Tápióság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2010. december 15-én, 18 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve
212/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
213/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
214/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Községi Könyvtár beszámolójának elfogadása
215/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Képviselő-testület 2011. évi munkatervének
elfogadása
12/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet:
Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről
és térítési díjakról
13/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet:
A vízdíjról
216/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Polgármesteri Hivatal irattár rendezése
217/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Klubház és Tornacsarnok beszámolójának elf.
218/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Klubház és Tornacsarnok 2011. évi munkatervének elfogadása
219/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Ügydöntő határozat testületi ülés folytatásáról
220/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Tornacsarnok és Klubház bérleti díjainak
meghatározása
221/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Klubház, Tornacsarnok SZMSZ elfogadása
222/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
2011. évi költségvetési koncepció elfogadása
223/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
Szándéknyilatkozat Komandó településsel
testvértelepülési kapcsolat kiépítésére
224/2010. sz. képviselő-testületi határozat:
ÖKOVÍZ Kft. szerződés hosszabbítása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én,
18 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Magdolna,
Béres Mária,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan van távol: Bugyi Sándor képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 3 fő érdeklődő volt.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az érdeklődőket, az ülést megnyitja.
Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 5 fő képviselő jelen van, így az
ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Hegedűs György és Tóth
Gábor képviselőket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
212/2010.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs
György és Tóth Gábor képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester a továbbiakban javasolja a meghívó szerinti 1. és 10. napirendi
pontok felcserélését a könyvtáros betegsége miatt. Továbbá javasolja a községi Klubház és
Tornacsarnok 2011. évi bérleti díjainak meghatározását az SZMSZ-el együtt tárgyalni, mivel a
bérleti díjak az SZMSZ mellékletét képezik. A napirendi pontok az alábbiak szerint
alakulnak:.
N a p i r e n d:
1./ Beszámoló a községi Könyvtár éves tevékenységéről
2./ Képviselő-testület 2011. évre vonatkozó éves munkatervének elfogadása
3./ Intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló
önkormányzati rendelet elfogadása
4./ Vízdíjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
5./ Irattár rendezésére érkezett ajánlatok megbeszélése
6./ Községi Klubház és Tornacsarnok beszámolója
7./ Községi Klubház és Tornacsarnok 2011. évi munkatervének elfogadása
8./ Községi Klubház és Tornacsarnok 2011. évi bérleti díjainak meghatározása,
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
9./ 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepció elfogadása
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10./ Egyebek
- Komandó erdélyi településsel testvértelepülési kapcsolat kiépítése
- ÖKOVÍZ Kft. szerződés hosszabbítása
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
213/2010.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a községi Könyvtár éves tevékenységéről.
Előadó: Kissné Schmutczer Katalin könyvtáros elmondja, az írásos anyaghoz nincs
szóbeli kiegészítése, amennyiben van kérdés szívesen válaszol.
Hegedűs György alpolgármester arról szeretne érdeklődni, hogy a felnőtt könyvtár mennyire
kihasznált.
Kissné Schmutczer Katalin könyvtáros elmondja, a felnőtt látogatók száma 90, ebből 28 a
nyugdíjas olvasó. A 14 éven aluliak száma 70 fő. Munkaideje 6 órás, ebből 4 órát a községi
könyvtárban, 2 órát az iskolai könyvtárban tölt. Munkajához tartozik a 18.000 kötet
állományvédelme, és a takarítás is. A könyvtár látogatottsága visszaesett, a nyitvatartás elég
rövid.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, probléma, hogy hideg van
a könyvtárban, ez a látogatottságot is befolyásolja, a könyvek állagának sem tesz jót.
Tóth Gábor képviselő elmondja, mint az iskola intézményvezetője sokat jár a könyvtárba. A
megszorítások miatt a könyvtári nyitvatartást levették, az iskolai könyvtári feladatokat is a
községi könyvtáros látja el. Jogszabály szerint az iskolai könyvtárt iskolapedagógus
működtetheti. Szeretné megkérdezni a könyvtárostól, hogy a 163 eFt-os állománygyarapítást
elegendőnek tartja-e.
