Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2012. december 12-én, 17.00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

175/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
176/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
177/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Alapító Okirat módosítása
178/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Társulási Megállapodás módosítása (TápióságTápiószentmárton)
179/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Közoktatási Társulás megszüntetése
180/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Kiss Erika intézményvezető vezetői megbízásának megszüntetése
181/2012. sz. képviselő-tesületi határozat:
Nevelési Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája (NITT) igazgatójának Jámborné Illés Ida megbízása
182/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Pest Megyei Könyvtár könyvtárellátási
szolgáltatás megállapodás elfogadása
183/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Képviselő-testület 2013. évre vonatkozó
munkatervének elfogadása
184/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Társulási Megállapodás módosítása
185/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási
Megállapodás módosítása
186/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Közép-magyarországi Régió különválásának
támogatása
187/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Állam által biztosított, egyszeri, vissza nem
térítendő költségvetési támogatás igénylése
188/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
Együttműködési Megállapodás módosítása
189/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Sportöltöző gázfűtés kiépítés költségének bizt.
190/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Amala Tánccsoport Klubház térítésmentes
igénybevétele
191/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Polgármesteri Hivatal energia ellátásának
bővítése

2

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én,
17.00 órakor megtartott rendkívüli 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:
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző,
Galambosi Zoltán Jobbik Helyi Szervezetének elnöke.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjeleneket, 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 Béres Magdolna és Dávid Kornélia Anikó
képviselőket.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
175/2012.(XII.12.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Béres
Magdolna és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./ KITT Alapító Okirat módosítása
2./ Társulási Megállapodás módosítása (Tápióság-Tápiószentmárton)
3./ Döntés a Közoktatási Társulás megszűnéséről
4./ Kiss Erika intézményvezető vezetői megbízásának megszüntetése
5./ NITT Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája új intézményvezető megbízása
6./ Könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás tervezetének megbeszélése
7./ A Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása
8./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodás módosítása
9./ Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő Szolgálat Társulási Megállapodásának
módosítása
10./ Régiós különválás kezdeményezésének megbeszélése
11./ Egyebek
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
176/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KITT Alapító Okirat módosítása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, 2012. december 8-án lépett hatályba
a 2012. évi CLXXXVIII. törvény, mely szerint 2013. január 1-től állami köznevelési feladatot társulás formájában önkormányzat nem láthat el. Az előterjesztés tartalmazza a KITT Alapító Okiratának módosításait.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a napirendi pontot a Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság tárgyalta, kéri a Bizottság álláspontjának ismertetését.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti,
a törvényi szabályozást követve kerül sor a módosításra, melyet a Bizottság elfogadott, javasolják
a testületnek is elfogadásra.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, az alapító okirat módosításával kapcsolatban van-e
hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel annak elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
177/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája többcélú intézmény Alapító Okiratának módosítását és az egységes szerkezetű okiratát a
melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Társulási Megállapodás módosítása (Tápióság-Tápiószentmárton).
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, Tápióság és Tápiószentmárton
önkormányzata 2008-ban kötött megállapodást a közoktatási intézmények
társulásban történő működtetéséről. 2013. január 1-től az iskola működtetése
állami feladat lesz, ezért ez a társulási megállapodásból kikerül. A társulási
megállapodás módosítását és egységes szerkezetét elkészítettük, szükséges
a testület döntése elfogadásáról.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti,
a Társulási Megállapodás módosítását a Bizottság elfogadta, a testületnek is elfogadásra
javasolják.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a társulási megállapodáshoz van-e kérdés, hozzászólás,
majd megállapítja nincs, így szavazásra teszi fel annak elfogadását.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
178/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nevelési Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítását és egységes szerkezetű okiratát a melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés a Közoktatási Társulás megszűnéséről.
Előadó: Kun Szilárd polgármester a közoktatási társulás megszűnésével kapcsolatban
ismerteti, Tápiószentmárton Önkormányzata kezdeményezte a társulás megszüntetését 2012. december 31. napjával, a 2012/2013-as tanév végi hatállyal.
Tehát óvodai szinten a társulást a tanév végéig fenntartjuk. Egyetértünk a
kezdeményezéssel, plusz finanszírozással a továbbiakban nem számolhatunk.
A polgármester megállapítja, a társulás megszűnéséhez nincs hozzászólás,
szavazásra teszi fel a határozati javaslat szerinti döntés meghozatalát.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
179/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tápiószentmárton Nagyközség
Önkormányzatával a Nevelési Oktatási Intézményeik fenntartására megkötött Társulási
Megállapodást, Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
kezdeményezésére 2012. december 31. napjával felmondja a 2012/2013-as tanév végi
hatállyal.
