Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2012. november 28-án, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

162/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
163/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
16/2012.(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló 2/2012.(II.16.) rendelet módosítása
164/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
2012. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása
165/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
2013. évi költségvetési koncepció elfogadása
17/2012.(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet:
Az egyes tiltott közösségellenes magatartások
szabályozásáról, valamint a szabálysértési
tényállást tartalmazó egyes önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
9/2012.(V.31.) önkormányzati rend. módosítása
166/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Vagyonkezelői jog létesítése (Duna-TiszaKözi Nagytérség Regionális Hulladékg.)
167/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 2013. évre
vonatkozó díjjavaslatának elutasítása
168/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Dr. Papp Károly Általános Iskola működtetésének átadás-átvételéhez polgármester megbízása
169/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Óvodai dajkai státusz betöltése egy fő közalkalmazott foglalkoztatásával
170/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Rétesfesztivál megrendezése

Jegyzőkönyv

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28-án,
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 2 fő érdeklődő volt.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, az
érdeklődőket, 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
Hegedűs György és Tóth Gábor képviselőket.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
162/2012.(XI.28.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hegedűs
György és Tóth Gábor képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
2./ Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről
3./ 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása
4./ Az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési
tényállást tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
9/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
5./ Egyebek
- Vagyonkezelői jog létesítése
(Duna-Tisza Közi Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék Gazd. Rendszere)
- Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. tájékoztatója
Zárt ülés:
1./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása
2./ Egyebek
- Rendszergazdai feladatok ellátásának megbeszélése
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
163/2012.(XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, az írásos előterjesztés tartalmazza a
költségvetési rendelet módosítását. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, kéri ismertetni álláspontjukat.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja ismerteti, a Bizottság
megtárgyalta a költségvetési rendelet módosításait, elfogadták és a testületnek is elfogadásra
javasolják.
Debre Istvánné gazdálkodási előadó ismerteti, az előirányzat módosítás 15.002 eFt-tal nőtt,
ennek megfelelően változik a főösszeg. Az előirányzat a csökkenést, növekedést intézményekre
bontva tartalmazza.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a 2012. évi költségvetési rendelet módosításával
kapcsolatban van-e hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a rendelet megalkotását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
16/2012.(XI.29.) rendeletét, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, többször
módosított 2/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról megalkotta.
16/2012.(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséról szóló,
többször módosított 2/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendeletet a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a
2012. évi költségvetés III. negyedéves teljesítését megtárgyalta, kéri a Bizottság
véleményét.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja elmondja, a Bizottság
a III. negyedéves teljesítést elfogadta, sok helyen van megtakarítás.
Debre Istvánné gazdálkodási előadó elmondja, ha a bevételi oldalon valami nem teljesül,
minden eshetőséget megpróbálunk, a lakbérnél, bérleti díjaknál van elmaradás. Az anyag a
szeptember 30-i állapotot tükrözi, azóta történt befizetés. A Vodafon nem fizetett bérleti díjat,
csak jövőre, mivel a munkákat akkor kezdik, a bevétellel idénre is számoltunk. A
hitelállományunk 31.295 eFt, ebből 25.656 eFt folyószámlahitel, a többi a Tornacsarnok
felújításához támogatás megelőlegező hitel. Eredetileg 8 millió Ft hitel volt tervezve.
Kun Szilárd polgármester úgy látja, a bevételi oldal időarányos része teljesült, a Klubház és
Tornacsarnok bérleti díjára tervezett bevétel alacsonyabb. A telefonszolgáltatánál előre nem
tudtuk mikorra tervezik a kiviteli munkákat. Tájékoztatás szerint az ÖNHIKI támogatásokról két
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héten belül döntenek. A lényeg, a hitel átvállalásánál a december 12-i állapotot veszik
figyelembe, le fogják írni milyen hiteleket vesznek át. A játszóteres pályázatunk elszámolásából
még várunk összeget, a Polgármesteri Hivatal felújításának utolsó elszámolását elfogadták,
utalják a pénzt. A kiadási oldalon továbbra is szigorú gazdálkodást kell folytatni. A polgármester
megkérdezi a képviselőket, van-e hozzászólás a III. negyedéves teljesítéssel kapcsolatban.
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, a védőnőnél megtakarítás van.
Berényi Andrásné védőnő elmondja, szeretne még néhány dolgot vásárolni ebben az évben
(pelenkák, törölközők).
