Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2012. szeptember 26-án, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

133/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása
134/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
135/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
KITT munkatervi koncepció jóváhagyása
13/2012.(IX.27.) sz. önkormányzati rendelet:
Az állattartásról szóló 2/2003.(II.14.) rendelet
módosítása
136/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása
137/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Gyermekorvosi ellátásra lehetőség keresése
138/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Egészségügyi ellátórendszer területi módosítása
139/2012. sz. képviselő-testületi határozat:
Utak kátyúzására költség biztosítása

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-án,
17.00 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Béres Magdolna,
Béres Mária,
Bugyi Sándor,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan van távol: Hegedűs György alpolgármester.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 3 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 5
fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni
Béres Mária és Bugyi Sándor képviselőket.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
133/2012.(IX.26.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Béres
Mária és Bugyi Sándor képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
N a p i r e n d:
1./ KITT 2012/2013-as tanévre szóló munkatervi koncepciójának fenntartó általi jóváhagyása
2./ Az állattartásról szóló 2/2003.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása
3./ Egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
134/2012.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, Kiss Erika igazgató az ülésen egyéb
elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni, így az 1. napirendi pont előadója Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: KITT 2012/2013-as tanévre szóló munkatervi koncepciójának fenntartó általi jóváhagyása
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, szeptember 1-től új köznevelési törvény lépett életbe, ennek végrehajtási rendelete a 20/2012.(VIII.31.) EMMI
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rendelet, mely szerint az intézményre vonatkozó munkatervet kell készíteni,
ehhez az intézményvezető kikéri a fenntartó véleményét. Kiss Erika igazgató
összeállította a koncepciót, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén
megtárgyalta.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a napirendi ponttal kapcsolatban van-e hozzászólás,
illetve kéri a Bizottság álláspontjának ismertetését.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti,
a Bizottság megtárgyalta a koncepciót, elfogadták, a testületnek is elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a KITT 2012/2013-as tanévre szóló munkatervi
koncepciójával kapcsolatban nincs több hozzászólás, elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
135/2012.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint fenntartó a Közoktatási Intézmény TápióságTápiószentmárton Óvodája és Általános Iskolája 2012/
2013-as tanévre szóló munkatervi koncepcióját jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2.NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az állattartásról szóló 2/2003.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző, az írásos előterjesztés szóbeli kiegészítéseként
elmondja, 2012. október 1-től módosul a 2008. évi XLVI. törvény, ennek értelmében mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem
korlátozható. Az önkormányzatoknak hatályos rendeleteiket felül kell vizsgálni,
az állattartási rendeletünkben hatályon kívül helyezzük ezt a részt.
Kun Szilárd polgármester kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetését.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság
megtárgyalta a rendelet tervezetet, elfogadásra javasolják a testületnek.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, van-e hozzászólás a rendelettel kapcsolatban,
amennyiben nincs, kéri a rendelet megalkotását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
állattartásról szóló 2/2003.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2012.(IX.27.)
sz. önkormányzati rendeletét megalkotta.
13/2012.(IX.30.) sz. önkormányzati rendelet:
Az állattartásról szóló 2/2003.(II.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendeletet a 3. sz. melléklet tartalmazza.
3. EGYEBEK
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1./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, 2013. január 1-től lép hatályba a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény. A feladatot eddig Pest Megyei Önkormányzata útján láttuk el, Érd városa fogja átvenni. Megkeresést kaptunk az érdi önkormányzattól, hogy 2013. január 1-től önként vállalt feladatként kívánjuk-e ellátni a közszolgáltatást. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén tárgyalta az ügyet, kéri a Bizottság
elnökét ismertesse véleményüket.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság úgy
gondolja, költségesebb lenne kéményseprőt alkalmazni, mint más céget megbízni. Árban
változik-e a régihez képest, nem tudjuk. A Bizottság véleménye, önként vállalt feladatként a
kéményseprő-ipari közszolgáltatást nem tudjuk biztosítani.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a törvény kijelöli a megyei önkormányzatokat erre a
szolgáltatásra. Amennyiben önként vállalt feladatként látnánk el, rendeletet kellene alkotni,
megpályáztatni a szolgáltatás ellátását.
Kun Szilárd polgármester elmondja, általában a nagyobb városok tudják önként vállalt
feladatként biztosítani a szolgáltatást. Az önkormányzat önként válllalt feladatként nem kívánja
