Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2011. szeptember 28-án, 17.00 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

170/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
171/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
172/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Alapító Okirat módosítása
173/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Dr. Patkás Orsolya fogorvos megbízási
szerződés elfogadása
174/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Papp K. u. 1. sz. szolgálati lakás bérbe adása
dr. Patkás Orsolya fogorvos részére
175/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Vodafone Rt. bérleti szerződés elfogadása
176/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Tornacsarnok felújításához költségvetés
készítésére Nagy Sándor ajánlatának elfogad.
177/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Önerő biztosítása Leader pályázathoz
178/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Leader pályázatok benyújtásáról döntés
179/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
E-Eco System Kft. megbízása pályázatírással
180/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Tűzoltóparancsnokság kérelmének elnapolása
181/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány támogatása
182/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápió-völgyi kerékpárút megépítésének támog.
183/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
SÁG-ÉP Kft. kompenzálása
184/2011. sz. képviselő-testületi határozat:
Bene Judit logopédus megbízása

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án,
17.00 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Béres Magdolna,
Béres Mária és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Bugyi Sándor és Dávid Kornélia Anikó képviselők.
Meghívott vendégként jelen van:
Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
Hegedűs György alpolgármester jelezte, hogy később fog érkezni, Jegyzőkönyv hitelesítőnek
javasolja elfogadni Béres Magdolna és Béres Mária képviselőket.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
170/2011.(IX.28.) 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 Alapító Okirat módosítása
2./ Dr. Patkás Orsolya fogorvos és az Önkormányzat között létrejövő megbízási
szerződés jóváhagyása
3./ Vodafon bázisállomás telepítésére vonatkozó bérleti szerződés megtárgyalása
4./ Tornacsarnok pályázat tervezői díj ajánlatának elfogadása
5./ Leader pályázatok beadásáról döntés
6./ Egyebek
- Nagykáta Tűzoltóság kérelme
- Tápió-vidék Közalapítvány támogatása
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
171/2011.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KITT Alapító Okirat módosítása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a KITT Alapító Okiratának módosításait az írásos előterjesztés tartalmazza. A Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság ülésén az anyagot megtárgyalta.
Béres Magdolna képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság alelnöke elmondja, a
Bizottság egyhangúlag támogatja a KITT Alapító Okirat módosításainak elfogadását.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi van-e kiegészítés, hozzászólás a napirendi ponthoz,
amennyiben nincs, elfogadásra javasolja a módosításokat.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
172/2011.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közoktatási Intézmény Tápióság – Tápiószentmárton
Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény Alapító
Okiratának módosításait és az egységes szerkezetű Alapító
Okiratát elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Dr. Patkás Orsolya fogorvos és az Önkormányzat között létrejövő megbízási szerződés
jóváhagyása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester köszönti dr. Patkás Orsolya fogorvost. Elmondja,
a megbízási szerződés tervezetet elküldtük a doktornőnek és a Pénzügyi Bizottság is véleményezte, kéri ismertessék álláspontjukat.
Tóth Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság alelnöke elmondja, a Bizottság megtárgyalta a
szerződés tervezetet, elfogadásra javasolják a testületnek. Örülünk, hogy végre lesz
fogorvosunk és reméljük jól fogja itt érezni magát.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, amint a vállalkozói engedély meglesz, a feladatot
átadhatjuk. A szerződés tervezet 6. pontját megbeszélte az ÁNTSZ-el és az OEP-el, ki kell
húzni. A 9. pont szerinti melléklet az átadáskor készülő leltár lesz. A 17. pont szerint a 2. sz.
melléklet fogja tartalmazni a rendelési idő beosztását. A Bizottság ülésén felmerült a 20.
pontra vonatkozóan, hogy a nagyértékű eszközök javítása kinek a feladata. Megoldás, a
nagyobb értékű eszközöket az Önkormányzat szerzi be és finanszírozza, így önkormányzati
tulajdonról van szó. A másik megoldás, hogy a doktornő szerzi be, de ha elmegy viszi
magával. Úgy gondolják, az utóbbi megoldás legyen, ha meg tudja finanszírozni.
