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Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án,
17.00 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községi Klubház.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Magdolna,
Béres Mária,
Bugyi Sándor,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, külön is
köszönti Kiss Erika KITT igazgatót, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
a 6 fő képviselő közül minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A civil
szervezetek részéről Horváth Imréné, Szajcz Miklós és Vágó Ferenc jelezte, hogy nem tud az
ülésen résztvenni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Béres Magdolna és Béres
Mária képviselőket.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
209/2011.(XI.30.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres
Magdolna és Béres Mária képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./ KITT 2011/2012-es tanév Minőségirányítási terv és Intézkedési tervek jóváhagyása
2./ Az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadása
3./ Beszámoló a Tápióság Községi Sportkör 2011. évi tevékenységéről
4./ Beszámoló a Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről
5./ Beszámoló a Tápiósági Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Egyesület 2011.
évi tevékenységéről
6./ Beszámoló a Tápiósági Polgárőr Szervezet 2011. évi tevékenységéről
7./ Beszámoló a Tornádó Harcművészeti Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről
8./ Beszámoló a Tápiósági Happy Dance Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről
9./ A település köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatos
törvényességi észrevétel
10./ Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
11./ MÁV-START közösségi kezdeményezése monorvonat beszerzésére
12./ Játszóteres pályázathoz műszaki ellenőr megbízása
13./ Játszóteres pályázat projekt menedzsment árajánlat megbeszélése
14./ Egyebek
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-

Dr. Patkás Orsolya fogorvos megbízási szerződésének módosítása
A településen elvégzett kátyúzási munkákról tájékoztatás
Polgármesteri Hivatal és intézményei érintésvédelmének megbeszélése
Pályázatokról szóló tájékoztatás (Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése,
játszótér + újabb beadott pályázatok)
Óvodával kapcsolatos pályázat megbeszélése

Zárt ülés:
- Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
210/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KITT 2011/2012-es tanév Minőségirányítási terv és Intézkedési tervek jóváhagyása.
Előadó: Kiss Erika igazgató köszönti a testületet. Elmondja, nem új dologról van szó,
egy évvel ezelőtt a minőségirányítás kapcsán az intézkedési terveket elfogadta
a testület. Az intézmények elvégezték az elmúlt tanév végén a pedagógiai munka értékelését, ezt hozta a testület elé elfogadásra. Van-e kérdés a napirendi
ponttal kapcsolatban?
Kun Szilárd polgármester kéri a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság álláspontjának
ismertetését.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke gratulál
a tápiósági iskola igazgatójának, Tápiószentmártont megelőztük minden téren. Pontos
kimutatást kaptunk, az alsó tagozat messzemenően kimagasló, jól felkészült gyerekek vannak,
az országos szinttől nem maradunk el. Fölsőben a magyarral nincs gond, a matematika
eredménye elég alacson, fel kellene zárkózni. Bontott csoportok vannak, a tanár feladata
felhozni a szintre a gyerekeket.
Kiss Erika igazgató nagyon örül, hogy elismerték az eredményt, a kompetencia minden
pedagógus feladata és kötelessége.
Tóth Gábor képviselő, tagintézmény-vezető elmondja, részletesen áttanulmányozták az
írásos anyagot. Hosszú, megalapozó munka folyamata az intézkedési terv. Feladatokra van
hangolva, a szülői és tanulói elégedettség mérés is benne van, ezek eredménye van beépítve.
Helyzetelemzésre épülő munkatervről van szó. A dícséretet köszöni, el kell mondani, hogy a
kompetenciamérés nem szaktartágyi tudást mér. Befolyásoló tényezők vannak, sok hátrányos
helyzetű tanuló van, nehezebb az ilyen feladatokat jól megoldani.
Hegedűs György alpolgármester úgy emlékszik, tavaly is a matematika lejjebb volt az
átlagnál, arról szeretne érdeklődni, hogy volt-e valami lépés ezirányban. Vannak sokkal jobb
eredmények, az átlag alatt vagyunk.
