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                                                                     Napirendi pontok elfogadása  
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                                                                     jóváhagyása            
                                                                     118/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Szociális célú tüzelőanyag vásárlására pályázat 
                                                                     benyújtása                                                                                                                                                                  
                                                                     10/2016.(IX.30.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségek- 
                                                                     ről és térítési díjakról szóló rendelet módosítása                                     
                                                                     119/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     MOL kártalanítási ajánlat elfogadása 
                                                                     120/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Községi Könyvtár SZMSZ és Könyvtárhasználati 
                                                                     Szabályzat elfogadása 
                                                                     121/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tornacsarnok bérbeadása Menyhei Renáta és 
                                                                     Kósa Zoltán részére 
                                                                     122/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     TáborSág bérleti díjainak meghatározása 
                                                                     123/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     ÚjSág hirdetési díjainak meghatározása 
                                                                     124/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     „Büszkeségpont” létesítésére pályázat  
                                                                     125/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú 
                                                                     Egyesület támogatása 
                                                                     126/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős tag 
                                                                     lemondásának elfogadása 
                                                                     127/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Szentmártonkátai út 37. sz. alatti szociális lakás 
                                                                     költségeinek elszámolása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 29-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. A napirendi pontokkal 
kapcsolatban elmondja, a meghívó szerinti 2. napirendi pontot rendkívüli ülésen megtárgyaltuk, így 
a napirendi pontok a következők: 
 
Napirend: 
1./  Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez 
2./  A települési köztemetőről szóló önkormányzati rendelet társadalmi egyeztetésre bocsátása 
3./  Pályázati felhívás jóváhagyása temető üzemeltetési feladatok ellátására 
4./  Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárlására 
5./  Intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló 7/2015.(V.4.) 
      önkormányzati rendelet módosítása 
6./  MOL-tól érkezett kártalanítási ajánlat megbeszélése 
7./  Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának és Könyvtárhasználati Szabályzat 
      módosításának elfogadása 
8./  Tornacsarnok bérbeadásának megbeszélése 
9./  TáborSág bérleti díjainak megbeszélése 
10./ ÚjSág hirdetési díjainak megbeszélése 
11./ Az 56-os Emlékbizottság felhívásának megbeszélése 
12./ Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelmének megbeszélése      
13./ Külsős bizottsági tag lemondásának elfogadása 
14./ Egyebek 
     -    Tájékoztatás a Szentmártonkátai út 37. szám alatti szociális lakás költségeinek  
               elszámolásáról 

- Tájékoztatás a Településrendezési Tervvel kapcsolatban 
- Tájékoztatás a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. végelszámolásával kapcsolatban 

 
      
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
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                                                                 114/2016.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez. 
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja a 
felsőoktatásban részt vevő hátrányos helyzetű, szociálisan rászorulók támogatása. 2016. október 3-
ig van lehetőség a csatlakozásra, a bizottságok megtárgyalták és javasolják a csatlakozást a 2017. 
évi fordulóhoz. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, az ösztöndíjrendszerrel kapcsolatban nincs hozzászólás, az 
előző évekhez hasonlóan csatlakozzunk, kéri a testület döntését. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                   115/2016.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                        úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
                                                        Ösztöndíjpályázat 2017-es fordulójához. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester, jegyző. 

 
 

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A települési köztemetőkről szóló önkormányzati rendelet társadalmi egyeztetésre bocsátása. 
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a temető adás-vételével kapcsolatos eljárások 
befejeződtek, a temető az önkormányzat tulajdonába került. A szabályozást a testületnek el kell 
készíteni rendelet formájában a hatályos jogszabályok szerint, és díjakat is kell megállapítani. A 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén  részletesen megtárgyalták a díjakra vonatkozó javaslatokat, 
ennek figyelembe vételével elkészült a rendelet tervezet, az indoklás, az előzetes hatásvizsgálat. A 
tervezetet a lakosság részére közszemlére bocsátjuk, a település honlapjára feltesszük,  határidőig 
bárki véleményt nyilváníthat. A rendelet végleges szövegét ezek ismeretében fogadja el a testület. 
 
