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Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én,
17.00 órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Mária,
Bugyi Sándor,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan van távol:
Béres Magdolna képviselő.
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, a 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:
4/2013.(I.31.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Béres
Mária és Bugyi Sándor képviselőket elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, a meghívó szerinti napirendi pontoknál az 5. és 9. napirendi
pontot felcserélnénk és bekerülne még egy napirendi pontként a Tábor felújításához műszaki
ellenőr megbízása. A napirendi pontok előtt pedig lehetőséget biztosítunk Jámborné Illés Ida
NITT igazgató bemutatkozására. A napirendi pontok a következők szerint alakulnak:
N a p i r e n d:
1./ Községi Könyvtár SZMSZ módosítása (nyitvatartási rend változás)
2./ Községi Klubház és Tornacsarnok 2013. évi rendezvénynaptárának elfogadása
3./ Községi Klubház és Tornacsarnok bérleti díjainak felülvizsgálata
4./ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet
megtárgyalása
5./ Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Tásrulás Társulási Megállapodásának módosítása
6./ Tápióság Sportcsarnok felújításával kapcsolatban érkezett árajánlatok megbeszélése
(közbeszerzési szakértői tevékenység)
7./ Tápióság Sportcsanok felújításával kapcsolatban érkezett árajánlatok megbeszélése
(műszaki ellenőri tevékenység)
8./ Tábor felújítási munkáihoz műszaki ellenőr megbízása
9./ Tápióság Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása
10./ Rendszergazdai feladatokra érkezett ajánlatok megbeszélése
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11./ Közmeghallgatás időpontjának meghatározása
12./ Tájékoztató a járási hivatalhoz átkerült feladatokról
13./ Egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
5/2013.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
Jámborné Illés Ida NITT igazgató köszönti a jelenlévőket és elnézést kér, amiért az elmúlt
alkalommal nem tudott jelen lenni. Fél évre kapott megbízást a két település óvodái vezetésére,
mindkét óvodát szívügyének tekinti. A tápiósági tagintézmény-vezetőjével, a polgármesterrel,
jegyzővel egyeztettek, egy fő óvodapedagógus hiányzik, az állásra a pályázatot kiírják. Juhász
Ildikó tagintézmény-vezetőnek egy éves megbízása van, erre is ki kell írni a pályázatot.
Tápiószentmártonban 35 éve dolgozik, 20 éve vezetői állásban. Reméli munkájával meg lesznek
elégedve.
Kun Szilárd polgármester megköszöni a tájékoztatót, majd megkérdezi a Képviselő-testületnek
van-e kérdése. Amennyiben nincs, az önkormányzat nevében jó munkát kívánunk igazgató
Asszonynak. Tájékoztatásul elmondja, a közös intézmény a tanév végéig lesz, utána önállóan fog
működni az óvoda.

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Községi Könyvtár SZMSZ módosítása (nyitvatartási rend változás).
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, decemberben a testület döntése alapján
feladatellátási szerződést kötöttünk a Pest megyei Könyvtárral, a színvonalasabb
ellátás, az állomány gyarapításának lehetősége miatt. A feltétel, hogy heti 4 napon, 25 órában nyitva kell lenni a könyvtárnak, ez január 1-től így működik. A
könyvtár SZMSZ-ének melléklete a nyitvatartási rend, tehát az SZMSZ-t módosítani szükséges és jóvá kell hagyni az új nyitvatrtási rendet.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a napirendi ponthoz kapcsolódóan van-e kérdés,
hozzászólás, illetve kéri a könyvtáros mondja el véleményét az új nyitvatartási rendről.
Kissné Schmutczer Katalin könyvtáros elmondja, az olvasókat értesíti az új nyitvatrtási rendről.
Az új nyitvatartást jónak találja, délelőtt az iskolásoknak, délután a napköziseknek van lehetőség
könyvtárlátogatásra. Fejleszteni kellene, nagyon kevés az új könyv, az olvasóknak az
újdonságokra van igényük.
Hegedűs György alpolgármester kéri, a Képviselő-testület legyen tájékoztatva amennyiben van
pályázati lehetőség, még ha önrész szükséges is. Eddig pályázatokról nem értesültek.