Tóth Gábor képviselő, tagintézmény-vezető elmondja, nem újkeletű dolog, a 6. mérés volt a
bevezetése óta, a szövegértés mindig jobban teljesült. A logikus gondolkodás mérésnél nem
szerepelnek olyan jól. Ötéves intézkedési tervet dolgoztak ki, a cél, hogy jobban teljesítsenek,
ez a harmadik tanév. Pályázaton nyertek erre a célra, szakértő és matematika szakfelügyelő is
járt az iskolában. Mindenképpen fejlődni kell ezen a téren.
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Kiss Erika igazgató elmondja, a mérések eredményét mindig a gyerekanyag határozza meg,
erőt próbáló feladatok vannak. Nehéz a mindennapi munka mellett fejleszteni, a logikai
gondolkodást fejlesztő feladatokra plusz órakeret nincs. A városias, elit iskolák jobb
eredményt érnek el.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, mint pedagógus szerint maga a tanár számít elsősorban, el
kell beszélgetni a tanárokkal, bontott óra, korrepetálás van.
Tóth Gábor képviselő, tagintézmény-vezető elmondja, attól eltekintve, hogy nem tudunk
előbbre lépni nagyon fontos feladat, az intézkedési terv életben van. Ezzel nem lehet bírálni
egyéves munkát, szankcionálni nem lehet. A feladat ki van tűzve, mindent megtesznek, hogy
jobb legyen.
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a KITT minőségirányítási tervének és
intézkedési terveinek elfogadását, amennyiben nincs több hozzászólás.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
211/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton
Óvodája és Általános Iskolája 2011/2012-es tanévre
vonatkozó Minőségirányítási Tervét és Intézkedési
Terveit elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: KITT igazgató.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, az írásos előterjesztést megkapták, a
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kéri a Bizottság elnökét ismertesse véleményüket.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, a koncepciót hosszadalmasan
megtárgyalták, néhány pontban javasolnak módosítást. A Családsegítő Szolgálatnál az eddig 4
órában foglalkoztatott munkavállalót napi 6 órában szeretnék foglalkoztatni. A Pénzügyi
Bizottság javaslata, hogy maradjon a négy órás foglalkoztatás, pénzügyi helyzetünk miatt. Az
egészségügynél a gyermekorvos díjának emelését nem tudjuk teljesíteni. A védőnő kerékpár,
hivatali mobiltelefon beszerzését sem tudjuk támogatni. A Pénzügyi Bizottság ezekkel a
módosításokkal javasolja a testületnek elfogadásra a 2012. évi költségvetési koncepciót.
Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, november 30-ig kell elfogadni a
költségvetési koncepciót. A koncepció irányelveket tatalmaz, a várható bevételek, kiadások
alakulását, főbb terveinket, a folyamatban lévő és tervezett pályázatokat. A módosítási
javaslatokkal egyetért, javasolja továbbá a kiadások alakulásánál az általános tartalék mellé
céltartalékot is tervezni, a pályázatok miatt. Meg kellene vizsgálni továbbá a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatásának lehetőségét, jelentős fizetési kötelezettségünk van. A
felhalmozási kiadásoknál a szennyvízcsatorna megvalósulása miatt hitel felvétele válik
szükségessé. A Polgármesteri Hivatalnál 1 fő regisztrált mérlegképes könyvelő alkalmazása
szükséges a törvény szerint január 1-től, a rendelet lehet hogy ad türelmi időt.
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A szociális ellátásnál két fő van tervezve ebéd kihodrásra, felvetődött ha a Kft-n keresztül
történne ez a feladat ellátása, melyik lenne a kedvezőbb, megvizsgáljuk. Az iskola 6 órás
takarítót kérne, 4 órásat javasol. A Képviselő-testület hozzászólását kéri a költségvetési
koncepcióval kapcsolatban.