Kissné Schmutczer Katalin könyvtáros siralmasnak tartja, hogy ennyi könyvet tud venni,
200 eFt az éves költségvetése könyvek beszerzésére. Az olvasólétszám le fog csökkenni, ha
nem lesznek új könyvek. Szeretne többet fordítani a beszerzésre, a szomszédos településeken
erre 5-600 eFt-ot biztosítanak. Évek óta nincs a könyvtárban napilap, folyóirat. Pályázni
próbál, de olyan könyveket adnak amire nincs igény.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a fűtés megoldható. Az iskolai könyvtár működtetésével
kapcsolatban nem volt eddig szó róla, hogy ez törvénytelen. A költségvetés készítésekor az
intézményeknek le kell adniuk igényeiket a Hivatal felé. Amennyiben nincs több hozzászólás,
javasolja a községi Könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
214/2010.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a községi Könyvtár éves tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Képviselő-testület 2011. évre vonatkozó éves munkatervének elfogadása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, az előző testület nem készített munkatervet,
nem kötelező. A következő évre elkészítettük a Képviselő-testület munkatervét,
ami havi bontásban leszabályozza az ülések napirendi pontjait, az aktuális ügyek
bekerülnek. A testületi ülések időpontjára maradjon a hónap utolsó szerdája, kivétel a februári ülés, 15-ig el kell fogadni a költségvetést. Vélemény, hozzászólás
van-e a napirenddel kapcsolatban?
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a munkatervet tájékoztatóként a lakosság számára is
hozzáférhetővé tesszük a hirdetőtáblán, honlapon, az intézményvezetőknek elküldjük.
Kun Szilárd polgármester javasolja a Képviselő-testület 2011. évi munkatervének
elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
215/2010.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkrományzat Képviselő-testülete a
testület 2011. évi Munkatervét (január 1-től december
31-ig) a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
Munkatervben elfogadott szempontokat érvényesítse
a testület 2011. évi működése során.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló önkormányzati
rendelet elfogadása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a napirendet a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság megtárgyalta, kéri az alelnököt ismertesse álláspontjukat.
Béres Mária képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnöke elmondja, 2011. január 1től a térítési díjak 10 %-kal emelkednek az óvodában és az iskolában és a kötelező étkezőknél.
A szociális étkeztetés díja nem változik. A Pénzügyi Bizottság a rendeletet elfogadásra
javasolja a testületnek.
Kun Szilárd polgármester elmondja, változás a tervezethez képest, hogy a szociális étkezést
igénybevevők díja maradna, nem emelnénk. Az élelmezésvezető véleményét kikértük, úgy
lettek a díjak megállapítva. Megkérdezi kinek van hozzászólása, véleménye.
Tóth Gábor képviselő arról szeretne érdeklődni, nem kivitelezhető az, hogy az intézményi
élelmezési nyersanyagköltséget emeljük, a térítési díjakat viszont nem.
Kun Szilárd polgármester elmondja, azért kell emelni, mert a színvonal nem lett volna
tartható ezen az áron. Amennyiben nincs több hozzászólás, javasolja a rendelet elfogadását.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló
12/2010.(XII.16.) sz. rendeletét megalkotta.
12/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet:
Az intézményi élelemezési nyersanyagköltségekről és
térítési díjakról szóló rendelet szövegét a 4. sz. melléklet
tartalmazza.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Vízdíjról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester kéri, a napirendi ponthoz dr. Kovács Dénes volt
ügyvezető tegyen kiegészítést, illetve a Pénzügyi Bizottság alelnöke ismertesse a Bizottság véleményét.
Dr. Kovács Dénes elmondja, a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület is több ízben
tárgyalta a vízdíjat, önköltségi számítást végeztek mennyibe kerül a kitermelés, 170,50 Ft/m3
nettó összeg jött ki. Javaslat, az önköltségi árat állapítsa meg a testület.
Béres Mária a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnöke ismerteti, a Bizottság javasolja
elfogadásra a testületnek a 170.- Ft/m3 + ÁFA vízdíjat elfogadni.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a vízdíjjal kapcsolatban nincs több hozzászólás,
javasolja a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel a vízdíjról szóló, 13/2010.(XII.16.) rendeletét megalkotta.
13/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet:
A vízdíjról szóló rendelet szövegét az 5. sz. melléklet
tartalmazza.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Irattár rendezésére érkezett ajánlatok megbeszélése.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, többször szóba került az irattár
rendezése, megbízást kapott ajánlatok beszerzésére. A Pénzügyi Bizottság
állásfoglalása, a 2011. évi költségvetésben bruttó 400 eFt-ot különítsenek el
ennek megvalósítására.
