Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2011. október 26-án, 17.00 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve
197/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
198/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
199/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
2011. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésének elfogadása
200/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
2011. évi költségvetésben átcsoportosítások
17/2011.(X.27.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló 3/2011.(II.15.) sz. rendelet módosítása
201/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Baloghné Kovács Magdolna könyvvizsgáló megbízása
202/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
2012. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása
203/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Tornacsarnok és Klubház beszámoló elfog.
204/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Könyvtár beszámolójának elfogadása
205/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Ivóvízbázissal kapcsolatos társuláshoz
csatlakozás, társulási megállapodás elfogad.
206/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Signal Biztosító Zrt. megbízása önkormányzati intézmények vagyonbiztosítására
207/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Unió Aszfalt Kft-vel kapcsolatfelvétel utak
kátyúzása ügyében
208/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Polgárőrség Tápióság névhasználat és címer
felhasználásához hozzájárulás

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 26-án,
17.00 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községi Klubház.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Magdolna,
Bugyi Sándor,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan van távol: Béres Mária képviselő.
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, 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:
197/2011.(X.26.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs
György és Tóth Gábor képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről
2./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.15.) sz. rendelet módosítása
3./ Tápióság Község Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására érkezett
ajánlatok megbeszélése
4./ 2012. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Terv elfogadása
5./ Beszámoló a Tornacsarnok és Községi Klubház 2011. évi tevékenységéről
6./ Beszámoló a Községi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről
7./ „Tápió üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata” pályázattal kapcsolatos
együttműködési megállapodás elfogadása
8./ Rákóczi Szövetség kérelme
9./ Egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
198/2011.(X.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az anyagot, kéri a Bizottság elnökét mondja el véleményüket.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, részletesen megtárgyalta a
Bizottság a 2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesítést. A módosításokat támogatják,
takarékoskodást iktattak be.
Kun Szilárd polgármester javasolja, a módosításokon részletesen menjünk át. A bevételi
oldalon a SÁG-ÉP Kft. visszafizetése nem teljesül, a pótbefizetés visszafizetését kötelező a
bevételi oldalon tervezni. Ingatlan eladásból 5 millió Ft bevételt terveztünk, ez a régi focipálya
értékesítése, nem teljesült. A bevételi oldalon 69 % a teljesülés. Az adóknál 79 % a teljesülés,
decemberig várható javulás. Tájékoztatásul elmondja, az iparűzési adó hátralékosok át vannak
adva behajtásra az APEH-nak, három nagyobb cég van amelyik tartozik. A kommunális adó
időarányos része jól áll. A Kistérségi Társulás hozzájárulása államilag elmaradott tétel,
novemberben, decemberben fog teljesülni. A víztoronyra elhelyezett szolgáltatók díja
októberben fog teljesülni, plusz díjjal számolhatunk a Vodafone szerződés megkötéséből
kifolyólag, a kiépítés megkezdésétől fizet időarányos részt erre az évre. A továbbiakban
nézzük a kiadások módosításait. Az önkormányzati jogalkotásnál a teljesítés 74 %, plusz
tételként jeletkezik egy nyomtató vásárlása és a fénymásoló nagyobb karbantartása. A
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése pályázat kapcsán is merültek fel plusz költségek. A
sportkörnél a vízdíj kompenzációja a tervezettnél több, egyeztetni kell a vezetőséggel és a
üzemeltetővel közösen. A megítélt támogatást bevonva rendezni szeretnénk a legrövidebb
időn belül a tartozást. Az óvodai nevelésnél módosítást szeretnénk, az intézményvezetővel
egyeztettünk, a karbantartásra, kisjavításra tervezett összegből 400 eFt-ot az általános
tartalékba helyeznénk. A dologi kiadások tekintetében az intézményvezetők figyelmét
felhívjuk, hogy a IV. negyedévben csak a legszükségesebb eszközöket szerezzék be. A 19.
