Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2011. május 25-én, 18.00 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

94/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
95/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
96/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Társulási Megállapodás elfogadása
97/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Alapító Okirat hatályon kívül helyezése
98/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Külterületi ingatlanok értékesítéséről döntés
99/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Birtokösszevonás lehetőségéről tárgyalás
100/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Telenor Zrt. bérleti díj csökkentési ügye
101/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Horinka László megbízása telekommunikációs
szerződések újrakötésének ügyében
102/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
TELE-MED Bt-vel kapcsolat felvétel telekommunikációs rendszer telepítése ügyében
103/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pont lezárásáról döntés

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 25-én,
18.00 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Mária,
Bugyi Sándor,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan van távol: Béres Magdolna képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak:
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző,
Szabó Beáta közművelődés-szervező,
Toldi Nándor Kisebbségi Önkormányzat elnöke.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 4 fő érdeklődő volt.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, 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 Bugyi Sándor és Dávid Kornélia Anikó képviselőket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
94/2011.(V.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Bugyi
Sándor és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodás módosítása,
Alapító Okirat hatályon kívül helyezése
2./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok vételére irányuló kérelmek
3./ Telenor Magyarország Zrt. bérleti díj csökkentési kérelme
4./ Leader pályázatokról tájékoztató
5./ Egyebek
Zárt ülés
- nyugdíjazási kérelmek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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95/2011.(V.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodás módosítása, Alapító
Okirat hatályon kívül helyezése.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a csatornázás uniós támogatása miatt
a Társulási Megállapodást módosítani szükséges, technikai változtatások is
vannak, ezeket a Társulás Tanácsa elfogadta, az önkormányzatok részéről
is el kell fogadni. Az Alapító Okiratra a törvényi változás miatt nincs szükség, a hatályon kívül helyezésről minden önkormányzatnak dönteni kell.
A polgármester megkérdezi a Területfejelesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosításához és az Alapító Okirat hatályon kívül helyezéséhez
van-e hozzászólás, amennyiben nincs elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
96/2011.(V.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a csatolt mellékletnek megfelelően elfogadja a Tápiómenti
Területfejlesztési Társulás Tanácsa által 2011. május 9-én
elfogadott Társulási Megállapodást.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
97/2011.(V.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Alapító Okiratának hatályon kívül helyezését.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú ingatlanok vételére irányuló kérelmek.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismereteti, három kérelem érkezett az Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi ingatlanok megvásárlására, bérlésére vagy
cseréjére. Felkéri a jegyzőt, adjon tájékoztatást az eljárás rendjéről.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, több tulajdonos jelezte vételi szándékát, ha a
testületnek szándékában áll az ingatlanok eladása, dönteni kell róla. Mivel külterületi
ingatlanokról van szó, 15 napra ki kell függeszteni a hirdetményt, elővásárlási joggal
rendelkeznek a szomszédok. A vételi szándékot lehet jelezni, ha ilyen nincs, elővásárlási
joggal nem élnek, bárkinek el lehet adni. Az eladásnak költsége van. A cserével kapcsolatban
elmondja, az önkéntes földcsere után érdeklődött.
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A Földhivatalt meg lehet keresni, hogy egymás mellé kerüljönek az ingatlanok, a
birtokösszevonásnak nincs költsége, ingyenes. Haszonbérlet most is van, meghatározott díjat
kell az Önkormányzat felé fizetni.
Kun Szilárd polgármester az eladást nem javasolja, a cserét le tudnánk bonyolítani
birtokegyesítéssel. A kérelmezőkkel egyeztetett, Béres Károly csak a vásárlásban
gondolkodott, Laczkó Lórántot és Kiss Zoltánt a csere is érdekelné.