Kun Szilárd polgármester véleménye, egyenlőre vissza kell fogni a kiadásokat, de nem jelentős
összegű, tervezett beszerzéssel lehet számolni. A szállítói számlákat kell elsősorban
finanszírozni, előre nem tervezhető dolgok is vannak. Amennyiben a 2012. évi költségvetés III.
negyedéves teljesítésével kapcsolatban nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelmeléssel az
alábbi határozatot hozta:
164/2012.(XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, az önkormányzatnak november 30-ig kell a
következő évi költségvetési koncepciót elfogadni. Kéri a pénzügyi előadót ismertesse az anyagot, illetve kérné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményét.
Lesti Judit pénzügyi előadó elmondja, az előterjesztés számokat nem tartalmaz, most különösen
nehéz helyzetben vagyunk, a járási hivatalok, iskolák átadása miatt. Új feladatalapú támogatási
rendszer lesz kialakítva, a törvény nincs elfogadva, ezért nincsenek számszerű adatok. Az
önkormányzatokhoz egyre kevesebb támogatás érkezik, ez megállapítható.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a
Bizottság a koncepciót megtárgyalta. Új adókat nem szándékozunk bevezetni és a meglévőket
sem emelni. A koncepciót a Bizottság elfogadta, javasolják a testületnek is elfogadásra.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a mai napon kapott tájékoztatás szerint a költségvetési
törvényt még nem fogadták el, az biztos, hogy a gépjárműadó 40 %-át, a SZJA teljes ránk eső
részét elvonják. Az iparűzési adónál és az étkezési hozzájárulásnál valószínúleg módosító
javaslat lesz. A költségvetési törvény elfogadása után tudunk tervezni, működési hiány nem
tervezhető. Az óvoda bővítésére benyújtott pályázatunk eredményéről még nem tudunk.
Szükséges az intézményeknél az informatika fejlesztése, fűtés korszerűsítése, az egészségház
udvarán lehetőség szerint parkoló kialakítása.
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Tóth Gábor képviselő elmondja, tudjuk 2013-tól nem az önkormányzat tartja fenn az iskolát,
jelentős tétel a költségvetésben. Pontosan nem tudjuk ez hogy jelentkezik, mennyi normatíva
csökkenéssel kell számolni.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, mivel 3000 fő alatti település vagyunk, a működtetés
költségét is az állam vállalja. Sok tisztázandó kérdés van, hogyan lesz használva a tornacsarnok,
hogyan alakul az iskolakert fenntartása. Az átadás-átvételi eljárásig tisztázni kell a felmerülő
kérdéseket. Amennyiben nincs több hozzászólás a 2013. évi költségvetési koncepcióhoz,
szavazásra teszi fel annak elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
165/2012.(XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi
költségvetési koncepcióját - mint a költségvetési tervezés alapját – megtárgyalta, és az alábbiak
szerint elfogadta:
1. Biztosítani kell a törvényekben meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi fedezetét.
Az önként vállalt feladatokat csak megfelelő pénzügyi fedezet megléte esetén lehet
megvalósítani.
2. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a működési bevételek és kiadások
egyensúlyának, azaz a pénzügyi egyensúly megteremtése. A költségvetést a ténylegesen
szükséges összegek alapján kell elkészíteni.
3. A 2013. évi költségvetésbe be kell építeni a 2012. költségvetési év során vállalt, a 2013. évi
költségvetést terhelő kötelezettségeket.
4. Az intézményi költségvetések tervezésekor törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, és
különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű kiadások
jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére és a költségvetések szakmai és pénzügyi
felülvizsgálatára.
5. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem
csoportosíthatók át.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi költségvetési egyeztető
tárgyalások lebonyolításáról, és a 2013. évi költségvetési rendelettervezet összeállításáról, amit a
polgármester terjeszt a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Kun Szilárd polgármester,
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző.

4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési
tényállást tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
9/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, azért került a testület elé a napirend,
mert az Alkotmánybíróság határozata alapján az önkormányzati rendeletben
meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások szabályozását megsemmisítették. A rendeletünket hatályon kívül kell helyezni. Eljárás több esetben indult, az
ingatlanok rendbetétele kapcsán. A rendelethez előzetes hatásvizsgálat készült, a
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, elfogadta a rendelet módosítását,
a testületnek is elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester
megkérdezi, a rendelet módosításával kapcsolatban van-e
hozzászólás, amennyiben nincs, kéri elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül a 17/2012.(XI.29.)
rendeletét, az egyes tiltott közösségellenes magatartások szavályozásáról, valamint a
szabálysértési tényállást tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
szóló 9/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról megalkotta.
