Tápióság Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2011. január 11-én, 16 órakor
megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

1/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
2/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
3/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Közfoglalkoztatás támogatására pályazat
benyújtása
4/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Cigány Kisebbségi Önkormányzattal
Együttműködési Megállapodás elfogadása
5/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Iskolai bál bérleti díjára vonatkozó döntés

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 11-én,
16 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Magdolna,
Bugyi Sándor és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan vannak távol: Béres Mária és Dávid Kornélia Anikó képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az érdeklődőt, az ülést megnyitja.
Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 4 fő képviselő jelen van, így az
ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Béres Magdolna és Bugyi
Sándor képviselőket.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
1/2011.(I.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres
Magdolna és Bugyi Sándor képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a rendkívüli ülés összehívására határidős döntések miatt
került sor. A továbbiakban ismerteti a napirendi pontokat.
N a p i r e n d:
1./ Közfoglalkoztatás támogatására benyújtott pályázathoz önerő biztosítása
2./ Helyi Önkormányzat és a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Együttműködési
Megállapodásának elfogadása
3./ Egyebek
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
2/2011.(I.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

Kun Szilárd polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt bemutatja a testületnek az új
gazdálkodási ügyintézőt Szigeti Viktort, aki a nyugdíjba vonuló Lesti Károlyné helyét tölti be
a Polgármesteri Hivatalnál. Szigeti Viktor bemutatkozása után a polgármester jó munkát
kíván.
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Közfoglalkoztatás támogatására benyújtott pályázathoz önerő biztosítása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, 2011. január 1-től a közfoglalkoztatás támogatási rendszere megváltozott. Pályázatot kell benyújtani a Munkaügyi Központhoz, rövid és hosszútávú foglalkoztatásra lehet pályázni. A pályázat elkészült, ehhez kellene a Képviselő-testület döntése, az önerő biztosításáról, ennek pontos összegét nem tudjuk. Kiegészítésként még szeretné
elmondani, két fő 8 órás személyre pályázunk, ebből egy intézményi takarító
és egy közterület karbantartó. Öt fő négyórás személyt szeretnénk foglalkoztatni négy hónapig, egy konyhai kisegítő, egy ételszállító és három fő közterület karbantartási munkakörbe. A hosszútávú munkaerőnél meg lehet pályázni a béreket és járulékait, amit 70-100 %-ban támogatnak, a 100 %-ot pályázzuk meg. A dologi költségeket szintén meg lehet pályázni, tárgyi eszközökre, munkaruhára, fűnyíró traktorra, benzinmotoros fűnyíróra is igényelünk támogatást. A rövid távú foglalkoztatásnál a dologi kiadásra nem nagy
összegre lehet pályázni. Kéri a Képviselő-testületet a pályázat benyújtásához és az önerő biztosításához járuljanak hozzá.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés,
hozzászólás. Elmondja, az önerőt a költségvetési céltartalék terhére fogjuk biztosítani, amit a
pályázatok miatt tervezni kell. A legrosszabb változathoz, a 70 %-os támogatás szerint
tervezzük az önerőt. Pozitívum, hogy eszközökre is lehet pályázni. Amennyiben nincs
hozzászólás, javasolja a döntés meghozatalát.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
3/2011.(I.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Nagykátai Kirendeltségéhez pályázatot nyújt be közfoglalkozás támogatására.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szükséges önerőt az
Önkormányzat költségvetésének céltartaléka terhére
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy a pályázati adatlapot és mellékleteit nyújtsa
be a Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykátai Kirendeltségéhez.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester, jegyző.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Helyi Önkormányzat és a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Együttműködési
Megállapodásának elfogadása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a Helyi Önkormányzatnak és a
Kisebbségi Önkormányzatnak együttműködési megállapodást kell kötni, ez
eddig is volt. Január 15-ig kell elkészíteni és évente felül kell vizsgálni eddig
az időpontig.
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Kun Szilárd polgármester megkérdezi a megállapodáshoz van-e kérdés, észrevétel. Egy
változás van a a tervezethez képest, az Önkormányzat részéről a kapcsolattartó nem Szigeti
Viktor, hanem Lesti Judit. Amennyiben egyetértenek, kéri az együttműködési megállapodás
elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
4/2011.(I.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Tápióság Község Önkormányzata és Tápióság Község
Cigány Kisebbségi Önkormányzata Együttműködési
Megállapodását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester Józsáné Pap Katalin az iskolai SZMK vezetőjének kérelmét
ismerteti a testülettel. Azt kérik, hogy a január 29-i bál díjfizetésétől tekintsen el a testület. Kiegészítésként szeretné elmondani, január 1-től elfogadtuk a bérleti díjakat, 10
eFt-ban határoztuk meg az intézményeink által szervezett bálok bérleti díját. Kötelezettségünk ennek eleget tenni, 2011-ben az óvoda és a sport is rendez bált, nem tanévet nézünk. A kérést nem támogatná, megkérdezi a testület véleményét ezzel kapcsolatban.
Tóth Gábor képviselő elmondja, a bérleti díjak megállapodásánál a véleményeket elmondták,
a döntést hosszas vita előzte meg. A jótékonysági bálok arról szólnak, hogy minden forintot
meg kell fogni. A döntést meghozta a testület, az intézmény nagy használatnak van kitéve
egy-egy bál alkalmával.
Kun Szilárd polgármester szavazást kér, javasolja a kérelem elutasítását.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
5/2011.(I.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-tesület Józsáné Pap Katalin az iskolai
SZMK vezetőjének, a 2011. január 29-i bál bérleti
díjának elengedésére vonatkozó kérelmét elutasítja.
A Képviselő-testület 220/2010.(XII.15.) sz. határozata
alapján a saját intézmények által rendezett bálok bérleti
díja 2011. január 1-től 10.000.- Ft/alkalom.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, a Képviselő-testület
elfogadta a bérleti díjakat, de a 10 eFt-ot gesztusként oda lehetne adni.
4