Kun Szilárd polgármester javasolja, a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szerint, az irattár
rendezésére bruttó 400 eFt-ot biztosítsunk a 2011. évi költségvetésben, a jegyző válassza ki a
megfelelő céget.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
216/2010.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal irattárának
rendezésére bruttó 400 eFt-ot biztosít az Önkormányzat
2011. évi költségvetésében.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a megfelelő
céget válassza ki és a szerződést kösse meg.
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Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: jegyző.
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Községi Klubház és Tornacsarnok beszámolója.
Előadó: Szabó Beáta művelődésszervező ismerteti beszámolóját a jegyzőkönyv mellé
csatolt írásos előterjesztés szerint.
Kun Szilárd polgármester elmondja, részletes beszámolót kaptunk a Klubház, Tornacsarnok
működéséről. Amennyiben nincs hozzászólás, javasolja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
217/2010.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a községi Klubház és Tornacsarnok
éves beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Községi Klubház és Tornacsarnok 2011. évi munkatervének elfogadása.
Előadó: Szabó Beáta művelődésszervező az írásos előterjesztés alapján.
Kun Szilárd polgármester a Tornacsarnok épületének állapotával kapcsolatban elmondja, a
csapadékvíz elvezetése nem volt megoldva, ez most elkészült. A statikusok szakvéleményt
adnak az épület állapotáról. Mindenképpen felújításra szorul, ezt pályázatból tudjuk
megoldani, úgy néz ki lesz rá lehetőség.
Tóth Gábor képviselő, mint tagintézmény vezető jól tudja, hogy nagyon sok probléma van az
épületen belül. Felhívná a Képviselő-testület figyelmét, ha a pályázat nem lesz pozitív, a
költségvetés készítésekor a legfontosabb feladatokat meg kell oldani. Gondol itt a tisztasági
meszelésre, parketta lakkozásra, beázások megoldására.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a nyári táborozás miatt a betervezett munkák
elmaradtak, az összeg a csapadékvíz elvezetésre került felhasználásra. A tavaszi szünetben a
tisztasági meszelést megoldják, az álmennyezet javítását és a parketta lakkozását is meg kell
oldani. Megkérdezi, a Községi Klubház és Tornacsarnok 2011. évi munkatervével
kapcsolatban van-e hozzászólás, amennyiben nincs, elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
218/2010.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a községi Klubház és Tornacsarnok
2011. évi munkatervét elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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8. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Községi Klubház és Tornacsarnok 2011. évi bérleti díjainak meghatározása,
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, minden intézménynek kell szervezeti
és működési szabályzat, a művelődésszervező elkészítette a klubházra és tornacsarnokra vonatkozóan. Az anyagot bizottsági ülésen megbeszélték.
Az SZMSZ a feladatok ellátását, nyitvatartási időt szabályozza. Két függeléke
van, a házirend és a bérleti díjak. A nyitvatartás mindkét intézmény esetében
hétfőtől péntekig 7.00 – 20.00 óra közötti, szombaton 9.00 – 15.00 óra, vasárnap pedig zárva tartanak. A bérleti díjak meghatározásához önköltségi ár számítás történt, ez a Tornacsarnoknál 2.019.- Ft/óra összegre jött ki, az igénybevételért 2.000.- Ft/órát fizettek. A tervezet szerint ez január 1-től 2.100.- Ft/óra
lenne, a galéria igénybevétele 1.000.- Ft/óra. A bizottság álláspontja, akik eddig, korábbi döntés szerint nem fizettek bérleti díjat, a továbbiakban se fizessenek. A bálok bérleti díja 20.000.- Ft/alkalom, a saját intézményeken kívül.
A vásárok bérleti díja 2.500.- Ft/óra, az értekezletek 2.100.- Ft/óra. A Klubházban a családi rendezvények igénybevétele esetén a bérleti díj 3.000.- Ft/
óra.
Szabó Beáta művelődésszervező elmondja, a családi rendezvényeknél a lakosok soknak
tartják a 3.000.- Ft/óra bérleti díjat, a javaslat 1.500.- Ft/óra.