Dr. Patkás Orsolya fogorvos a 6. pontra vonatkozóan elmondja, ha talál a környéken labort,
szerződni fog velük. Úgy gondolja, be fog ruházni, ha menni fog a dolog. Ahol most dolgozik
EU-s pályázaton szerezték be az eszközöket. Lehet külön-külön is pályázni.
Kun Szilárd polgármester elmondja, az Új Széchenyi Terv a vállalkozókat támogatja.
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Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, ha lesz pályázati lehetőség természetesen
megpályázzuk. A szerződés tervezet 22. pontja a szerződés hatályba lépését tartalmazza. Az
ÁNTSZ-nek kikötése van, az engedélyek még nincsenek meg.
Dr. Patkás Orsolya fogorvos tájékoztatásul elmondja, szükséges a Pest megyei praxisjog
igazolása. A szerződéssel tud elindulni mindenhova. 2011. december 1-et mond, korábbi
időpontnak nincs értelme, minden hó 5-ig kell az OEP felé jelezni, ha november 5-ig beadja,
decembertől tud kezdeni. Praxisjog igazolás, ÁNTSZ engedély kell.
Kun Szilárd polgármester elmondja, tehát az intézkedéshez kell a szerződés.
A polgármester bejelenti megérkezett Hegedűs György alpolgármester, így a testület létszáma
5 főre változott.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a praxisjog igazolása kell az ÁNTSZ-hez és kell a
megbízási szerződés. Úgy gondoltuk, az engedélyek beszerzése után kötünk szerződést, de
fordítva működik.
Tóth Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság alelnöke elmondja, azért gondolta a Bizottság, a
szerződés hatálybalépését október 1-től, hogy a doktornő tudjon intézkedni, a tényleges
munkakezdés december 1. legyen.
Béres Magdolna képviselő javasolja a szerződést október 1-től kötni, a munkavégzés kezdete
az engedélyek beszerzése után történjen.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző a szerződés tervezet 25. pontjára térve elmondja, a felmentési
időt a Bizottság 3 hónapban javasolja megállapítani, ne 6 hónap legyen.
Kun Szilárd polgármester javasolja, a szerződést 2011. október 1-től kössük meg, a munkába
állás az engedélyek beszerzése, de legkésőbb december 1. legyen. A továbbiakban kéri a
doktornő mondjon magáról néhány szót.
Dr. Patkás Orsolya fogorvos elmondja, Gyulán végezte a gimnáziumot, román nyelvet is
tanult és megpályázott egy külföldi ösztöndíjat. Nagyváradon kezdte a fogorvosi kart, 6 évig
járt oda, sok gyakorlásra volt lehetősége. A nyári gyakorlatokat a mostani munkahelyén
végezte, tavaly államvizsgázott. Egy éve dolgozik fogorvosként. Párját Budapestre helyezték,
azért keresett közelebb munkát, nagyon megtetszett a település. Reméli gördülékenyen fog
menni a munka, az iskolafogászat is szerepel a szerződésben és az óvodásokkal is szeretne
ismerkedni.
Kun Szilárd polgármester köszöni a bemutatkozást. A megbízási szerződéssel kapcsolatban
van-e javaslat, vélemény, amennyiben nincs akkor az elhangzott módosításokkal kéri
elfogadni.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
173/2011.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzata
és dr. Patkás Orsolya vállalkozó fogorvos közötti megbízási
szerződést elfogadta.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt
a szerződés aláírására.
4

Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, a doktornő jelezte, hogy 2011. november 1-től szeretné
igénybe venni a Papp K. u. 1. szám alatti szolgálati lakást.
Dr. Patkás Orsolya fogorovs elmondja, a fal le lett verve néhány helyen, gyors javítás, festés
megoldható-e, ha nem hozzájárul, a folyosóról, konyháról és fürdőről lenne szó.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző véleménye szerint, egy tisztasági meszelés jó lenne.
Kun Szilárd polgármester elmondja, megnézzük a lakást és megoldjuk a kérést. Kéri a
képviselő-testület hozzon döntést a lakás igénybevételéről 2011. november 1-től határozatlan
időtartamra.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
174/2011.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápióság, Papp K. u. 1. sz. alatti
önkormányzati tulajdonú szolgálati lakást 2011. november
1-től határozatlan időre bérbe adja dr. Patkás Orsoly fogorvos részére.