ellátni ezt a szolgáltatást. Kéri a Képviselő-testület döntését.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
136/2012.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy 2013. január 1-től nem kívánja önként
vállalt feladatként ellátni a kéményseprő-ipari közszolgáltatást.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2./ Kun Szilárd polgármester ismerteti a testülettel dr. Kovács Anna gyermekorvos
felmondását. Kéri, dr. Prepok Rita háziorvos véleményét, az átmeneti állapotban
hogyan tudnánk a feladatot ellátni.
Dr. Prepok Rita háziorvos elmondja, Kovács Anna 20 évet dolgozott a településen
gyermekorvosként. 2700 kártyaszámú a település, a doktornő látta el a szakorvosi feladatokat
hetente 3 alkalommal. Van amit csak szakorvos végezhet, írhat fel, ennek hiányában el kellene
menni más településre. Amennyiben a kártyákat átcsoportosítanák ahol van gyermekorvos,
úgy gondolja nem mennének el, nem vinnék el a gyermekeket a kötelező oltásokra,
státuszvizsgálatokra. Sok esetben a gyógyszert sem tudják kiváltani, a közlekedés újabb
gondot okozna. Egyszer-egyszer el tudja látni a gyermekeket, de rendszeresen nincs erre
lehetőség, az OEP felé nem járható út. Más településen történő gyermekorvosi ellátáshoz az
OEP hozzájárulása is szükséges, de véleménye szerint ez a megoldás körülményes lenne a
lakosságnak. Valakit kell keresni a feladat ellátására, ez lenne a legjobb megoldás. Ugyanilyen
formában lehetne működtetni a gyermekorvosi rendelést, a védőnővel közreműködve. Az
újszülött kortól óvodás korig mindenképpen szakorvos szükséges. Minden településen arra
törekszenek,hogy legyen gyermekorvos, a legjobb megoldás ami volt, a megfelelő személyt
kell megtalálni.
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Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, felvette a kapcsolatot a nagykátai
rendelőintézet vezetőjével az ügyben. A maga részéről is azt támogatná, hogy legyen helyben
gyermekorvos, az ügyben tárgyalásokat folytatunk, felvesszük a kapcsolatot a környékbeli
gyermekorvosokkal.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke arról érdeklődik, miért ment el az
orvos 20 év után, nem lehetne meggyőzni, hogy maradjon. Úgy hallotta két hónapja nem
kapott munkabért. A továbbiakban arról érdeklődik, felmondási idő van-e a szerződésében.
Kun Szilárd polgármester elmondja, kis csúszás volt a fizetéssel, úgy tudja, a lakosság
részéről is voltak negatív visszajelzések. A doktornő döntése volt, hogy felmond, nem mi
küldtük el, keresünk helyette mást.
Dr. Prepok Rita háziorvos elmondja, szakmailag nem tud kifogást mondani, a doktornőnek
van egy modora, ami nem mindenkinek tetszett.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a gyermekorvossal megbízási szerződésünk volt, nem
munkaviszonyban állt, így nem volt felmondási idő.
Kun Szilárd polgármester javasolja, a testület bízza meg a polgármestert és a jegyzőt, hogy
az új gyermekorvos személye ügyében kérjenek ajánlatokat.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
137/2012.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy a település gyermekorvosi ellátása
ügyében keressen megoldást.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester, jegyző.
3./ Kun Szilárd polgármester elmondja, az írásos előterjesztés tartalmazza, az egészségügyi ellátórendszer törvényi változása miatt a települést érintő ellátási terület módosítása ügyében az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatalához fordultunk. Az ügyben
hiánypótlás érkezett, a testület részéről döntés szükséges. Megkéri a doktornőt indokolja a módosítás szükségességét.
Dr. Prepok Rita háziorvos ismerteti, eddig a kistarcsai kórházhoz tartozott Tápióság, most
már ide nem tartozunk, hanem Jászberényhez és Ceglédhez. Ez nagyon nem jó a közlekedés
miatt, akinek nincs gépjárműve, szinte kivitelezhetetlen megközelíteni ezeket a településeket.
A polgármestereknek van jogkörük az ellátási terület módosítását kérni. A kistarcsai
kórházhoz nem tartozhatunk, holott szinte üresen üzemelnek. Kaptak ugyan budapesti
kerületeket, de nincs betegük. Szakmai szempontból is kedvező volt, a kistarcsai kórház
sürgősségi osztályára került beteget alaposan kivizsgálták, és arra az osztályra került, ahová
való. Most a háziorvosnak helyben kell eldönteni hová küldje a beteget, nem mindegy, hogy
Jászberénybe vagy Ceglédre irányítja. Mindenkinek zűrös, ha nem jó helyre kerül a beteg,
időveszteség és szakmailag sem ideális megoldás. Azért gondolták a legjobbb lenne
visszacsoportosítani, vagy budapesti kórházhoz tartozni.
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Kun Szilárd polgármester elmondja, úgy néz ki a kistarcsi kórház nem jöhet számításba,
mivel más régióba tartozik, akkor szeretnénk ha a Bajcsy-Zsilinszky Kórház, illetve a Péterfy
Sándor utcai Kórház és a Baleseti Központ lenne a kijelölt intézmény.
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a bizottsági ülésen felmerült, ha valaki elmegy a
jászberényi kórházba ellátásra, fogadják-e ha visszacsoportosítunk.
Dr. Prepok Rita háziorvos elmondja, a sürgősségi osztályok indokolt panaszokkal eddig sem
utasítottak el betegeket, kérdés, ha visszarendeződik az OEP hogyan tudja tolerálni. A
jászberényi kórházról mondanak jót is, de a fordítottját is.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a testületnek van-e kérdése a területi ellátással
kapcsolatban, amennyiben nincs kéri a döntést meghozni a határozati javaslat szerint.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenvélemény nélkül, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
138/2012.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
a.) Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egészségügyi
ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.évi CXXXII. törvény 5/B.§ (2) bekezdése alapján a
települést érintő ellátási terület módosításához az alábbiak szerint hozzájárul:

szakmakód

szakma megnevezése

0100

Belgyógyászat

0101

Angiológia,
lymphológia

0102

Haematológia

0102

Haematológia

0103

Endokrinológia

phlebológia,

Jelenleg ellátásra
Progresszivit.
kijelölt intézmény
Szent Erzsébet
Kórház N. Kft.
(Jászberény)

1

Bajcsy Zsilinszky
Kórház

2,3

Hetényi Géza
Megyei Kórház
(Szolnok)

2a,2b

Egyesített Szt.
István és Szt. László
Kórház
Bajcsy Zsilinszky
Kórház

0104

Gasztroenterológia

Szent Erzsébet
Kórház N. Kft.
(Jászberény

0104

Gasztroenterológia

Bajcsy Zsilinszky
Kórház

0105

0106

Nefrológia

Geriátria

Cegléd
Pérerfy Sándor utcai
Kórház és Baleseti
Központ
Szt. Imre Kh.

Új Intézmény

Pest megyei Flór
Ferenc Kh.,
Kistarcsa
Pest megyei Flór
Ferenc Kh.,
Kistarcsa
Egyesített Szt.
István és Szt. László
Kórház

3
2,3
2a,2b
3
2

Pest megyei Flór
Ferenc Kh.,
Kistarcsa

Pest megyei Flór
Ferenc Kh.,
Kistarcsa

3
2,3

6

0109

Allergológia és
immunológia

klinikai

0200

Sebészet

0200

Sebészet

0202

Tüdő- és mellkassebészet

0202

Tüdő- és mellkassebészet

0203

0204

0205
0215
0405

0406

0500

Szent Erzsébet
Kórház N. Kft.
(Jászberény
Semmelweis
Egyetem
Bajcsy Zsilinszky
Kórház
OKTPI

Érsebészet

Idegsebészet

Szívsebészet
Gyermek-szívsebészet
Szülészet

Nőgyógyászat

Csecsemőgyermekgyógyászat

Semmelweis
Egyetem

és

0503

0504

PIC

Csecsemőgyermekkardiológia

Gyermek-tüdőgyógyászat

és

2,3a

Pest megyei Flór
Ferenc Kh.,
Kistarcsa (2),
Semmelweis
Egyetem 3a

3b
2
3

Cegléd

2

Semmelweis
Egyetem

3

Hetényi Géza
Megyei Kórház
(Szolnok)

2

OITI
GOKI
GOKI

3
3
3

Pest megyei Flór
Ferenc Kh.,
Kistarcsa

OITI

Szent Erzsébet
Kórház N. Kft.
(Jászberény

2

Semmelweis
Egyetem

3

Pest megyei Flór
Ferenc Kh.,
Kistarcsa

Pest megyei Flór
Ferenc Kh.,
Kistarcsa

Szent Erzsébet
Kórház N. Kft.
(Jászberény

1,2

Semmelweis
Egyetem

3

Szent Erzsébet
Kórház N. Kft.
(Jászberény

1

Pest megyei Flór
Ferenc Kh.,
Kistarcsa

2

Semmelweis
Egyetem

Cegléd, Toldy
Ferenc Kórház
Semmelweis
Egyetem
0502

2,3

3

Hetényi Géza
Megyei Kórház
(Szolnok)

2

Semmelweis
Egyetem

3

Hetényi Géza
Megyei Kórház
(Szolnok)

2

GOKI

3

Hetényi Géza
Megyei Kórház
(Szolnok)

2

Semmelweis
Egyetem

Semmelweis
Egyetem

Heim Pál Kh.