oldalon a vásárolt termékek ÁFA-jánál a tervezett és módosított összeg 2000 Ft, a teljesítés
195 eFt. A kiadási oldalon a gázenergia költsége 6 millió Ft-tal több intézményi szinten a
tervezettnél, ez abból adódik, hogy a 2010. évi elmaradásokat kellett teljesíteni. A
felülvizsgálatot szeretnénk elvégeztetni, Tóalmással felvesszük a kapcsolatot, hátha tudnánk
megtakarítani. A gázártámogatás helyébe bekerült a lakásfenntartási támogatás, többlet
kiadásunk van, előre nem terveztük, az átmeneti segélyhez könyveljük. Jelen állás szerint 70
eFt a többletköltség ebben a hónapban. A közgyógyellátásnál jelentős megtakarítás van, az új
szabályozás miatt. A méltányossági ápolási díjaknál túlteljesítés mutatkozik. A szociális
rendeletet módosítottuk és kivettük ezt a támogatási formát, a következő évben amennyiben
lehetőségünk adódik rá, újra be fogjuk vezetni. Javaslat, hogy a közgyógyellátásra tervezett
összegből 2 millió Ft-ot tegyünk át az általános tartalékba. A kiadási főösszegünk 65 %-ban
teljesült. Pályázataink vannak, amelyhez az önerőt biztosítani kell. Szükséges az
átcsoportosítás és a szigorú gazdálkodás. A polgármester megkérdezi, a napirendi ponttal
kapcsolatban van-e hozzászólás. Mivel nincs, szavazásra teszi fel a 2011. évi költségvetés III.
negyedévi teljesítésének elfogadását és az ismertetett átcsoportosításokat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
199/2011.(X.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének III. negyedévi teljesítését elfogadta.
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Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
200/2011.(X.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében az alábbi átcsoportosításokat teszi:
Óvodai nevelés – Tápióság:
55218 Karbantartás, kisjavítás az előirányzat 400 eFt-tal
csökken,
Önkormányzati természetbeni ellátások:
58123 Közgyógyellátás az előirányzat 2 millió Ft-tal
csökken.
Általános tartalék 2.400 eFt-tal nő.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.15.) sz. rendelet
módosítása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a módosítások összege a bevételi és
kiadási oldalon 10.735 eFt. A változások a központosított állami támogatásból és az év közben alakult tételekből adódnak, a részletezést az írásos
anyag tartalmazza. A központosított állami támogatás 8.073 eFt-tal, az
átvett pénzeszköz 2.662 eFt-tal nő. A bevételi és kiadási főösszeg 548.503
eFt. Megkérdezi, a Pénzügyi Bizottság részéről van-e kiegészítés, vélemény.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, nincs kiegészítésük, a
Bizottság támogatja a költségvetési rendelet módosítását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
a 17/2011.(X.27.) sz. rendeletét, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011.(II.15.) sz. rendelet módosításáról megalkotta.
17/2011.(X.27.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
3/2011.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról a rendelet szövegét a 3. sz. melléklet tartaltalmazza.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióság Község Önkormányata könyvvizsgálói feladatainak ellátására érkezett
ajánlatok megbeszélése.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, azért van szükség könyvvizsgálóra,
mert az Önkormányzat hitelkeretet állított be, az önkormányzati törvény előírása a könyvvizsgálat. Javaslat, hogy a testület Baloghné Kovács Magdolna
könyvvizsgálót bízza meg.
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Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság az anyagiasságra
helyezte a hangsúlyt, Baloghné Kovács Magdolna az Önkormányzat könyvvizsgálatát
korábban is csinálta. Ajánlata a legolcsóbb volt, 400 eFt + ÁFA. A Bizottság javaslata:
Balogné Kovács Magdolna megbízása a könyvvizsgálói feladatok ellátására.
Kun Szilárd polgármester támogatja a Bizottság javaslatát. Elmondja, folyószámla hitelhez
kellett folyamodni az állami bevételek elmaradása és az energiaköltségek áthúzódó kifizetése
miatt. Reméljük év végével nem kell felhasználni, két pályázatunk van, amit finanszírozni
kell. Amennyiben a könyvvizsgáló megbízásával kapcsolatban nincs hozzászólás, javasolja
Baloghné Kovács Magdolna megbízását, 400 eFt + ÁFA díjazásért.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
201/2011.(X.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzata
2011. évi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálói
ellenőrzésére és auditálására megbízza Baloghné Kovács Magdolna könyvvizsgálót (2254 Szentmártonkáta,
Szecsői út 48.)
A könyvvizsgálat díja 400 eFt + ÁFA, melyet az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosít.