Kun Szilárd polgármester véleménye szerint, a környékbeli iskolák helyzetét nézve,
többszörösen vissza van ez adva. A rezsiköltség megfizetését vállalják fel.
Hegedűs György alpolgármester úgy gondolja, nem a tornaórák használatával megy tönkre a
parketta, hanem az ilyen rendezvények miatt. A 10 eFt az önköltséget sem fedezi.
2./ Kun Szilárd polgármester pályázati lehetőségekről szeretné a továbbiakban a testületet
tájékoztatni. Pályázatot lehet benyújtani gyalogátkelőhely kialakítására február 14-ig.
Tavaly megbíztunk egy céget a tervezéssel, sokáig nem tudtuk elérni, és kiderült, hogy
sajnálatos dolog történt, a tervező meghalt. A mellette lévő társa megpróbálja a dokumentumokat beszerezni. Utánanéz hol tart az ügy, ha nem jelentkezik lépni kell, hogy
legyenek terveink. A pályázatíró szerint, ha a terv folyamatban van beadható a pályázat.
A másik pályázati lehetőség a testvérvárosi pályázat, melynek beadási határideje február
1. A pogrányi polgármesterrel beszélt, augusztus 20-án eljönnének a rendezvényre.
2008-ban is benyújtottunk pályázatot és nyertünk. Most is szeretnénk pályázni és egy
harmadik települéést is bevonnánk, az erdélyi Komandót. A rendezvény programjának
összeállítására az alpolgármester segítségét kérte. Három napos rendezvényt tervezünk,
augusztus 19-20-21. napokon. A pályázattól függetlenül a pogrányiak mindenképpen
jönnek. Angol nyelvű pályázatról van szó, a pályázatíró cég ajánlatot fog küldeni.
A folyamatban lévő pályázatainkról a továbbiakban tájékoztatásul elmondja, a tábor
fejújítására benyújtott pályázatunk támogatási szerződésének megküldése kb. egy
hónap múlva várható, amennyiben nyerünk. A játszótér kialkítására benyújtott pályázatunknál a hiánypótlást elküldtük, rövidesen döntés várható itt is, van esélyünk, kevés ilyen irányú pályázat került benyújtásra.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a
rendkívüli ülést 17 órakor bezárta.

Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Béres Magdolna
Bugyi Sándor
jegyzőkönyv hitelesítők
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