Kun Szilárd polgármester elmondja, Tápióbicskével tartani kell a kapcsolatot, benne vannak a
rendszerben, segítségre lesznek. Amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel a
könyvtár SZMSZ módosításását és a nyitvatartási rend elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
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6/2013.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Községi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításait elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
7/2013.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Községi Könyvtár nyitvatartási rendjét 2013. január 1-től
az alábbiak szerint hagyja jóvá:
hétfő:
11.00 – 17.00
kedd:
9.00 – 14.00
szerda:
csütörtök: 9.00 – 14.00
péntek:
11.00 – 17.00
szombat:
9.00 – 12.00
Határidő: azonnal.
Felelős: könyvtáros, polgármester.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Községi Klubház és Tornacsarnok 2013. évi rendezvénynaptárának elfogadása.
Előadó: Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke ismerteti, a Bizottság ülésén megtárgyalta a tervezett rendezvényeket.
Véleményük, hogy a majálist szponzorok által kell megoldani. A rendezvényekre tervezett 915 eFt éves összeget elfogadták. Amennyiben a falunapi pályázatunk
támogatásban részesül, bővülni fog a program és az összeg is.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi a művelődésszervezőtől, hogy az írásos rendezvénynaptárhoz van-e kiegészítése, illetve van-e a testület részéről hozzászólás.
Szabó Beáta művelődésszervezőnek nincs kiegészítése.
Kun Szilárd polgármester a rétesfesztivállal kapcsolatban elmondja, a költsége 167 eFt lett,
felajánlások is voltak. A szponzoroknak az Önkormányzat nevében köszönő levelet küldünk,
ehhez kéri a támogatók névsorát. A falunapra három napos rendezvényt tervezünk pályázat útján,
a tegnapi napon a pályázat benyújtásra került, erről a visszaigazolást megkaptuk. Május végére
várható döntés. Több település bevonása, valamint az, hogy 750 éves a településünk előnyt
jelenthet. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel a Klubház és Tornacsarnok 2013.
évi rendezvénynaptárának elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
8/2013.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-tesület a Községi Klubház és Tornacsarnok
2013. évi rendezvénynaptárát elfogadta.
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Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: művelődésszervező.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Községi Klubház és Tornacsarnok bérleti díjainak felülvizsgálata.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a Községi Klubház és Tornacsarnok
bérleti díjaira tett javaslatot a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta,
kéri a Bizottság elnökét ismertesse álláspontjukat.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság
minimális emelést javasol, az infláció mértékét figyelembe véve. Ismerteti a bérleti díjak
emelésére tett javaslatokat, a mellékelt írásos előterjesztés alapján. A Bizottság javasolja a
testületnek elfogadásra az ismertetett bérleti díjakat.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, más javaslat van-e a bérleti díjakra, amennyiben
nincs, efogadásra javasolja a tervezetet.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
9/2013.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornacsarnok és Községi Klubház bérleti díját 2013. február 1-től az alábbiak szerint
határozza meg:
Tornacsarnok:
- felnőtt szabadidő sport: 2.900.- Ft/óra,
- galérián sport: 1.500.- Ft/óra,
- bálok saját intézmény: 15.000.- Ft/alkalom, egyéb:
25.000.- Ft/alkalom,
- esküvő: 15.000.- Ft/alkalom,
- vásárok: 3.500.- Ft/óra,
- értekezlet, megbeszélés: 2.900.- Ft/óra,
- egyéb rendezvény: 15.000.- Ft/alkalom,
- hangtechnika használata: 15.000.- Ft/alkalom,
- lakodalom: Képviselő-testület egyéni döntése alapján
Községi Klubház:
- termékbemutató: 2.100.- Ft/óra,
- értekezlet: 2.100.- Ft/óra,
- családi rendezvény: 2.100.- Ft/óra,
- egyéb szórakozási célú tevékenység: 2.100.- Ft/óra.
Határidő: 2013. február 1.
Felelős: művelődésszervező.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megtárgyalása.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló új törvény felhatalmazást ad az önkormányzatoknak a közterületek
elnevezésére. A tervezetet elkészítettük, véleményezésre fel volt téve a honlapra, észrevétel nem érkezett.