A Képviselő-tesület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos.
Felelős: polgármester, jegyző.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2012. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Terv elfogadása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, minden év november
15-ig kell dönteni a képviselő-testületnek, hogy a következő évben milyen belső ellenőrzésre kerül sor. Továbbra is a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás keretében látjuk el a feladatot. Ellenőrzésre kerül az Önkormányzat, a
KITT normatív hozzájárulások igénylése, elszámolása. Utóellenőrzésre kerül
sor a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-nél. Kéri a Képviselő-testület az írásos előterjesztés szerint a 2012. évi Belső Ellenőrzési Tervet hagyja jóvá.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a 2012. évi Belső Ellenőrzési Tervvel kapcsolatban
nincs hozzászólás, így szavazásra teszi fel annak elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
202/2011.(X.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzata
2012. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Tervét elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Tornacsarnok és a Községi Klubház 2011. évi tevékenységéről.
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Előadó: Szabó Beáta közművelődés-szervező elmondja, az írásos előterjesztést
a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta, a Bizottság elnöke
részéről felvetődött kérdés arra vonatkozóan, hogy az újság felelős kiadója
2010. novemberétől a Képviselő-testület, a szerkesztői feladatok maradtak a
közművelődés-szervezőnél. A kiadás előtt a testület nem szokta látni az újságot, csak a polgármester. Amennyiben úgy gondolják, a kiadás előtt a testület minden tagjának elküldi.
Bugyi Sándor képviselő hozzáfűzi, vagy ne a testület legyen a felelős kiadó.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a beszámolóból úgy tűnik, hogy a 2010. évi adatokat
tartalmazza és a november 20-i állapotot tükrözi. Kéri a Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság véleményét.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Okatási és Kulturális Bizottság elnöke
elmondja, a bizottsági ülésen megtárgyalták a beszámolót, ahol minden bizottsági tag jelen
volt. Nem tud róla, hogy a felelős kiadói feladatokat a testület vette át, nincs róla írásos
dokumentum. Az Önkormányzaté a lap, az Önkormányzat finanszírozza, nem volt határozat,
hogy a kiadói feladatokat a Képviselő-testület vette át.
Hegedűs György alpolgármester javasolja, hogy a felelős kiadó a közművelődés-szervező
legyen, bízzunk meg benne.
Kun Szilárd polgármester elmondja, mindenhol a testület a felelős kiadó. Ha úgy döntenek,
legyen a közművelődés-szervező a felelős. Véleménye azonban, hogy ne legyen a szerkesztő a
kiadó, kontroll csak kell.
Béres Magdolna képviselő javasolja, hogy a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
legyen az újság felelős kiadója.
Bugyi Sándor képviselő véleménye, nem kellene ebbe belefolyni, Szabó Beátát bízzuk meg,
mindig rövid a határidő, ne kelljen hozzá nyolc ember.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke úgy
gondolja, legyen leszabályozva a felelős kiadó. A másik észrevétel, ami nem egyértelmű az
írásos anyagból a személyi állományra vonatkozóan, egy fő közművelődés-szervező, egy fő
hivatalsegéd van, szeptember 30-tól nincs közcélú munkás.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a közművelődés-szervező munkaköréhez tartozik az
újság szerkesztése, kiadás előtt a Képviselő-testület tagjainak elküldheti. Véleménye, hogy
pontosabban kell egy beszámolót kiadni. Olyan elírások vannak, hogy a Klubházban
pszichiáter működik, holott pszichológust foglalkoztatunk. A meg nem valósult programokkal
kapcsolatban szeretné elmondani, hogy a beszámoló szerint egy program maradt el. Az évi
rezdezvénynaptárt a testület elfogadta, ebből kitűnik, hogy nagyon sok program elmaradt, ami
tervezve volt, például minden hónapban a budapesti színházlátogatások. Felmerül a kérdés, mi
van a többi programmal. Próbáljunk reális célokat kitűzni, amit meg lehet valósítani. A
rendezvénynaptár olyan programokat tartalmazzon, amit le lehet bonyolítani. Az ünnepségek
is kimaradtak a beszámolóból. A pontosságra hívja fel a figyelmet. A közművelődés-szervező
feladata az intézmények ellenőrzése, tapasztalat, hogy az intézményeknek nincs gazdája, nincs
a helyszín megnézve, kitakarítva a rendezvények előtt. Nem bántó jelleggel mondja, de oda
kell figyelni az intézményekre, az ünnepségeken külsősök is részt vesznek.