Hegedűs György alpolgármester a megváltozott munkaképességű foglalkoztatásával
kapcsolatban elmondja, több éve így működik, meg kell nézni mennyibe kerül. Ha
foglalkoztatjuk, munkát végez.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, negyedévente kell elszámolni, meg kell nézni ha
foglalkoztatjuk mennyi lesz a bére, a járulékfizetés, hány órában kell foglalkoztatni.
Bugyi Sándor képviselő véleménye, a megváltozott munkaképességű foglalkoztatását
biztosan jobban támogatják.
Kun Szilárd polgármester elmondja, mindenképpen megvizsgáljuk a foglalkoztatás
lehetőségét. Amennyiben nincs több hozzászólás, az elhangzott módosításokkal,
kiegészítésekkel javasolja a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
212/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
költségvetési koncepcióját – mint a költségvetési tervezés alapját – megtárgyalta és az
alábbiak szerint elfogadta:
1. Biztosítani kell a törvényekben meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi
fedezetét. Az önként vállalt feladatokat csak megfelelő pénzügyi fedezet megléte
esetén lehet megvalósítani.
2. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a működési bevételek és
kiadások egyensúlyának, azaz a pénzügyi egyensúly megteremtése. A költségvetést a
ténylegesen szükséges összegek alapján kell elkészíteni.
3. A 2012. évi költségvetésbe be kell építeni a 2011. költségvetési év során vállalt, a
2012. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket.
4. Az intézményi költségvetések tervezésekor törekedni kell a takarékos gazdálkodásra,
és különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi
jellegű kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére és a költségvetések
szakmai és pénzügyi felülvizsgálatára.
5. A felújításra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem
csoportosíthatók át.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi költségvetési
egyeztető tárgyalások lebonyolításáról, és a 2012. évi költségvetési rendelettervezet
összeállításáról, amit a polgármester terjeszt a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2012. január 31.
Felelős: polgármester, jegyző.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Tápióság Községi Sportkör 2011. évi tevékenységéről.
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Előadó: Micsinai István a Sportkör elnöke az írásos anyag kiegészítéseként
elmondja, bízik benne, hogy lesz, de jelenleg nincs pénzük és kellene.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
elmondja, a Bizottság megtárgyalja a beszámolót, precíz beszámolóról van szó,
elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a jelenlegi elnök 2011. augusztus 28-tól van, az
eddigi tevékenységéhez gratulál. Társasági adó kedvezményből jelentős támogatáshoz
jutnak, a döntés már meg van. A Sportkörtől nem veszünk el pénzt, külön egyeztetünk,
vízdíj és áram túllépés van a tervezetthez képest. A beszámolóból kiemelné, az ifjúsági
labdarúgóknál jelentős előrelépés történt, az 5. helyen vannak, ami nagyon jó eredmény,
tavaly az utolsók voltak. A felnőtt csapat a tavalyihoz hasonló eredményt nyújtott. NCA
pályázaton plusz forráshoz jutottak, ez dícsérendő.
Tóth Gábor képviselő gratulál az eredményről, nehéz feladatról van szó, rengeteg önerőt
próbáltak belefektetni a labdarúgásba. A nehéz helyzetben is tovább tudtak menni, ez
példamutató a többi szervezetnek is. A Sportkör végzi a legnagyobb megmozgató
tevékenységet, a felnőttek, gyermekek körében. Jó lenne, ha az Önkormányzat tudna
segíteni abban, hogy állandó, megbízható személyzet lenne. Toldi Tibor a feladatokat
felvállalta, a labdarúgók nevelésében nagyon sokat segít. Utánpótlás edző kellene.
Kun Szilárd polgármester elmondja, az U15-t szeretnék beindítani, a Bozsik Programon
keresztül kellene az utánpótlás, pénzügyi segítség van az edzők finanszírozására. A
következő pályázati lehetőség 2012. április 15-ig van, Tápiószecsővel és Tóalmással
együtt indulnánk, térségi fejlesztő program lenne, tárgyaltak róla. Az összefogást jobban
támogatják.