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A rendeletben az eljárási szabályok vannak lefektetve, a hatályba lépést
követően kezdődik az érdemi munka. Jogszabály szerint a közterületek
nem rendelkezhetnek XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető
elnevezésekről, ezért néhány utcánkat át kell nevezni. Az érintett utcák:
Zalka Máté, Felszabadulás, Kállai Éva, Mező Imre és Fogács István. Az
utcák új elnevezése a lakosság bevonásával történik. Ehhez első lépés a
rendelet megalkotása. Az utcanevek változását hivatalból különböző szervezetekhez jelenteni kell, az érintett lakosok térítésmentesen jutnak okmányaik cseréjéhez. A Földhivatalnál is illetékmentes az eljárás, tehát a
lakosságnak nem lesz költsége.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a felsorolt utcanevekkel kapcsolatban állásfoglalást kell
kérni, azt változtassuk meg amit muszály. Felmerült még a Mártírok út is, megkérdezzük az
illetékeseket, csak az önkényuralmi elnevezéseket módosítsuk. A lakosság részéről várjuk a
javaslatokat az utcák elnevezéséhez. Amennyiben a rendelettel kapcsolatban nincs
hozzászólás, javasolja elfogadását.
A Képviselő-tesület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 1/2013.(II.1.) sz. rendeletét
megalkotta.
1/2013.(II.1.) sz. önkormányzati rendelet:
A közterületek elnvezéséről és a házszámozás
szabályairól szóló rendeletet az 5. sz. melléklet
tartalmazza.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a társulási megállapodás módosítása
azért szükséges, mert a feladatok közül az alapfokú oktatást, középfokú oktatást, szakoktatást, pedagóggiai szakszolgálatot, szakmai szolgáltatás feladatokat ki kell venni. Az írásos anyag tartalmazza a megállapodás módosításait, kéri elfogadását, amennyiben nincs hozzászólás.
A Képviselő-testület 6 igen sazvazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
10/2013.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosításait a csatolt mellékletnek
megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióság Sportcsarnok felújításával kapcsolatban érkezett árajánlatok megbeszélése
(közbeszerzési szakértői tevékenység).
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a közbeszerzési szakértői tevékenységre érkezett ajánlatokat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta,
kéri a Bizottság véleményének ismertetését.
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Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a Tornacsarnok
felújítása kapcsán három ajánlatot kaptunk a közbeszerzési szakértői tevékenység
lefolytatására. Dr. Barna Orsolya ajánlati ára 500 eFt + ÁFA, az A.Brown and Low Bt.
ajánlata 300 eFt + ÁFA. Ajánlatot adott a New ChainBridge Kft., ennek összege 200 eFt +
ÁFA. A Bizottság a legkedvezőbb ajánlatot javasolja elfogadni.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a pályázat a Tornacsarnok megerősítésére vonatkozik, a
külső hőszigetelésre, kazán cserére, tetőjavításra, a csatornarendszer cseréjére és belső
festésre. Az egyik legfontosabb beruházás, az épület megerősítése miatt. Pályázatunkat a BM
a 3. körben támogatta, az önrész 20 %, a támogatás 80 %. A közbeszerzési jogszabályokat be
kell tartani az eljárás során. Szavazásra teszi fel a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata
alapján a New ChainBridge Kft. megbízását a közbeszerzési szakértői tevékenység
lefolytatására 200 eFt + ÁFA összegért.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
11/2013.(I.31.) sz. képviselő-testület határozat:
A Képviselő-testület a Tornacsarnok felújítása pályázathoz
szükséges közbeszerzési tevékenység lefolytatására a New
ChainBridge Consulting Kft.-t (1065 Budapest, Bajcsy-Zs.
út 55. III.10.) bízza meg. A közbeszerzési eljárás teljes
körű lebonyolításának díja 200.000.- Ft + ÁFA, melyet az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.

7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióság Sportcsarnok felújításával kapcsolatban érkezett árajánlatok megbeszélése
(műszaki ellenőri tevékenység).