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Szabó Beáta közművelődés-szervező tájékoztatásul elmondja, a budapesti színházlátogatásokat Nagykátával és Tápiószecsővel közösen tervezték, de megtelt a busz. A tábor
miatt sok gondja volt, ezért adódott, hogy a rendezvény előtt a takarítást nem ellenőrizte, a
meghibásodás pedig menet közben történt, előző nap még minden működött.
Tóth Gábor képviselő az újsággal kapcsolatban elmondja, sokan beadják a cikket, a
helyesírást át kell ellenőrizni, a minőségen sokat tud rontani. A Pénzügyi Bizottság ülésén
beszélték, 46 % a teljesítés a bérleti díjaknál. Ez teljes egészében a tábor kiesésnek tudható?
Kérése a továbbiakra vonatkozóan, egyre nagyobb igény mutatkozik a szülők részéről
programokra a nyári szünetben. Az úszótábor, természetjárás fizetős, a kézműves
foglalkozások ingyenesek. További ingyenes programok kellenek, ebben legyenek jobban
együttműködőek, fel kell vállalni a nyári szüneti programokat.
Kun Szilárd polgármester elmondja, nagyobb odafigyelést kérnénk a közművelődésszervezőtől, az október 22-i ünnepségen is elmaradt a fáklyás felvonulás. Amennyiben nincs
több hozzászólás, szavazásra teszi fel a Tornacsarnok és Klubház tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
203/2011.(X.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornacsarnok és Községi Klubház
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: közművelődés-szervező.
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Községi Könyvtár 2011. évi tevékenységéről.
Előadó: Kissné Schmutczer Katalin könyvtáros elmondja, az írásos anyagot a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, a felmerült kérdéseket megbeszélték. Kiegészítésként elmondja, a nyitvatartást kérte módosítani, ez nem
aktuális, át kell beszélni, egyeztetni. A pénzmaradványból szeretne a könyvtár részére kérni, ebben az évben is minimális összegből tudott könyveket vásárolni. Segítséget szeretne kérni, hogy egy kicsit fejlesszük a könyvtárat.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a könytár alapító okiratát az
Államkincstár utasítása alapján vissza kellett vonni, hatályon kívül helyzeni. Így a könyvtár a
nyilvános listáról lekerült, ez miatt nem tudjuk milyen pályázatokról maradt le, de úgy
gondoljuk tud az önkormányzat pályázni.
Kissné Schmutczer Katalin könyvtáros elmondja, a Márai pályázaton nem tudott részt venni,
nem tudja az önkormányzat pályázhat-e a könyvtár helyett. A környéken a többi könyvtárnak
van alapító okirata.
Bugyi Sándor képviselő javasolja, nézzünk utána miért vonták be az alapító okiratot.
Kun Szilárd polgármester arról érdeklődik, mikor volt a Márai pályázat. Véleménye szerint,
pályázati fejlesztés kellene.
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Kissné Schmutczer Katalin könyvtáros elmondja, tavasszal volt a pályázati lehetőség, de
lesz több forduló. Nagyon szeretné, ha a könyvtárban lenne folyóirat, öt éve nincs újságja.
Bugyi Sándor képviselő úgy gondolja, örülünk, hogy nullán vagyunk, nemhogy újságot
vásároljunk, a környező települések mínuszban vannak. A pályázatnak is van önrésze.
Tóth Gábor képviselő arról érdeklődik, határozat született arról., hogy nem vehet folyóiratot
a könyvtárba? Szakfeladat van, nincs meghatározva mire költheti, könyvre be van tervezve
200 eFt.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, volt olyan év, hogy könyvet sem
vehetett a könyvtáros. A Képviselő-testület döntött úgy, hogy anyagi helyzete miatt nem tud a
kultúrára áldozni, ezért lett a folyóirat is lehúzva. A következőkben a könyv mellé folyóiratra
is tervezzen. Felvetődött, hogy a könyvtáros nem kéri a telefonvonalat, csak az internetet, úgy
gondoljuk egy könyvtárba kell telefon is.
