Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2012. október 10-én, 17.00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének
jegyzőkönyve

140/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
141/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
142/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
76/2012.(V.3.) sz. határozat módosítása
14/2012.(X.11.) sz. önkormányzati rendelet:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 11/2010.(XI.25.) sz. rendelet módosítása
15/2012.(X.11.) sz. önkormányzati rendelet:
Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló 12/2010.
(XII.16.) sz. rendelet módosítása
143/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzata szociális
étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása
144/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013-as
fordulójához

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 10-én,
17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Magdolna és
Dávid Kornélia Anikó képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Béres Mária,
Bugyi Sándor 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 3 fő képviselő jelen van,
így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Dávid Kornélia Anikó
és Hegedűs György képviselőket.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
140/2012.(X.10.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dávid
Kornélia Anikó és Hegedűs György képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./ A Képviselő-testület 76/2012.(V.3.) számú határozatának módosítása
2./ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, egységes szerkezetbe foglalt
11/2012.(XI.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása
3./ Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló, egységes
szerkezetbe foglalt 12/2012.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosítása
4./ Tápióság Község Önkormányzata szakmai programja a szociális étkeztetés biztosítására
5./ Csatlakozási szándék a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013-as fordulójához
6./ Egyebek
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
141/2012.(X.10.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A Képviselő-testület 76/2012.(V.3.) számú határozatának módosítása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a Képviselő-testület 2012. május 3-i
ülésén hozott 76/2012. sz. határozatában döntött az iskolai pedagógus létszám 1 fővel, az óvodai pedagógus létszám 0,5 fővel történő csökkentéséről.
A létszámleépítéssel kapcsolatos pályázat benyújtásához szükséges a határozat
kiegészítése, az írásos előterjesztés szerint. A polgármester megkérdezi, van-e
ezzel kapcsolatban hozzászólás, amennyiben nincs, kéri a határozat meghozatalát.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
142/2012.(X.10.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 76/2012.(V.3.) sz. határozatát az
alábbiak szerint kiegészíti:
A KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola összes létszáma 18,25 főről 17,25 főre csökken, a
KITT Gézengúz Óvoda összes létszáma 12,5 főről 12 főre csökken.
„A Közoktatási Intézmény létszáma 91,75 főről 90,75 főre, az önkormányzat összesített létszáma
110,45 főről 109,45 főre csökken” szövegrész helyébe
„A Közoktatási Intézmény létszáma 91,75 főről 90,25 főre, az önkormányzat összesített létszáma
110,45 főről 108,95 főre csökken”
szövegrész kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, egységes szerkezetbe foglalt
11/2010.(XI.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság ülésén részletesen megtárgyalta a rendelet módosítását. A szociális
étkeztetés alapszolgáltatás ellenőrzésre került a Kormányhivatal és az ÁNTSZ
által. A Kormányhivatal részéről helyben hiányosságokat tártak fel, ezért is
kerül sor a rendelet módosítására. A szociális étkeztetés a bizottsági hatáskörből átkerül a polgármester hatáskörébe. A szociális rendeletünk a módosítás
után összhangba kerül a szociális törvény és végrehajtási rendeleteivel. Módosul
még a rendeletünkben, hogy az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj nem
haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.
A bizottsági ülésen a tervezethez képest módosítást javasoltak, mégpedig a 2. §
(2) bekezdésénél kiegészíteni az étkezés igénybevételének módját, a jogosult, vagy
közeli hozzátartozója által történő elszállításra.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja,
a Bizottság megtárgyalta a rendelet módosítását, azt egyhangúlag elfogadták és a testületnek is
elfogadásra javasolják.
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Kun Szilárd polgármester megkérdezi, van-e hozzászólás a rendelettel kapcsolatban,
amennyiben nincs, kéri a rendelet megalkotását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 11/2010.(XI.25.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 14/2012.(X.11.) számú önkormányzati rendeletét megalkotta.
14/2012.(X.11) sz. önkormányzati rendelet:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
11/2010.(XI.25.) sz. rendelet módosításáról szóló
rendelet szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló, egységes
szerkezetbe foglalt 12/2010.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, külön rendeletünk szabályozza az
intézményi élelmezési nyersanyagköltségeket és térítési díjakat. A rendelet felülvizsgálata megtörtént, a pontosításokat elvégeztük. A rendelet 2012. október
15-én lép hatályba, a Bizottság ezt a rendelet módosítást is megtárgyalta.
Kun Szilárd polgármester kéri a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság álláspontjának
ismertetését.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti,
a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadta, a rendelet módosítását a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a napirendi ponttal kapcsolatban nincs hozzászólás,
javasolja a rendelet módosításának elfogadását.
A Képviselő-tesület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és térítési díjakról szóló, 12/2010.(XII.16.) sz.
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2012.(X.11.) számú önkormányzati rendeletét
megalkotta.
15/2012.(X.11.) sz. önkormányzati rendelet:
Az intézményi élelmezési nyersanyagköltségekről és
térítési díjakról szóló 12/2010.(XII.16.) sz. rendelet
módosításáról szóló rendelet szövegét a 4. sz. melléklet
tartalmazza.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata szakmai programja a szociális étkeztetés biztosítására.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a szociális étkeztetés ellenőrzésénél
szakmai programot nem tudtunk felmutatni, a módszertani ajánlást figyelembe
véve elkészítette Tápióság Község Önkormányzata szociális étkeztetésre vonatkozó szakmai programját. A program leszabályozza a szolgáltatást, bemutatásra
kerül maga a program, valamint tartalmazza az együttműködési megállapodásokat. A programnak kötelező mellékletei vannak. A szakmai programot a Képviselő-testületnek minden évben felül kell vizsgálni. Jogszabályi előírás, hogy a
programot a testületnek jóvá kell hagyni. A Szociális, Oktatási és Kulturális
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Bizottság a tervezethez képest néhány kiegészítést javasolt, az ebéd elkészítésének
helye: Tápióság, Bicskei út 21. Javasolják a megállapodás tervezet 2. pontját kiegészíteni, azzal, hogy az étel kiszállítása, elvitele 11-13 óra között történik.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja,
nagyon precíz szakmai program készült, köszöni szépen és gratulál a jegyzőnek. A Bizottság az
ismertetett kiegészítésekkel elfogadta a szakmai programot, a testületnek is jóváhagyásra
javasolják.
Kun Szilrád polgármester megkérdezi, az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, kérdés van-e,
amennyiben nincs, szavazásra teszi fel az ismertetett módosításokkal a szakmai program
jóváhagyását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
143/2012.(X.10.) sz. képvilseő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a szociális étkeztetésre vonatkozó szakmai programot jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Csatlakozási szándék a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013-as fordulójához.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a Képviselő-testület évek óta csatlakozik a pályázati rendszerhez, az Önkormányzat vállalta ezt a feladatot, támogatva
ezzel a felsőoktatási hallgatókat. Dönteni kell, hogy a 2013. évi fordulóhoz csatlakozunk-e, a pályázatot október 26-ig kell kiírni.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti,
a Bizottság egyhangúlag a csatlakozásról döntött, javasolják a testületnek is.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, az előterjesztéshez van-e hozzászólás, megállapítja, hogy
nincs, így javasolja a csatlakozásról döntsön a testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
144/2012.(X.10.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához.
Határidő: pályázat kiírására október 26.
Felelős: polgármester, jegyző.
6. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, a korábbiakban a távfelügyeleti rendszerrel
kapcsolatban szóba került a lehetőség, hogy a SÁG-ÉP Kft.-n keresztül oldjuk
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meg ezt a feladatot, vagy egy tápiószecsői cég, az Elektronika Vonala Zrt. ajánlatát
fogadjuk el. A Kft. ügyvezetőjével tárgyaltak, nem vállalják a távfelügyeletet, mivel
nem tudni január 1-től működik-e a cég. Az Elektronika Vonala Zrt-vel felvettük ismét a kapcsolatot, a hűségidőt az előző ajánlatukhoz képest 6 hónapra tudják csökkenteni, így elfogadható az ajánlatuk. A szerződést megkötnénk, 6 hónap után meglátjuk. A jelenleg távfelügyeletet végző Dan Kft. díjától jelentősen olcsóbb az öszszeg és még bevállalták a Tornacsarnok alsó részében a rendszer felszerelését.
2./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban a gyermekorvosi ellátással kapcsolatban elmondja, Nagy Mariann kókai gyermekorvossal folytatunk tárgyalásokat, úgy néz ki
heti két alkalommal, hétfőn délután és szerdán délelőtt tudná vállalni az ellátást. Jelenleg a szakmai egyeztetés folyik a háziorvossal. Az egyeztetések után a következő
testületi ülésen tájékoztatást tudunk adni.