7

Semmelweis
Egyetem
Heim Pál
Gyermekkórház
Heim Pál
Gyermekkórház
Semmelweis
Egyetem

0505

Gyermekgasztroenterológia

0506

Gyermeksebészet

0508

Gyermekszemészet

0509

Csecsemő és gyermek fül-,
orr-, gégegyógyászat

0511

0515

0600

0700

0800

0900

Gyermekneurológia

Csecsemőgyermekgyógyászati
intenzív terápia

Fül-orr-gégegyógyászat

Szemészet

Bőr- és nemibeteg-ellátás

Neurológia

0901

Stroke ellátás

0903

Neurológiai rehabilitáció

1000

Ortopédia

1002

Traumatológia

és

3
2,3
2,3
3

Cegléd

2

Bajcsy Zsilinszky
Kórház

3

Hetényi Géza
Megyei Kórház
(Szolnok)

2

Semmelweis
Egyetem

3

Hetényi Géza
Megyei Kórház
(Szolnok)

2

Egyesített Szt.
István és Szt. László
Kórház

3

Cegléd

1

Bajcsy Zsilinszky
Kórház

2,3

Cegléd

2

Pérerfy Sándor utcai
Kórház és Baleseti
Központ

3

Hetényi Géza
Megyei Kórház
(Szolnok)

2

Semmelweis
Egyetem

3

Cegléd

1

Bajcsy Zsilinszky
Kórház
Jahn Ferenc Kh.
Kerepes

Heim Pál Kh.

Semmelweis
Egyetem

Semmelweis
Egyetem

Pest megyei Flór
Ferenc Kh.,
Kistarcsa

Pest megyei Flór
Ferenc Kh.,
Kistarcsa

Pest megyei Flór
Ferenc Kh.,
Kistarcsa

Pest megyei Flór
Ferenc Kh.,
Kistarcsa

2
3
2

Szent-Györgyi
Albert Klinikai
Központ (Szeged)

3

BIR

2,3

Szent Erzsébet
Kórház N. Kft.
(Jászberény

1,2a

ORFI
Pérerfy Sándor utcai
Kórház és Baleseti
Központ

8

1100

1200

Urológia

Klinikai onkológia

Pérerfy Sándor utcai
Kórház és Baleseti
Központ

2b,3

Cegléd

2

Jahn Ferenc Kh.

3

Bajcsy Zsilinszky
Kórház

2a

ONKI
ONKI
BIR

2b,3
2a,2b,3
1,2,3

1201
1400
1502

Sugárterápia
Reumatológia
Intenzív ellátás

1600

Infektológia

1700

Arc-, állcsont- szájsebészet

1800

Pszichiátria

Cegléd

1801

Addiktológia

Pérerfy Sándor utcai
Kórház és Baleseti
Központ
Semmelweis
Egyetem
Nyírő Gyula Kh.

3

1804

Pszichiátriai rehabilitáció

Cegléd

1,2

Jahn Ferenc Kh.
Törökbálint
Tüdőgyógyintézet

3

1900

Tüdőgyógyászat

1903

Tüdőgyógyászat
légzésrehabilitáció

2000

2001
2002
2201

2203

és

Egyesített Szt.
István és Szt. László
Kórház
Semmelweis
Egyetem

Hetényi Géza
Megyei Kórház
(Szolnok)

Semmelweis
Egyetem Budai
telephelyek
Egyesített Szt.
Plasztikai helyreállító és
István és Szt. László
esztétikai sebészet
Kórház
Egyesített Szt.
Égéssebészet
István és Szt. László
Kórház
Gyermek
plasztikai
Bethesda
égéssebészet
Gyermekkóhzáz
Mozgásszervi rehabilitáció

Gasztroenterológiai
rehabilitáció

Semmelweis
Egyetem
Semmelweis
Egyetem
Pest megyei Flór
Ferenc Kh.,
Kistarcsa

ORFI

2,3
2,3
1

Semmelweis
Egyetem

2
3
Semmelweis
Egyetem

2,3
2

Törökbálint
Tüdőgyógyintézet

3

2,3

2,3
3
ORFI

Szent Erzsébet
Kórház N. Kft.
(Jászberény

1,2

Bajcsy Zsilinszky
Kórház

3

Jahn Ferenc Kh.

