TÁPIÓSÁG
Képviselő-testületének
2007. március 8-án, 18 órakor
megtartott soron kívüli ülésének
jegyzőkönyve

23/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
24/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
25/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
Pályázatok bontására a testület nem rendel
el zárt ülést
26/2007. sz. Képviselő-testületi határozat:
FINESZ 2004. BT megbízása közoktatási
intézmények feladatfinanszírozási elemz.
4/2007./III.9./ sz. önkormányzati rendelet:
Az önkormányzati lakások béréről

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság község Képviselő-testületének 2007. március 8-án, 18 órakor megtartott soron kívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Balaskó György, Dávid Kornélia Anikó,
Hegedűs György, Kun Szilárd, Laczkó József,
Szántai Linda és Tóth György képviselők.
Igazoltan van távol:
Bartucz Attila alpolgármester.
Igazolatlanul van távol:
Kiss Zoltán képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak: Jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 20 fő érdeklődő volt.
Dr. Samu János polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket, az
érdeklődőket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 9 fő képviselő
közül 7 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Dávid Kornélia Anikó és
Hegedűs György képviselőket.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
23/2007./III.8./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Dávid
Kornélia Anikó és Hegedűs György képviselőket elfogadta.

A polgármester elmondja, a soron kívüli ülés összehívására azért került sor, mert a képviselők
kezdeményezték. A továbbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N A P I R E N D:
1./ Kommunális szilárd hulladék elszállítására, falugondnoki
feladatok ellátására kiírt pályázatok borítékbontása
2./ Intézmények átvilágítása
3./ Egyebek
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
24/2007./III.8./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait
elfogadta.

1. N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Kommunális szilárd hulladék elszállítására, falugondnoki feladatok ellátására kiírt
pályázatok bontása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy a Képviselő-testület pályázatot
írt ki a szilárd hulladék elszállítására és a falugondnoki feladatok ellátására.
A pályázatok beadási határideje 2007. február 26-a, 12 óra volt. A pályázati
kiírásban a borítékbontásra 2007. március 17-e volt megjelölve. Képviselői
kezdeményezésre a mai napon kerülnek a pályázatok bontásra. Mindkét pályázó jelen van az ülésen. A Képviselő-testületnek el kell dönteni, hogy a pályázatok bontása zárt ülésen vagy nyilvános ülésen történik.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
25/2007./III.8./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a szilárd hulladék elszállítására és
a falugondnoki feladatok ellátására kiírt pályázatok
bontására nem rendel el zárt ülést.

Pap Anikó jegyző elmondja, a beadási határidőre két pályázatot nyújtottak be, Béres
Károlyné és Maczó Sándor adta be ajánlatát zárt borítékban. Felbontja először Béres Károlyné
pályázatát, majd Maczó Sándor pályázatát és ismerteti azokat. A pályázatok a jegyzőkönyv
mellé csatolva. Mindkét pályázó adott be ajánlatot mind a szilárd hulladék elszállítására, mind
a falugondnoki feladatok ellátására.
Laczkó József képviselő megkérdezi a pályázókat, hogy külön-külön vállalják-e a feladatok
ellátását.
Mindkét pályázó inkább egyben szeretné vállalni a feladatokat.
Dr. Samu János polgármester megköszöni a pályázatokat, majd elmondja, a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság ülésén megtárgyalja azokat és a következő testületi ülésen kerül sor az
eredményhirdetésre. A feladatokat 2007. március 31-ig a jelenlegi vállalkozó látja el, április 1től indul a nyertes pályázó.

2./ N A P I R E N D TÁRGYALÁSA
Tárgy: Intézmények átvilágítása.
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Előadó: Dr. Samu János polgármester elmondja, az Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság ülésén részletesen foglalkozott a közoktatási intézmények feladatfinanszírozásával. Az ülésen jelen volt a FINESZ 2004. BT megbízottja,
Bodor Ferenc, aki tájékoztatást adott a rendszerről. Kéri a Bizottság elnökét
ismertesse azt a testülettel.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
tájékoztatásul elmondja, a Bizottság ülésén egyhangúlag elfogadta és javasolja a testületnek az
óvoda, a konyha és az iskola átvilágítását a gazdaságosság miatt. A vizsgálat kiterjed az
intézmények feladatellátására, a létszámra, a szakképesítésre. Javasolják megbízást adni az
intézmények ellenőrzésére.
Balaskó György képviselő elmondja, a szerződés tervezet részletes, javasolja határidőnek
március 28-at megadni.
Pap Anikó jegyző ismerteti, az előzetes tájékoztatás alapján a vizsgálat kb. hat hetet vesz
igénybe, de két hónapot lehet számolni. A feladatfinanszírozási rendszerről a részletes írásos
tájékoztatást a képviselők megkapták.
Dr. Samu János polgármester javasolná a május végi testületi ülésre elkészíteni a vizsgálatot.
Dönteni kell, hogy a munkavégzésért a 300 eFt-os díjazást elfogadjuk-e.
Balaskó György képviselő elmondja, úgy gondolják 5 képviselő három havi tiszteletdíját
felajánlják erre a célra. A határidőnek az áprilisi testületi ülést, április 26-ot jelöljük meg.
Ku Szilárd képviselő ismerteti, hogy 8 képviselő két havi tiszteletdíját felajánlja a
munkavégzés díjára.
Dr. Samu János polgármester véleménye, hogy a képviselők tiszteletdíjukat inkább karitatív
támogatásra ajánlják fel, amennyiben a költségvetés végrehajtását a 300 eFt nem zavarja. Az
átvilágítás ezt a tanévet nem érinti, ez már így megy ki, az eredménynek a következő tanév
indításakor van jelentősége. Javasolja a FINESZ BT megbízását az intézmények
feladatfinanszírozási elemzésének elvégzésével.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
26/2007./III.8./ sz. Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza a FINESZ 2004. BT-t
a közoktatási intézmények feladatfinanszírozási elemzésével.
Határidő: végső határidő: 2007. április 26.
Felelős: polgármester.

