Tápióság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2010. augusztus 26-án, 17.30 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

103/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
104/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
8/2010.(VIII.27.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről
szóló 1/2010.(II.16.) sz. rendelet módosítása
105/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
szóló beszámoló elfogadása
106/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Megvalósítási terv elkészítésétől eltekintés
107/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT óvodai intézmények Helyi Nevelési
Programjának elfogadása
108/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT SZMSZ módosításainak elfogadása
109/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Házirend módosításainak elfogadása
110/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Pedagógiai Program módos. elfogadása

111/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT pedagógus álláshely változása
112/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Általános iskola órakeret elfog. megerősítése
113/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
2,5 éves gyermekek óvodai felvétele
114/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Juhász Ildikó óvónő teljes állású foglalkoztatása
115/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Szüreti felvonulás költségének biztosítása
116/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Önkormányzat pénzügyi helyzetének közzététele
117/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlak.
118/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Irattár polcrendszerére 100 eFt biztosítása
119/2010. sz. képviselő-testületi-határozat:
Tápióság névhasználat eng. Dávid Kornélia A.
120/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Papp K. u. 56. ingatlan elektromos hálózat bőv.
121/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Vadvirág Nyugdíjas Klub támogatása
122/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Következő ülés összehívása
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Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-án,
17.30 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Dr. Samu János polgármester,
Balaskó György,
Berényi Tamás,
Dávid Kornélia Anikó,
Erdélyi Sándor,
Hegedűs György,
Kun Szilárd és
Szántai Linda képviselők.
Igazoltan van távol: Bartucz Attila alpolgármester.
Igazolatlanul van távol: Laczkó József képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 2 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 Kun Szilárd és Szántai Linda
képviselőket.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
103/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Kun
Szilárd és Szántai Linda képviselőket elfogadta.
Dr. Samu János polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./
2./
3./
4./

2010. évi költségvetési rendelet módosítása
Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Oktatási intézmények felkészülése a tanévkezdésre
Egyebek