A Képviselő-testület a 2012/2013-as tanév végi hatállyal elhatározza a társulás megszűnését
is.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Kiss Erika intézményvezető vezetői megbízásának megszüntetése.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, mivel a társulás iskolai szinten megszűnik,
2013. január 1-től az iskolák fenntartása állami feladat lesz, Kiss Erika vezetői
megbízását 2012. december 31. napjáról meg kell szüntetni. Kiss Erika elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni, de hozzájárult, hogy nyilvános ülésen történjen a személyét érintő napirend tárgyalása. A Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottság ülésén is szerepelt a vezetői megbízás megszüntetése, kéri
a Bizottság ismertesse véleményét.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
elmondja, a Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot, egyetértenek az intézményvezető
vezetői megbízásának megszüntetésével.
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Tóth Gábor képviselő javasolja, írásban köszönjük meg Kiss Erika intézményvezető munkáját,
a felvállalt feladatot, amit lelkiismeretesen végzett. December21-én Tápiószentmártonban lesz
egy kis rendezvény, amikor a KITT elköszön, ezen lehetne az intézményvezető munkáját
megköszönni.
Kun Szilárd polgármester úgy gondolja, a társulás másik önkormányzatával közösen
megköszönjük Kiss Erika intézményvezető munkáját. Amennyiben nincs több hozzászólás, kéri
a határozati javaslat alapján döntést hozni Kiss Erika intézményvezető vezetői megbízásának
megszüntetéséről.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
180/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Tápiószentmárton Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértésével, a Közoktatási Intézmény TápióságTápiószerntmárton Óvodája és Általános Iskolája (KITT) igazgatójának, Kiss Erikának a 2011.
augusztus 1-től öt éves időtartamra, 2016. július 30-ig szóló vezetői megbízását 2012. december
31. napjával visszavonja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: polgármester.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: NITT Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája új intézményvezetői megbízás adása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, óvodai szinten vezetőt kell megbízni a
a társulás élére, melyre Tápiószentmárton Önkormányzata tesz javaslatot.
Javaslatuk, Jámboné Illés Ida megbízása, aki az ülésen szakmai elfoglaltsága
miatt nem tud jelen lenni. Nyilatkozott, hogy a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárul és a megbízást elfogadja. A vezetői megbízása 2013. január
1-től a tanév végéig szólna. Tápiószentmárton javaslata erre 2013. augusztus 31.
A vezetői pótlékot is egyeztettük Tápiószentmárton Önkormányzatával, az
illetménypótlékhoz viszonyítva 250 %-ban lenne meghatározva. Kérés lenne,
hogy az útiköltségtérítést biztosítsa az Önkormányzat, mint Kiss Erika esetében.
Amennyiben nincs hozzászólás, ismerteti a határozati javaslatot és kéri elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
181/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
a.) Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Tápiószentmárton Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetértésével, a Nevelési Intézmény TápióságTápiószentmárton Óvodája (NITT) igazgatójának 2013. január 1-től a tanév végéig, 2013.
augusztus 31-ig Jámborné Illés Idát bízza meg.
b.) Vezetői pótlékát 2013. január 1-től havonta az illetménypótlékhoz viszonyítva 250 %-ban
határozza meg.
c.) A feladat ellátásához az Önkormányzat az igazgató útiköltségtérítését a jogszabályok szerint
biztosítja.
Határidő: 2013. január 1.
Felelős: polgármester.
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6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás tervezetének megbeszélése.
Előadó: Kun Szilárd polgármester a Pest Megyei Könyvtár megkeresését ismerteti.
Az 5000 fő alatti települések támogatást igényelhetnek, ehhez megállapodást
kell kötni. A könyvtári ellátás biztosítása kötelező feladat. Amennyiben a megállapodást megkötjük legalább heti 4 napon 25 órában kell biztosítani a könyvtár nyitvatartását. Az ajánlott lehetőséggel a könyvtár színvonala emelkedne.
Jelenleg a könyvtáros hetente 10 órában az iskolai könyvtárban látja el feladatát, heti 30 órában foglalkoztatjuk. Januártól nem tudjuk az iskolában lesz-e
foglalkoztatva. Megoldható a 25 órás nyitvatartás, munkaidőt nem kell növelni.
Tóth Gábor képviselő elmondja, átmeneti időszak lesz, eldől, hogy az intézmény fenntartója
szerződik-e a könyvtárossal. Mikorra rendeződik a helyzet nem tudni. A tankerületi
igazgatónak fel kell vetni ezt a kérdést is.
