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1/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
2/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
3/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
2012. évi költségvetési tervezet elfogadása
4/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Családsegítő Szolgálat vezetők bérterheinek
megosztása
5/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Alapító Okirat módosítása
6/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Tornacsarnok és Községi Klubház 2012.
évi rendezvény-naptár elfogadása

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én,
17.00 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Magdolna,
Béres Mária,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan van távol: Bugyi Sándor képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt.
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 Tóth Gábor és
Béres Magdolna képviselőket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
1/2012.(I.25.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth
Gábor és Béres Magdolna képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megbeszélése
2./ KITT Alapító Okirat módosításának és egységes szerkezetének jóváhagyása
3./ Tornacsarnok és Klubház 2012. évi rendezvény-naptár elfogadása
4./ Egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
2/2012.(I.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megbeszélése.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a költségvetési anyagot első olvasatra
tárgyaljuk, a Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalta, az intézményvezetőkkel
az egyeztetés megtörtént. Kéri Soltiné dr. Pap Anikó jegyző kiegészítését, a
jogszabályi változásokkal kapcsolatban, majd a Pénzügyi Bizottság alelnökét,
hogy ismertesse a Bizottság állásfoglalását.
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Soltiné dr Pap Anikó jegyző ismerteti, a jogszabály változások a 2012. évi költségvetést is
érintik. Külön kell kezelni az önkormányzat, a hivatal, a kisebbségi önkormányzat, társulás
költségvetését, ahol nem volt, bankszámlát kell nyitni. Az előterjesztést a tavalyi költségvetés
alapján készítettük, a szakfeladat rend változni fog, január végén tudjuk majd. Változás még
2012-től, hogy a költségvetést a központi költségvetés kihirdetésétől számított 45 napon belül
kell a polgármesternek beterjeszteni a képviselő-testület elé. A változások több feladatot
hoznak maguk után, módosítani kell az SZMSZ-t, Alapító Okiratot.
Tóth Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság alelnöke ismerteti, a Bizottság részletesen
megtárgyalta a költségvetés tervezetét, sok módosítást eszközöltek. A dologi kiadásokat
minden költséghelyen 25 %-kal csökkentették. A hiány miatt további átdolgozásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a költségvetés következő olvasata a jövő héten lenne, a
főszámokat elfogadnánk, döntenénk a közmeghallgatás időpontjáról. Február 15-én a
költségvetést véglegesen el tudnánk fogadni. Javasolja, a Pénzügyi Bizottság ülésén
ismertetett változásokat tételesen nézzük át. A bevételi oldalon a Bizottság javasolja, hogy
ingatlan eladás ne legyen. A térítési díjak emeléséről dönteni kell, a rendeletet a korábbiakban
az ÁFA változás miatt módosítottuk. A kiadási oldalon a Polgármesteri Hivatalnál a dologi
kiadások 525 eFt + ÁFA összeggel csökkennek, valamint 220 eFt-tal csökkentésre került a
továbbképzésre tervezett összeg. A civil szervezetek támogatásánál a pályázati keret 1.500
eFt-ra csökkent, a sportkör vízdíját 400 eFt-tal csökkentjük. A nemzeti ünnepek programjainál
az évi rendezvényekre tervezett összeg 600 eFt-ra változott. A Falunap megrendezésére
pályázatot nyújtottunk be a Leader programban. Az óvodánál szintén 25 %-kal csökkentettük
a dologi költségeket, ez 627 eFt + ÁFA, valamint csökkentésre került 200 eFt-tal a
továbbképzésre tervezett öszzeg. Az iskolánál a dologi kiadások csökkentése 631 eFt + ÁFA,
a továbbképzések 100 eFt-tal, a tankönyv támogatás 300 eFt-tal csökken, a támogatott
tevékenységeknél a csökkentés 290 eFt. Így a megtakarítás 1.570 eFt. A konyhánál is
csökkentettük 25 %-kal a dologi kiadásokat, a főzőüst beszerzésére bruttó 500 eFt-ot
tervezünk. A védőnői szolgálatnál a dologi kiadások csökkentése mellett a továbbképzésre
tervezett összeget csökkentettük 77 eFt-tal. A gyermekorvos kérelmezte díjának emelését, a
Pénzügyi Bizottság 6 %-os emelést javasol, ez + 69 eFt-ot jelent. A családsegítő szolgálatnál a
kisértékű tárgyi eszközök beszerzését kihúztuk, a dologi kiadásokat itt is 25 %-kal
csökkentettük. A számítógép beszerzését a második körben tárgyaljuk. Plusz kiadást jelentene
a vezetők bérének finanszítozása, amit eddig Tápiószecső és Nagykáta vállalt, de a nehéz
helyzetre való tekintettel kérik ennek megosztását a társulásban lévő települések között.