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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104/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2010. évi költségvetési rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Samu János polgármester ismerteti, a Pénzügyi Bizottság kedden nem
tudta az anyagot megtárgyalni, most öt órakor üléseztek, elfogadásra javasolják
a testületnek.
Balaskó György képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság elfogadásra
javasolja a költségvetési rendelet módosítását és az első féléves beszámolót.
Dr. Samu János polgármester megkérdezi kinek van kérdése, véleménye a napirenddel
kapcsolatban, amennyiben nincs, elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
a 8/2010.(VIII.27.) sz. rendeletét, az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010.(II.16.) sz. önkormányati rendelet módosításáról megalkotta.
8/2010.(VIII.27.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010.(II.16.) sz. rendelet módosításáról szóló rendeletet a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Dr. Samu János polgármester megkérdezi, a napirendi ponttal kapcsolatos
írásos előterjesztéshez kinek van hozzászólása.
Dr. Kovács Dénes aljegyző szeretné tájékoztatni a testületet, hogy az államháztartási törvény
előírása szerint a költségvetéshez megvalósítási tervet kell készíteni, az önkormányzatokra
vonatkozóan ettől a 2010-2011-es évre eltekintenek. A testületnek dönteni kell, hogy
eltekintenek 2010. évre a megvalósítási terv készítésétől.
Dr. Samu János polgármester javasolja elfogadni a 2010. évi költségvetés I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót és döntést hozni a megvalósítási tervvel kapcsolatban.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
105/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetés I. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót a 3. sz. melléklet szerint
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
106/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a megvalósítási terv elkészítésétől 2010. évre eltekint.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Oktatási intézmények felkészülése a tanévkezdésre.
Előadó: Kiss Erika KITT igazgató tájékoztatja a testületet, hogy a törvényi előírások
szerint az óvodai nevelési programot módosítani kellett, ez megtörtént. A szülőkkel megismertették, a nevelőtestület megtárgyalta, szakértő véleményezte.
A szakértő a KITT intézmény óvodai tagintézményeinek módosított Helyi
Nevelési Programját fenntartói jóváhagyásra javasolja. A felülvizsgált nevelési programot a 2010/2011-es óvodai nevelési évben kell először alkalmazni.
A Kormány júliusi döntése értelmében kisebb módosítások szükségesek az
alapprogramba, szövegrészek módosulnak, ezek korrekciójára szeptember
elsejéig sor kerül, ez szakértői véleményezést nem igényel.
A 2009. évben végzett belső tanügyigazgatási ellenőzés szakértői jelentésében
foglaltakat a testület megismerte, a jelzett hiányosságok pótlásra kerültek.
Ismerteti az SZMSZ-ben történt változtatásokat, ezt is jóvá kell hagyni a
Képviselő-testületnek. A változtatásokat ismertették, a nevelőtestület megtárgyalta, elfogadta. A továbbiakban ismerteti, a Házirendben kiemelésre
került, hogy a fegyelmi eljárás melyik mellékletben szerepel, ennek módosítása nem szükséges. A névhasználatnál a szükséges korrekciót elvégezték,
ez a tápiószentmártoni óvodákat érinti. A Pedagógiai Program változásai elsősorban szerkezeti változások. A szülői munkaközésség, diákönkormányzat,
nevelőtestület megismerte, a módosításokat elfogadta. Kéri a Képviselő-testület fogadja el az óvodai tagintézmények módosított Helyi Nevelési Programját, a KITT SZMSZ-ének, Házirendjének és Pedagógiai Programjának
módosításait.
Dr. Samu János polgármester javasolja az előterjesztés szerint a szükséges határozatok
meghozatalát.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
107/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton
Óvodája és Általános Iskolája többcélú Intézmény
óvodai intézményeinek módosított Helyi Nevelési
Programját elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
108/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton
Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításait elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
109/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton
Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény
Házirendjének módosításait elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
110/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton
Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény
Pedagógiai Program módosításait elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Kiss Erika igazgató elmondja, a KITT-el kapcsolatban szükséges még egy döntést hozni. A
Kubinyi Ágoston Általános Iskola tagintézményben a 2010/2011-es tanévtől, augusztus 16-től
1 fő testnevelés szakos pedagógust alkalmaznak a testnevelés-úszásoktatás, gyógytestnevelés
feladatok ellátására. Ezzel a 33 fő pedagógus álláshelyek száma 34 főre változik. Tápióság
Önkormányzatának, mint gesztornak az álláshelyet jóvá kell hagyni. A foglalkoztatásra kerülő
pedagógus személyi juttatásait és a mukaadót terhelő járulékok összegét Tápiószentmárton
Önkormányzata biztosítja.
Dr. Samu János polgármester javasolja a döntést meghozni.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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111/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint gesztor a KITT Kubinyi Ágoston Általános Iskola
tagintézményben a 2010/2011-es tanévtől, 2010. augusztus
16-tól engedélyezi 1 fő testnevelés szakos pedagógus alkalmazását a pedagógiai programban meghatározott testnevelés-úszásoktatás, gyógytestnevelés feladatok ellátására.
Ezzel a döntéssel a 42/2010.(III.25.) sz. képviselő-testületi
határozattal engedélyezett 33 fő pedagógus álláshelyek
száma 34 főre változik.
Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete az új álláshelyen foglalkoztatásra