17/2012.(XI.29.) sz. önkormányzati rendelet:
Az egyes tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, valamint a szabálysértési tényállást tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
9/2012.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet az 5. sz. melléklet
tartalmazza.
5. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, döntést kell hozni a testületnek vagyonkezelői jog
létesítéséről és ennek átruházásáról a Duna-Tisza-közi Nagytérségi Regionális Szilárdhulladék Gazdálkodási Rendszerre, a mellékelt határozati javaslat alapján. Amennyiben nincs
hozzászólás, javasolja a határozat elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
166/2012.(XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Tápióság Község Önkormányzata az érintett vagyonelemekre vagyonkezelői jogot létesít.
2. A vagyonkezelői jogot közszolgáltatási és vagyonkezelési szerződés keretében átruházza a
közbeszerzési pályázat nyertesére.
3. Tápióság Község Önkormányzata (székhely: 2253 Tápióság, Bicskei út 3. adószám:
15730789-2-13) a 2001/HU/16/P/PE/008 ISPA pályázat keretében megvalósuló Duna-Tiszaközi Nagytérségi Regionális települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer keretében
megvalósuló létesítmények, gépek és berendezések, valamint a kapcsolódó immateriális vagyoni
értékű jogok önkormányzatra eső részének vagyonkezelői jogát – az Alföld Konzorcium,
melynek vezetője a Kecskeméti Hulladéklerakó Közszolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Strázsa u.
9. cégjegyzékszám: 03-09-109028) tagja a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. (6000 Kecskemét,
Strázsa u. 9. cégjegyzékszám: 03-09-115434) tagja az „ÖKOVÍZ” Önkormányzati Kommunális
és Víziközmű Üzemeltető Kft. (2700 Cegléd, Pesti út 65. cégjegyzékszám: 13-09-086647) – a
Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. (6000 Kecskemét, Strázsa u. 9.), mint közszolgáltató és
vagyonkezelő (cégjegyzékszám: 03-09-115434, adószáma: 14145805-2-03, statisztikai számjele:
14145805-3811-113-03) részére ruházza át.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2./ Kun Szilárd polgármester a továbbbiakban ismerteti, a Hírös Hulladékgazdálkodási
Kft. megküldte beszámolóját és a 2013. évre vonatkozó díjjavaslatát. A díjjavaslat a
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Kecskeméti Régióra vonatkozóan 12,88 %, a Ceglédi Régióra vonatkozóan 22,38 %
emelést tartalmaz, bennünket a ceglédi régió érint. A hulladékgazdálkodási törvény
szerint az infláció mértékét nem haladhatja meg az évi emelés, kivéve ISPA finanszírozás esetén, ennek mértékét az energia hivatal hagyja jóvá. Az érintett polgármesterek
egyeztettek, a javaslatot nem fogadjuk el, közösen írnak egy levelet, hogy nem értünk
egyet az emeléssel és a régiók közötti megkülönböztetéssel. Javasolja, a testület ne
fogadja el a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 2013. évi díjjavaslatát, a további egyeztetésekre bízzák meg a polgármestert.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
167/2012.(XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 2013. évre vonatkozó
díjjavaslatát nem fogadja el. A további egyeztetésekre a
testület megbízza a polgármestert és kérik az eredményről adjon tájékoztatást.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos.
Felelős: polgármester.

3./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, ma délután érkezett megkeresés a tankerületi igazgatótól, az iskola átadás-átvétele ügyében döntést kell hozni a testületnek.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az ezzel kapcsolatos jogszabályt elfogadták, az
átadás-átvetél kapcsán az önkormányzat részéről a polgármester közreműködik, valamint az
intézményvezető és a tankerületi igazgató. A Képviselő-testületnek olyan döntést szükséges
hozni, hogy a polgármestert megbízzák az átadás-átvételi feladattal. A jövő hét folyamán
közös egyeztetést tartanak, megbeszélik az átadás-átvétel folyamatát.
Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, tankerületi értekezleten voltak, ahol
felmerült a társulások sorsa, Úri és Mende van társulásban, valamint Tápióság
Tápiószentmártonnal. A társulásban az óvodák is benne vannak, tisztázandó kérdés a
szétválás után mi lesz a sorsuk. A társulás alapító okiratát érinti a változás, decemberben
rendkívüli ülést kell tartani. Kéri döntsön a testület az iskola átadás-átvétele kapcsán
személyének megízásáról.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
168/2012.(XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a dr. Papp Károly Általános
Iskola működésének állam felé történő átadás-átvétele
kapcsán megbízza a polgármestert az eljárásban való
közreműködésre.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.
