Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2012. augusztus 29-én, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

122/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
123/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
124/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Alapító Okirat módosítása
125/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Gézengúz Óvoda beszámolójának
elfogadása 2011/2012-es tanév
126/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola órakeretének meghatározása 2012/2013-as tanév
11/2012.(VIII.30.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 2/2011.(II.16.) sz. rendelet módosítása
127/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
128/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatásának igénylése
12/2012.(VIII.30.) sz. önkormányzati rendelet:
A helyi rendeletek előkészítésében való
társadalmi részvételről
129/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Iskolatitkár 8 órában történő foglalkoztatását a
testület nem támogatja
130/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Medicopter Alapítvány támogatása
131/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Tornádó Harművészeti SE edzéseihez Tornacsarnok térítésmentes biztosítása
132/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Távfelügyeletre vonatkozó megbízás

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én,
17.00 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Magdolna,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Béres Mária és
Bugyi Sándor képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Tóth Gábor és Béres Magdolna képviselőket.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
122/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth
Gábor és Béres Magdolna képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a meghívóban jelzett napirendi pontok közül a 8. napirendi
pontot visszavonjuk, a Nemzetiségi Önkormányzattal egyeztettünk, a napirendet nem tárgyaljuk.
Ismerteti a napirendi pontokat:
N a p i r e n d:
1./ Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája
többcélú intézmény alapító okiratának módosítása
2./ KITT Gézengúz Óvoda beszámolója a 2011/2012-es tanévről
3./ KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola 2012/2013-as tanév órakeretének meghatározása
4./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
5./ Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
6./ Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása
igényléséhez
7./ A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet megalkotás
8./ Egyebek
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
123/2012.(VIII.29) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
2

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Közoktatási Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája
többcélú intézmény alapító okiratának módosítása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az alapító okirat módosítását a Képviselő-testület előzőleg hozott döntése teszi szükségessé. A 77/2012.(V.3.) sz.
határozat szerint a gyermeklétszám csökkenése miatt a Szabadság utcai iskola
épülete felszabadul, az osztályokat a Papp Károly utcai intézményben helyezzük el. Az alapító okirat módosítása és egységes szerkezete elkészült, a társulás miatt mindkét testületnek el kell fogadni.
Kun Szilárd polgármester átadja a szót a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének,
ismertesse álláspontjukat.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja,
a Bizottság megtárgyalta az alapító okirat módosítását, egyhangúlag elfogadták és a testületnek is
elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi az alapító okirattal kapcsolatban van-e hozzászólás,
amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a módosítások és az egységes szerkezetű alapító okirat
elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
124/2012.(VIII.29.) 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 a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2.NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KITT Gézengúz Óvoda beszámolója a 2011/2012-es tanévről.
Előadó: Juhász Ildikó tagintézmény-vezető elmondja, az írásos anyag részletesen tartalmazza a beszámolót, van-e kérdés ezzel kapcsolatban.
Kun Szilárd polgármester kéri a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének
ismertetését, illetve a testület részéről a hozzászólásokat.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja,
a beszámolót a Bizottág megtárgyalta, részletes anyagot kaptunk. Ezúton is szeretnék
megköszönni a falunapi részvételt. A beszámolót a Bizottság elfogadta.
Tóth Gábor képviselő elmondja, a beszámolóból kiderül az óvoda tartalmas tanévet zárt, jó
szakmai munkáról tesz tanúbizonyságot, nem csak a kötelező feladatok vannak. Példaértékű a
belső pedagógiai foglalkozás, melyre az iskolát is meghívják, ehhez is gratulál. Arról szeretne
érdeklődni, hogy sikerült-e a csökkent státusszal kialakítani a személyi állományt.
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Juhász Ildikó tagintézmény-vezető elmondja, az új munkaidőt kialakították, de közben a tegnapi
napon kiderült egy fő óvónő elmegy, így újra kell számolniuk. Pályázatot hirdetnek 6 órás
állásra.