1,2

Szt. Rókus Kórház

9

2205

2206
2207
2208
2209
2300
2301

2303
4000

4003

Gyermekrehabiltáció

Súlyos
agysérültek
rehabilitációja
Gerincvelő
sérültek
rehabilitációja
Politr. rehab

Szent-Györgyi
Súlyos kp-i idegsérült reha.
Albert Klinikai
gyerekkorba
Központ (Szeged)
Gyermekifjúságpszichiátria
Gyermekifjúságpszichiátriai
rehabilitáció
Gyermekifjúságaddiktológiai
rehabilitáció

és
és

és

Kardiológia

Kardiólógiai rehabilitáció

3
2
3
3
3
3
3

Semmelweis
Egyetem

3

Heim Pál
Gyermekkórház

3

Bethesda
Ráckereszttúr

3

Bajcsy Zsilinszky
Kórház

2a,2b
Semmelweis
Egyetem

Hetényi Géza
Megyei Kórház
(Szolnok)

3

Bajcsy Zsilinszky
Kórház

2,3
Szt. Rókus Kh.

Szent
Erzsébet
Kórház N. Kft.
(Jászberény

1

Egyesített
Szt.
hospice-palliatív István és Szt. László
Kórház

2

7305

Ápolás, Szakápolás

7306

Felnőtt
ellátás

K0101
K0400
K1800
K1900

Visegrádi rehab.
szakkórház
Szt. János Kh.
(Bólyai utca)
Heim Pál
Gyermekkórház
Veresegyház
Misszió
Honvéd Kórház
Szamatórium u.
OORI

Krónikus belgyógyászat
Krónikus Nőgyógyászat
Krónikus Pszichiátria
Krónikus Tüdőgyógyászat