kerülő pedagógus személyi juttatásait és a munkaadót
terhelő járulékok összegét a gesztor önkormányzatnak
biztosítja.
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint gesztor az intézmény költségvetését a fentieknek
megfelelően módosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, az előző tanévre 350 órát szavazott meg a
testület, az órakedvezményekkel rájön még 23 óra, amit a testület kifizet.
Kiss Erika KITT igazgató nem tudja, hogy jutott oda az információ. Szeptembertől korrigálva
lesz, az órakedvezmény nem megfelelő helyen lett feltüntetve. A szakértő szerint egyik
iskolában sincs a megengedettnél nagyobb óraszám.
Dávid Kornélia Anikó képviselő úgy gondolja, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
elnökeként kötelessége elkérni a tantárgyfelosztást.
Tóth Gábor tagintézmény vezető elmondja, a júniusi ülésen döntés született az iskola heti
órakeretének meghatározásában, a kötelező osztályfőnöki adminisztrációs munkák miatt ez
360 óra lett.
A törvény ad egy órát ezekre az adminisztrációs munkákra, a fenntartó akkor jár jobban, ha
ezt a 10 órát órakedvezményként tünteti fel, nem ellátott óraként. A szakértő jó ötletnek
tatotta, ezért kére a plusz tíz órát.
Kiss Erika KITT igazgató elmondja, 21 óra a kötelező, az osztályfőnöki adminisztrációs
munkák ellátásával 22, nem lesz túlóra. Tíz osztályfőnököt érint, nem a megfelelő sorba van
írva, a végeredményen semmit sem változtat.
Kun Szilárd képviselő elmondja, az Oktatási Bizottság nem tudta az anyagot tárgyalni. Azt
szeretné kérdezni, a kémia, gyógypedagógia óraadók maradnak-e akik eddig voltak. Az írásos
anyagból nem látja az osztályfőnököket, elmondta a Bizottság ülésén, hogy jelezzék az
intézményvezető felé, hogy ez kerüljön be az anyagba.
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Tóth Gábor tagintézmény vezető elmondja, júniusban határozott a testület, a létszámadatok
változását kérték. A beszámolóhoz képest plusz két fővel számolhatunk, egy tanuló érkezett a
4. osztályba és egy a 7. osztályba. A rajz óraadó személyében van változás, Nagykátáról fog
járni heti két órában a 7. és 8. osztályba.
Dávid Kornélia Anikó képviselő véleménye szerint a társulásra nagy szükség volt, ez teszi
lehetővé a bontott osztályokat.
Kun Szilárd képviselő arról érdeklődik, hogy az osztálybontás a 8. osztályban megmarad-e.
Kiss Erika KITT igazgató elmondja, maradhat, a társulás miatt jók vagyunk.
Dr. Samu János polgármester javasolja a júniusi döntésünk megerősítését a változások
ismeretében. Az iskola órakerete a 2010/2011-es tanévre heti 360 órában kerül
meghatározásra, a pedagógus létszám 16 fő, az osztályok száma 10.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
112/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a változások ismeretében a 83/
2010.(VI.24.) sz.határozatát megerősíti, mely szerint
a Dr. Papp Károly Általános Iskola órakerete a 2010/
2011-es tanévre heti 360 óra, a pedagógus létszám 16
fő, az osztályok száma 10.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető elmonda, utána nézett a 2,5 évesek felvételével
kapcsolatosan a dologi kiadások az intézmény saját költségvetéséből kifinanszírozható, az
ÁNTSZ nem szab nagy határt. A gondozónő foglalkoztatása 6 órában elég lenne, a bér +
járulékai éves szinten 1.085 eFt, ebben benne van a cafetéria is. A 2,5 éves gyermekeknek az
állam nem biztosít normatívát, saját forrásból kellene fedezni, csak a 3. életévét betöltött után
van finanszírozás.
Dr. Samu János polgármester javasolja, amíg nem tisztázódnak a dolgok vegyük le
napirendről a kérdést a 2010-es költségvetési évben.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, ha a gyermek a 2,5 évet betölti és van hely, el kell
helyezni, 9 gyermekről van szó. El kell gondolkodni megéri-e ez nekünk, igényként fog
felmerülni. Nem csak erről az évről van szó, a törvény lehetőséget biztosít, elő kell készíteni.
Kun Szilárd képviselő köszöni, hogy elmondta, el kell helyezni, a törvényalkotó nem tette
hozzá miből, ez az összes önkormányzatnak gond. Javasolja vegyük le a napirendről,
költségvetést érint.
Dávid Kornélia Anikó képviselő szerint, a szülőknek el kell mondani, hogy nincs rá
normatíva, a törvény folyamatban van, alakul majd a dolog.
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Erdélyi Sándor képviselő elmondja, nehezen elképzelhető, megjelenik ez a korcsoport,
melynek ellátása sokkal drágább, nem emelik a normatívát, hanem egyáltalán nincs.
Elképzelhető, hogy hamar kiigazítják ezt a dolgot.
Kiss Erika KITT igazgató úgy tudja, ha a gyermek a beíratkozástól számított 6 hónapon belül
betölti a 3. évet, fel kell venni ha szobatiszták.
Dr. Samu János poglármester javasolja a kérdést levenni a napirendről, az Oktatási Bizottság
a Pénzügyi Bizottsággal együtt kísérje figyelemmel a törvény alakulását.
Kun Szilárd képviselőnek kiegészítése, a Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg a dolog
költségvonzatát, ha van fedezet támogassuk.
Bekech József a Pénzügyi Bizottság tagja elmondja, számolni kell mennyibe kerül az
étkeztetés, pelenka, nem azt mondja, hogy ne támogassuk. A Pénzügyi Bizottság nézze meg,
készítsen táblázatos kimutatást gyerekre lebontva a költségekről.
Hegedűs György képviselő véleménye szerint, meg kellene nézni az óvoda – bölcsöde
átminősítés mennyibe kerülne, lehetne pályázni.
Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető úgy gondolja, ez nem megoldás, öt fő két évet
betöltött gyermekről van szó.
Balaskó György képviselő elmondja, a költségvetés júniusi teljesítése szerint van tartalék,
erre a dologra lenne pénz, kell, hogy jusson rá. A részletek ismeretében lehet konkrétan
tárgyalni.
Dr. Samu János polgármester javasolja az Oktatási Bizottság a Pénzügyi Bizottsággal, az
óvodavezetővel vizsgálja meg a létszámok alakulását, költségvetési vonzatát. Foglalkozzanak
a kérdéssel és alapos előkészítés után terjesszék a testület elé.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:

113/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2,5 éves gyermekek óvodai felvételével kapcsolatban megbízza az Oktatási, Kulturális
és Sport Bizottságot, valamint a Pénzügyi Bizottságot,
hogy az óvodavezetővel vizsgálják meg a létszámok
alakulását, költségvetési vonzatát. Előkészítés után az
ügyet terjesszék a Képviselő-testület elé.
Határidő: következő testületi ülés.
Felelős: Oktatási, Pénzügyi Bizottság elnöke,
Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető.
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Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető a továbbiakban elmondja, Juhász Ildikó óvónő,
gyógytestnevelő végzi az óvoda mellett az iskolában is az SNI-s gyermekek
mozgásfejlesztését. Négy órában foglalkoztatják, szeretné ha 8 órás lenne.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
tájékoztatásul elmondja, a Bizottság megszavazta a 8 órás folglalkoztatást, javasolják a
testületnek is.
Kiss Erika KITT igazgató szeretné ezzel kapcsolatban elmondani, Juhász Ildikó eddig fél
állású óvónő volt, a másik fél állásban az óvodai és iskolai gyógytestnevelést ellátja. Szerinte
fél állást nem fog kitenni a gyógytestnevelés, meg kell nézni hány %-ban van az iskolában.
Megosztott munkakör lehet, a besorolási bérét megkapja, a feladatokat meghatározzák. A
részleteket ki kell dolgozni, a teljes álláson belül hány órát tesz ki a gyógytestnevelés, a többi
az óvónői feladatok. A teljes állású foglalkoztatáshoz többletköltséget nem akarnak.
Hegedűs György képviselő javasolja 6 órában foglalkoztatni az óvónőt.
Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető elmondja, a félállással Juhász Ildikó 16 órát dolgozik
egy héten, a két óvónő között nincs átfedés. A hosszabb munkaidőt azért kérték, hogy délelőtt
is tudjon a gyermekekkel foglalkozni.
Dr. Samu János polgármester javasolja Juhász Ildikó teljes munkaidős foglalkoztatását
fogadja el a testület, 2010. szeptember 1-től.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül,
emeléssel az alábbi határozatot hozta:

1 tartózkodással, kézfel-

114/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul Juhász Ildikó óvónő,
gyógytestnevelő teljes állású foglalkoztatásához 2010.
szeptember 1-től. A foglalkoztatás miatt az Önkormányzatot plusz költség nem terheli.
Határidő: szeptember 1.
Felelős: KITT igazgató.

Dávid Kornélia Anikó képviselő gratulál a tápiósági óvodának, a Zöld óvoda pályázaton
1.200 eFt-ot nyertek.
4. EGYEBEK
1./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, Szabó Beáta közművelődés szervező kérését, a
falunapi nem tervezett, 27.000.-Ft plusz bevételt szeretnék a szeptember 18-i szüreti felvonulásra felhasználni. A falunap a tervezett 150 eFt költség helyett 98 eFt-ba került,
ennek maradványát is szeretnék felhasználni.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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115/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésében az évi rendezvényekre rendelkezésre álló keretből, a szüreti felvonulásra tervezett
150 eFt mellé, a falunapról megmaradt 52 eFt és a
27 eFt nem tervezett bevétel felhasználását engedélyezi
a szeptember 18-i szüreti felvonulásra.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2./ Dr. Samu János polgármester elmondja, a Képviselő-testület korábbi döntése szerint
az augusztus 20-i tüzijáték 200 eFt-os költségét felajánlották az árvízkárosultaknak.
Az ügyben több megyei önkormányzattal felvették a kapcsolatot, Kun Szilárd tárgyalt
az ügyben. Végül egy jászárokszállási nyugdíjas házaspár kapta a felajánlott összeget,
mely augusztus 17-én került átadásra, Kun Szilárd és Hegedűs György képviselők által.
Kun Szilárd képviselő elmondja, személyesen adták át az árvízkárosult házaspárnak a
támogatást, akik ezen kívül semmiféle támogatásban nem részesültek. Ígéretet kaptak a vis
maior alapból támogatásra, tájékoztatásuk szerint az önkormányzat öt főnek adott 10 eFt-ot.
Nagyon örültek a támogatásunknak, hihetetlennek tűnt számukra. Nagyon jó helyre került a
pénz, megnézték a házukat milyen állapotban van. A szakértő 2 millió Ft-os kárt állapított
meg. Ezúton tolmácsolja Kovács Béla és neje kérését, akik kérik a testületi ülésen
megköszönni a Képviselő-testületnek és a falu lakosságának a részükre nyújtott támogatást.
3./ Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a választás előtt az
önkormányzat féléves mérlegét, bevételeit, kiadásait és vagyoni helyzetéről szóló
kimutatást közzé kell tenni. Bízzuk meg az aljegyzőt, hogy az önkormányzat 2010.
június 30-i pénzügyi helyzetét tegye közzé a honlapon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
116/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza az aljegyzőt, hogy az
Önkormányzat 2010. június 30-i pénzügyi helyzetét
tegye közzé a település honlapján.
Határidő: azonnal.
Felelős: Dr. Kovács Dénes aljegyző.

4./ Dr. Samu János polgármester elmondja, a 2010. október 3-i választás ellátmánya a
gazdálkodás szerint 60 eFt lenne, javasolja elfogadásra.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az előzetes információk szerint sok jeleölt lesz, a
bizottságokba delegálhatnak.
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Kun Szilárd képviselő véleménye szerint pontos adatok szeptember 6-án már lesznek, nem
tudjuk a delegáltakat, a szeptemberi ülésen tudonk dönteni róla.
Dr. Samu János polgármester javasolja, a pontos adatok ismeretében a szeptemberi ülésen
döntsünk a választási ellátmány ügyében.
5./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, az előző évek során mindig csatlakoztunk a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat rendszerhez. Javasolja
most is a csatlakozást.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
117/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
Határidő: csatlakozásra szeptember 30.
Felelős: polgármester.

6./ Dr. Samu János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az iratár felújítása folyamatban van, a Kft. alvállalkozói jó munkát végeznek. A meglévő polcrendszer nem
használható, kéri a testületet az irattár polcrendszerére 100 eFt-ot biztosítsanak a
költségvetésből.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
118/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület 100 eFt-ot biztosít az irattár polcrendszerének beszerzésére a 2010. évi költségvetés
gazdálkodási tartaléka terhére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

7./ Dr. Samu János polgármester ismerteti, a „Tápióság” név használát kérelmezi a helyi
FIDESZ szervezet.
Kun Szilárd képviselő elmondja, Dávid Kornélia Anikó kéri az engedélyezést, mint
magánszemély. Internetes honlapot szeretnének üzemeltetni, a használni kívánt elnevezés:
www.fidesz-tapiosag.hu, az üzemeltető ifj. Dávid Pál. Több helyen működik ilyen, erre
kérnék a névhasználat engedélyezését. Helyi rendelet szabályozza a névhasználatot, kéri
szavazzanak róla.
Dr. Samu János polgármester szavazásra teszi fel a kérelmet.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
119/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület engedélyezi Dávid Kornélia Anikó
Dózsa Gy. u. 48. sz. lakosnak „Tápióság” névhasználatát internetes honlap üzemeltetéséhez, www. fidesztapiosag.hu elnevezéssel. A használatért felelős személy
ifj. Dávid Pál Dózsa Gy. u. 48. sz. lakos.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