Hegedűs György alpolgármester véleménye, a családi rendezvényeket nehéz órában
megállapítani, lehetne 15.000.- Ft/nap. A báloknál az iskola és óvoda is meg tudná fizetni a
rezsiköltséget, ez lehetne 10.000.- Ft/alkalom. Amennyiben jövőre lesz rá lehetőség, egy négy
órás kiegészítő munkást lehetne alkalmazni az intézményeknél.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság is támogatta, hogy közcélú
munkást alkalmazzunk, ez járható út az intézményvezető részéről is. Eddig is meg volt oldva,
működött, meg voltak elégedve. A bérleti díjakkal kapcsolatos kiegészítésként elmondja, a
saját intézményeink, civil szervezetek is legalább 10.000.- Ft/alkalom rezsiköltséget
fizessenek a bálok alkalmával. Ezzel egészítsük ki a 2. sz. függelék 3. pontját, valamint az
esküvő is kerüljön ide, melyért a korábbiakban is 10.000.- Ft-ot kellett fizetni.
Tóth Gábor képviselő a rendezvényekkel kapcsolatosan elmondja, az intézmények minden
forintnak örülnek, az igénybevétel után kitakarítanak. Nem jelent akkora bevételt, ha a
bálokért fizetnek, megszokták, hogy ingyen használhatják a helyiséget. A Klubház
igénybevélenél a családi rendezvények esetén konkrét összeg legyen meghatározva, vagy
1.500.- Ft/óra, ha sokallták a 3.000.- Ft/óra igénybevételi díjat.
Kun Szilárd polgármester a napirendi pontot félbeszakítva ügyrendi szavazást kér a
testülettől, hogy folytatódjon-e az ülés, mivel egy, az ülésen megjelent személy rendszeresen,
szókérés nélkül belebeszél a napirendi pontokba, többszöri figyelmeztetés ellenére is.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
219/2010.(XII.15.). sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés folytatása mellett döntött.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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Kun Szilárd polgármester a napirendi pontot folytatva az alpolgármestertől pontos javaslatot
kér a Klubház igénybevételére családi rendezvények esetén, alkalomra, vagy óradíjra
meghatározva.
Hegedűs György alpolgármester javasolja a családi rendezvények igénybevételekor a
Klubház bérleti díja 15.000.- Ft/rendezvény, vagy 1.500.- Ft/óra legyen. A bálok esetén a saját
intézményeink 10.000.- Ft/alkalom rezsiköltséget fizessenek.
Kun Szilárd polgármester javasolja a családi rendezvények igénybevételére 1.500.- Ft/óra
bérleti díjat megállapítani, a bálok esetén 10.000.- Ft/alkalom bérleti díjat fizessenek az
intézményeink, egyéb esetben 20.000.- Ft a bérleti díj. Javasolja az elhangzottak alapján a
Klubház és Tornacsarnok bérleti díjainak elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
220/2010.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornacsarnok és Klubház
bérleti díját 2011. január 1-től az alábbiak szerint
határozza meg:
Tornacsarnok:
- felnőtt szabadidő sport (öregfiúk, női torna, stb.)
2.100.- Ft/óra,
- galérián sport (ping-pong, csocsó, biliárd)
1.000.- Ft/óra,
- bálok saját intézmény: 10.000.- Ft/alkalom, egyéb
20.000.- Ft/alkalom,
- esküvő 10.000.- Ft/alkalom,
- vásárok 2.500.- Ft/óra,
- értekezlet, megbeszélés 2.100.- Ft/óra.
Klubház:
- termékbemutató 1.500.- Ft/óra,
- értekezletek 1.500.- Ft/óra,
- családi rendezvény 1.500.- Ft/óra.
Határidő: 2011. január 1.
Felelős: művelődésszervező.
Kun Szilárd polgármester a továbbiakban kéri a Klubház és Tornacsarnok Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
221/2010.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Községi Klubház és Tornacsarnok
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
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9. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepció elfogadása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, az írásos anyagot megkapták, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a koncepciót megtárgyalta, kéri a Bizottság alelnökét ismertesse állásfoglalásukat.
Béres Mária képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnöke ismerteti, a Bizottságnak
három módosító javaslata van a 2011. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatban. A
Családsegítő Szolgálatnál a jelenleg 4 órában foglalkoztatott dolgozót 6 órában kívánják
foglalkoztatni, ezt a Bizottság nem javasolja. Továbbá a térség informatikus szakembert kíván
alkalmazni, itt az a Bizottság véleménye, hogy az Önkormányzat saját informatikussal
olcsóbban el tudná látni a feladatot. A gyermekorvos díjának emelését sem támogatja a
Pénzügyi Bizottság.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi az előterjesztéshez kapcsolódóan van-e kérdés,
vélemény. Amennyiben nincs, a Pénzügyi Bizottság álláspontját figyelembe véve kéri
elfogadni a 2011. évi költségvetési koncepciót. Az informatikustól ajánlatot kérünk a
családsegítőnél is a feladatok ellátására, valamint megnézzük a társulás településeinek
költsége mennyi lenne, ha közösen vállalnánk a feladat ellátását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
222/2010.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi
költségvetési koncepcióját – mint költségvetés kidolgozásának alapját – az alábbiak szerint
elfogadja:
1. Működési bevételek és kiadások egyensúlyának megreremtése. A költségvetési terv
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. A 2011. évi költségvetésbe be kell építeni a 2010. költségvetési év során vállalt a
2010. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket.
