Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2012. május 30-án, 17.00 órakor
megtartott ülésének
jegyzőkönyve

84/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
85/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
8/2012.(V.31.) sz. önkormányzat rendelet:
Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló 12/2010.
(XII.16.) sz. rendelet módosításáról
9/2012.(V.31.) sz. önkormányzati rendelet:
Az egyes tiltott, közösségellenes magatartások
szabályozásáról, valamint a szabálysértési
tényállást tartalmazó egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezéséről
86/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv elfogadása
87/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő
Együttműködési Megállapodás elfogadása
88/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Adósok listájának közzététele
89/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Óvodai létszámleépítéssel kapcsolatban felmerült plusz költségek biztosítása
90/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Kiss Zoltán földterület bérbeadási ügye

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án,
17.00 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Mária,
Bugyi Sándor és
Dávid Kornélia Anikó képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Béres Magdolna és
Tóth Gábor képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, az ülést
megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 4 fő képviselő jelen
van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Béres Mária és
Bugyi Sándor képviselőket.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
84/2012.(V.30.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres
Mária és Bugyi Sándor képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a meghívó szerinti 4. napirendi pontot nem tárgyaljuk,
nincs olyan állapotban, döntést az ügyben rendkívüli ülésen kell hoznunk. Ismerteti az ülés
napirendi pontjait.
N a p i r e n d:
1./ Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló 12/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet
módosítása
2./ Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes tiltott közösségellenes
magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének megalkotása
3./ Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv – a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatási sikeressége érdekében (Tápióság – Tápiószentmárton) –
elfogadása
4./ Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Tápióság Község Önkormányzata közötti
Együttműködési megállapodás elfogadása
5./ Adóslista nyilvánosságra hozásával kapcsolatos javaslat
6./ Egyebek
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-

Létszámleépítéssel kapcsolatosan
beépítésének megbeszélése
- Kiss Zoltán földhasználati kérelme