A lakás bérleti díja az önkormányzati lakások béréről szóló
1/2008.(II.1.) sz. rendeletben meghatározottak szerinti
összeg.
Határidő: szerződéskötésre 2011. október 31.
Felelős: polgármester.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Vodafon bázisállomás telepítésére vonatkozó bérleti szerződés megtárgyalása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a Vodafone bázisállomás telepítését
a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kéri ismertessék álláspontjukat.
Tóth Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság alelnöke ismerteti, a Bizottság megtárgyalta a
szerződés pontjait, azzal fogadták el, hogy ugyanannyi legyen a bérleti díj, mint a Telenor
esetében, bruttó 875 eFt. A szolgáltatók egyforma díjjal legyenek jelen.
Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, az ügyintézővel beszélt, az összeget
említette, 700 eFt + áFA összeget fogadnánk el, hivatkozva, hogy a másik szolgáltatónak is
annyi, ezt el is fogadták. Az áram használatával kapcsolatban azt a tájékoztatást kapta, hogy
külön csatlakozót fognak kiépíteni, ez benne van a szerződésben. Ha mégsem, akkor külön
megállapodás tárgya lesz az áram használatára. A társbérlő befogadása csak arra a területre
vonatkozik amelyet bérel, akkor emelhetjük a díjat 20 %-kal, és még plusz 10 % ha
többletterület foglalással jár. A szerződés határozott időre szól, 2019. december 31-ig, a felek
közös megegyezésével történik a meghosszabbítás. Bele kell tenni a szerződésbe a bérleti
díjnál az infláció követést. Ezekkel a módosításokkal ha elfogadható és nincs kiegészítés, kéri
a határozat meghozatalát.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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175/2011.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
bérleti szerződést köt a Vodafone Magyarország Rt-vel
a tápiósági 161 hrsz-on található hidroglóbuszra 15 m2
területre távközlési bázisállomás létesítésére.
A bérleti díj összege 700.000.- Ft + ÁFA/év. A bérleti
szerződés 2019. december 31-ig határozott időtartamra
szól.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a
jegyzőt a bérleti szerződés aláírásával.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tornacsarnok pályázat tervezői díj ajánlatának elfogadása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a Leader pályázat benyújtásához szükséges a Tornacsarnok felújításának költségére árajánlat. Nagy Sándor építész
tervező 24 eFt + ÁFA ajánlatott tett, ami nagyon barátságos ár. A tervezési
díj sikeres pályázat esetén elszámolható. Javasolja az ajánlat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
176/2011.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornacsarnok részleges felújításának költségvetés készítésére Nagy Sándor építész tervező
24.000.- Ft + ÁFA összegű ajánlatát elfogadta.
Az összeget az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
gazdálkodási tataléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
5. NAPIREND TÁRGALÁSA
Tárgy: Leader pályázatok beadásáról döntés.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság ülésén beszéltek
róla, a pályázatírással kapcsolatban az árajánlatot el kell fogadni. A pályázati
anyagot négy területre javasolják beadni. Zöldhulladék feldolgozás címen lehetőség lenne a traktorhoz fűkasza és aprítógép beszerzésére. A költsége 1.490
eFt, a pályázat 60 %-os támogatottságú, 40 % önerőt kell biztosítani. A másik
pályázati lehetőség a sportcsarnok részleges felújítása, melynek költsége 6.900
eFt, ez 100 %–os támogatottságú pályázat. A felújítás alkalmával sor kerülne
az álmennyezet cseréjére, a világítás, parketta felújításra, tisztasági meszelésre
és rámpa kialakítására a bejáratnál. Az alap megerősítését, nyílászárók cseréjét, tetőcserét másik pályázatban tudnánk megvalósítani. A harmadik lehetőség
a tábornál eszközbeszerzésre pályázni. 100 %-ban támogatott pályázat, 1.990
eFt összegben pályáznánk. Pályáznánk továbbá a jövő évi falunap megrendezésére, ez is teljes egészében támogatott pályázat, a költség 1.090 eFt. Egy
napos rendezvényt tervezünk, az alpolgármester segítségével a programot öszszeállítottuk. A Leader pályázati kiírásra a sportkör is szeretne pályázatot benyújtani a sportöltöző felújítására, valamint a Nyugdíjas Klub CD készítésre.
