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KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉPVISELŐJE 

 
 

E l ő t e r j e s z t é s  
 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján 
 

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.12.19-i ülésére 
 
 
2. napirendi pont: Tájház megvalósításával kapcsolatos előkészületek II. 
Előterjesztő: Liptay Gábor képviselő 
Az előterjesztést tárgyalta: Nemzetiségi Bizottság 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A képviselő testület 2017 október 31-i ülésén ez az előterjesztés már szerepelt a sürgősségi 
napirendi pontok között. Mint több képviselőtársam jelezte félreérthetően döntöttek akkor 
ezen napirendi pontról, mivel nem a tartalmát ellenezték csak a sürgőség tényével nem 
értettek egyet. Most újra beadom az előterjesztésem az SZMSZ-ben meghatározottak szerint, 
hogy lehetőség legyen a normál napirendi pontok között tárgyalni. 
 
A kerepesi tájház kérdése évtizedek óta megjelenik a képviselő-testület napirendi pontjai 
között. Ezzel szemben tájház ügyében nincs egyetértés sem a helyszín, sem a megvalósítás 
módja (régi vagy új épület) ügyben. Kerepes város mindegyik szomszéd települése már 
megnyugtatóan rendezte ezt a helyzetet, Kistarcsa például ez év szeptemberében nyert 500 
millió forintot egy könyvtár és múzeum megépítésére.   
 
A Nemzetiségi Bizottság 2017 augusztusi ülésén tárgyalta a tájház megvalósításának ügyét 
majd szeptemberben a Nemzetiségi fórum rendezvényén konkrétumokat is megfogalmazott 
ezzel kapcsolatban. A nemzetiségi önkormányzatok képviselői kijelentették, hogy a tájház 
kérdését fontosnak tartják, ezért az éves központi költségvetésből juttatott támogatásokból 
lehetőségeikhez képest hozzájárulnának a megvalósítás költségeihez. Egy erre a célra 
létrehozott banki gyűjtőszámla szolgáltatna alapot melyen a nemzetiségi önkormányzatok, 
települési önkormányzat és magánemberek adományait lehet gyűjteni.  
 
 

…/2015.(…) Kt. határozati javaslat: 
 
Kerepes Város Nemzetiségi Bizottsága támogatja az a javaslatot, 
miszerint az önkormányzat hozzon létre a számlavezető 
intézményénél egy banki alszámlát, melyre érkező utalások 
teljes egészében a Tájház megvalósítását szolgálják. 
 
 
Határidő: 2018.1.16.  
Felelős: Franka Pál Tibor polgármester 
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Kerepes, 2017. október 20. 
 

 
 

           Liptay Gábor 
képviselő 

 
 
Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek. 
 

 
Oláh János 

jegyző 
 
 