felmerült

plusz

költségek

költségvetési

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
85/2012.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi élelmezési
nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló 12/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, írásos előterjesztés és indoklás
érkezett az élelmezésvezetőtől az intézményi térítési díj és nyersanyagnorma
10 %-os emelésére vonatkozólag. Az ÁFA emelés miatt decemberben módosítottuk a rendeletünket, a térítési díj és nyersanyagnorma megállapítását
felül kell vizsgálni. A Pénzügyi Bizottság a 10 %-os emelést megtárgyalta,
egyetértenek az emeléssel.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, a 10 %-os emelést a
Bizottság reálisnak tartja, alátámasztva az élelmezésvezető részéről. Javasolják a testületnek
elfogadásra.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a jelenlegi nyersanyagnormából a színvonalat nem
tudjuk biztosítani, ezért szükséges az emelés. Kérdés, kiegészítés van-e a rendelet tervezettel
kapcsolatban, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
a 8/2012.(V.31.) sz. rendeletét, az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési
díjakról szóló 21/2011.(XII.15.) rendelettel módosított, 12/2010.(XII.16.) sz. rendelet
módosításáról megalkotta.
8/2012.(V.31.) sz. önkormányzati rendelet:
Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és
térítési díjakról szóló 21/2011.(XII.15.) rendelettel
módosított, 12/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendeletet a 2. sz. melléklet
tartalmazza.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes tiltott közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet
megalkotása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, hogy törvényi előírás, a Képviselőtestületnek május 31-ig hatályon kívül kell helyezni az önkormányzati rendeletekben előforduló szabálysértési tényállásokat. A tiltott, közösségellenes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A szabálysértések április 15-től a kormányhivatalhoz kerültek, ami nem tartozik
oda, az önkormányzat jegyzője közigazgatási eljárás keretében bírálja el.
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Ez az egyik módosítás az előterjesztéshez képest, a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta és egyetértett, hogy a hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása jegyzői hatáskörbe tartozzon. A bizottsági ülésen
felvetődött még a rendelet tervezet 6. és 7. §-nak módosítása, ismerteti
ezeket. Ez amiatt szükséges, mert a szabálysértési törvény is tartalmazza,
így az önkormányzati rendeletbe nem lehet betenni. A hivatkozott önkormányzati rendeleteket a Polgármesteri Hivatalban, a könyvtárban és az
interneten is meg lehet tekintetni. A záró rendelkezés tartalmazza a hatályon kívül helyezést a szabálysértési tényállások vonatkozásában, ezzel
eleget téve törvényi kötelezettségeinknek. A Pénzügyi Bizottság ülésén
szóba került az is, hogy a 8. § tartalmazza a játszóterekre vonatkozó szabályozást. A gyakorlatban ezt kivitelezni úgy lehetne, hogy a házirend
kifüggesztésre kerülne, a játékokat felcimkéznénk ki használhatja. Megnézték, a használatra vonatkozóan 14 év a korhatár. Rongálás esetén a
rendőrség folytat szabálysértési eljárást, önkormányzati szinten amit meg
tudunk tenni le kell szabályozni.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, az ismertetett
módosításokkal javasolják elfogadni a testületnek a rendeletet.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi van-e vélemény a rendelet tervezettel kapcsolatban,
amennyiben nincs, az ismertetett módosításokkal szavazásra teszi fel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel,
az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési
tényállást tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
9/2012.(V.31.) sz. rendeletét megalkotta.
9/2012.(V.31.) sz. önkormányzati rendelet:
Az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes
rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet a
3. sz. melléklet tartalmazza.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv – a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek oktatási sikeressége érdekében (Tápióság –Tápiószentmárton) – elfogadása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, esélyegyenlőségi szakértőt bíztunk meg az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálatával, aktualizálásával.
A jogszabályok szerint a társulás miatt mindkét testületnek el kell fogadni. Bizottsági ülésen megtárgyalták, kérdés nem merült fel. Az óvodai pályázatot benyújtottuk, az esélyegyenlőségi terv a pályázatok elengedhetetlen része, a pályázati eljárásban enélkül nem vehetünk részt.
Kun Szilárd polgármester kéri, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság álláspontjának
ismertetését a napirenddel kapcsolatban.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
elmondja, a Bizottság egyhangúlag megszavazta az esélyegyenlőségi tervet, javasolják a
testületnek is elfogadásra.
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Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a Képviselő-testületnek van-e hozzászólása,
amennyiben nincs, szavazásra teszi fel az esélyegyenlőségi terv elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
86/2012.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája
és Általános Iskolája (Nevelési Oktatási Intézményfenntartó
Társulás) Közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési tervét jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Tápióság Község Önkormányzata
közötti Együttműködési Megállapodás elfogadása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, mint az írásos előterjesztésből is kiderül, törvényi változás miatt június 1-ig a két önkormányzat közötti együttműködési megállapodást módosítani kell. Felkéri a jegyzőt, ismertesse a
módosításokat.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, új nemzetiségi törvény került elfogadásra, amely új
feladatokat szabott. Az előző megállapodást hatályon kívül helyezzük, ezt a Községi
Önkormányzat a 4/2011.(I.11.) sz. határozatával, a Kisebbségi Önkormányzat 3/2011.(I.12.)
sz. határozatával fogadta el. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a holnapi napon ülésezik,
elfogadás után kerül aláírásra a megállapodás. Eddig irodát boztosítottunk a nemzetiségi
önkormányzatnak, az új törvényi szabályozás szerint a fenntartás költségét az
Önkormányzatnak kell biztosítani. Jogszabályi kötelezettség, hogy havonta 16 órát kell az
irodát működtetni, ezt részletesen megbeszélik. Az irodának az irattár épülete van kijelölve,
ami felújítás alatt van, amíg nem használható addig a Polgármesteri Hivatal épületében
biztosítjuk az irodát.
Kun Szilárd polgármester megköszöni a tájékoztatást, megállapítja az együttműködési
megállapodással kapcsolatban nincs hozzászólás, elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
87/2012.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületével kötendő Együttműködési Megállapodást, és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a megállapodást írja alá.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
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Tárgy: Adóslista nyilvánosságra hozásával kapcsolatos javslat.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, törvényi lehetőség az adóslista nyilvánosságra hozatala. Javasolják, hogy az adótartozás alsó határa magánszeméy és vállalkozás esetében is 10.000.- Ft-ban legyen meghatározva. A
hátralékosoknak értesítés után 30 nap haladék áll rendelkezésükre a tartozás
rendezésére, amennyiben ez idő alatt nem rendezte, az adóslistát nyilvánosságra hozzuk.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, hogy a Bizottság
megtárgyalta és egyetért a javaslattal, a testületnek is elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, az adóslista nyilvánosságra hozásával kapcsolatban
nincs hozzászólás, elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
88/2012.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósok listájának közzétételével
kapcsolatosan a következő javaslatokat teszi a jegyző felé:
1. Az adótartozók részére kiküldött fizetési felszólításban szerepeljen az, hogy aki 30
napon belül nem fizeti meg adótartozását, abban az esetben neve, címe és adótartozása
közzétételre kerül az adóslistán.
2. Az adótartozás alsó határa magánszemély esetében 10.000.- Ft-ban, vállalkozás
esetében is 10.000.- Ft-ban legyen meghatározva.
3. Az adóslista a helyben szokásos módon kerüljön közzétételre.
Határidő: folyamatos.
Felelős: jegyző

6. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester az óvodai létszámleépítéssel kapcsolatban elmondja, 560 eFt
plusz költséget jelent, hogy egy 6 órás óvónői állást meghagyunk, a költségvetésbe be
kell építeni. Javasolja, hogy ez a kiadások csökkentésével legyen megoldva.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti a Bizottság álláspontját.
Javasolják, hogy az óvodánál a kiadások csökkentésével az összeg 70 %-át biztosítsák, a
fennmaradó 30 %-ot a többi intézménynél történő csökkentéssel oldják meg. Próbálnak nem
mindent az óvodától elvonni, ezt javasolja a Bizottság elfogadásra.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, két tételt megneveztek a bizottsági ülésen, az óvodánál a
játékokra tervezett összeg 280 eFt + ÁFA, a könyv, folyóiratra tervezett összeg 40 eFt + ÁFA
összeggel kerül csökkentésre. Az 560 eFt-os kiadás fennmaradó részére javasolják minden
intézmény üzemeltetési kiadásának arányos csökkentését. Amennyiben nincs más javaslat,
szavazásra teszi fel az 560 eFt plusz költség finanszírozását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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89/2012.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az óvodai létszámleépítéssel kapcsolatban felmerült 560 eFt plusz költséget az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséből az alábbiak szerint
biztosítja:
óvodai nevelés: játékok, szakmai anyagokra tervezett
összeg 280 eFt + ÁFA összeggel, a könyv, folyóiratra
tervezett összeg 40 eFt + ÁFA összeggel kerül csökkentéstre.
A fennmaradó rész minden intézmény üzemeltetési
kiadásának arányos csökkentésével kerül biztosításra.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
2./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban Kiss Zoltán Szabadság u. 18. szám alatti lakos földterület bérletére vonatkozó kérelmét ismerteti. Az Önkormányzat tulajdonában
lévő 0201/10 hrsz-ú külterületi ingatlant szeretné bérbe venni öt éves időtartamra, méhészkedés céljából. Az ingatlan a tulajdonában lévő földterület mellett van. A bérleti
díjakat a testület korábban már meghatározta. Javasolja az öt éves bérleti szerződéshez járuljon hozzá a testület. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel
2012. június 1-től 5 éves időtartamra a bérleti szerződés megkötését, a meghatározott
2.- Ft/m2-es áron.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
90/2012.(V.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában
lévő 0201/10 hrsz-ú, 863 m2 nagyságú területet 2012.
június 1-től öt éves időtartamra bérbe adja Kiss Zoltán
Szabadság utca 18. szám alatti lakosnak, a 137/2011.
(VII.13.) sz. határozatban megállapított bérleti díj
szerint.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy június 2-án, szombaton
maratoni futóversenyre kerül sor, mely a településen halad át. Az oktatási intézmények
a településen belül részt vesznek a megmozdulásban. Frissítő pontot biztosítunk, ehhez
felajánlásokat szeretnénk.
4./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban tájékoztatást ad arról, hogy a falunap megrendezésére benyújtott EU-s pályázatunk nem sikerült, 750 beadott pályázatból 142-t
támogattak. Az elutasítás egyik indoka, hogy kevés volt a résztvevő, egy önkormányzat helyett kettő kellett volna. Jövőre mindkét testvértelepülési önkormányzat részvételére pályázunk. A Leader program támogatásával megvalósuló falunapra augusztus
19-én kerül sor, a részletes programot a júniusi ülésen egyeztetjük. Tájékoztatásul elmondja még, hogy a pogrányi testvértelepülési látogatásra július 14-15-én kerül sor.
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5./ Kun Szilárd polgármester ismerteti a hivatal melletti parkoló és tér kialakítására felvettük a kapcsolatot a Takarékszövetkezettel és a CO-OP-al. Díszkővel szeretnénk
kirakni a területet, az anyagköltséget a két cég fele-fele arányban vállalja, ez 500 eFt
körüli összeg. A munkát az Önkormányzat és a Vadásztársaság vállalja, időpontot
egyeztetünk. Kéri a testület tagjai vegyenek részt a társadalmi munkában. A másik
tér kialakítását a báli bevételből finanszírozzuk.
6./ Kun Szilárd polgármester a vízszolgáltatással kapcsolatban tájékoztatja a testületet,
hogy társulási ülés volt, ahol elvi döntés született, a polgármesterek többsége az
ÖKOVÍZ Kft-hez való csatlakozást támogatja. Egyenlőre nem kötelezzük el magunkat, a bérleti díjra egységes álláspontot szeretnénk kialakítani. Az egyeztető bizottság minden hivatalt felkeres, döntést június 18-20. között kell hoznunk.
Hegedűs György alpolgármester arról érdeklődik, hogy a bérleti díj mit fog takarni.
Kun Szilárd polgármester elmondja, arról volt szó, hogy az éves amortizációs költséghez
számítják. Az intézményeknél bizonyos vízmennyiségért ne kelljen fizetni ezt szeretnék
elérni, alku tárgya lesz.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 18.30 órakor bezárta.

Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Béres Mária
Bugyi Sándor
jegyzőkönyv hitelesítők
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