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó ajánlatokat is megbeszélte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, kéri erről
adjanak tájékoztatást a testületnek.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, a
Tornacsarnok felújítása pályázatunk műszaki ellenőrzésére két ajánlat érkezett. Az L-Tervez
Kft. részéről Lukács Tamás ajánlata 300 eFt + ÁFA, a Planión kft. részéről Pap Károly
ügyvezető 380 eFt + ÁFA összegű ajánlatot nyújtott be. A Bizottság javasolja a műszaki
ellenőrzésre Lukács Tamást megbízni, akivel szemben jó tapasztalatunk van, munkájával
elégedettek voltunk és ajánlata is kedvezőbb.
Kun Szilárd polgármester támogatja a Bizottság álláspontját, amennyiben nincs hozzászólás,
szavazásra teszi fel Lukács Tamás megbízását a Tornacsarnok felújítása kapcsán a műszaki
ellenőri tevékenységgel.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
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12/2013.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornacsarnok felújítási
munkáinak műszaki ellenőrzésére az L-Tervez
Kft-t (2241 Sülysáp, Pf. 4.) Lukács Tamás műszaki
ellenőrt bízza meg. A műszaki ellenőrzés költsége
300 eFt + ÁFA, melyet az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és
a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tábor felújítási munkáihoz műszaki ellnőr megbízása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja., a tábor napkollektoros rendszerének
kiépítéséhez is szükséges műszaki ellenőr megbízása. Két ajánlat érkezett,
az L-Tervez Kft. 140 eFt + ÁFA, a Planión Kft. 185 eFt + ÁFA ajánlatot
adott. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ezeket az ajánlatokat is megtárgyalta, javaslatuk az L-Tervez Kft. ajánlatának elfogadása. Amennyiben a napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs hozzászólás, javasolja a műszaki ellenőrzéssel az L-Tervez Kft.-t, Lukács Tamás műszaki ellenőrt megbízni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
13/2013.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a tábor napkollektoros rendszer
kiépítésének műszaki ellenőrzésével az L-Tervez Kft.-t
(2241 Sülysáp, Pf. 4.) Lukács Tamás műszaki ellenőrt
bízza meg. A műszaki ellenőrzés költsége 140 eFt +ÁFA,
melyet az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Rendszergazdai feladatokra érkezett ajánlatok megbeszélése.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a rendszergazdai feladatokat eddig
Kovács László egyéni vállalkozó látta el. A testület kérése volt, hogy kérjünk
be több ajánlatot a feladat ellátására. Három ajánlat érkezett, Kovács László
vállalkozótól, egy szolnoki cégtől a Leader Kft-től és a tápiószecsői Elektronika Vonala Vagyonvédelmi Kft-től. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ajánlatokat átnézte, kéri ismertessék javaslatukat.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a három ajánlat
közül a legkedvezőbb a Leader Kft. részéről Dömök Sándor által benyújtott ajánlat. A cég
26.000.- Ft + ÁFA/hó összegért vállalja az önkormányzat és intézményei gépparkjának
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komplett felügyeletét, a másik két ajánlat gépenként 5.000.- Ft + ÁFA/hó. Javasolják a Leader
Kft.-t megbízni a továbbiakban a rendszergazdai feladatok ellátásával.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a Leader Kft. a tápiószecsői önkormányzatnál látja el a
rendszergazdai feladatokat, meg vannak velük elégedve. Van-e hozzászólás a napirendi
ponttal kapcsolatban?
Hegedűs György alpolgármester arról érdeklődik, mennyi időre kötünk szerződést, illetve
mennyi a felmondási idő a jelenlegi szerződésünknél.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a jelenlegi szerződésünknél 3 hónap a felmondási idő,
az új szerződést határozatlan időre kötjük. Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot elfogadni és a
Leader Kft-t megbízni a rendszergazdai feladatok ellátásával.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
14/2013.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal rendszergazdai feladatok ellátására Kovács László vállalkozóval kötött szerződést felmondja. A felmondási idő
lejárta után a feladatok ellátására a Leader Kft-t (5000
Szolnok, Szapáry út 12.) bízza meg határozatlan időre.
Határidő: szerződés felmondására azonnal.
Felelős: polgármester.

10. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióság Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezetének megtárgyalása.