Micsinai István a Sportkör elnöke elmondja, a pályázatoknál van önrész, nem mindegy
mennyi önrészt kell biztosítani, általában 30 %. Tápiószecsővel jó a kapcsolatuk, Tóalmás
is szóba jöhet. A labdarúgó pályánk szép, jó a fekvése, jelenleg van pályagondnok, csak
pénz nélkül csinálja, hatalmas munkáról van szó.
Hegedűs György alpolgármester elmondja, az Önkormányzat támogatása a nevezésekre,
igazolásra, hitelesítésre, bírói költségekre elég. Benzinre, mosószerre már nincs pénz, a
pálya fenntartására 10 % marad.
Kun Szilárd polgármester véleménye szerint a működési költséget kell finanszírozni.
2011. január 1-től 2011. 08.20-ig nem látjuk a költségeket, el kell számolni számlával. Az
elmaradások rendezve lettek, de a többit nem látjuk. A régi vezetés részéről is legyen meg
az elszámolás január 31-ig. Amennyiben a pályázatok sikerülnek nem fognak rosszul állni
a dolgok. A vezetők is azon legyenek, minél több pénzt behozni máshonnan, kis
Önkormányzat vagyunk, nem tudunk mindent felvállalni. Amennyiben nincs több
hozzászólás, javasolja a Sportkör beszámolójának elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
213/2011.(XI.30.) sz. képvviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápióság Községi Sportkör 2011.
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
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Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről.
Előadó: Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság a beszámolót megtárgyalta, az
alapítvány nagyon jól működik, sok mindent bevállalnak, pályáznak.
Ebben az évben két sikeres pályázatuk volt, melyen 590 eFt támogatást
szereztek. Az Önkormányzat támogatását a pályázat önrészénél használták fel. Az óvoda eszközbeszerzését nagyban segítik, pozitív a működésük.
Megköszönik, hogy most először kaptak támogatást az Önkormányzattól.
A Bizottság elfogadta a beszámolót, a testületnek is elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester gratulál az Alapítvány működéséhez. Megkérdezi, a napirendi
ponthoz van-e hozzászólás, amennyiben nincs, javasolja a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
214/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Boldogabb Óvodás Évekért
Alapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Tápiósági Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Egyesület
2011. évi tevékenységéről.
Előadó: Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság elnöke elmondja, a beszámolót a Bizottság elfogadta. Az
időpontok vannak felsorolva a fellépésekről, a támogatást megköszönték, kérik jövőre is biztosítani. Elfogadásra javasolják a testületnek is
a beszámolót.
Hegedűs György alpolgármester elmondja, a beszámolóból nem derül ki, hogy mire
költötték az önkormányzati támogatást.
Béres Magdolna képviselő elmondja, a bizottsági ülésen ismertették, hogy a
buszköltségre és a citerás költségére fordították a támogatást.
Kun Szilárd polgármester elmondja, kérjük a részletes elszámolást, a beszámoló a
továbbiakban lehetőleg gépelt formában készüljön. Amennyiben nincs több hozzászólás,
szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
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215/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápiósági Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Egyesület 2011. évi tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Tápiósági Polgárőr Szervezet 2011. évi tevékenységéről.