Kun Szilárd polgármester elmondja, 2013. január 1-től a könyvtáros heti 30 órában látja el
feladatát a községi könyvtárban, így a heti négy nap, 25 órás nyitvatartás biztosítva lesz.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a januári ülésen a könyvtár SZMSZ-ét
módosítani kell. Amennyiben a megállapodást megkötjük a Pest Megyei Könyvtárral januártól
biztosítani kell az előírt nyitvatartási időt.
Kun Szilárd polgármester javasolja a megállapodás elfogadását, amennyiben nincs több
hozzászólás. A Pest Megyei Könyvtárral egyeztetünk a jelenlegi helyzetről, amennyiben a heti
30 órás munkaidővel biztosítható a szolgáltatás ellátása, aláírjuk a megállapodást.
A Képviselő- testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
182/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy megállapodást köt a Pest Megyei
Könyvtárral könyvtárellátássi szolgáltatás nyújtására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A Képviselő-testület 2013. évre vonatkozó munkatervének elfogadása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a következő évi munkatervet a decemberi ülésen fogadjuk el. Javaslat, a testületi ülések időpontja a hónap utolsó
csütörtöke legyen, ez képviselői kérés is.
Hegedűs György alpolgármester elmondja, jöjjönek el azok is, akik miatt a napot módosítjuk.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a jövőben szigorítanánk az SZMSZ-ünket, a testületi
ülésről való hiányzással kapcsolatban. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel a
Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadását.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
183/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2013. évre vonatkozó éves munkatervét elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a megállapodás módosításában az I.4.
pontba bekerül a társulás telephelye, valamint módosul az I.8. pont, az alaptevékenységre vonatkozóan. A módosításokat az írásos anyag tartalmazza,
melyet a társulás tanácsa elfogadott, a települési önkormányzatoknak is el
kell fogadni.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
184/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a csatolt mellékletnek megfelelően elfogadja a Tápiómenti
Területfejlesztési Társulás Tanácsa által 2012. december
5-én elfogadott Társulási Megállapodást.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a törvényi változás miatt szükséges
a megállapodás módosítása. A szervezet Nagykáta Önkormányzatához átkerül, kérik a társulásban lévő önkormányzatoktól a hozzájárulás mértékét
havonta átutalni, ne negyedéves elszámolással, mint eddig. Nagykáta Önkormányzata nem vállalja be a költségek előre történő finanszírozását, de ez jogos kérés. A megállapodás módosításával kapcsolatban amennyiben nincs
hozzászólás, szavazásra teszi fel elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
185/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodás módosítását a csatolt melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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10. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Régiós különválás kezdeményezésének megbeszélése.
Előadó: Kun Szilárd polgármester Gomba Község Önkormányzatának megkeresését
ismerteti, mely a Közép-magyarországi Régió szétválására, illetve önálló
Budapest és Pest megye régió létrehozására vonatkozik. Ez a 2014-2020. közötti Európai Uniós támogatás miatt lenne fontos. A határozati javaslatra két
változat készült, az „A” változat szerint támogatjuk, a „B” változat szerint
nem támogatjuk a kezdeményezést. Kéri a testület döntését az ügyben.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
186/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gomba Község
Önkormányzatának 242/2012.(XI.22.) sz. képviselő-testületi határozatát a Középmagyarországi Régió szétválására, illetve önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására
vonatkozó kezdeményezését, és az abban, valamint Gomba község polgármesterének
megkeresésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:
1./ A Képviselő-testület támogatja Gomba Község Önkormányzatának kezdeményezését arra
vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió 2014-2020.
közötti programozási időszakában két NUTS 2 szintű területi egységet alkosson: Budapestet
és Pest megyét.
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogató határozatáról Gomba Község
Önkormányzatát írásban tájékoztassa.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
11. EGYEBEK
1./ Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, Pest megyei szakmai fórumon vettek részt, ahol
arról volt szó, az állam hogyan tud segíteni az önkormányzatok hitel átvállalásában. Az
ezzel kapcsolatos határozati javaslat kiküldésre került, jogszabály szabályozza le, a döntést meg kell hozni. A folyószámlahitel átvállalásáról van szó, ezt a tegnapi napon zárolták. Az ügyben adatot kell szolgáltatni, a kitöltendő dokumentumokat benyújtani, év végéig rendezni fogják.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a hitel átvállalásával kapcsolatban van-e hozzászólás,
amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
187/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
1./ Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 76/C §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt
feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított,
egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében,
amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
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2./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt
nem áll.