Hegedűs György alpolgármester javasolja, a polgármestert bízzuk meg a csere
lebonyolításával.
Kun Szilárd polgármester javasolja, először döntsön arról a testület, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló külterületi ingatlanokat nem kívánjuk eladni. A földcsere ügyében a
polgármester folytasson tárgyalásokat, és annak eredményét hozza a testület elé döntésre.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
98/2011.(V.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Önkormányzat
tulajdonában lévő külterületi ingatlanokat nem értékesíti.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
99/2011.(V.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
az Önkormányzat tulajdonában lévő külterületi ingatlanok
cseréje ügyében tárgyaljon, a birtokösszevonás lehetőségéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Telenor Magyarország Zrt. bérleti díj csökkentési kérelme.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, korábban már tárgyaltuk a Telenor Zrt.
bérleti díj csökkentési kérelmét, nem támogattuk. Újabb kérelmet adtak be,
a közvetítő céggel beszélt, nem látjuk a logikát a hosszú távú szerződésre.
A többi szolgáltatónál is ezek a díjak vannak alkalmazva, nem akarunk különbséget tenni. A maga részéről nem támogatja a kérelmet, azt a javaslatot
teszi, hogy 2011. decemberében a költségvetés készítésekor újratárgyaljuk
a bérleti díjra vonatkozó szerződést. A víztorony rezsiköltségét a SÁG-ÉP
Nonprofit Kft. fizette, arányosan megosztjuk a bérlők között.
Kéri a testület döntését a Telenor Zrt. bérleti díj csökkentése ügyében.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
100/2011.(V.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Telenor Magyarország Zrt. bérleti díj csökkentésére
irányuló kérelmét a továbbiakban sem tudja támogatni,
az önkormányzat nehéz gazdasági helyzete miatt.
A Képviselő-testület az ügyre 2011. decemberében viszszatér.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Leader pályázatokról tájékoztató.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a Leader kiírások újra napirendre kerültek, az anyagot a HAJT-A Csapat elküldte. Tíz célterületre lesz kiírás, június
első felében átbeszélik mire lehetne pályázni. A pályázatok benyújtási határideje július 15. – augusztus 15. közötti. A következő ülésen dönteni tudunk,
nagyrészt 100 %-os támogatottságú pályázatokról van szó. 2011. május 31-én
Pándon tartanak a Leader pályázati lehetőségekről tájékoztatót.
A polgármester tájékoztatásul elmondja, a Leader támogatásával megvalósuló
tábor felújítása folyamatban van.
Tóth Gábor képviselő elmondja, nem tudja milyen pályázati lehetőség lesz. Az iskolában a
helyi néprajzi értékek bemutatása volt, a Nyugdíjas Klub is nagyon szeretné ha lehetőség
lenne tájház kialakítására. Jó lenne, ha ezek a féltve őrzött értékek nem vesznének el, ha
lehetőség lesz rá, figyeljünk oda.
Kun Szilárd polgármester véleménye szerint, pontosan át kell nézni a pályázati kiírást. CD
kiadást bele lehetne tenni, a civil szervezetek pályázata 100 %-os támogatottságú. A
sportöltöző felújítására is lehetne beadni pályázatot, alacsonyabb költségvetéssel, mint a
korábbi. Meg kell nézni a táborhoz tudunk-e eszközökre pályázni, nem kizáró ok-e, hogy a
felújításra nyertünk. Pályázni lehet kulturális és egészségmegőrző rendezvények szervezésére,
itt szóba jöhet a szüreti felvonulás. Részletesen át kell tanulmányozni a lehetőségeket.
5. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester elmondja, a február 28-i ülésen a testület megbízta, hogy
kedvezőbb telekommunikációs szolgáltatás ügyében vegye fel a kapcsolatot az Ecosysteam Kft-vel. Három ajánlat érkezett, a TELE-MED Bt. ajánlata a kedvezőbb, bérleti
lehetőség is van, havi 29 eFt + ÁFA 12 hónapon keresztül. Az Önkormányzat mostani
helyzetében a vásárlást nem tudja felvállalni, a bérlést javasolja. Amennyiben úgy állnak a bevételeink, ki tudjuk fizetni egyben a hátralévő összeget. A telekommunikációs
rendszert a megtakarításból ki lehetne fizetni. Felveszi a céggel a kapcsolatot, a lehetőségeket megtárgyalja és a következő ülésen tudunk dönteni. Horinka Lászlót bízzuk
meg a szerződések újrakötésével kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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101/2011.(V.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza Horinka Lászlót a telekommunikációs szerződések újrakötésével kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
102/2011.(V.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
TELE-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel (1181
Budapest, Darányi Ignác u. 104.) a kapcsolatot felvegye
telekommunikációs rendszer telepítése ügyében, a
következő ülésen adjon tájékoztatást a Képviselő-testületnek.
Határidő: azonnal, ill. következő testületi ülés.
Felelős: polgármester.