Előadó Kun Szilárd polgármester ismerteti, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén a képviselők részt vettek, részletesen áttárgyalták a tervezetet, a javasolt
változások az írásos anyagban átvezetésre kerültek. A változások a következők: ingatlaneladásból 3 millió bevétellel számolunk, ezt a Klubház értékesítéséből tervezzük. A pénzmaradvány 60 millió Ft, 15,5 millió Ft Tápiószentmárton felé átadott pénzeszköz. A bevételi főösszeg 321.562 eFt, ebből Tápióság költségvetése 243.165 eFt. A gépjárműadónál változás, hogy a bevétel
40 %-ával tervezhetünk. A kiadási oldalon a rendszerkövetés, posta átkerült
az önkormányzathoz a Polgármesteri Hivataltól, az új ügyrend szerint. A Kft.
pótbefizetéseként bekerül az ÁFA tartozásuk. A kistérségi hozzájárulás csökken, a civil szervezetek támogatására 1 millió Ft-ot tervezünk. A sportkörnél
a villamosenenergia mellett gázenergiával is kell számolni. A pálya locsolása
ügyében tárgyalunk a szolgáltatóval, hogy ne számoljanak fel díjat. A rendezvényekre tervezett összeg az alaptámogatás, nem tudjuk a falunapra benyújtott pályázatunk sikeres lesz-e. A szociális étkeztetésnél az ebédszállítás a
SÁG-ÉP Kft.-vel van tervezve, ez átmeneti jellegű, amíg nem lesz közfoglalkoztatott. Az iskola kikerülése miatt a fűtés felügyeletének költsége csökken. A hulladéklerakó engedélyét kötelező megcsinálni, erre tervezni kell.
A Könyvtárnál a könyvbeszerzésre tervezett összeg 150 eFt-tal csökken, év
közben lehet módosítani. A közhasznúak foglalkoztatásánál 10 % önerő van
tervezve. A Tornacsarnok felújítása során sor kerül a kazán cseréjére, így a
gázenergia összegére kevesebbet tervezünk.
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Az iskolánál a decemberről áthúzódó számlákkal tervezünk. A Családsegítő Szolgálat a Klubház esetleges értékesítésével a Polgármesteri
Hivatalba, a volt rendőrségi irodába költözne. A tervezet szerint a deficitünk 284 eFt. A Polgármesteri Hivatalnál a jelenlegi létszám 8 fő, 1 fő
nyugdíjba vonul, egy félállás tervezését a Bizottság támogatja. Az óvoda
a tanév végéig társulatban működik, a tervezésnél az intézményvezető a
tavalyi évet vette alapul. Várja a költségvetési tervezettel kapcsolatos hozzászólásokat, véleményeket.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság az
ismertetett módosításokkal javasolja elfogadni a költségvetés tervezetet.
Tóth Gábor képviselő elmondja, a civil szervezetek támogatására 1 millió Ft-ot tervezünk,
tavaly 1.500 eFt volt erre, érdemes lenne elgondolkozni, esetleg átcsoportosítani, hogy
legalább a tavalyi összeget tudjuk biztosítani.
Hegedűs György alpolgármester is javasolja, hogy minimum a tavalyi támogatást adjuk meg
a civil szervezeteknek.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a civil szervezetek támogatása nem kötelező feladat, a
kötelező feladatokról nem tudunk átcsoportosítani, megemelhetjük a támogatást, de meg kell
nézni honnan. A maga részéről is támogatja megnézni annak lehetőségét, hogy a tavalyi
összeget biztosítsuk a civil szervezeteknek. A költségvetésünket hiány nélkül kell tervezni, a –
284 eFt-ot az ingatlaneladásba be tudjuk tenni, a főösszeg nem változik. Amennyiben nincs
több hozzászólás a költségvetés tervezetéhez 321.846 eFt bevételi és kiadási főösszeggel,
továbbdolgozásra javasolja elfogadni, és a közmeghallgatás elé terjeszteni.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
15/2013.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testüet az Önkormányzat 2013. évi költségvetési tervezetét az ismertetett módosításokkal elfogadta,
továbbdolgozásra alkalmasnak tartja, a közmeghallgatás
elé terjeszthető.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester.