Halasi Anita polgármester kéri a testület döntését a rendelet tervezet tárdadalmi egyeztetésre 
bocsátásáról az írásos előterjesztés szerint. 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                          116/2016.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
                                                          Települési köztemetőről szóló rendelet tervezetet a melléklet 
                                                          szerinti tartalommal társadalmi egyeztetésre bocsátja. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Pályázati felhívás jóváhagyása temető üzemeltetési feladatok ellátására. 
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Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, sokat gondolkodtunk azon, hogyan 
lenne a legjobb az üzemeltetés, egyértelműen úgy gondolják vállalkozó megbízásával, az 
önkormányzat az üzemeltetést nem tudja bevállalni. A temető üzemeltetésére a pályázati felhívást 
elkészítettük, a környékbeli üzemeltetők iránt érdeklődtünk, a felhívás négy vállalkozónak kerül 
kiküldésre. Az üzemeltetést határozott időre, öt éves időtartamra szeretnénk kötni, 2016. november 
1. napjától. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a pályázati felhívást megtárgyalta, elfogadásra 
javasolják, kéri az ügyben a testület döntését. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
117/2016. sz. képviselő-testületi határozat: 
1. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a temető üzemeltetési 
feladatival összefüggő mellékelt pályázati kiírást.  
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy minimum három vállalkozónak küldje 
meg a pályázati felhívást. 
 
Határidő: pályázatok megküldésére legkésőbb 2016. október 3. 
Felelős:   polgármester. 

 
 

4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Pályázat benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárlására. 
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, lehetőség van ismét pályázatot benyújtani a Belügy-
minisztériumhoz szociális célú tüzelőanyag vásárlásához. Településünk 206 m3 kemény lombos 
tűzifára, vagy 618 q barnakőszénre lenne jogosult. Tavaly barnakőszénre pályáztunk, most a 
bizottságok úgy gondolják, tűzifára igényeljünk támogatást. A pályázathoz önerő szükséges, az 
önerő mértéke keménylombos fafajta esetében 1.000.- Ft/erdei m3 + ÁFA. 
 
Halasi Anita polgármester kéri döntést hozni a pályázat benyújtásáról. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
118/2016.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2015. évi C. törvény 
(költségvetési törvény), illetve az 1426/2016. (VIII.17.) Korm. határozat alapján 206 erdei m3 
kemény lombos tűzifára igényt nyújt be. A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifában 
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. A szükséges 261.620.- Ft önerőt a költségvetésben 
biztosítjuk. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős:   polgármester. 

 
                                                             

5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló 7/2015.(V.4.)  
           önkormányzati rendelet módosítása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, 2016. szeptember 1-től új szolgáltató biztosítja a 
közétkeztetést a településünkön, az Innoven Kft. Az intézményi alkalmazottak, valamint a vendég 
étkezők térítési díjának megállapítása a közszolgáltató hatáskörébe tartozik. A testületnek az 
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óvodai, általános iskolai gyermekétkeztetés, valamint a szociális étkeztetés térítési díjait kell 
megállapítani. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 10 %-os emelést javasol, illetve az óvodai 
étkezést díjmentesen szeretnénk biztosítani. Az intézményi nyersanyagköltségekről és térítési 
díjakról szóló 7/2015.(V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról a rendelet tervezet elkészült, 
kéri ezzel kapcsolatban a véleményeket. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke úgy gondolja, a 
környékbeli árakat figyelembe véve még így is alacsony az árunk, az emelés indokolt, a bizottság 
megtárgyalta és javasolja a 10 %-os emelést. Az óvodai étkezést díjmentessé tesszük mindenkire 
vonatkozóan. Javasolják a testületnek a tervezet elfogadását. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, a térítési díjakkal kapcsolatban nincs több hozzászólás, 
kéri a rendelet elfogadását, mely 2016. november 2-től lép hatályba. 
 
A Képviselő-testület 7  igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
10/2016.(IX.30.) önkormányzati rendeletét, az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és 
térítési díjakról szóló 7/2015.(V.4.) rendelet módosításáról megalkotta. 