3. Minden intézménynél, illetve gazdálkodó szervezetnél törekedni kell a takarékos
gazdálkodásra, különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő
személyi jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére.
4. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem
csoportosíthatók át.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi költségvetési
egyeztető tárgyalások lebonyolításáról.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: polgármester, jegyző.
10. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester a testvértelepülési kapcsolat kiépítésére vonatkozóan
ismerteti, személyesen felkeresett több települést Erdélyben. Komandó település
szeretné a testvértelepülési kapcsolatot, ehhez a testületünk szándékáról is kellene
döntés.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
223/2010.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
kifejezi szándékát, hogy Komandó (Románia – Erdély)
településsel testvértelepülési kapcsolatot szeretne kiépíteni.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Komandó
település vezetőségét keresse, ismertesse velük a testület
szándékát és készítse elő az együttműködési megállapodást.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2./ Kun Szilárd a továbbiakaban az ÖKOVÍZ Kft. hulladékkezelési közszolgáltatási
szerződés hosszabbítását ismerteti a testülettel. 2011. január 31-ig meg kell hoszszabbítani a szerződést, a konzorcium február 1-től üzemel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
224/2010.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a hulladékkezelési közszolgáltatás – kommunális hulladékgyűjtés, szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás – elvégzésére
megbízza 2011. január 1-től 2011. január 31-ig tartó időszakra az ÖKOVÍZ Kft.-t (2700 Cegléd, Pesti út 65.).
Határidő: szerződés módosítására azonnal.
Felelős: polgármester.
3./ Kun Szilárd polgármester a lakosság tájékoztatására elmondja, a testületi ülést megelőzően tulajdonosi értekezletet tartottunk. Dr. Kovács Dénes, aki a SÁG-ÉP Nonprofit
Kft. ügyvezetője volt, Budajenőn kapott jegyzői állást. Új ügyvezetőt kellett választani
a tulajdonosi értekezletnek, Bekech József lett az ügyvezető. A Felügyelő Bizottságban
is történt változás, Bekech József és Márton Tivadar helyett Cser János és Lengyel János
került megválasztásra bizottsági tagnak.
4./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban a lakossági hozzászólásoknak biztosít
lehetőséget.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke több felmerült problémára is
szeretne választ kapni. Az előző ülésen elhangzott a táncosok problémája, akik a Klubházat
használják, ezzel mi lett azt szeretné megkérdezni. A szelektív hulladékgyűjtő szigettel
kapcsolatban a szerződésben foglaltakat nem teljesítették. Komoly lakossági visszhangja volt
a hóeltakarításnak, nincs megfelelően megcsinálva. Arról is szeretne érdeklődni, hogy a
településőrökkel mi lesz.
Kun Szilárd polgármester a felmerült kérdésekre válaszolva elmondja, minden
tánccsoportnak 3 óra ingyenes helyiség használatot biztosítunk. Február 1-től a
hulladékszállítást más fogja üzemeltetni, a települések közösen fognak velük tárgyalni, az
árral nem értenek egyet. Tizenegy település saját céget csinál a beszállításra, így sokkal
olcsóbb lenne, a kezelési költséget túl magasra tették.
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A hóeltakarításra mát 10 tonna sót elhasználtunk, alternatív sózóanyagot is be kell
szereznünk, aminek ára tízszeres. A hóeltakarításra saját traktort, tolólapot, sószórót
beszereztünk. A településőrök foglalkoztatása december 31-el megszűnik, további
foglalkoztatásukat az Önkormányzat nem tudja felvállalni. Megoldást találunk, a közmunka
programban szeretnénk ebben a státuszban foglalkoztatni.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 20.30 órakor bezárta.

Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Tóth Gábor
Hegedűs György
jegyzőkönyv hitelesítők
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