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A pályázatokat szeptember 30-tól be lehet nyújtani, az adatlapok befogadása
után. Itt szeretné megköszönni a sportkör elnökének, hogy az önkormányzat
részéről is leadta az adatlapokat. Ha az előzetes adatlapok megfelelnek mielőbb
be kell nyújtani a pályázatokat, nagyobb legyen az esélyünk.
Béres Mária képviselő arról érdeklődik, hogy az önerőt tudjuk-e biztosítani.
Kun Szilárd polgármester elmondja, 500 eFt-ról van szó, a jövő évi költségvetésbe
betervezzük. Be kell vállalni, eszközre nincs pályázati kiírás. Javasolja dönteni az önerő
biztosításáról és a pályázatok beadásáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
177/2011.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Leader program keretében a „zöldhulladék kezelő,
feldolgozó felületek kialakítása” c. pályázat 1.490
eFt-os költségéhez 40 % önerőt biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében.
Határidő: 2012. évi költségvetés készítése.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
178/2011.(IX28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Leader program keretében és az ÚMVP IV. tengelyén belül pályázatot kíván benyújtani az alábbiak
szerint:
- zöldhulladék kezelő, feldolgozó felületek kialakítása,
- sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása,
- Tápió-vidék kulturális és egészségmegőrző rendezvényeinek támogatása,
- táborok kialakításának, fejlesztésének támogatása.
Határidő: azonnal, ill. folyamatos.
Felelős: polgármester.
Kun Szilárd polgármester a továbbiakban ismerteti, az E-Eco System Kft. adott ajánlatot a
pályázatok megírására, bruttó 6 % árért vállalná. Sikeres pályázat esetén a pályázatírási díj
költségként elszámolható a projektben, ha nem sikeres a pályázatunk nem kell fizetni. A cég
ajánlatánban a pályázatok menedzselése is benne van. Javasolja az ajánlat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
179/2011.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza az E-Eco System Kft-t (levelezési címe:
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2627 Zebegény, Pf. 18.) a Leader program keretében
benyújtandó alábbi pályázatok megírásával és projektmenedzselésével:
- zöldhulladék kezelő, feldolgozó felületek kialakítása,
- sportlétesítmények felújítása, korszerűsítése, kialakítása,
- Tápió-vidék kulturális és egészségmegőrző rendezvényeinek támogatása,
- táborok kialakításának, fejlesztésének támogatása.
A pályázatírás és projektmenedzselés díja sikeres pályázat esetén a projekt teljes összegének bruttó 6 %-a,
mely költségként a projektben elszámolható.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
5. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester a Nagykátai Tűzoltóság kérelmét ismerteti, melyet a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalt. Javaslat, hogy vegyük le a napirendről és az október
végi ülésen döntsünk. A Tűzoltóság gépjárműre szeretne pályázni, az önerőhöz kérnek
segítséget az önkormányzatoktól. Várjuk meg az önkormányzati törvény módosítását
és ennek ismeretében döntsünk.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi hatáozatot hozta:
180/2011.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Nagykáta Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnoksága kérelmét elnapolja,
azt a 2011. októberi soros ülésén tárgyalja.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: polgármester.

2./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a Tápió-vidék Természeti
Értékeiért Közalapítvány kérelmét a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kéri ismertessék álláspontjukat.
Tóth Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság alelnöke ismerteti, a Bizottság részletesen
megbeszélte a kérést, az Alapítvány pénzügyi gondokkal küzd. Jól működő közalapítványról
van szó, az oktatási intézményeket a természetvédelemben segítik. A feladataikat nem tudják
működtetni, a Pénzügyi Bizottság javaslata 30.000.- Ft-tal támogassuk működésüket.
Béres Mária képviselő arról érdeklődik, miért kerültek ilyen helyzetbe.
Kun Szilárd polgármester elmondja, eddig Pest megye adott támogatást a működésre, ezt
nem tudják biztosítani, nem kötelező feladatról van szó, ezért kerültek ilyen helyzetbe. A
térség polgármesterei úgy gondolják meg kell menteni az alapítványt.