 
                                                                10/2016.(IX.30.) sz. önkormányzati rendelet:      
                                                                Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről 
                                                                és térítési díjakról szóló 7/2015.(V.4.) önkormány- 
                                                                zati rendelet módosításáról a rendelet szövegét a 6. 
                                                                sz. melléklet tartalmazza. 
                                                             
 

6. NAPIREND TÁRGYALÁSA    
Tárgy: MOL-tól érkezett kártalanítási ajánlat megbeszélése. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti a MOL Nyrt. 0127/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
kártalanítási ajánlatát. A Nagykáta Ny-1 sz. kút működése azzal jár, hogy bizonyos területeket 
használat alá kell vonni, ehhez a tulajdonosnak hozzá kell járulni, kártalanítás ellenében. A 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén a MOL Nyrt. ajánlatát elfogadta, kéri a testület is döntsön 
az ügyben. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
119/2016.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a MOL Nyrt. által felajánlott,   a 
tápiósági 0127/4 hrsz-ú ingatlanban az Önkormányzat 3046/23668-ad tulajdoni hányadára 
vonatkozó bányaszolgalmi jog alapítására  a 35.018.- Ft összegű kártalantási ajánlatát elfogadja. 

 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester. 

 
7.  NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának és Könyvtárhasználati 
           Szabályzat módosításának elfogadása. 
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a könyvtár új helyre költözése 
adminisztratív jellegű feladatot is jelent, módosítani szükséges a Szervezeti és Működési 
Szabályzatot, valamint a Könyvtárhasználati Szabályzatot. A könyvtár nyitvatartási ideje heti + 4 
órával módosulna. Bizottsági ülésen felvetődött, hogy 2016. október 1-től díjat kellene fizetni a 
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könyvtár használatáért, ez évi 1.000.- Ft-os összeg. Nem kellene díjat fizetni a 16 év alattiaknak és 
a 60 év felettieknek. 
 
Halasi Anita polgármester elmondja, a használati díj fizetése kb. 80 főt érint. A könyvtár 
berendezését pályázati úton sikerült megvalósítani, a Pest Megyei Könyvtártól két számítógépet 
kapunk a könyvtárlátogatók részére. A könyvtár hivatalos átadására 2016. szeptember 30-án kerül 
sor. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a szabályzatok elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                           120/2016.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a Községi Könyvtár Szervezeti és 
                                                           Működési Szabályzatát, a Könyvtárhasználati Szabályzatát 
                                                           elfogadja. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester, jegyző. 

 
 
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tornacsarnok bérbeadásának megbeszélése. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti Menyhei Renáta és Kósa Zoltán Tornacsarnok 
bérletére vonatkozó kérelmét. Kérelmezők ügyük nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárultak. 
2017. augusztus 26-i esküvőjük rendezvényéhez szeretnék bérbe venni a Tornacsarnokot, másnap 
03 óráig, illetve pénteken a teremdíszítés idejére. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a kérelmet 
tárgyalta, kéri álláspontjuk ismertetését. 
 
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság a 
bérleti díjra 50.000.- Ft összeget javasol megállapítani. 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                             121/2016.(IX.29.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                             A Képviselő-testület Menyhei Renáta és Kósa Zoltán 
                                                             2017. augusztus 26-i esküvői rendezvényéhez a Torna- 
                                                             csarnok bérleti díját 50.000.- Ft-ban határozza meg. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
 
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: TáborSág bérleti díjainak megbeszélése. 
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. megszűnésével a tábor 
üzemeltetése az Önkormányzat feladata. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén meghatározták 
a bérleti díjakat, a minimális bérleti díj 20.000.- Ft/éjszaka. Ez az összeg 10 fő szállását 
tartalmazza, minden további fő 2.000.- Ft/fő/éj. A Sportcsarnokot 8.00 – 21.00 óra között 
térítésmentesen használhatják, azt követően a bérleti díj 1.500.- Ft/óra. Étkezés igénylése külön 
egyeztetés alapján történik. Kéri, amennyiben az ismertetett bérleti díj meghatározásával 
egyetértenek, fogadják el. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
122/2016.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. október 1-jétől az alábbi bérleti 
díjakat állapítja meg a TáborSág üzemeltetése kapcsán: 

- A tábor bérleti díja 20.000.- Ft /éjszaka, mely 10 fő szállását tartalmazza. 
- Minden további fő 2.000.- Ft/fő/éj. 
- Sportcsarnok használata 8-21 óráig ingyenes, azt követően a bérleti díj 1.500.- Ft-/óra. 