Kiss Erika KITT igazgató ismerteti, a feladatellátást biztosítani kell, a helyben szokásos módon
teszik közzé az álláshirdetést. A tanévet indítani kell, nem kötelező a pályázat kiírása. Béres
Magdolna kerül 8 órás státuszba, az új belépőnek 6 órás lehetőséget ajánlanak.
Kun Szilárd polgármester javasolja, a honlapra feltenni az álláslehetőséget, a környező
településeket is meg lehet keresni. Nyilvánossá kell tenni, helyben ki lehet plakátolni. Ezúton
megköszönjük az elmúlt tanév munkáját és gratulálunk az elért eredményekhez. Amennyiben a
folyamatban lévő pályázatot megnyerjük, megérdemlik, hogy új intézményben folytassák a
munkát. Az óvoda beszámolójával kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Megállapítja nincs,
elfogadásra javasolja az óvoda beszámolóját.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
125/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a KITT Gézengúz Óvoda beszámolóját
a 2011/2012-es tanévről elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, tagintézmény-vezető.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola 2012/2013-as tanév órakeretének meghatározása.
Előadó: Magda Lászlóné tagintézmény-vezető elmondja, az órakeret számítást az írásos
anyag tartalmazza. A változások miatt nem lesz könnyű évük. Az iskola órakeretének meghatározását a bizottság tárgyalta.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja,
nagyon precíz, pontos számolást kaptunk az óraketretre vonatkozóan, köszönet érte. A
pedagógusok el tudják látni a többletmunkát, felkészült pedagógusaink vannak, a túlóra arányos
lesz. Sok sikert kívánunk az új tanévhez. A Bizottság javasolja az iskola heti órakeretét 299,5
órában elfogadni.
Tóth Gábor képviselő köszöni, hogy Magda Lászlóné elvállalta a tagintézmény-vezetői munkát,
ezzel a tantestületnek nyugalmi pontot biztosít, ami az iskola életében nagyon fontos. A
beszámoló tényleg nagyon jó, alapos, mint amit mindig tárgyaltunk. Szeretné megkérdezni, a 8.
osztályban lesz-e csoportbontás, ami az előző évben volt.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, a Kormányhivataltól állásfoglalást kértünk, hogy mire
számíthatunk az állami átvétellel kapcsolatban, de a végrehajtási rendelet tartalma nem ismert.
Nem tudjuk a plusz órák átvállallásra kerülnek-e, ezért nem gondolkodtunk csoportbontásban.
Amennyiben nincs több hozzászólás, az iskola 2012/2013-as tanévre vonatkozó heti 299,5 órás
órakeretét elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
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126/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a KITT Dr. Papp Károly Általános
Iskola órakeretét a 2012/2013-as tanévben heti 299,5
órában határozza meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, tagintézmény-vezető.

4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a rendelet módosítását a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, kéri a Bizottság álláspontjának ismertetését.
Tóth Gábor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnöke ismerteti, a Bizottság ülésén
megvitatta a napirendi pontot, az anyag a módosításokat részletesen tartalmazza. A Pénzügyi
Bizottság egyetértett a módosításokkal, a testületnek elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a módosítást félévkor és háromnegyedévkor tárgyaljuk, az
állami normatívák átvezetésre kerültek, a módosítás 29.879 eFt.
Debre Istvánné gazdálkodási előadó tájékoztatásul elmondja, a módosítások a központi
költségvetés módosításait tartalmazzák. Az idei év a megszokottól eltérő, az intézmények külön
költségvetésen vannak, az anyag így tartalmazza. A módosítás az előirányzat módosításokat
tartalmazza, szinte bérkompenzáció és a szociális ellátások visszaigénylése.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a rendelet módosításával kapcsolatban van-e
hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
11/2012.(VIII.30.) sz. önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 7/2012.(VI.26.) rendelettel módosított 2/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról megalkotta.