Kun Szilárd polgármester szeretné elmondani, hogy a fogalmazásra, helyesírásra ügyelni kell
egy beszámolónál.
Kissné Schmutczer Katalin könyvtáros elmondja, nem mentség, de nem tudott róla, hogy
beszámolót kell készítenie.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, írásban felkérte a könyvtárost és a közművelődésszervezőt a beszámoló elkészítésére, sajnálatos módos nem jutott el a levél. Félreértés
adódott, de köszönjük a gyors segítséget.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a könyvtár nyitvatartásáról nem döntünk, azt a
következő ülésen tárgyaljuk, A könyvtáros munkaideje heti 30 óra, a nyitvatartás nem fedi ezt
le, de a technikai feladatotkat is a könyvtáros látja el. 25 óra legyen a heti nyitvatartás az
iskolai könyvtárban és a községi könyvtárban. A következő ülésre a részleteket ki kell
dolgozni.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző kéri, a könyvtáros vezessen jelenléti ívet és havonta adja le a
Hivatalba. A következő ülésen megbeszéljük a nyitvatartást és utána nézünk az alapító okirat
megszüntetésének. A könyvtáros az iskolai és községi könyvtár nyitvatartását készítse elő, a
munkarendet előzetesen egyeztessük le.
Kissné Schmutczer Katalin könytáros szeretné kérni, a telet úgy csinálhassa végig, hogy az
irodai munkát otthon végezhesse, a gázköltségre tekintettel.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a konvektort lehet szabályozni, az egészséges
munkakörülményeket biztosítani kell, nem kell hidegben lenni.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a beszámolóval kapcsolatban nincs több hozzászólás,
szavazásra teszi fel elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
204/2011.(X.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
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Határidő: azonnal.
Felelős: könyvtáros.
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: „Tápió-vidéken üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata” pályázattal kapcsolatos együttműködési megállapodás elfogadása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, az előző ülésen tárgyaltunk róla, a társulási megállapodást megkaptuk. A pályázathoz csatlakoznánk, hat település
fogja beadni, 100 %-os finanszírozású pályázatról van szó. A gesztor önkormányzat Tápiószecső lesz. A vízjogi engedélyek kiadása ehhez van kötve,
monitoring kutak üzemelnének. Amennyiben nics hozzászólás, kéri a határozati javaslat szerinti döntés meghozatalát.
A Képviselő-tesület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
205/2011.(X.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatánka Képviselő-testülete
1. megtárgyalta és elfogadta a Tápiószecső, Tápióbicske, Sülysáp, Úri, Tóalmás
önkormányzatokkal együtt alakítandó társulás társulási megállapodását, mely a „Környezet és
Energia Oparatív Program 2.2.3.A „Vízbázis-védelem” keretében benyújtandó „A Tápióvidéken üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálata” című pályázat
előkészítésére az abban foglalt feladatok végrehajtására, fnntartására alakul.
2. a pályázat benyújtását támogatja,
3. megbízza a polgármestert és a jegyzőt a társulási megállapodás aláírására és a további
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Rákóczi Szövetség kérelme.
Előadó: Kun Szilárd polgármester az írásos előterjesztéshez kapcsolódóan elmondja,
a Szövetség iskolásokat támogat minden tanév kezdése előtt. A pályázat ki
van írva, gyűjtik az alapítványba a pénzt, maagánszemélyektől is várnak támogatűst, nem csak önkormányzatoktól.
Tóth Gábor képviselő elmondja, az iskola is szervezett korábban gyűjtést, fel kell karolni,
nemes cél a magyarság tudat, ami nagyon fontos. Az iskola támogatni fogja a kérelmet, a
szülőket megszólítják, az önkrományzat költségvetése úgy áll, hogy nem tudunk támogatást
biztosítani.
Józsa Elek a Polgárőrség elnöke úgy gondolja, lehet kitenni az intézményekbe gyűjtődobozt,
a honlapra is fel lehet tenni hol vannak gyűjtődobozok elhelyezve. Amennyiben lesz
önkormányzati bál, annak a bevételéből is lehetne támogatni.
Kun Szilárd polgármester elmondja, most kérnék a támogatást, eldöntött pályázatról van szó.
Egységes levelet írunk az intézményvezetők felé, valamint a civil szervezetek felé a
támogatásra.