3./ E GY E B E K
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1./ Pap Anikó jegyző elmondja, a decemberi ülésen tájékoztatta a testületet, hogy
az önkormányzat 2007-2010. évre szóló gazdasági prgramját kötelező elkészíteni,
ennek határideje április 1. Tehát a március végi testületi ülésen el kell fogadni, kéri
ehhez az egyeztetést, javaslatokat.
2./ Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, március 3-án szombaton állatkínzás bejelentése miatt helyszíneltek a településen a polgármester Úrral, a körzeti megbízottal és
az állatorvossal. A tulajdonos ellen a büntető eljárás megindult. Az eset a lakosság figyelmeztetésére szolgáljon, az állattartás szabályainak betartására hívja fel a figyelmet.
3./ Pap Anikó jegyző elmondja, az előzőekben már tájékoztattuk a testületet, hogy a
Gyermekétkeztetési Alapítványnál pályáztunk a „Mindenki ebédel” programra,
ahol 15 rászoruló gyermeket tudunk hétvégén és a szünetekben hideg élelmiszerrel
támogatni. Az első szállítmány megérkezett, a csomagok kiosztásra kerültek.
Köszöni Kun Lászlóné segítségét.
4./ Pap Anikó jegyző tájékoztatja a testületet, hogy március 4-én sikeresen lebonyolódott
a területi kisebbségi választás, köszöni a választási bizottság részvételét.
5./ Pap Anikó jegyző a továbbiakban elmondja, a költségvetés készítésekor a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság ülésén felvetődött, hogy az önkormányzati lakások bérét a háromszorosára emeljük. Erről rendeletet kell alkotnunk, ami április 1-től lépne hatályba.
Dr. Samu János polgármester javasolja az önkormányzati lakások béréről a rendelet
megalkotását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, az
önkormányzati lakások béréről szóló 7/2007./III.9./ önkormányzati rendeletét megalkotta.
4/2007./III.9./ sz. önkormányzati rendelet:
Az önkormányzati lakások béréről szóló rendelet
szövegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

6./ Dávid Kornélia Anikó képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
elmondja, szeretné a Bizottságot március 12-én, 16 órára összehívni, ahol egy határozat
módosítását kívánja előterjeszteni.

7./ Háner János az ülésen megjelent érdeklődő elmondja, a lakosság értesítést kapott, hogy
az önkormányzat elővásárlási jogot kíván bejegyeztetni az ingatlanokra. Ez az intézkedés közfelháborodást váltott ki, kérik a Képviselő-testület vizsgálja ezt a döntést felül.
A jelenlegi döntés korlátozást jelent az ingatlan tulajdonosára nézve, az elővásárlási
joggal kapcsolatban többféle magyarázatot kapott, szeretnének egységes tájékoztatást
kapni.
A továbbiakban elmondja, szükség lenne a lakosság felhívására a közbiztonsággal kapcsolatban.
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Dr. Samu János polgármester elmondja, a testületi üléseken a körzeti megbízott rendszeresen
beszámol a közbiztonság helyzetéről. A lakosság figyelmeztetése megoldható a
közbiztonsággal kapcsolatban. Az elővásárlási jog bejegyzéséről elmondja, a
településrendezési tervet a Képviselő-testület két éve fogadta el. Az ófalusi részre, az ófalu
jelleg megőrzésére és az építési mód szabályozása miatt kívánjuk az elővásárlási jogot
érvényesíteni. Terveink között szerepel, a támogatási lehetőségek függvényében pihenőpark
létrehozása, a káposztás kertek helyén, a jelenlegi áldatlan állapot megszüntetésére.
Pap Anikó jegyző elmondja, törvény rendelkezik az elővásárlási jogról. Az ingatlan
tulajdonosának ez terhet nem jelent, semmiféle kötelezettséggel nem jár. Az elővásárlási jog
bejegyzéséről a földhivatal fogja a határozatokat kiküldeni.
Dr. Samu János polgármester ismerteti, hogy a következő testületi ülésre az előzőekben
meghatározottak szerint, 2007. március 29-én, 17 órakor kerül sor, a meghatározott napirendi
pontokkal.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 19 órakor bezárta.

Kmf.

P a p Anikó
jegyző

Dr. S a m u János
polgármester

Dávid Kornélia Anikó
Hegedűs György
jegyzőkönyv hitelesítők
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