11/2012.(VIII.30.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.
(VI.26.) rendelettel módosított, 2/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról a rendelet szövegét az 5. sz.
melléklet tartalmazza.

5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti az I. féléves bevételek kiadások teljesítését.
Elmondja, bevételeink 59 %-ban, kiadásaink 52 %-ban teljesültek. A bevételi oldalon szerepel a 21 millió Ft-os hitelkeret igénybevétele, melyet az év végéig szeretnénk kifuttatni. A kiadási oldal mutatói jók, továbbra is azon vagyunk, hogy
szigorú gazdálkodást folytassunk. Kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnökét, ismertesse a Bizottság véleményét.
Tóth Gábor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnöke elmondja, a Bizottság
részletesen tárgyalta a beszámolót. A bevételek teljesülésénél több olyan tétel adódik, ami már
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100 %-ban teljesült, illetve jelentkezik a folyószámlahitel felvétele. A Bizottság jónak ítélte meg
az I. féléves teljesítést, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítésével
kapcsolatban nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel annak elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
127/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-tstület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása
igényléséhez.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a BM-hez szeretnénk igényünket benyújtani,
pályázatunk alátámasztott lesz, az előírásoknak megfelelünk. A pályázatokat
2012. szemptember 1-től lehet benyújtani.
Debre Isvánné gazdálkodási előadó tájékoztatásul elmondja, azok az önkormányzatok
pályázhatnak erre a támogatásra, akik a kritériumoknak megfelelnek, működési célú hiánnyal
fogadták el a 2012. évi költségvetésüket. Nagyon szigorú előírások vannak, 2010-től
visszamenőleg szükséges az adatszolgáltatás, a pályázatot szeptember 10-ig lehet benyújtani.
Tóth Gábor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnöke ismerteti, a Bizottság a
lehetőséget megvitatta, az önkormányzat megfelel a feltételeknek, be tudjuk nyújtani az igényt.
Nem biztos, hogy a 12 millió Ft-ot megkapjuk, bízunk benne, hogy minnél több támogatást
kapunk. A pályázat benyújtását a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság támogatja, javasolják a
testületnek is elfogadásra.
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatásának igénylését.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
128/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
1. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékból
származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi támogatására.
2. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékból
és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi.:
I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-én 1000 fő, vagy a feletti,
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b) a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-én 1000 fő alatti és a
székhelyű körjegyzőséghez tartozik.
c) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-én 1000 fő alatti és körjegyzőséghez nem tartozik és a 6. sz. melléklet 2. pontja szerinti felmentéssel rendelkezik.
d) Megyei önkormányzat estén az a)-c) pontokra vonatkozó feltétel nem releváns.
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen
jogcímen 0 ezer forint összegű bevételt tervez.
b) Megyei önkormányzat estében a helyi adóbevételre vonatkozó feltétel nem releváns.
III.Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete vagy módosított költségvetési rendeletét 12.170 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.
b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
d) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a helyi önkormányzatokról szóló
törvény felhatalmazást ad a testületnek, hogy a helyi rendeletek előkészítésébe
a társadalmat be kell vonni, ennek szabályairól rendeletet kell alkotni.
A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásban tájékoztattta a Képviselő-testületet a rendelet elkészítésének kötelezettségéről és 60 napon belüli
napirendre tűzéséről. A rendelet-tervezetet elkészítettük, a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság jóváhagyása után a rendelet-tervezetek az önkormányzat hivatalos honlapján kerülnek közzétételre, ezen keresztül lesz biztosított a véleményezés. A
véleményekről összefoglaló jelentés készül, ebből a testület eldönti mit vegyen
figyelembe. A véleményeket egy évig meg kell őrizni. A Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta.