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A polgármester bejelenti, hogy Bugyi Sándor képviselőnek el kellett mennie, így a testület
létszáma 5 főre csökkent.
9. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, kedvező biztosítási ajánlatot kaptunk, ami a
jelenlegi biztosítási díjhoz képest 20 %-os megtakarítást jelentene, ez éves szinten
60 eFt. Az önkormányzati intézmények vagyonbiztosításáról van szó, a Signal Biztosító Zrt-nél van ez a kedvezőbb ajánlat. Az AEGON Biztosítóval megegyező, az
önrész kevesebb, káreseményre többet fizet. Három társaságot kerestünk meg, egy
ajánlatot kaptunk.
Hegedűs György alpolgármester véleménye szerint a biztosításokat legalább két évente felül
lehet vizsgálni, a legolcsóbbat keresni.
Kun Szilárd polgármester javasolja, a Signál Biztosítót megbízni a következő évtől az
intézményeink vagyonbiztosítására, amennyiben egyetértenek vele.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
206/2011.(X.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei
vagyonbiztosítására 2012. január 1-től a SIGNAL
Biztosító Zrt-t bízza meg.
Határidő: előző szerződés felmondására 2011.11.30.
Felelős: polgármester.
2./ Kun Szilárd polgármester a kátyúzással kapcsolatban elmondja, a Balogh-Út Bt-vel
a helyszíni szemlét megtartották, de nem adott ajánlatot. Az Unió Aszfalt Kft. előzőleg tonnára vetítve adott ajánlatot, most az újabb ajánlata szerint a kátyúzást 3.000.Ft + ÁFA/m2 áron vállalnák. Javasolja, hogy holnap egyeztet a Kft.-vel, jöjjönek ki
megnézni a területet, erre adjonak konkrét ajánlatot, ebben az árban megcsináltatjuk.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke szeretné megkérdezni, hogy mi a
helyzet a Malom Büfénél a ráccsal.
Kun Szilárd polgármester elmondja, KPM-s útról van szó, a tájékoztatás szerint nincs
kapacitásuk, a SÁG-ÉP Kft. fogja megcsinálni.
Bekech József a SÁG-ÉP Kft. ügyvezetője elmondja, fizetni nem akarnak, útszóró sót
ajánlottak cserébe, ha elvégzik a munkát. Csereüzlet esetén az Önkormányzatot be kell vonni,
nettó 150 eFt-os ajánlatot tettek. Nem tudja, meg tudják-e csinálni az időjárás miatt,
szeptemberben tették az árajánlatot.
Kun Szilárd polgármester véleménye szerint ez az állapot nem maradhat gy, ha nincs más
megoldás kővel kell teletömni. A kátyúzásra visszatérve az ajánlatot tévő cégtől referenciát
kért, utánanézünk.
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Hegedűs György alpolgármester véleménye, az árajánlatnál az a gyanús, hogy 4000.Ft+ÁFA/m2 alatt senki nem vállalja, a minőségre oda kell figyelni, aki ért hozzá. Hat hónapos
fizetési határidőt kellene vállalni.
Tóth Gábor képviselő kéri, a kátyúzás kapcsán a Cicahegyi járdát is csinálják meg, van két
nagy gödör, kb. egy m2-ről van szó.
Kun Szilárd polgármester javasolja dönteni arról, hogy a válllakozóval felvesszük a
kapcsolatot, utánanézünk milyen cég, a felmérés után adjanak konkrét ajánlatot. Ezzel a
testület bízza meg személyét.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
207/2011.(X.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy
az utak kátyúzása ügyében vegye fel a kapcsolatot az
Unió Aszfalt Kft.-vel. A helyszíni bejárás után adjanak a munkák elvégzésére konkrét ajánlatot, a testület a 3.000.- Ft + ÁFA/m2 összeget elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3./ Kun Szilárd polgármester a Tápiósági Polgárőrség kérelmét ismerteti, ami a mai napon
érkezett. Pályázat útján gépkocsit nyertek, ehhez gratulálunk, feliratot szeretnének rá
tenni, ez a Tápiósági Polgárőr Szervezet lenne és szeretnék a település címerét is felhasználni. Önkormányzati rendeletben szabályozzuk a használatot, ezért kellett a kérelem. A kérelem második része arra vonatkozik, hogy a Tápióság névhasználatot ne kelljen minden alkalommal kérni a testülettől a Polgárőrség kapcsán. Ehhez a rendeletünket meg kell nézni, a következő ülésen visszatérünk rá. Úgy tudjuk, a Polgárőrségben
kevés a létszám, erről kérnénk egy rövid tájékoztatást. Segítséget kérnénk a hétvégi szolgálatosoktól a településen történő rongálasok megelőzésére, tettenérés kellene.