Felvetődött javaslatként, hogy ezt lakosságszám arányosan vállaljuk. A testületek
megtárgyalják melyik javaslatot fogadják el, a társulási megállapodás is módosul. A
Klubháznál a dologi kiadásokat a többihez hasonlóan csökkentettük, valamint 150 eFt-tal
csökkentésre került a karbantartásra tervezett összeg. A könyvtárnál a dologi kiadások
csökkentése mellett 70 eFt-tal csökkentettük az egyéb üzemeltetési kiadást. A
Tornacsarnoknál 25 %-os dologi kiadás csökkentés történt. Az első olvasat a Bizottság
javaslatának figyelembe vételével 6.600 eFt-os csökkentést jelent. A játszóteres pályázatnál az
önerő módosul, a támogatott összeget és a bruttó összeget is be kell tervezni. A polgármester a
továbbiakban elmondja, a második körben az iskola, óvoda létszámát meg kell vizsgálni. A
megtakarítás miatt a következő tanévtől a Szabadság utcai iskola megszűnne. Az épületet a
könyvtár, családsegítő szolgálat működtetésére fordítanánk. A felszabaduló két épületet bérbe
adnánk, vagy eladnánk. Az iskolai étkeztetés a Szabadság utcai épületben maradna. Ez a lépés
jelentős megtakarítást jelentene. Ezek voltak a Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült
módosítások, javasolják a testületnek így elfogadni átdolgozásra. Lényeges szempont, hogy
működésre hitelt ne vegyünk fel. A felhalmozási kiadásoknál a fejlesztések, az elkészült
3

pályázatok önereje és a beadott pályázatokhoz szükséges önerő tervezve van (Tornacsarnok
felújítása, tábor eszközbeszerzése). Az óvodai pályázathoz is az eddig felmerült költség be
van tervezve, a pályázat egyeztetése megtörtént, a tervek elkészültek, a következő évben
aktualizálódik ha sikeres lesz a pályázatunk. A költségvetési tervezettel kapcsolatban van-e
kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs, az ismertetett módosításokkal javasolja a
költségvetési tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
3/2012.(I.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervezetét az ismertetett módosításokkal elfogadta,
továbbdolgozásra alkalmasnak tartja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
Kun Szilárd polgármester javasolja döntést hozni a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői bérének vállalásáról, mely a költségvetésünket érinti.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
4/2012.(I.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetői bérterheinek megosztását lakosságszám arányosan vállalja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KITT Alapító Okirat módosításának és egységes szerkezetének jóváhagyása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti a Társulás Alapító Okiratát a módosítás után a Magyar Államkincstárhoz beküldtük, néhány ponton módosítani
kellene. A gyakorlat során felmerülteknél módosítanánk, néhány rész kiegészítésre, pontosításra került. A napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés?
Dávid Kornélia Anikó képviselő, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke
elmondja, a Bizottság a Társulás Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta, elfogadásra
javasolják a testületnek.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a módosítások az írásos előterjesztésben fel vannak
sorolva. Az okirat szerint az óvoda csoportszobáinak száma 4, ebből 1 nem megfelelő az
ÁNTSZ szerint. Egyeztetünk velük, hogy az alapító okiratban ez hogy szerepeljen. Kéri,
amennyiben szükséges a módosítás, erre felhatalmazni a polgármestert, jegyzőt és az
intézményvezetőt. Amennyiben nincs hozzászólás, kéri a KITT Alapító Okirat módosításának
és egységes szerkezetének elfogadását.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
5/2012.(I.25.) 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 elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
jegyzőt és az intézményvezetőt, hogy a Képviselő-testület
következő ülésen való tájékoztatása mellett, amennyiben
szükséges a Gézengúz Óvoda csoportszobáinak számát
4-ről 3-ra + 1 átmeneti jellegű helyiségre módosítsa.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tornacsarnok és Klubház 2012. évi rendezvény-naptár elfogadása.