 
Határidő: 2016. október 1. 
Felelős:   polgármester. 

 
10. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: ÚjSág hirdetési díjainak megbeszélése. 
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, felmerült annak lehetősége, hogy a helyi újságban 
fizetett hirdetéseket jelentessünk meg, ezzel bevételként tudnánk kalkulálni. A Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság a részletes hirdetési díjakat megtárgyalta, kéri a Bizottság véleményét. 
 
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, 
átnézték a kisebb környékbeli újságok hirdetési árait, illetve nagyobb újságok díjait is, ezekhez 
viszonyítva próbálták az árakat kialakítani. Az újságon kívül hirdetni lehetne a település honlapján 
és hivatalos facebook oldalán is, a díjakat a mellékelt táblázat tartalmazza. Az újság életben 
tartásához elengedhetetlen a hirdetésekből befolyó összeg, a becsületkassza jól működik, de csak 
részben fedezi az előállítás költségét. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a táblázat 
szerinti hirdetési díjak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
123/2016.(IX.30.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2016.október 1-jétől az 
ÚjSág hirdetési díját, Tápióság Hivatalos honlapján történő hirdetés díját, Tápióság Község 
hivatalos facebook oldalának hirdetési díját a mellékelt díjtáblázat alapján elfogadja.  

 
Határidő: azonnal. 
Felelős: polgármester. 

 
11. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az 56-os Emlékbizottság felhívásának megbeszélése. 
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti az 56-os Emlékbizottság pályázati felhívását, 
büszkeségpontok létrehozására. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a pályázati lehetőséget 
tárgyalta és úgy gondolják, hogy induljunk, a Kresz park területére lehetne emlékparkot 
kialakítani. 5 millió Ft támogatást lehet igényelni, önerő nem szükséges. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                   124/2016.(IX.29.) az. képviselő-testületi határozat: 
                                                     Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                     csatlakozik a KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” 
                                                     pályázathoz. 



 8

                                                      Határidő: azonnal és folyamatos. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
12. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelmének megbeszélése. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, az Egyesület a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház 
újszülött- és koraszülött osztálya részére szeretne nyitott inkubátort beszerezni, ehhez kérnek 
segítséget. Korábban kékfény lámpát adományoztak a kórház részére, ezt lakosságarányosan 
5.000.- Ft-tal támogattuk. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az inkubátor beszerzéséhez szintén 
5.000.- Ft-os támogatást javasol. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                      125/2016.(IX.29.) az. képviselő-testületi határozat: 
                                                      Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                      az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 
                                                      részére 5.000.- Ft támogatást biztosít a Kistarcsai Flór 
                                                      Ferenc Kórház számára nyitott inkubátor beszerzéséhez. 
                                                       
                                                     Határidő: azonnal. 
                                                     Felelős:   polgármester. 
 

13. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Külsős bizottsági tag lemondása. 
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, Kunné Súth Ilona a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
külsős tagja lemondott a tisztségéről, a lemondást el kell fogadnunk. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                   126/2016.(IX.29.) az. képviselő-testületi határozat: 
                                                                   A Képviselő-testület Kunné Súth Ilona lemondását a 
                                                                   Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős bizottsági tagi 
                                                                   tisztségéről tudomásul vette. 
 
                                                                   Határidő: azonnal. 
                                                                   Felelős:   polgármester. 