8./ Dr. Samu János polgármester Szajcz Tibor, a Papp K. u. 56. sz. helyiség bérlőjének
kérelmét ismerteti a testülettel. Az ingatlan elektromos hálózatának teljesítmény
növelését szeretnék kérni, a 3 x 6 A áramerősséget 3 x 16 A-ra cseréni, mivel az elektromos berendezések miatt szükséges a nagyobb teljesítmény. A költséget a bérlő
állja.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
120/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-tesület engedélyezi Szajcz Tibornak az
általa bérelt, önkormányzati tulajdonban lévő Papp K.
u. 56. sz. ingatlan elektromos hálózat bővítését 3 x 6 A
teljesítményről 3 x 16 A áramerősségre. A bővítés
költsége bérlőt terheli.
Határidő: polgármester.
Felelős: azonnal.

9./ Dr. Samu János polgármester a Nyugdíjas Klub támogatási kérelmét ismerteti a
testülettel, öltözékek beszerzésére szeretnék fordítani a támogatást.
Szajcz Miklós a Nyugdíjas Klub elnöke elmondja egy főnek a ruházata 300 eFt-ba kerül, a
jelenlegi anyagi helyzetükből nem tudják ezt fedezni.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
121/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Vadvirág Nyugdíjas Klubnak
81 eFt támogatást biztosít a 2010. évi költségvetés
gazdálkodási tartaléka terhére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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10./ Dr. Kovács Dénes aljegyő elmondja, a kóbor kutyák létszámnövekedése problémát
okoz, gyepmesterrel van szerződésünk. Tapasztalat, nem sokat tud összeszedni nappal. Felmerült, más településen is van kiszállás a hajnali órákban ez 50 eFt + ÁFA,
vagy bármi más megoldás jó lenne.
Kun Szilárd képviselő elmondja, úgy tudja évre szóló szerződésünk van, ezt ki tudja
ellenőrizni. 2-3 kutya falkában jár a településen, előttük is van kb. fél éve egy fehér kutya.
Galambosi Zoltán érdeklődő ehhez kapcsolódóan elmondja, egyszer testületi ülésen volt szó
róla, hogy a chipet kötelezővé kell tenni.
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, kistérségi szinten olcsón megoldható lenne, a
kistérségnek már említette, hogy járjanak utána, egyébként 6-7 eFt is lehet. Támogatja a
chipelést, regisztrálni kell az állatorvosnak. Uniós szabály, 2012-től kötelező lesz a chip.
Kun Szilárd képviselő véleménye szerint a kutyaoltás 3.500.- Ft, ezt sem nagyon tudják
kifizetni. Ha a chip kötelező lesz azt érjük el, hogy több kóbor kutya lesz.
Dr. Samu János polgármester az 50 eFt + ÁFA hajnali kiszállást soknak találja.
11./ Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a Papp K. utca végén indul egy építkezés. A
vízmű gerinvezetékének vége a 108. szám előtt van, négy telket érint, 40 méter gerincvezetékről van szó. Ennek költsége 400 eFt + tűzcsap, összesen 550 eFt. A bekötés az igénylő saját költsége. A hozzájárulás 25 eFt ingatlanonként, ez 100 eFt.
Kun Szilárd képviselő elmondja, Tápiószentmártonban is belterület az üdülői rész, ahol nincs
főgerinc elviszik egy csővel, a saját költség ennyivel több. Utána kell nézni.
Dr. Samu János polgármester javasolja a Kft-t bízzuk meg, csináljanak költségvetést milyen
lehetőség van. A 25 eFt hozzájárulás 20 éve volt. Térjünk rá vissza a következő ülésen.
12./ Erdélyi Sándor képviselő elmondja, az égetést szabályozó rendeletünk és a zajrendelet honlapon, újságban megjelent. Szánjunk rá időt, hogy a két rendelet minden
postaládába belekerüljön.
13./ Kun Szilárd képviselő elmondja, az előző ülésen szabálytalan volt a szavazás. A
napirend a Helyi Választási Bizottság megválasztása volt. A szavazatszámláló