Előadó: Szabó Beáta művelődésszervező elmondja, a 2012. évre tervezett
rendezvényeket az írásos anyag tartalmazza.
Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, az előző ülésen a Képviselő-tesület
tárgyalta a Tornacsarnok és Klubház 2012. évi programját, melyet nem fogadtak el és azt az
Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság sem javasolta elfogadásra. Kérték a tervezet
átdolgozását.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke
ismerteti, a Bizottság megtárgyalta az újonnan elkészített programot, a pénzes rendezvények
részletezésre kerültek, de a költségvetésben összeg ezek megvalósítására nincs tervezve.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a várható bevételek nincsenek tervezve, csak a
költségek. A rendezvényeket ki kell hozni nullára, vagy jelentős összegeket kell felvállalni,
melyet az Önkormányzat nem tud biztosítani. Az egész évi rendezvényekre 600 eFt van
tervezve a költségvetésben. A kisebb összegű kiadások nem okoznak gondot, saját bevételeink
a kötelező feladatokra sem elegek. A rendezvények előtt szerződést kell kötni.
Tóth Gábor képviselő elmondja, folyamatában zajló dolgokról van szó, menet közben látni
fogja hogy alakul a költségvetése, bevétele. Véleménye szerint egy keretösszeget kellene
biztosítani a művelődésszervezőnek, a költségvetésben rendezvényekre tervezett 600 eFt a
majálisra és az augusztus 20-i falunapra el fog menni. Az igaz, hogy nem lehet előre tervezni,
de ha nincs tervezve miből gazdálkodjon. Mennyi lenne az a minimum összeg, amiből meg
lehetne valósítani a tervezett rendezvényeket?
Dávid Kornélia Anikó képviselő véleménye szerint, a Tornacsarnok és Klubház bérleti
díjaiból befolyó összegből kellene biztosítani a tervezett rendezvények költségeit. Berecz
András estje és a Magya Kultúra Napjára tervezett programot is megszervezték, nem
mondhatja vissza a fellépőket.
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Tóth Gábor képviselő elmondja, úgy látja a rendezvény-naptárból, hogy a nem belépősre
tervezett programok 170 eFt-ot tesznek ki, ha ezt nem biztosítjuk nincs miből megvalósítani.
Kisebb rendezvényekről, sportnapról, a Magyar Kultúra Napjáról és kézműves
foglalkozásokról van szó, a többi belépős.
Hegedűs György alpolgármester véleménye szerint ugyanez volt 2011-ben is, a költségvetést
lehúztuk, utána meg számon kérünk.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a kötelező feladatokat kell az Önkormányzatnak ellátni,
a kultúra önként vállalt feladat. A bérleti díjakból nincs plusz bevétel, azt nem tudjuk odaadni.
El kell dönteni mit tudunk felvállalni.
Szabó Beáta művelődésszervező elmondja, a színházat meg kell szervezni, hozzá kell tenni
pénzt. Nem csak a helyi lakosok, hanem a környező településekről is eljönnek. A
tápiószeleiek ingyen jöttek, Nagykáta 60 eFt-ot kért, ez a költség bejött. De az előző színházi
előadás költségének csak a fele jött be. Azokat a fellépőket keresi, akik olcsóbban jönnek el.
A Magyar Kultúra Napjára tervezett rendezvényt elsősorban helyiekből oldják meg, a
sülysápiak ingyen jönnek, a nagykátaiaknak az utiköltségre kell biztosítani a
tápiószecsőieknek van 30 eFt-os költsége.