Józsa Elek a Polgárőrség elnöke elmondja, a gépjármű átírása folyamatban van, a biztosítást
megkötötték, úgy tűnik a cascóra sikerül támogatót szerezniük. Az autó kuplungjának javítása
szükséges, ezt egyenlőre még nem tudják megcsináltatni, így szolgálatra nem tudják
használni. Jelen pillanatban a Polgárőrség létszáma 35 fő, a nehéz gazdasági helyzet miatt
figyelembe kell venni, hogy a család előrébb való. Működnek, jelen vannak a településen,
fejlesztenek, sapka, póló, mellény beszerzésére került sor. Tervben szerepel fényhíd,
világítóeszközözök, tárcsák beszerzése.
Tóth Gábor képviselő, tagintézmény-vezető a Polgárőrségnek megköszöni a segítséget a
szülők, gyermekek nevében, hogy a reggeli átkelést segítik, illetve az iskolai rendezvényeket
biztosítják. Munkájukba a gyermekeket is bevonják, kis polgárőröket szerveznek.
Kun Szilárd polgármester javasolja hozzájárulni a Polgárőrség gépkocsijára Tápióság felirat
és címer elhelyezéséhez.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
208/2011.(X.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul a Tápiósági Polgárőrség gépjárművének mindkét oldalon történő Tápiósági Polgárőr Szervezet felirat és Tápióság címerének
elhelyezésével.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban a Jobbik Helyi Szervezetének kérelmét
ismerteti a testülettel, ez a kérelem tegnap érkezett. Kettős kereszt felállítását
szeretnék a kopjafa melletti területen. A jelzett rész rendezési terület lesz a játszótér
pályázatunk kapcsán. Javaslat, hogy helyezzék el a keresztet a Dózsa György úton a
másik keresztnél lévő területen, itt is lesz munkaterületi rész. Szeretné megkérdezni,
hogy ez a kereszt meddig lenne felállítva.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, advent első vasárnapjától,
november 27-től vízkeresztig, január 7-ig állna a kereszt. A kopjafához szerették volna
elhelyezni, tradíciót szeretnének csinálni.
Tóth Gábor képviselő a kereszttel kapcsolatosan szeretné kérdezni, ez mihez kötődik.
Advent december elejétől van, a kereszt keresztény jelkép. Ideiglenesen lesz felállítva, attól
fél ki fogják dönteni. Nem tudja mihez kötni, inkább csináljunk adventi koszorút.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének vezetője elmondja, országos jelképről van
szó, a karácsonyhoz kötődik.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a közterület használatáról nem a
Képviselő-testület dönt, hanem a polgármester. Kéri a kitöltött kérelmet a Polgármesteri
Hivatalba leadni. A lehetőséget megnézzük, ilyen még nem volt, a régi temető helyszíne a
lehetséges terület. Nem tudjuk elképzelni hogyan fog működni, az a lényeg, hogy biztonságos
körülmények között legyen. A kérelmet nyújtsák be, megvizsgáljuk, a közterület használatnak
díja van, a használt terület nagyságától, az igénybevételi napok számától függően, ezt rendelet
szabályozza. Politikai okkokból a kérelmet nem lehet elutasítani, a biztonsági követelményt
meg kell vizsgálni, a helyszínt pedig gondolják át.

5./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése beruházási munkálatai elkezdődnek, a Hivatal a Tábor-Ság épületébe költözött. A másik pályázatunk munkálati is kezdődnek a jövő héten, a kivitelezők a helyszínt bejárták. A buszmegállók elhelyezését a Volánnal és az érintett ingatlanok tulajdonosaival egyeztetni kell. A végállomást az üzletek előtti részre szeretnénk tenni.
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Mivel több kérdés hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 19.00 órakor bezárta.

Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Hegedűs György
Tóth Gábor
jegyzőkönyv hitelesítők
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