 
14. EGYEBEK 
 
   1./  Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a Szentmártonkátai út 37. szám alatti 
         szociális lakás 2015. júniustól került kiutalásra Kuncz György részére. A bérleti díj 8.000.- 
         Ft/hó összegben került megállapításra, mely az ingatlan felújítására fordítandó. A számlák 
         bemutatásra kerültek. Bérlő szeretné, ha a várható burkolás és festés munkadíját is elszámol- 
         hatná, támogatná a munkadíj elszámolását. Kéri a testület döntsön az elszámolásról. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                      127/2016.(IX.29.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                      A Képviselő-testület Kuncz György Szentmártonkátai 

                                                                    út 37. szám alatti szociális lakás bérleti díjára benyúj- 
                                                                    tott elszámolást elfogadja. 
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                                                                    Határidő: azonnal. 
                                                                    Felelős:   polgármester. 
 
   2./  Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, tavaly döntött a testület a településrendezési terv felül- 
         vizsgálatáról, a módosítás folyamatban van. A hatósági egyeztetések folynak a második 
         körben, a tervezővel a kapcsolatot rendszeresen tartjuk. A lakossági igények folyamatosan 
         érkeznek, holott volt rá lehetőség, hogy ezt jelezzék, próbálunk ezeknek is megfelelni.  
         Főépítésztől kértünk árajánlatot, úgy döntöttünk, hogy adjon kedvezőbb ajánlatot, ezt nem 
         fogadta jónéven, így további tárgyalásokra nem került sor. A másik tervező, akit megkeres- 
         tünk nem tudta vállalni a feladatot. A tervező cég ajánlott egy főépítészt, megkeressük és 
         kérünk árajánlatot, a főépítész alkalmazása elengedhetetlen. 
 
   3./  Dr. Pap Anikó jegyző a továbbiakban a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. végelszámolásával kap- 
         csolatban szeretne tájékoztatást adni. A testület megbízása alapján személye végezte a 
         Kft. végelszámolását, az utolsó fázisban vagyunk. A cégbíróságra beadásra került a törlési 
         kérelem. A NAV-nál túlfizetés mutatkozik, az önkormányzat visszakapja, ezzel csökken a 
         fennálló tartozás. Vannak még engedményezett követelések, a peres ügyből is folyamatosan 
         érkezik az önkormányzat számlájára a kártérítés. A fennálló víztartozások végrehajtását el- 
         indították egy ügyvédi irodán keresztül, az önkormányzat bankszámlájára érkezik a behaj- 
         tott összeg. 
 
   4./  Magda Lászlóné iskolaigazgató a közeljövőre gondolva, kéri az iskolapark állapotára 
         való tekintettel átgondolni milyen rendezvényt visznek be az iskolakertbe. A legutóbbi 
         rendezvény alkalmával is több rongálás történt, a rendezvények tönkreteszik a környe- 
         zetet. A kivágott fák pótlására sort kellene keríteni, szakember segítségével. A kaput 
         szeretnék lecserélni, a környezethez illő kaput terveznek az erdészettel karöltve, Már- 
         ton Tivadar segítségével. A bitumenpályánál támfal építésére lenne szükség. 
 
Halasi Anita polgármester válaszában elmondja, a pályánál támfal építését önerőből nem tudjuk 
megvalósítani, pályázat útján lehetne megoldani a problémát. Kertész bevonására az egyeztetések 
folyamatban vannak, természetesen nem ingyen vállalja, a költségvetésbe nincs tervezve, de 
megoldják. Szeretnék pályázat útján megvalósítani a terület körbekerítését is. 
 
   5./  Povorai Józsefné az ülésen megjelent érdeklődő elmondja,  a telepi részen gondot 
         okoz az alacsony víznyomás. Hogyan lehetne ezt a problémát megoldani? 
 
Sári István képviselő tájékoztatásul elmondja, a problémát az okozza, hogy a rendszer kézi 
kapcsolással működik, mivel a jelzőrendszer meghibásodott, jelenleg 12 hibapontot jeleztek. A 
javítás költsége 1 millió Ft. Árajánlatot kértünk a cégtől egy modernebb, vezeték nélküli 
kapcsolat kiépítésének költségére, erre várunk. Keressük a legoptimálisabb megoldást. 
 

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

 
                                                                        Kmf. 

                         
 
                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                polgármester 