4./ Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a korábbiakban olyan döntés született a testület
részéről, hogy a gyesen lévő dajka helyére nem veszünk fel állandó alkalmazottat, köz7

foglalkoztatottal töltjük be az állást. A közfoglalkoztatási program november 30-al
véget ér, december 1-től nem indul. Az óvodai dajkai feladatokat el kell látni, minden
csoportba szükséges egy fő dajka. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság álláspontja, a jelenleg gyesen lévő helyére, határozott időre 2012. december 1-től közalkalmazottként foglalkoztassunk egy főt. A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság is megtárgyalta a
dajkai státusz betöltését, támogatják a Pénügyi és Ügyrendi Bizottság álláspontját.
Kéri, az óvoda folyamatos feladatellátásához, a jogszabályi előírásoknak megfelelően
december 1-től járuljon hozzá a testület egy fő határozott idejű közalkalmazott munkaviszonyához.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
elmondja, még ha indulna is a közfoglalkoztatási program, akkor sem tartják jónak, hogy
háromhavonta új személy kerüljön a gyerekekhez. Javasolják a gyes idejére betölteni az állást.
Hegedűs György alpolgármester elmondja, hosszabb távra is volt közfoglalkoztatási
lehetőség, nem tudjuk februártól milyen indul.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a jövő évi közfoglalkoztatás a start munkaprogramról
fog szólni, ami növénytermesztést, állattartást takar, erre lesz támogatás.
Kun Szilárd polgármester úgy gondolja, ha lesz hosszútávú közfoglalkoztatás azt a gondnoki
feladatokra használjuk. Egészségesebb dolog, ha egy személy tölti be a dajkai státuszt, nem
váltogatjuk rövid időnként.
Juhász Ildikó tagintézmény-vezető véleménye, örülnek, hogy jó kolléga kerül az állásra, kéri
a testület fogadja el a gyes idejére történő foglalkoztatását.
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a dajkai állás betöltésére egy fő határozott
idejű, közalkalmazott foglalkoztatását 2012. december 1-től.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
169/2012.(XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Gézengúz Óvoda dajkai állására
egy fő közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatásához hozzájárul 2012. december 1-től a GYES-en
lévő dajka munkába állásáig.
Határidő: 2012. december 1.
Felelős: polgármester, intézményvezető.
5./ Soltiné dr. Pap Anikó ismerteti, az országgyűlés törvényt fogadott le, ennek értelmében
utcanevet kell változtatnuk. Esetünkben három utcát érint, a Felszabadulás, Mező Imre
és Kállai Éva utcákat. A törvény 2013. január 1-től lép hatályba. A Képviselő-testület
feladata a közterület elnevezésekről dönteni, ehhez helyi rendeletet kell alkotni. A következő ülésre a rendelet tervezetet elkészítjük az eljárás szabályozásáról. Mivel jogszabály
alapján kötelező az utcanév változtatás, az érintettek okmánycseréje díjmentes, valamint
az ingatlannyilvántartásban történő átvezetés is.
Kun Szilárd polgármester elmondja, bizonytalan esetben felvesszük a kapcsolatot az
illetékesekkel, mert felvetődött a Zalka Máté és Forgács István utcák neve is.
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Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, szeretné, ha egy utca Janosik Béláról lenne
elnevezve, megbecsült személy, aki nagyon sokat tett a településért és Tápióság Díszpolgára.
6./ Kun Szilárd polgármester pályázati lehetőségekről ad tájékoztatást. Megjelentek a
KEOP pályázatok, ebben a ciklusban az utolsó. A pályázatíróval felvette a kapcsolatot,
tudnának szakembert biztosítani az energetikai felmérés elvégzéséhez. Szeretnénk megpályázni a tornacsarnok hőszigetelését, nyílászárók cseréjét és fűtéskorszerűsítést. A beadott óvodai pályázattól függetlenül adnánk be pályázatot, tárgytalan lenne, ha az előző
nyer, ellenkező esetben fel tudnánk használni. Szükséges lenne még a Polgármesteri Hivatal külső hőszigetelése és nyílászárók cseréje. Az energetikai felmérést mindhárom
intézménynél elvégeztetjük.