Béres Mária képviselő véleménye szerint biztosítsunk 200 eFt-ot a tervezett rendezvényekre.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az éves rendezvényekre a költségvetésben 600 eFt-ot
tervezünk. A költségvetést át lehet nézni mi fér bele, félévkor is meg lehet nézni,
átcsoportosítani, előirányzatot módosítani. Indulásnak ott van a 600 eFt.
Tóth Gábor képviselő szerint, az önkormányzati bál bevételét lehetne művelődésre fordítani.
Kun Szilárd polgármester elmondja, az előző évi bál bevételét Tápióság szépítésére fordítjuk.
A továbbiakban javasolja, a költségvetés második körben történő tárgyalásakor a Pénzügyi
Bizottság a 2012. évi rendezvények költségét tárgyalja át, ezt figyelembe véve eldöntjük
mennyi költséget tervezzünk. A Tornacsarnok és Klubház 2012. évi rendezvény-naptárát
elfogadásra javasolja.
A Képviselő-tstület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
6/2012.(I.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornacsarnok és Községi Klubház
2012. évi rendezvény-naptárát elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: művelődésszervező.
4. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, egy lakossági kérés érkezett a Mártírok u. 9.
szám alatti lakostól, kéri, hogy az ingatlana előtti oszlopra az Önkormányzat helyeztessen közvilágítási lámpatestet. A jelzett helyszínt megnézte, két oszlopon nincs
egymás után felszerelve lámpatest, előtte pedig kettőn van. Úgy gondolja, az egyik
lámpatestet át kellene helyezni, így minden második oszlopon lenne lámpa, ahogy a
többi részen is. Felvesszük az ÉMÁSZ-szal a kapcsolatot, amennyiben lehetséges
az áthelyezést kérjük.
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A Kossuth Lajos utcából is érkezett hasonló jelzés, ennek a lehetőségét is megnézzük,
de nem tudjuk felvállalni, hogy minden oszlopra lámpa testet helyeztetünk.
2./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, írásos tájékoztatót kaptunk a Tápiómenti
Területfejlesztési Társulástól a szennyvízberuházás állásáról. A mérnöki munkákra a közbeszerzés kiírásra került, a pályázatot elbírálták, melyet egy konzorcium nyert. A komposztáló telepekre kiírt közbeszerzési eljárás keretében érkezett ajánlatok bontására január 12-én került sor, a közbeszerzési bizottság javaslatot tesz a társulás felé, 2-3 hét múlva várható eredmény. A hálózat kiépítésére
a pályázatok beadási határideje január 31., amely a sok tisztázandó kérdés miatt
február 16-ra módosult. A szennyvízcsatornázás kiviteli munkái várhatóan 2012.
nyarán el tudnak kezdődni.
3./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a pogrányi polgármester felhívta, két napos rendezvényt terveznek július 14-15-én, melyre várják a Sportkör és a
Nyugdíjas Klub tagjait. Az erdélyi hóünnepről nincs pontos időpont, február 2. vagy
3. hétvégéjén kerül megrendezésre. A továbbiakban elmondja, testvértelepülési kapcsolatokra lehetne pályázni február 15-ig, meg kell tudni fontos-e még egy települést
bevonni. Az előző pályázatunkon 3.300 eFt-ot kaptunk.
4./ Jeszenszki András körzeti megbízott a település közbiztonsági helyzetéről ad tájékoztatást. Elmondja, az utóbbi időben több betörés történt, a Forgács utcában, a Dózsa
György utcában és a Bicskei úton. Egy felderítés volt, az elkövetők meglettek, gyorsított eljárásban tárgyalják az ügyet. Éjszakánként gyalogos figyelő akciókat szerveznek
a rendőrség részéről, remélik sikeres lesz. Egy sajnálatos dolog történt a településen,
mely több hónapja húzódó családi viszály eredménye.
Közös összefogással lehet megoldást találni a közbiztonsági helyzetre, ebben kérik az
Önkormányzat segítségét is, szórólapokon felhívnák a lakosság figyelmét.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 19.00 órakor bezárt.
Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Tóth Gábor
Béres Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítők

7

