formában történő ellátásáról szóló 
megbízási szerződését jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
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2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Óvodai kapacitásbővítésre pályázat benyújtása. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, óvodai kapacitásbővítést célzó 
                        beruházás támogatására van pályázati lehetőség. Férőhely bővítésre tudnánk pályáz- 
                        ni, a meglévő épületben alapterület nagyságának változtatása nélkül. A pályázat ter- 
                        vezett összköltsége 12.631.500.- Ft, elhhez 5 %-os önerőt, 631.575.- Ft-ot kell biz- 
                        tosítani. A pályázat benyújtásához a testület döntése szükséges. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
32/2015.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Óvodai kapacitásbővítést 
célzó beruházások támogatására igényt nyújt be. A pályázat céljaként a már működő óvodaépület 
átalakítását jelöli meg, a hasznos alapterület nagyságának változtatása nélkül. A pályázat tervezett 
összköltsége 12.631.500 Ft lesz, és az ehhez szükséges 631.575 Ft önerőt a költségvetésben 
biztosítjuk. 
 
Határidő: 2015. március 23. 
Felelős:   polgármester. 
 

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

 
 

Kmf. 
 
 

dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 
                                    jegyző                                                                polgármester 