Tóth Gábor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnöke tájékoztatásul elmondja, a
Bizottság részletesen megtárgyalta az előterjesztést, alaposan átgondolták. A lakosságot
tájékoztatni kell a mai kornak megfelelően, a rendelet-tervezetek a honlapra kerülnek, várjuk a
lakosság észrevételét. A Tornacsarnokban, Könyvtárban a lakosságnak van lehetősége internetes
hozzáférésre. A Bizottság a rendelet-tervezetet támogatja, a testületnek elfogadásra javasolják.
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Kun Szilárd polgármester megállapítja, a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló rendelet-tervezettel kapcsolatban nincs hozzászólás, kéri a rendelet
megalkotását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 12/2012.(VIII.30.) sz.
rendeletét megalkotta.
12/2012.(VIII.30.) sz. önkormányzati rendelet:
A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló rendelet szövegét a 8. sz. melléklet
tartalmazza.
8. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, kérelem érkezett a Képviselő-testülethez az iskolatitkár munkaidejének napi 6 órából 8 órába történő emelésére. Az ügyet a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri a Bizottság álláspontjának ismertetését.
Tóth Gábor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnöke elmondja, a munkaidő
emelést megtárgyalták, a beadványban plusz feladatok voltak megjelölve, a bérköltség is meg
volt jelölve. Az Önkormányzat költségvetési helyzetét figyelembe véve, a 8 órás állást nem
támogatják. Javasolják, hogy a honlapszerkesztői munka elismerésére az intézményvezető tegyen
lépéseket.
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, a tankönyvfelelős olyan feladat, amiért pénzt kap,
az alsóban más végzi. A honlapszerkesztést ha elvállalja plusz feladat, eddig pénzért volt
üzemeltetve. Az iskola költségvetéséből lehet biztosítani, eddig 6.000.- Ft/hó összeg volt. Az
előzőekben döntöttünk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
támogatására pályázatot benyújtani. Korábban négyórában dolgozott az iskolatitkár, a plusz két
órát megadtuk.
Tóth Gábor képviselő szeretné megkérdezni, egyéb tevékenység van-e, ami miatt kérik a
munkaidő emelést.
Magda Lászlóné tagintézmény-vezető elmondja, az előttük álló félév miatt kérte a 8 órás
munkadiőt, módosításra kerül a pedagógiai program, a helyi tanterv, és az átadás-átvétel lett
volna a fő indok.
Kun Szilárd polgármester javasolja, a többlet munkaidő túlóraként kerüljön kivezetésre, az
intézményvezető így meg tudja oldani. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel
az iskolatitkár 8 órás munkakörét.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 ellenvéleménnyel, tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
129/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az iskolatitkár napi 8 órában
történő foglalkoztatását nem támogatja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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2./ Kun Szilárd polgármester a Medicopter Alapítvány támogatási kérelmét ismerteti
a testülettel. Elmondja, tavasszal is fordultak hozzánk kérelemmel, akkor úgy gondoltuk, hogy az I. félév ismeretében visszatérünk a támogatás lehetőségére. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a kérelmet.
Tóth Gábor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnöke ismerteti, a Bizottság
véleménye, hogy az Önkormányzat jelenlegi helyzetét nézve nem tudjuk támogatni a kérelmet.
Hegedűs György alpolgármester véleménye, ha minden önkormányzat 10.000.- Ft-tal támogatná
a szervezetet az nem nagy összeg, de segítséget jelentene.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a működésképtelen önkormányzatok támogatására
pályázunk, önként vállalt feladatokat nem tudunk támogatni. Javasolja, a képviselők,
polgármester ajánljanak fel valamennyi összeget, ha ez megoldható.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
130/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Medicopter
Alapítvány részére az Önkormányzat nehéz anyagi
helyzetére való tekintettel nem tud támogatást biztosítani,
a képviselők lehetőségeik szerint nyújtanak támogatást.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban Vágó Ferenc, a Tornádó Harcművészeti Egyesület vezetőjének kérelmét ismerteti a testülettel. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a
kérelmet tárgyalta.