Előadó: Józsa Elek elnök ismerteti, a szűkös határidő miatt a pályázat beadásáról
lecsúsztak, APEH papírok kellettek volna az előző vezetőtől és a pályázatírót sem tudta elérni, az utolsó pillanatban jelentkezett. A gépkocsi kuplungcseréjét meg kellett oldani, Anikó férje a szerelést ingyen elvégezte,
amit ezúton is szeretne megköszönni. A Tápiószecsői Polgárőrséggel és
Rendőrőrssel közösen akciót szerveztek. Az Önkormányzat támogatását
és a Pest Megyei Polgárőr Szervezet támogatását elsősorban a ruházat fejlesztésére költötték. Az új törvény szerint a jövőben országosan elfogadott
egyenruhát használhatnak. Az OPSZ állásfoglalását várják milyen lehetőség lesz a beszerzésre. Heti két alkalommal két fővel vannak jelen a településen, jelen vannak a rendezvényeken és segítik az iskolások gyalogos
átkelését. A működésükben kisebb-nagyobb fennakadások vannak, a gazdasági helyzet miatt a tagoknak a munkahely és a család az első, ez a
szolgálatszervezésre is kihatással van.
Kun Szilárd polgármester kérdése, a jelenlegi létszám 35 fő, ebből mennyi az aktív
személyek száma.
Józsa Elek elnök elmondja, új tagok is léptek be, többen visszaléptek, ez egy átlag. Nem
mindenkinek van igazolványa, a régi tagok igazolványa sincs meg. A Pest Megyei
Polgárőr Szövetkezet elnökével beszélt, az igazolványt készítő céggel perben állnak,
fennakadások voltak. 27 fő az aktív személyek száma, 2-3 fő van szolgálatban, 2-3 páros
aki hétköznap tud menni.
Kun Szilárd polgármester elmondja, pozitívum a gyalogosok átkelésének segítése. A
zebra pályázatunk nem nyert forráshiány miatt, újra megpróbáljuk. Kiss Gyula sok ideig
egyedül látta el a feladatot, jelenleg négy fő van beállítva. A hétvégi szolgálat nagyon
fontos, a fiatalok szemmel tartása, eredményről nincs tudomásunk.
Józsa Elek elnök elmondja, ami tőlük telik megteszik. A járőrözés során történtek dolgok,
a hideg miatt nincs nagy mozgás a településen. Jövőre, ha indulna kamerarendszer
pályázat, az Önkrományzat tegye lehetővé a pályázást, a Polgárőrségnek a fenntartásra
nagyobb esélye van pályázni. December 30-án a Klubházban beszámolót tartanak, melyre
mindenkit várnak.
Hegedűs György alpolgármester elmondja, az augusztus 20-i rendezvényen kevés
létszámmal vettek részt, egy évben 3-4 rendezvény van, ezen létszámot kellene biztosítani.
Józsa Elek elnök ismerteti, hosszú hétvégéről volt szó, többen elutaztak, illetve a
családjukkal töltötték az időt, négy fővel voltak jelen a rendezvényen. Úgy látja, aktívabb
részvétel kellene, kezdenek ellaposodni.
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Jeszenszki András körzeti megbízott véleménye, ha valamit elvállalnak, az bizonyos
kötelezettséggel jár.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, a polgárőrség mellett
van, taggyűlést kellett volna csinálni, megnézni ki jön el. Nem kell 40 ember, legyen 20,
akire lehet számítani.
Tóth Gábor képviselő, tagintézmény-vezető megköszöni az iskolai rendezvények
biztosítását, ha valamit rendeznek, a Polgárőrség mindig ott van.
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a Polgárőrség beszámolójának elfogadását,
amennyiben nincs több hozzászólás.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
216/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápiósági Polgárőr Szervezet
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Tornádó Harcművészeti Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről.
Előadó: Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke elmondja, az egyesület 2011. évi mérlege 19 arany, 10 ezüst és 11
bronz érem, ami szép teljesítmény, működésükhöz gratulálunk. A Bizottság
a beszámolót elfogadta, a testületnek is elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester gratulál a tevékenységhez. Szeretnénk, ha a községi
rendezvényeken aktívabban vennének részt. Felvetődött egy lehetőség, közös bemutatót
szervezhetnénk a civil szervezetekkel. Amennyiben nincs hozzászólás, javasolja a beszámoló
elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
217/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornádó Harcművészeti Sportegyesület 2011. évi tervékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Tápiósági Happy Dance Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről.