bizottságok megválasztása nem volt napirenden, nem volt írásos előterjesztés,
csak szóbeli. A Közigazgatási Hivatalt megkeresi az ügyben.
Balaskó György képviselő véleménye szerint, Kun Szilárd is megszavazta, ne kötözködjön
másokkal.
Erdélyi Sándor képviselő Kun Szilrádtól szeretné megkérdezni, tartalmilag van kifogása.
Kun Szilárd képviselő elmondja, a főjegyző külön felhívta a jegyzők figyelmét, hogy a
személyeket illetően egyeztessen a Képviselő-testülettel.
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Tavasszal megválasztottuk a bizottságokat, a kisebbségi szavazókörrel kellett volna
kiegészíteni, erről kellett volna dönteni. Az összeférhetetlenség akkor lesz, ha a jelölt
bejelentkezik. A kifüggesztést az eredeti tagokkal és a megválasztott kisebbségi szavazóköri
tagokkal kellett volna kitenni.
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, megtárgyalták, hogy Kun Szilárd nem ért egyet. A
Helyi Választási Iroda vezetője Soltiné dr. Pap Anikó, aki státuszban van, csak szabadságon.
Az oktatáson is Ő vett részt, amely azonban a testület hivatkozott ülését követően került
megtartásra.
Erdélyi Sándor képviselő furcsának tartja, hogy Kun Szilárd nem tiltakozott, részt vett a
szavazásban, belemegyünk egy hibába, maga is megerősíti és egy idő után előáll. Miért nem
kért írásos előterjesztést.
Kun Szilárd képviselő elmondja, a jegyzőnek kell a jogszerűséget biztosítani. Úgy ítélte meg,
hogy nem törvényszerűen jártak el, utána nézett, utólag tudta meg, elnézést kér. A napirendi
pontoknál fel kellett volna venni. Az nem tetszett miért nem lett egyeztetve, nem érti miért
kapkodtak.
Balaskó György képviselő véleménye szerint le kellett volna jegyzetelni és akkor ott van
írásban.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a jegyzői értekezleten arról volt szó az egyeztetéssel
kapcsolatban, nem vagyunk kötelesek megkérdezni. A választásról szóló törvény kimondja, a
választási bizottság, szavazatszámláló bizottságok személyére a választási iroda vezetője, a
jegyző tesz javaslatot. A Képviselő-testület vagy elfogadja, vagy nem. Lehetőség van más
személyre, a jegyzőnek is el kell fogadni, tehát a jegyző kizárólagos jogköre. Mindenkit
megkérdeztek a bizottság munkájában részt tudnak-e venni. Hibát követtek el, hogy egy főt
összeférhetetlenség miatt kivettek, ha a képviselő bejelentkezik, akkor lehet kivenni. A
választási füzetek tájékoztatása szerint felül kell vizsgálni a szavazatszámláló bizottságokat,
póttagokat lehet bevonni. Választási Bizottságunk nem volt, a kisebbségi választás kitűzése
miatt kellett a bizottságot megválasztani. A tagok felvételének határideje augusztus 22. volt.
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, a jegyző hatásköre előterjeszeni a szavazatszámláló
bizottságok tagjait. Várható összeférhetetlenség miatt került ki egy személy. Nem a pártokkal
kell egyeztetni, hanem a képviselőkkel.
14./ Dr. Samu János polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi pontjait:
2010. szeptember 23. 17 óra
Napirend:
1./ KITT Alapító Okiratának módosítása
2./ SÁG-ÉP Nonprofit Kft. tájékoztatója
3./ Egyebek
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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122/2010.(VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület következő ülését 2010. szeptember
23-án, 17 órára összehívja.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 19.30 órakor bezárta.
Kmf.

Dr. Kovács Dénes
aljegyző

Dr. Samu János
polgármester

Kun Szilárd
Szántai Linda
jegyzőkönyv hitelesítők
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