3./ A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint egyéb
költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a kölcsönnyújtóknak.
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a/ a kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről, valamint egyéb
költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja,
b/ a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar
Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb
dokumentumokat,
c/ a költségvetési törvény 76/C § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.
5./ A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy
egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett
adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és
e betét, vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem
összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által megjelölt számlára
utalja.
6./ A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C § szerinti adósságkonszolidáció során
a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez
szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.
Határidő: 2012. december 17.
Felelős: polgármester.
2./ Kun Szilárd polgármester a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás együttműködési
megállapodás módosítását ismerteti. A Társulás egyik feladata a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, ehhez más szolgáltatóval kötnek szerződést, így módosítani szükséges az együttműködési megállapodást. Amennyiben a képviselők egyetértenek, kéri
fogadják el az előterjesztés szerinti szerződés módosítását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
188/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással kötött, a
továbbtanulási- és pályaválasztási tanácsadás 2012. évi
ellátására irányuló Feladat-ellátási szerződés módosítását,
a csatolt mellékletnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban elmondja, a sportöltöző felújításában a
gázfűtés nem volt benne, az önkormányzatnak kellett megoldani. A bizottsági ülésen beszéltek erről. A tervek, kiépítés költsége nettó 168.811.- Ft, burttó 214.390.Ft, melyet a költségvetési tartalék terhére biztosítanánk. Amennyiben ehhez nincs
hozzászólás, kéri fogadják el.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
189/2012. (XII.12.) sz . képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Sportöltöző gázfűtésének
bruttó 214.390.- Ft-os költségét a 2012. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
4/ Kun Szilárd polgármester az Amala Tánccsoport kérelmét ismerteti a testülettel.
Táncpróbáikhoz heti két órára térítésmentesen biztosítottuk a Klubház használatát,
ami 2012. december 31-én lejár. Kérik ezt a lehetőséget a továbbiakban is biztosítsa
a testület. Javasolja félévre, 2013. június 30-ig engedélyezzük a Klubház térítésmentes
használatát.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
190/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Amala Tánccsoport 2013. január 1. – 2013. június 30. között hetente
két órát térítésmentesen vegye igénybe próbáihoz a
Klubházat.
Határidő: 2013. január 1.
Felelős: polgármester, művelődésszervező.
5./ Kun Szilárd polgármester a Polgármesteri Hivatal villamosenergia ellátásával kapcsolatban elmondja, az épület felújítása során beépített elektromos fogyasztók száma nőtt,
ezért szükséges a meglévő teljesítmény növelése, 1x32 A-ra. A meglévő mérőhely fővezeték kialakítása nem felel meg a jelenlegi előírásoknak, ezért új mérőhely és fővezeték
kiépítése szükséges. Domonkos Pál adott ajánlatot még májusban, az anyagköltség és a
munkadíj bruttó 211 eFt. A munkát ÉMÁSZ által regisztrált szakemberrel lehet végeztetni, januárban meg kellene oldani ezt a munkát.
Hegedűs György alpolgármester véleménye, más ajánlatot is kérhetünk.
Kun Szilárd polgármester elmondja, kérünk másik ajánlatot is és Domonkos Páltól is kérünk
friss ajánlatot. A munkát a jövő évi költségvetés terhére elvégeztetjük januárban.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
191/2012.(XII.12.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
Polgármesteri Hivatal villamosenergia ellátásának
bővítése ügyében ajánlatokat kérjen, és a legkedvezőbb ajánlatot elfogadva a feladat elvégzését az
önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítsa.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.
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6./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, az iskola működtetésének átadásátvétele kapcsán a tegnapi napon egyeztetésre került sor a tankerületi igazgatóval.
Felvetődött az iskolai park kérdése, ezt rendezvényeinkre hogyan használnálhatnánk.
A park az iskolával azonos helyrajziszámon szerepel, ezért azt is át kell adni. A tornacsarnok is az iskola működtetéséhez kerülne, 70-30 %-os költségmegosztással.
Ezek még tervek, további egyeztetések szükségesek.

7./ Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, a Volánnal fel kellene venni a kapcsolatot, az autóbuszok rossz műszaki állapotban vannak, füstölnek és előfordult olyan eset is, amikor kigyulladt.
Kun Szilárd polgármester javasolja, a felmerült lakossági problémáról, a tapasztaltakról
írásos összefoglalót készítsenek és továbbítjuk az illetékesek felé.

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
Dávid Kornélia Anikó
jegyzőkönyv-hitelesítők
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