Előadó: Szőke Károlyné elnök az írásos előterjesztés kiegészítéseként elmondja,
szeretnék, ha még több gyerek lenne aki táncol. Úgy gondolják, az érdektelenség elsősősorban az anyagiak miatt van.
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Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
elmondja, a Bizottság a beszámolót megtárgyalta és elfogadásra javasolják. Megköszönik
az egyesület rendezvényeken való részvételét.
Kun Szilárd polgármester gratulál az egész évi munkájukhoz. Megállapítja, hogy nincs
hozzászólás, szavazásra teszi fel a beszámolót.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
218/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápiósági Happy Dance Sportegyesület 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, a civil szervezeteknek a támogatás utolsó része
kiutalásra kerül, a Sportkörrel külön egyeztetünk.
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A település köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevétel.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Pest Megyei Kormányhivatal
törvényességi észrevételt tett a köztisztasági rendeletünkkel kapcsolatban.
Az észrevétel szerint az 1/B § (2) bekezdésének „különös tekintettel a parlagfűtől” szövegrésze törvénysértő, mivel ezt központi jogszabály szabályozza. A Képviselő-testületnek az észrevételt 60 napon belül napirendre
kell tűzni. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az észrevételt és a rendelet módosítását támogatják. Kéri a Képviselő-testület is hagyja jóvá a rendelet
módosítását.
Kun Szilárd polgármester megállapítja a napirendi ponttal kapcsolatban nincs
hozzászólás, kéri a rendelet módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,
kézfelemeléssel a 18/2011,(XII.1.) sz. rendeletét, a település köztisztaságáról szóló,
többször módosított 6/2007.(III.29.) sz. rendelet módosításáról megalkotta.
18/2011.(XII.1.) sz. önkormányzati rendelet:
A település köztisztaságáról szóló, többször módosított 6/2007.(III.29.) sz. rendelet módosításáról szóló
rendelet szövegét a 10. sz. melléklet tartalmazza.
10. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Kissné Schmutczer Katalin könyvtáros elmondja, a nyitvatartást
egyeztették, az iskolai könyvtár nyitvatartását is megbeszélték, próbálnak alkalmazkodni.
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Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
ismerteti, a Bizottság az SZMSZ-t megtárgyalta, a nyitvatartási időt elfogadták a
könyvtáros javaslatára. A szabályzat 2011. december 5-én lép hatályba, javasolják a
testületnek elfogadásra.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az előző ülésen felkérést kapott, hogy nézzen
utána a könyvtárnak miért nincs alapító okirata, miért nem nyilvános könyvtár. A
Polgármesteri Hivatal szakfeladaton látja el a feladatot, a könyvtár nem költségvetési
szerv. Alapító okiratunk akkor lenne, ha az előírás szerinti személyi, tárgyi feltételeket
megteremtenénk, így azonban nem kerülhetünk a nyilvános könyvtárak jegyzékére. A
pályázatoknál, mint fenntartó pályázhatunk, amennyiben van rá lehetőség. Az alapító
okiratot kincstári utasításra felülvizsgáltuk, a feltételeknek nem feleltünk meg, ezért kellett
visszavonni.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a napirendi ponthoz van-e még hozzászólás,
amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a Közművelődési Könyvtár Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
219/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Közművelődési Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
11. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: MÁV-START közösségi kezdeményezése motorvonat beszerzésére.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a MÁV-START 70 db elővárosi villamos motorvonat beszerzését tervezi pályázat útján. Településünket is
megkeresték, támogató nyilatkozatot kérnek. Fontos a pályázathoz, hogy
minél több település támogassa, pénzünkbe nem kerül. Javasolja a támogatást.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
220/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a MÁV-START Zrt. által tervezett motorvonatok beszerzését.
A Képviselő-tesület felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt a támogató nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
12. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Játszóteres pályázathoz műszaki ellenőr megbízása.