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Ifjúsági tábor megépítéséhez a saját erőt nem tudják biztosítani, a működési költségükhöz 3050 eFt-os támogatást kérnek az önkormányzatoktól. Javasolja a 30.000.- Ft-os támogatást.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
181/2011.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
30.000.- Ft támogatást biztosít a Tápió-vidék Természeti
Értékeiért Közalapítvány részére, az Önkormányzat 2011.
évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, a Pest Megyei Területrendezési tervben megjelenített, Gyömrőig tervezett térségi kerékpárút folytatását a környékbeli polgármestereknek felvetette. Pest megye területrendezési tervének módosítására van lehetőség. Átbeszélték Tápióbicske, Tápiószecső és Sülysáp polgármestereivel, a Területfejlesztési
Társulás is támogatja a kerékpárút megépítését. Kérés, hogy az érintett települések
hozzanak döntést az ügyben.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
182/2011.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Pest Megyei Területrendezési tervben megjelenített,
Gyömrőig tervezett térségi kerékpárút folytatásaként a
Mende - Sülysáp - Tápiószecső - Tápióság - Tápióbicske Tápiószentmárton települések mentén megépítendő Tápióvölgyi kerékpárút Pest Megyei Területrendezési terv koncepciójába és szerkezeti tervébe történő adaptációját
támogatja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4./ Kun Szilárd polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a SÁG-ÉP Kft.
kérelmét. A tábor felújítása kapcsán a vállalkozói számla rendezésére hitelt vettek fel,
az MVH kifizetés megtörténtéig. A kamatok fizetésének idejére az lenne a kérésük,
hogy a kompenzációtól tekintsünk el, ez kb. 3 hónap. Október 15-től 100 eFt többletbevételük lesz a fűtés miatt. A kamat jóváírás lesz a kompenzálás, ez 80-85 eFt
közötti összeg, egy havi kamat mértékét beszámoljuk.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
183/2011.(IX.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.
falugondnoki díjból kompenzáció címén levonásra
kerülő összegből a Kft. hitel kamatának egy havi
összegétől eltekint.
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Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5./ Juhász Ildikó tagintézmény-vezető arról érdeklődik, hogy az óvoda pályázat elindult-e.
Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a pályázati lehetőség október 31-től indul.
Lehet, hogy nem kell statikai vizsgálat, ahogy a szakértővel megnézték. Meg kell nézni a
pályázati kritériumoknak megfelelnek-e, egy csoportbővítés szükséges. A pályázatíróval
felvesszük a kapcsolatot, tervező is kellene. A megyében 10 pályázatot támogatnak. Lukács
Tamás tervezőt megkereshetjük, a jövő héten elindítjuk az ügyet.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző úgy gondolja, mielőbb indítani kellene, hogy tudjuk építési
engedély köteles lesz-e pályázat.
6./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a logopédiai ellátás kapcsán úgy
néz ki rendeződik az elmaradt bérek egy részének kifizetése. Pest megyében mindenhol
probléma, ebben a hónapban nem tudjuk beindítani az ellátást. A következő hónaptól
működni fog, Cegléddel leszünk kapcsolatban. Bene Judit logopédust nem tudjuk alkalmazni, vállalkozóként jöhetne ha mi fizetnénk. Azt szeretnénk ha a normatíván keresztül lenne finanszírozva az ellátás. Kiss Erika intézményvezető jelezte, Bene Judittal
kötnek szerződést, amíg nem rendeződik a helyzet, így tudják alkalmazni.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, meg kellene nézni a logopédus hány órában lesz itt,
amíg nem rendeződik a helyzet. A logopédusnak decemberig tervezve van a bére, a gyerekek
nem maradhatnak ellátás nélkül. Felvállaltuk a feladatot, egy hónapra lehetne szerződést
kötni.
Kun Szilárd polgármester úgy gondolja 4 óráról dönthetünk, 2-2 óra az iskolában és
óvodában, egy hónapos szerződéssel, amíg nem rendeződik a helyzet.
Juhász Ildikó tagintézmény-vezető elmondja, 2-3 SNI-s gyermekről van szó, fel kell mérni.