7./ Szabó Beáta művelődésszervező tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2013. január 20-ra
rétesfesztivált terveznek, összeállította ennek költségét. 25 csapatot tudnak fogadni,
vannak fix költségek, 195 eFt-tal számolnak.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, a költségek tartalmazzák a díjazásra szánt kupákat,
okleveleket, zsűritagok megvendégelését, az alapanyagot. A versenykiírást meg kell csinálni.
Műsor költségére 30 eFt van tervezve, szeretné megkérdezni, milyen program lesz.
Szabó Beáta művelődésszervező elmondja, még nincs konkrét program, olyat szeretnének
akinek nem kell fizetni, legfeljebb csak utiköltséget.
Kun Szilárd polgármester véleménye, a legkedvezőbb költségekkel kell kalkulálni, a
következő ülésre részletes tájékoztatást kérünk, valamint a versenykiírás is készüljön el.
Ezúton is köszönjük Vér János segítségét, aki részt vesz az eseményen. A testület járuljon
hozzá a fesztivál megrendezéséhez.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
170/2012.(XI.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2013. január 20-i Rétesfesztivál
megrendezéséhez hozzájárul. A szervezésért és lebonyolításért Szabó Beáta művelődésszervező felelős.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos.
Felelős: művelődésszervező.
8./ Halasi Anita az ülésen megjelent érdeklődő, a szülők nevében megköszöni a testület
pozitív hozzáállását, arra vonatkozóan, hogy a balettozó gyermekek részére térítésmentesen biztosítják a Klubház használatát. A levelét a testületnek nyújtotta be, utána
sokan megkeresték, hogy Szabó Beáta ellen van. Nem ezzel a céllal írta, jobbító szándékkal. Szeretné a Képviselő-testületet megkérdezni, mindenki elégedett a tápiósági
kulturális élettel, ha nem, miért nem tesznek ellene. Tápióság egy eldugott falu, mégis
sokan döntenek úgy, itt telepednek le, úgy gondolják, az igényeket figyelembe kellene
venni. Örültek, hogy a településen szakképzett művelődésszervező van, várták a csodát,
de nem történt meg. Szülői értekezletekre eljárni jó fórum lenne az igények felmérésére,
illetve osztályfőnöki órán is fel lehetne mérni mire lenne igény.
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Ilyen elvárások lennének a művelődésszervezővel szemben. Öt éve működik
baba-mama klub, a klubházban bérleti díjat kellett volna fizetni, ezért hol a védőnőnél, hogy a könyvtárban gyűlnek össze. Az angol tanulás az óvodában is működik,
eddig otthon szervezték. Elhangzott, hogy minden programra ugyanazok járnak, kevesen vannak, de az igényeket lehetne támogatni és pozitívan elbírálni.
Kun Szilárd polgármester elmondja, tudomása szerint az igényeket nem jelezték a
művelődésszervező felé sem és az Önkormányzat felé sem. Véleménye szerint a kultúra sokat
fejlődött a településen.
Dávid Kornélia Anikó képviselő véleménye szerint, nem ez a dolga a
művelődésszervezőnek, máshol is a tanárok szervezik a programokat. 1.800 eFt-ot költöttünk
eddig a kultúrára. Akármit szerveznek nincs érdeklődés.
Juhász Ildikó tagintézmény-vezető úgy gondolja, az a cél, hogy jobb legyen a kultúra, nem
támadásról van szó. A szülők jelezték mit szeretnének, a testület is biztosított térítésmentes
lehetőséget, gondol itt a balettra.
Tóth Gábor képviselő elmondja, a korábbiakban szülői értekezleten megfogalmaztak
igényeket, ez kifejezésre jutott, lehetne frissíteni, újra felmérni az igényeket, mert ez 2009-ben
volt. A felmérést összesítették, ötletbörzét csináltak, rendezvények lettek. Hétvégi program
kellene a gyerekeknek, ezt az igényt tovább kellene szélesíteni.
Hegedűs György képviselő véleménye, a művelődésszervezőt nem kell megkerülni, vele kell
egyeztetni.
Szabó Beáta művelődésszervező kéri, hogy a felmerült problémák megbeszélésére a szülők
keressék fel a Tornacsarnokban.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, figyelembe kell venni a lakosság véleményét, nem
támadásnak kell venni. Próbáljuk közösen megbeszélni a problémákat, a pozitív oldalról
kellene megfogni, meghallgatni ki mit mond. Akinek problémája van, fel kell vállalni.
Vannak pozitívumok is a kultúra területén, de a másik oldalt is meg kell hallgatni.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a
továbbiakban zárt ülést rendel el.
Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Tóth Gábor
Hegedűs György
jegyzőkönyv-hitelesítők
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