2./ Kun Szilárd polgármester ismerteti a testülettel a 34 fő szülő aláírásával érkezett
kérelmet. Napirendre nem tudjuk venni, volt egy döntés az előző ülésen, részletes
indoklással, erre nem akar kitérni. Az ülés nyilvános volt, a jegyzőkönyvek elolvashatók a Polgármesteri Hivatalban, a Könyvtárban és a honlapon is.
A Képviselő-testületnek nincs hatásköre, a munkáltató jogköre a döntést meghozni a személyt illetően. Mást ezzel kapcsolatban nem tud elmondani, Kiss Erika
intézményvezetőnek eljuttatjuk a beadványt.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, az Oktatási Bizottság elnöke elmondja, az intézményvezető
nyújtotta be a határozati javaslatot a Képviselő-testület felé a státuszleépítésre vonatkozóan. A
szülők félre vannak tájékoztatva, vagy nem tudják miről van szó. A csoportbontások
megszüntetéséről nem döntöttünk, a bontott óraszámok megmaradnak.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a következő tanévben 8 osztály lesz, az előző 10
osztályhoz képest, ezért született meg a határozat. Dönteni a személyről nem tudunk, javasolni
lehet, de nem szólhatunk bele, munkáltatói döntés. Az SZMK ülésén szó volt róla, mint
polgármester javasolta, hogy lehetőleg ne sági pedagógus legyen elküldve, ez csak javaslat
volt, a döntés az intézményvezető feladata.
Tóth Gábor képviselő, tagintézmény-vezető elmondja, nehéz döntés született, az Oktatási
Bizottság is megvitatta, senkinek nem jó ilyen döntést hozni. A legnehezebb helyzetben ő van,
mint képviselő, intézményvezető. Az iskolában SZMK értekezlet volt, a szülőket nem
tájékoztatta félre, mint képviselő a döntést nem támogatta. Nagyon fájdalmas döntés, akárki
lesz elbocsájtva. A személyi döntés meghozatala a KITT igazgató feladata. Nagyon sajnálatos,
hogy ilyen helyzetben van az oktatás, több iskolánál is meg kell tenni ezt a lépést.
Kun Szilárd polgármester elmondja, országos szinten gond, hogy kevesebb a gyerek. Két éve
az iskolában 230 fő volt, most 203 fő lesz. A fölső tagozaton is gond lesz hamarosan Kiss
Erika szerint. Örülünk, hogy a szülők eljöttek, támogatják az iskolát, mi is támogatjuk.
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Terge Sándorné szülő elmondja, a 2012-es tanévben ha két első osztály lesz mit fognak
csinálni. Az óvoda meg tudja mondani a gyermeklétszámot. Ivanics Ildikó a napköziben tanít,
szakmailag elismert pedagógus.
Kun Szilárd polgármester véleménye, a mostani törvényt kell néznünk, hány osztály indul a
jövőben nem tudja senki megmondani. A polgármester vezeti az ülést, ha kéri megadja a szót,
a bekiabálásoknak nincs értelme, nem tartozik a napirendhez ha egymás között akarnak
beszélgetni. Javasolja a napirendi pont lezárását, ehhez ügyrendi szavazást kér.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenvélemény nélkül, 1 fő nem
szavazott, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
103/2011.(V.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a napirendi pontot lezárja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban a csatorna állásáról ad tájékoztatást. A tegnapi napon küldöttgyűlést tartottak, fontos döntéseket hoztak. Megvalósul a beruházás, a