A továbbiakban arról érdeklődik, mi lesz a logopédus szeptemberi finanszírozásával.
Kun Szilárd polgármester elmondja, szeptemberre nem volt szerződése a logopédusnak. Kéri
döntést hozni október hónapra a logopédus megbízásáról heti négy órában.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
184/2011.(IX.28.) sz.képviselő-testületi határozat:
Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. október 1. – október 31. közötti időszakra megbízza Bene Juditot a logopédiai feladatok ellátására
heti négy órában (iskola 2 óra, óvoda 2 óra), havi
bruttó 52.800.- Ft. díjazásért.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
7./ Juhász Ildikó tagintézmény-vezető tájékoztatásul elmondja, Horváth Imréné
nyugdíjba vonul, október végére szerveznek egy ünnepséget.
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Azt szeretné megtudni, az Önkormányzat anyagi támogatást tud-e biztosítani.
Horváth Imréné sok évet dolgozott óvodavezetőként, az ezirányú tisztelet beszél
belőle.
Kun Szilárd polgármester elmondja, nics tervezve ilyen a költségvetésben, ajándéktárgyat
javasol.
Tóth Gábor képviselő elmondja, a felmentési díj járt a nyugdíjazás mellé, ebben az esetben
ilyen nincs, a közös megegyezés miatt. Külön összeg soha nem volt.
Hegedűs György alpolgármester javasolja, a következő ülésig gondoljuk át.
8./ Kun Szilárd polgármester egy lakossági kérést ismertet, a Zalka Máté utca egy részén
nincs közvilágítás. A kérés arra irányulna, hogy egy lámpatestet helyeztessen el az
Önkormányzat. A költségét nem tudja, az ÉMÁSZ-nál érdeklődünk a következő ülésre.
9./ Jeszenszki András körzeti megbízott a település közbiztonságáról szeretne tájékoztatást
adni. Történt egy betörés, a CO-OP üzletbe, konkrét információ nincs. A rongálások továbbra is mennek, jobb lenne esténként jelen lenni az utcákon, de a tankolókártyát még
nem kapta meg. Sok a panasz a rongálásokkal kapcsoaltban, próbálnak valamit tenni.
A rendőrautónak a településen volt némi visszatartó ereje, de saját járművet kell használniuk.
Kun Szilárd polgármester javaslata, péntek és szombat este kimenne a polgárőrséggel, a
képviselők is résztvehetnének ebben, amennyiben ráérnek. A tettenéréssel megoldódna a
probléma. A polgárőrségnél is gond van, nincs személyzet.
10./ Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, az Önkormányzat a folyószámla
hitel miatt könyvvizsgálatra kötelezett. Árajánlatot kérünk, kötelező feladat, a következő
ülésen dönteni kell a személyéről. Volt könyvvizsgáló korábban is, az OTP hitel kapcsán.
11./ Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a mai napon kaptuk meg a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról a tájékoztató csomagot. A csatlakozásról október 14-ig kell dönteni, a rendkívüli ülésen tárgyaljuk.
12./ Kun Szilárd polgármester a pályázatokkal kapcsolatban szeretne tájékoztatást adni.
A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére négy pályázó adott ajánlatot, a közbeszerzési szakember átnézi, a hiánypótlást kiküldjük. Ezután a bíráló bizottság vélenyezi, ha eredményes lesz az eljárás a testületnek kell döntést hozni. Nagy esély van
rá, hogy tudunk nyertest hirdetni.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a játszóteres pályázatunk beadási határideje péntek,
négy cégnek küldtük ki az ajánlattételi felhívást. Egy helyről kaptunk visszajelzést, hogy nem
kíván résztvenni. Érvényes pályázati eljárás esetén december 31-ig megvalósul.
Béres Mária képviselő arról érdeklődik, hogyan fogunk vigyázni a játszóterekre.
Soltiné dr. Pap Anikó elmondja, kerítéssel lesz körülvéve a játszótér, de valamit ki kell
találni, amint a körzeti megbízott ismertette, sok a rongálás a településen.
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 19.30 órakor bezárta.

Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Béres Magdolna
Béres Mária
jegyzőkönyv hitelesítők
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