Szent Erzsébet
Kórház N. Kft.
(Jászberény
Parádi Kórház
Szt. Imre Kh.
OKTPI

Szt. Rókus Kh.
1
1
1
1

b) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az új intézmény kijelölése nem
lehetséges, mert az más régióba tartozik, akkor a Bajcsy Zsilinszky KH, illetve a Péterfy
Sándor utcai KH és Baleseti KP legyen a kijelölt intézmény.
c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a települést érintő ellátási terület
módosításával járó intézkedéseket tegye meg, melyekről utólag tájékoztassa a képviselőtestületet.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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4./ Kun Szilárd polgármester az utak kátyúzásával kapcsolatban elmondja, a költségvetésünk záros, 100 m2 területet rendeljünk meg a tartalék terhére. Felmérjük a területet, a legfontosabb részeket csináltatjuk meg. Kéri a testület hozzájárulását a kátyúzáshoz.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
139/2012.(IX.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az utak kátyúzására 100 m2 terület
költségét biztosítja a 2012. évi költségvetési tartalék
terhére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
5./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban a csatornázás állásáról elmondja, szeptember
6-án aláírásra került a szerződés, a Duna Aszfalt és Euro Aszfalt Konzorcium nyerte el a
kivitelezést a területünkön.Ebben az évben a munkák elkezdődnek. Október, vagy november hónapban falugyűlésre kerül sor, ahol ismertetik az ütemezést, tájékoztatják a
lakosságot.
6./ Kun Szilárd polgármester az október 23-i ünnepséggel kapcsolatban elmondja, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság tárgyalta, a programot megszervezik. A részleteket
a Bizottság elnöke, az intézményvezetők, művelődésszervező kidolgozzák. Vendégünk
Szabó János József történész lesz, aki az ünnepi beszédet is mondja.
7./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, civil szervezeteink pályáztak működésre, a Sportkör, nyert 250 eFt-ot. A Polgárőrséget és a Tornádót szintén 250 eFt támogatásra javasolták, de ők várólistára kerültek. Ezen kívül a Sportkörnek utánpótlás nevelésre a társasági adóból nagy esélye van 2.200 eFt támogatásra.
8./ Kun Szilárd polgármester elmondja, szerettünk volna a körzeti megbízottól tájékoztatást kapni a település közbiztonsági helyzetéről, de szolgálatban volt és elvezényelték.
Tájékoztatásul elmondja, leselejtezett rendőrségi gépjárműre igénylést nyújtunk be,
így saját autónk lenne, több település megpályázta ezt a lehetőségtet.
9./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a felújított sportöltöző és tornacsarnok átadása megtörtént. A parlamenti képviselők válogattja elfogadta meghívásunkat és barátságos labdarúgómérkőzésre került sor. A létesítményeket átadta dr.
Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének elnöke, Czerván György agrárgazdaságért
felelős államtitkár, valamint dr. Simicskó István a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.
10./ Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke a kóbor kutyákkal kapcsolatban szeretne érdeklődni, az ügyben hogyan járnak el. További problémája, hogy
több helyen nem lehet a járdán közlekedni a lelógó ágak miatt. Korábban a hivatal
részéről bejárták a települést, a problémás helyeket. A polgárőrök járják a települést,
a problémákat tudják a hivatal felé jelezni. A következő felvetése, a Zalka Máté
utca – Kölcsey utca közötti átfolyórács hiánya. Felajánlja, ha megveszik az anyagot
megcsinálja az eltulajdonított rácsot. A deszka nem megoldás, elviszik, veszélyes,
ha netán valaki belemegy kerékpárral.
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Soltiné dr. Pap Anikó jegyző a kóbor kutyákkal kapcsolatban elmondja, szabálysértést követ
el, aki kutyáját felügyelet nélkül kóborolni hagyja. Az önkormányzatoktól április 15-től
elkerültek a szabálysértési ügyek, a kormányhivatalhoz tartozik. Az eljárást úgy kell
lefolytatni, mint eddig, bizonyítani kell, ellenkező esetben megszüntetik az eljárást. A
szomszédot zavaró kutyaugatás amennyiben egy éven túli dolog, bírósághoz tartozik.,
egyébként a csendháborítás is szabálysértés. Bejelentésre felszólítást küldünk hivatalból, a
tulajdonost felhívjuk a jogkövetkezményekre. A hivatal részéről mindent megteszünk, az
eljárási szabályokat ismertetjük az ügyfelekkel. A másik felvetődött problémával kapcsolatban
elmondja, az idén sokkal több feladatunk van, ezért nincs rá kapacitás, hogy járjuk a települést
a rendezetlen ingatlanok, egyéb problémák ügyében, bejelentésre a helyszínt megnézzük,
bizonyítékot gyűjtünk és a szükséges lépéseket megtesszük.
Kun Szilárd polgármester úgy gondolja, nem tudunk ellenőrizni minden ingatlant, a
problémát jelezni kell a lakosság részéről. Az eltulajdonított rács ügyében elmondja, a
problémát megoldjuk, egy részt meghagyunk, a többit pedig be fogjuk temetni.
11./ Halasi Anita az ülésen megjelent érdeklődő a hiányzó óvónői állással kapcsolatban szeretne érdeklődni, tudja megoldás alatt áll, de sokáig nem tartható a helyzet. A továbbiakban azt szeretné megkérdezni, hogy egy 6 órás állással ki lenne segítve az óvoda?
Kun Szilárd polgármester véleménye szerint, a KSZH honlapjára fel kell tenni a hirdetést.
Beszélt az óvodavezetővel, lehet helyben is lesz rá személyünk, csak nincs meg a
nyelvvizsgája, meg kell nézni van-e rá lehetőség, hogy így foglalkoztassuk. A korábbiakban
megbeszéltük, hogy 6 órás állásban tudunk foglalkoztatni. A társulás megszűnik, a
költségvetéstől függ hogyan tudunk működni, bizonytalan a helyzet, nem tudjuk mennyi
normatíva lesz.
Halasi Anita érdeklődő a továbbiakban elmondja, a törvény szerint két óvónőt kell bizotsítani
a csoportokban az egész napos óvodáknál. 25 gyerekre volt eddig 2 óvónő, szeretnénk ehhez
ragszkodni. Az étkeztetés terén köszönik az előrelépést, és remélik várható még pozitívum az
ügyben.
Juhász Ildikó tagintézmény-vezető elmondja, a lényeg, nem tudjuk mi lesz. Egy embernél
nem megoldott a két óra átfedési idő. Szeretné, ha Halasi Anita hozzászólását pozitívként
vennék, a gyerekek érdekeit nézik.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, az óvodánál szakértővel megvizsgáltattuk a működést, a
törvény szerint a létszámot lejjebb lehetett volna venni, a munkakör le van fedve. A
költségvetés a fő irányadó, a társuláson keresztül bejött plusz pénzt is elveszik. A megoldást
keressük az ügyben.
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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