Tóth Gábor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnöke elmondja, az ülésen
hosszasan vitatták a kérelmet, elvi kérdések keverednek anyagi támogatással. Végül arra jutottak,
hogy elviekben eddig is támogattuk a működést, heti 3x1,5 órában ingyenesen használhatják a
tornacsarnokot, a szervezetnek nyújtott anyagi támogatás is jelentős. Az edzéseken felnőttek is
részt vesznek, elsősorban a sági gyermekeket kell támogatnunk. Az önkormányzat úgy gondolja,
az eddigi támogatás maximális, heti háromszori edzés lehetőséget biztosítunk térítésmentesen.
Amennyiben szeretnék még plusz igénybe venni a helyiséget a művelődésszervezővel tudnak
egyeztetni, a bevételek rovására nem mehet. A kérelemről 2 tartózkodással, 2 ellenvéleménnyel
döntött a Bizottság.
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, ahogy tudjuk támogatjuk a sportolókat, de fény
derült arra, hogy tíz felnőtt versenyző is igénybe veszi a termet és nem is helyi lakosok. Úgy
gondolja, a többi csoport nem venné jó néven, hogy nem kapnak ennyi időkeretet. Átgondolta a
helyzetet, maradjon minden a régiben, a heti 3x1,5 órás igénybevétel. Amennyiben kevés az idő,
fizessenek bérleti díjat.
Tóth Gábor képviselő csatlakozik Dávid Kornélia Anikó véleményéhez. Maximálisan
elismerjük a tevékenységet, az elért eredményekhez gratulálunk. Az önkormányzat heti három
alkalommal biztosít az edzésekre lehetőséget, plusz anyagi támogatást is nyújtunk. Ez mellett
fontos az az elv, hogy az önkormányzat elsősorban a tornacsarnokot az iskolának tarja fenn,
elsősorban a község gyermekeiért, lakosaiért van, a támogatás őket illeti meg.
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Kun Szilárd polgármester úgy gondolja, a sikerrel nem kell visszaélni, a tudást elismerjük.
Szavaszásra teszi fel Vágó Ferenc kérelmét.
A Képviselő-testület 5 ellenvéleménnyel, igen szavazat és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
131/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornádó Harcművészeti Sportegyesület edzéseihez az eddigi 3x1,5 óra heti térítésmentes igénybevételen felül a Tornacsarnokot nem tudja
több időre ilyen módon biztosítani.
Határidő: azonnal.
Felelős: poglármester.
4./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, az ÖKOVÍZ Kft-vel a vagyonkezelési
szerződést megkötöttük, a szindikátusi szerződés előkészítése folyamatban van. 250 ezer
háztartás csatlakozott, a Tápió-menti települések nagyrésze. A cég szakemberei az elkövetkező két hónapban felkeresik a településeket, az átadás-átvétel november elejére lezárul. A vízszolgáltatás állásáról ennyit tud mondani.
5./ Szabó Beáta művelődésszervező a falunap költségeivel kapcsolatban elmondja, a pályázaton nyert összegen felül 583 eFt-ot költöttünk. Ez olyanokból tevődik össze, mint
a fellépő vendég költségének ÁFA vonzata, a komandói vendégek buszköltsége, vendéglátás, tüzijáték, légvár, orvos és biztonsági személyzet költsége.
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, a komandói testvértelepülés utiköltségét
Bugacpusztáról támogattuk, megkértük, hogy színesítsék programunkat.
Kun Szilárd polgármester elmondja, az augusztus elején tett komandói látogatáskor derült ki,
hogy itt lesz a tánccsoport, kérésük volt az utiköltség támogatása, ezen felül étkezést
biztosítottunk. Bemutattuk nekik a települést, az ehhez nyújtott segítséget köszönjük.
Elmondható, hogy a rendezvény jól sikerült, mindenki munkáját megköszöni. Amennyiben
pénzügyi lehetőségeink engedik, szeretnénk a továbbiakban is ilyen színvonalas rendezvényt
szervezni.