módosításokat el kellett fogadni. A havi 200 Ft-os csekkdíj az ügyfélszolgálat működését biztosítja, az egyösszegben fizetők is járuljonak ehhez hozzá, arról döntöttek.
285 eFt a hozzájárulás, az 1. részletet szeptember 30-át követő 30 napon belül, a másik
részletet 2012. március 31-ig kell befizetni. Szeptember 30-ig be lehet lépni az előtakarékosságba, 70 hónapon keresztül 3.150.- Ft-ot kell fizetni. Falugyűlésre kerül sor június 24-25-e körüli időpontban, ahol a lakosságot tájékoztatjuk. Ebben az évben a közbeszerzések indulnak, jövő tavasszal kezdődnek a munkák, minden településen egyszerre.
A befejezési határidő 24 hónap, 1 év próbaidő van. Az önerőt biztosítani kell a lakosságnak, minden ingatlantulajdonosnak hozzá kell járulni, ezt tudatosítani kell az emberekben.
4./ Tóth Gábor képviselő ismerteti, az idén is megrendezésre kerül Schirilla György jótékonysági futása a Tápió-vidéken. Tápióságra június 2-án, 10 órakor ér, 100 gyermek
futott vele tavaly. A gyerekeknek szeretnének csokit, ásványvizet biztosítani. Az eseménnyel összekapcsolva kerülne sor az iskola jó tanuló, jó sportoló díjának átadására,
amelyet Pogány Rubina fog megkapni. Ötpróbán Pest megye bajnoka lett, ez mellett
kitűnő tanuló is. Június 8-án kerül sor az országos döntőre, kiemelkedő tehetségű
tanulóról van szó. A díjat az iskola átvállalja.
Kun Szilárd polgármester gratulál Pogány Rubina teljesítményéhez, fejlődése töretlen volt,
kimagasló eredményt nyújtott.
5./ Kun Szilárd polgármester az augusztus 20-i programmal kapcsolatban elmondja, 3
napos rendezvényt tervezünk, melyhez pályázaton 11.000 eurót nyertünk. Színvonalas,
kiemelkedő rendezvényt szeretnénk, a testvértelepülési program keretében. Sok munkára
lesz szükség, a szervezést el kell kezdeni, a programot az alpolgármesterrel egyeztették.
Számítunk a művelődésszerveő és az egész falu segítségére. Határon átnyúló kapcsolatokról van szó, a Duna TV-vel is felvesszük a kapcsolatot.

7

6./

Jeszenszki András KMB a település közbiztonságáról ad tájékoztatást. Az elmúl időszakban egy betörés volt a Szabadság utcában. Történt egy családon belüli lopás, ami
felderítésre került. A Polgárőrségnek is betudható, hogy csendes a település, reméljük
így is marad.

7./ Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, februárban kiírtuk a KITT intézményvezetői és
tagintézmény-vezetői pályázatot. Április 11-ig lehetett a pályázatokat benyújtani. A véleményezések lezajlottak, a nevelőtestületek, alkalmazotti értekezletek üléseztek, a jegyzőkönyveket megkapta. Június 9-én összevont ülésre kerül sor Tápiószentmártonnal,
ahol a vezetői megbízások adása szerepel napirendi ponton. A jövő héten az Oktatási
Bizottság ülését össze kell hívni, hogy a testületi ülésre állást tudjanak foglalni, ezzel
az előkészítés teljes lenne.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a
továbbiakban zárt ülést rendel. el a nyugdíjazási kérelmek megtárgyalásának idejére.

Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Bugyi Sándor
Dávid Kornélia Anikó
jegyzőkönyv hitelesítők
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