Kun Szilárd polgármester javasolja a napirendi ponthoz kapcsolódóan a SÁG-ÉP Nonprofit
Kft. fűtésfelügyeletre vonatkozó szerződésének módosításáról és az ebédszállítási megbízásról
dönteni. A falugondnoki tevékenység még nincs konkretizálva, az iskolánál nem tudjuk
hogyan lesz a parkgondozás.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
16/2013. (I.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-vel
kötött, az Önkormányzat intézményeire vonatkozó
fűtésfelügyeleti szerződést módosítja. A feladat
ellátásának díja 2013. január 1-től bruttó 65.315.Ft/hó.
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Határidő: szerződés módosítására azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással, kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta:
17/2013.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a szociális étkezők ebédszállítását
2013. február 1-től a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-vel oldja
meg mindaddig, amíg a feladatot közcélú foglalkoztatásával nem tudja biztosítani.
Az ebédszállítás díja 40.000.- Ft + ÁFA/hó.
Határidő: 2013. február 1.
Felelős: polgármester.
11. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester a közmeghallgatás időpontjának 2013. február 12.
18.00 órát javasolja. Beszámolót tartanánk a 2012. évről, a 2013. évi költségvetési tervezetről. Tájékoztatót adna a Gerje-Forrás Nonprofit Kft., az ÖKOVÍZ Kft. Sor kerülne a szennyvízcsatornázással kapcsolatos tájékoztatóra és
a rendőrkapitányság beszámolójára is. Képet kapna a lakosság az új járási
hivatalok felállásáról és az iskolákat érintő változásról beszámolna a tankerületi igazgató. Amennyiben egyetértenek az időponttal kéri annak elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
18/2013.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját
2013. február 12-én, 18.00 órára tűzi ki.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
12. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tájékoztató a járási hivatalokhoz átkerült feladatokról.
Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, 2013. január 1-től új közigazgatási
szervként létrejöttek a járási hivatalok. Az önkormányzatoktól feladatok és
hatáskörök kerültek át, ellátják az okmányirodai feladatokat, gyámhatósági
feladatokat, egyes szociális ellátásokkal összefüggő feladatokat és a szabálysértési ügyeket. A szociális ügytípusok, amelyek a járási hivatalhoz kerültek:
időskorúak járadéka, alanyi és normatív ápolási díj, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, alanyi és normatív közgyógyellátás. A gyámhatósági
feladatok közül a védelembe vétellel és iskoláztatási támogatás felfüggesztésével, szüneteltetésével kapcsolat ügyiratok kerültek a járási hivatalhoz.
Az átadás-átvételi eljárás megtörtént.
Kun Szilárd polgármester javasolja a tájékoztatót fogadja el a testület.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazatal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
19/2013.(I.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a járási hivatalokhoz átkerült
feladatokról szóló tájékoztatást tudomásul vette.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
13. EGYEBEK
1./ Jeszenszki András körzeti megbízott a település közbiztonsági helyzetéről ad tájékoztatást. Szerencsés a település a közbiztonság szempontjából, decemberben egy
lakásbetörés történt, illetve falopások ügyében kellett januárban eljárni. Novemberben történt, hogy idősekhez bementek, de a személyleírás alapján sikeres volt az
elkövető megállapítása. A kapitányság részéről ígéretet tettek gépjármű biztosítására.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke úgy gondolja, mint már többször is
javasolta, a SZEM Mozgalomba be kellene lépni. Nagyon fontos lenne szólni, ha valaki
valamit lát.
Kun Szilárd polgármester elmondja, részt vett a Polgárőrség gyűlésén, ami nagyon tartalmas
volt. A lényeg, egymást figyelni, értesíteni, a mozgalomba be lehet lépni, a működési
szabályzatot el lehet juttatni a hivatal felé. Fontos a lakosság szemlélete, figyelme.
2./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, március 9-re önkormányzati bált terveznek. Terék
Józsefet megkereste, fúvószenekarukkal fellépnének, kedvezményes ajánlatot tettek,
2 fő esetén 60 eFt, 3 fő esetén 90 eFt az ajánlatuk. Meghívott vendégként olimpiai bajnokot szeretnénk a rendezvényre. A szervezést, plakátozást, részletek kidolgozását meg
kell kezdeni.

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

Soltiné dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Béres Mária sk.
Bugyi Sándor sk.
jegyzőkönyv-hitelesítők
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