6./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a szüreti felvonulást október első
hétvégéjére tervezzük. A polgármester, alpolgármester, művelődésszervező a szervezést
elkezdi, a következő ülésre a részleteket előkészítik a testület tájékoztatására.
7./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, a sportöltöző, tornacsarnok felújítása megtörtént,
a tornacsarnoknál a műszaki átadás-átvételen is túlvagyunk. Szeptember második felére
átadó ünnepséget szervezünk, szeptember 22. vagy 29. lenne az időpont. Czerván György
államtitkár Urat is megkerestük, a parlamenti képviselőkből álló csapattal kispályás labdarúgást szerveznénk. A rendezvény után fogadást tartanánk és sor kerülhetne az iskolakert bemutatására. Szeretnénk díszvendéget hívni az eseményre, az egyeztetés még folyamatban van, a HAJT-A Csapat képviselőire is számítunk.
8./ Kun Szilárd polgármester elmondja, a korábbiakban tárgyaltuk az Elektronika Vonala
Zrt. ajánlatát, melyet távfelügyelet ellátására tettek. Akkor azon a véleményen voltunk,
utána kell nézni hogyan lehetne másképp megoldani a felügyeletet. Felvettük a kapcsolatot a rendőrrel, nem tudják a feladatot felvállalni. Utána kell nézni, hogy a SÁG10

ÉP Kft-vel a feladatot meg tudjuk-e oldani, a következő ülésen tudnánk dönteni. Az
intézményvezetőket nem kötelezhetjük a felügyeletre. A kérdés, hogyan csináljuk tovább. Az ajánlatot tevő cég riasztó felszerelését is vállalta a tornacsarnoknál. A Képviselő-testület bízza meg személyét, hogy amennyiben lehet a SÁG-ÉP Kft-n keresztül biztosítsuk a távfelügyeletet, ha ez nem sikerül, egyeztetni kell az Elektronika Vonala Zrt-vel, hogy a hűségidő kevesebb legyen.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alább határozatot hozta:
132/2012.(VIII.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az
önkormányzati intézmények távfelügyeletére vonatkozóan
nézzen utána, hogy a SÁG-Ép Nonprofit Kft-vel a feladat
ellátására van-e lehetőség. Amennyiben erre nincs lehetőség folytasson tárgyalást az Elektronika Vonala Zrt-vel
és a következő ülésen tájékoztassa a testületet.
Határidő: következő testületi ülés.
Felelős: polgármester.
9./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, a telefonflotta bővítésére van lehetőség, képviselők,
dolgozók csatlakozhatnának. Lényege, a ráeső részt a csatlakozónak kell állni, 3.200.- Ft
ami lebeszélhető. A beszélgetések egymás között ingyenesek, plusz a családtagokat is
be lehet vonni. Aki igényli, lehet jelentkezni és eljuttatjuk a szolgáltató felé.
10./ Halasi Anita az ülésen megjelent érdeklődő elmondja, sajnálattal vették a szülők tudomásul, hogy Bozsik Zsóka óvónő elmegy az óvodából. A fő indoka, hogy bizonytalannak
érezte állását. A szülők nevében kérnék, megelőzve az ilyen munkahely elhagyást, át kell
gondolni, milyen hangnemben, milyen információt mondunk. Szeretné még a közétkeztetéssel kapcsolatban elmondani, több szülő elégedetlen, lehetne-e ezen javítani.
Juhász Ildikó tagintézmény-vezető elmondja, a dolgozó félt attól, hogy mint bejáró nincs
biztonságban. Logikus, volt rá lehetőség és helyben választott munkát. Az élelmezésvezető felé
jelezték a problémát, a településen olcsóbb az étkezés mint bármely más településen.
Kun Szilárd polgármester úgy gondolja, az élelmezésvezetővel egyeztetni kell a lehetőségekről.

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

Tóth Gábor
Béres Magdolna
jegyzőkönyv-hitelesítők
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