3./ Kun Szillárd polgármester pályázati lehetőségekről tájékoztatja a testületet. Kiírásra kerül a civil szervezetek és önkormányzatok részére a Leader támogatás. A civil szervezetek részére 100 %-os támogatottságú a pályázat, megnézzük az önkormányzat mire tudna pályázni, az egészségház parkoló kialakítására van célterület. A sportkör tudna pályázni lelátó elkészítésére, világítás korszerűsítésére, illetve a kézilabda pálya felújítására. A Tápióságért Alapítványt is meg lehetne keresni. A továbbiakban ismerteti, október végén, november elején kerülnek kiírásra a KEOP pályázati lehetőségek. Ezen belül
az intézmények fűtésének, világításának korszerűsítésére lehetne pályázni. El kell gondolkodni melyik pályázati lehetőségen tudnánk résztvenni. Nyitott kérdések vannak, ha
az állam üzemelteti az iskolát, mi lesz a sportcsarnokkal, közös fűtési rendszerrel kellene üzemeltetni.
Kertész Péterné pedagógus, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja, arról
érdeklődik, hogy a Szabadság utcai iskolából az ebédlőt át lehetne-e hozni a Papp Károly utcai
épületbe. Jelenleg az épületet csak az ebédeltetés miatt kell fenntartani, nem ideális megoldás.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a melegítő konyhát nem olyan egyszerű áthelyezni, de a
későbbiekben erre talán lenne pályázati lehetőség. Nem tudjuk az állami fenntartó hogyan
látja majd a helyzetet. Az önkormányzat marad a tulajdonos, tehát nekünk kell pályázni. A
környező települések körében felvetődött egy közös fűtési rendszer kialakítása, geotermikus
energián alapulna, uniós pályázati lehetőségről van szó. A következő ülésre a pályázati
kiírások körvonalazódnak, jobban át tudjuk látni és dönteni a lehetőségekről.
4./ Kun Szilrád polgármester elmondja, az október 23-i ünnepség előkészületei zajlanak,
a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság a részletes programot kidolgozta, a plakátok elkészültek. Kéri a Bizottság elnökét ismertesse az ünnepség részletes programját.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
ismerteti, az ünnepség 23-án 9 órakor ünnepi szentmisével kezdődik. 10 órakor kerül sor az
ünnepi műsorra a Tornacsarnokban. Az ünnepi beszédet Szabó József János hadtörténész
tartja. Műsort adnak az óvodások, iskolások, Nyugdíjas Klub tagjai. A műsor után koszorúzás
lesz a kopjafánál.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 18.00 órakor bezárta.
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Kmf.

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Dávid Kornélia Anikó
Hegedűs György
jegyzőkönyv-hitelesítők
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