12

Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, árajánlatot adott az L-Tervez Kft.
részéről Lukács Tamás a műszaki ellenőri tevékenységre. Az árajánlat
összege 90.000.- Ft + ÁFA, 112.000.- Ft. Lukács Tamás végezte a tábor
felújításának műszaki ellenőrzését és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésénél is ellátja ezt a feladatot. Javasolja az árajánlat elfogadását
és Lukács Tamás megbízását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
221/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápióság község belterületi
zöldfelület-fejlesztéshez kapcsolódó pályázat kiviteli
munkáinak műszaki ellenőrzésére megbízza az L-Tervez Kft-t (2241 Sülysáp, Pf. 4.) Lukács Tamás műszaki
ellenőrt.
A műszaki ellenőrzés költsége 90.000.- Ft + ÁFA öszszeg a pályázati támogatásból kerül finanszírozásra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és
a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
13. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Játszóteres pályázat projekt menedzsment árajánlat megbeszélése.
Előadó: Kun Szilárd ismerteti, az E-Eco System Kft. ajánlatát a játszóteres pályázatunk projektmenedzselésére. Az ajánlat összege bruttó 360.000.- Ft, mely a
pályázatból elszámolható. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri az ajánlat elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
222/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megbízza az E-Eco System Kft-t (levelezési címe: 2627
Zebegény, Pf. 18.) a Tápióság község belterületi zöldfelület fejlesztéshez kapcsolódó pályázat kifizetési kérelem összeállítása és projekt koordinálása szakértői
feladatok elvégzésére, bruttó 360.000.- Ft összegért.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és
a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
14. EGYEBEK
1./ Dr. Patkás Orsolya fogorvos megbízási szerződésének módosítása.
Dr. Patkás Orsolya fogorvos elmondja, december 1-től szeretett volna kezdeni, az
engedélyek beszerzése miatt elcsúszott, csak január 1-től tud kezdeni. A szükséges
ÁNTSZ engedélyeket megszerezte, a kezdéshez szükséges dolgokat megrendelte.
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Az ÁNTSZ ki fog jönni megnézni a rendelőt, egy tisztasági meszelés ráférne.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, az engedélyek beszerzéséhez szükség volt a megbízási
szerződésre, a kezdési időpont miatt módosítanunk kell, a testületnek el kell fogadni.
Hegedűs György alpolgármester felajánl egy vödör festéket a rendelő kifestéséhez, Bugyi
Sándor képviselő a festő személyében tud segíteni, Dávid Kornélia Anikó képviselő pedig a
takarítást vállalja.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
223/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzata
és dr. Patkás Orsolya vállalkozó fogorvos között a 173/
2011.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott megbízási szerződést módosítja, a munkakezdés
időpontja 2012. január 1.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és
a jegyzőt a szerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
2./ A településen elvégzett kátyúzási munkákról tájékoztatás.
Kun Szilárd polgármester elmondja, az előző testületi ülésen megbízást kapott az utak
kátyúzása ügyében felvenni a kapcsolatot az Unió Aszfalt Kft.-vel. A testület a 3.000.Ft/m2 árat elfogadta. A helyszíni bejárás alkalmával megtörtént a felmérés, a Papp Károly
utcában 130, a Cicahegyen 35, az Arany János utcában 81 + 44 m2 terület aszfaltozása
volt szükséges. A munkák elvégzésre kerültek, egyenlőre nincs gond, garanciát vállaltak.
A terület a tervezettől több volt, a költség 1 millió Ft-ra jött ki, a fele ki lett fizetve, a
másik fele decemberben esedékes. Kéri a testület a kátyúzás költségét a tartalék terhére
biztosítsa.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
224/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Unió Aszfalt Kft. által elvégzett
kátyúzási munkák költségét az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3./ Polgármesteri Hivatal és intézményei érintésvédelmének megbeszélése.
Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, az intézmények érintésvédelmi
feladatainak elvégzéséről a következő ülésen döntünk. Kellene még egy ajánlat, az
ajánlattevőtől meg kell tudni, hogy decemberben vagy januárban tudná a munkálatokat elvégezni. A január kedvezőbb lenne, a költségvetésbe tervezni kell.
4./ Pályázatokról szóló tájékoztatás.
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Kun Szilrád polgármester tájékoztatásul elmondja, a Polgármesteri Hivatal akadálydálymentesítési munkálatai jól állnak, a határidőt úgy néz ki tudják tartani. Az átadás
időpontja december 26. A műszaki ellenőr folyamatosan egyeztet. A kerítésbontásra
a belső munkák után kerül sor amiatt, hogy zárható legyen a terület. A kivitelező a 10
%-os előleg számlát benyújtja, a 10 %-os önerőt is biztosítani kell. A pályázatoknál az
ÁFA emelés miatt ebben az évben számlázni kell. A játszóteres pályázatunknál több
mint 50 %-os a készültség, itt is az első számla benyújtásra kerül. Határidő előtt fognak
végezni úgy néz ki, az átadás határideje december 25. Átadás után a játékokat be kell
minősíttetni és engedélyeztetni.

5./ Óvodával kapcsolatos pályázat megbeszélése.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, január 16. és április 2. között van lehetőség pályázatot benyújtani at óvoda bővítésére, illetve új létesítésére. A pályázat 95 %-os támogatottságú. Bővítésnél a belső elrendezést át kell alakítani, kötelező az akadálymentesítés. Az új építésének helyszínéül az iskola területe, illetve a régi temető helye lenne
megfelelő. A tervező javaslatot fog adni. A testület részéről elvi állásfoglalás kellene a
pályázaton való részvételről.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
225/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
szándékát fejezi ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
közzétett Nevelési intézmények fejlesztése KMOP-4.6.111 kódszámú pályázaton való részvételre.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
6./ Nyugdíjazási kérelem.
Kun Szilárd polgármester ismerteti Hegedűs Jánosné hivatalsegéd bejelentését, mely
szerint 2012. július 1. napjától élni kíván a nők kedvezményen nyugdíjba vonulásának
lehetőségével. Hegedűs Jánosné hozzájárult ügyének nyilvános ülésen való tárgyalásához, az ügy állásfoglalást igényel.A felmentési idő hét hónap, melynek felét le kell
dolgozni. Munkavállaló kéri, hogy ettől a testület tekintsen el.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti a Bizottság álláspontját, mely
szerint a 3,5 hónap ledolgozását javasolják a testületnek elfogadásra.
Kun Szilárd polgármester is ezt támogatja, a másik két nyugdíjba vonulónál sem engedtük
el. Kéri a testület döntését.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
226/2011.(XI.30.) sz. képviselő-testület határozat:
A Képviselő-testület Hegedűs Jánosné közalkalmazott
nyugdíjazásához 2012. július 1-től 7 hónapos felmentéssel hozzájárul, a felmentési időből 3,5 hónap ledolgozásával.
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Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
7./ Hírös Kft. tájékoztatója.
Kun Szilárd polgármester ismerteti a Hírös Kft. tájékoztatóját, mely szerint az új törvényi előírások szerint igénybevételi járulékot kell fizetni. Egyenlőre nem kell dönteni, a
jogszabály még nincs elfogadva. Ez a cégnek 450 millió forint plusz költséget jelent,
mely 48 települést érint. Tervezetről van szó, a jogszabály elfogadása után vissza kell
térni a tárgyalásra.
8./ Élelmiszersegélyek kiosztása.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző megköszöni az EU-s élelmiszersegélyek kiosztásában
résztvevők segítségét.
Kun Szilárd polgármester megköszönte a megjelenést, mivel további közérdekű napirend
nem merült fel, a továbbiakban zárt ülést rendel el.

Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Béres Magdolna
Béres Mária
jegyzőkönyv hitelesítők
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