Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2013. október 31-én, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

164/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása
165/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
12/2013.(XI.4.) sz önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 2/2013.(III.1.) rendelet módosításáról
166/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
2013. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésének elfogadása
167/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
2014. évi belső ellenőrzési terv-javaslat jóváhagyása
168/2013. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-én, 17.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Béres Magdolna,
Bugyi Sándor és
Dávid Kornélia Anikó képviselők.
Igazoltan vannak távol:
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Mária és Tóth Gábor képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a a 6 fő képviselő közül 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. A
polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Béres Magdolna képviselőt.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
164/2013.(X.31.) sz. képviselő-tesületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Béres
Magdolna képviselőt elfogadta.
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
Napirend:
1./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
2./ Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről
3./ A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása
4./ Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
5./ Egyebek
- Tájékoztató az ASP központ megvalósítására kiírt pályázatról
- Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos törvényességi
felhívásról
- Tájékoztató a tavas szennyvíztisztító kijelöléséről
- Tájékoztatás a téli közfoglalkoztatási programról

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
165/2013.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a rendelet módosítását a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, kéri a Bizottság elnöke ismertesse álláspontjukat.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, a
Bizottság a 2013. évi költségvetési rendelet módosítását elfogadta, a Képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a költségvetés alakulását részletesen áttárgyalták, a bevételi
és kiadási főösszeg 23.370 eFt-tal csökken, a főösszeg 331.194 eFt. Amennyiben a költségvetési
rendelet módosításával kapcsolatban nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
12/2013.(XI.4.) sz. rendeletét, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.1)
rendelet módosításáról megalkotta.
12/2013.(XI.4.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013.(III.1.) rendelet módosításáról szóló rendelet
szövegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ezt a
napirendi pontot is tárgyalta, kéri álláspontjuk ismertetését.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság a III.
negyedéves teljesítést áttárgyalta, a felmerült kérdésekre választ kaptak. A teljesítést elfogadták és a
testületnek is elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester ismerteti, a bevételek 85 %-ban, a kiadások 81 %-ban teljesültek.
Továbbra is szigorú gazdálkodás betartására hívjuk fel az intézményeket. Mivel a napirendi ponthoz
nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel a 2013. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
166/2013.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, minden évben a Képviselő-testületnek jóvá kell
hagyni a következő évi belső ellenőrzési terv-javaslatot. Az eddigi határidő no3

vember 15. volt, most ez változott, december 15-ig kell erről dönteni. A belső
ellenőrzést a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás keretében a K.F. AUDIT
Kft. végzi. A településünkre vonatkozó meghatározott ellenőrzési feladatokat az
írásos anyag tartalmazza. Öt célterületet javasolnak vizsgálni, az Önkormányzatnál, Polgármesteri Hivatalnál és az óvodánál.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a 2014. évi belső ellenőrzési terv-javaslattal
kapcsolatban van-e hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel annak elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
167/2013.(X. 31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és a melléklet szerint jóváhagyja Tápióság
Község Önkormányzatának 2014. évi belső ellenőrzési
terv-javaslatát.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: jegyző.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápiómenti Területfejleszési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester tájékoztatja a testületet, törvényi változás miatt a
társulásokat újra kellett alakítani. A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Társulási Tanácsa 2013. október 21-én ülésezett, ahol a Társulási Megállapodás módosításait elfogadták. A Társulásban lévő önkormányzatoknak el kell
fogadni a módosításokat. A munkaszervezeti feladatokat 2013. november 1től a Nagykátai Polgármesteri Hivatal látja el. A polgármester megállapítja,
a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megálllapodásával kapcsolatban nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel jóváhagyását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
168/2013.(X.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ában, továbbá az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt szabályoknak megfelelően
elkészített, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
Társulási Megállapodását jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
5. EGYEBEK
1./ Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, az ASP központ megvalósítására pályázatot írtak ki. Az ASP központi elektronikus rendszert jelent, az önkormányzatokra nézve kedvező a pályázat, megfelelő eszközök beszerzésére lesz lehetőség. A pályázatot
november 18-tól lehet benyújtani, 100 %-os támogatottságú. Kedvezőbb, ha konzorciumban valósítjuk meg, így Gomba, Gyál, Mogyoród, Tápiószecső és Tápióság alakítana
egy konzorciumot. Gyál önkormányzata vállalja az adminisztrációs munkát, úgy tudjuk
egy pályázatíró cég ingyen fogja vállalni a pályázat megírását. November 11-én Gyálon
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egyeztetik a lehetőségeket, a pályázat benyújtása folyamatos. Korszerű elektronikus
rendszerünk lenne a pályázat támogatásával, ilyen lehetőség még nem volt. 5 millió
Ft-tól 70 millió Ft a támogatás. Sikeres pályázat esetén 18 hónap áll rendelkezésre a
gépek beszerzésére. Teszt önkormányzat leszünk, ami túlmunkával, plusz feladatokkal
jár a saját munkánkon felül. Testületi döntés szükségessége esetén rendkívüli ülést
tartunk. Nagyon jó ötlet, örülünk a lehetőségnek, egyenlőre a Közép-magyarországi
régiót érinti.
2./ Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatja a testületet a hulladékgazdálkodási közszoltáltatással kapcsolatos törvényességi felhívásról. A hulladék szállítását a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. végzi a településen. A hulladékgazdálkodási törvény változott, előírja, hogy
a szolgáltatónak hulladékkezeléshez minősítési okirattal kell rendelkeznie július 30-ig.
A Gerje-Forrás Kft.-nek nincs ilyen engedélye, az önkormányzatnak fel kell mondani
a szerződést. A Gerje-Forrás Kft. megkérte az engedélyt, folyamatban van az eljárás.
A törvényességi felhívást kiküldték, 30 napon belül a Képviselő-testületnek napirendre
kell tűzni, fel kell mondani a szerződést. A probléma, hogy más szolgáltatóknak sincs
engedélye, nincs kivel szerződést kötni. A Kormányhivatallal egyeztetve napirendre
tűzzük az ügyet. Amennyiben a Gerje-Forrás Kft. megkapja az engedélyt nem kell felmondani a szerződést, ha nincs meg az engedély, a 30 nap lejárta előtt fel kell mondani
a szolgáltatást. Rendkívüli ülés keretében, november 15-ig dönteni kell, kapcsolatban
állunk a Gerje-Forrás Kft-vel.
3./ Dr. Pap Anikó jegyző a továbbiakban a tavas szennyvíztisztítóval kapcsolatban szeretne tájékoztatást adni. A meglévő folyékony hulladéklerakó engedélye lejárt, a
KDVKVF hivatalból eljárást indított. Adatokat kell szolgáltani, a munkarészeket nem
tudjuk elvégezni, árajánlatot kértünk, egy cég adott 2.500 eFt-os ajánlatot. A költségvetésünkből ezt nem tudjuk biztosítani, november 10-ig kell adatot szolgáltatni. Az
eljárás felfüggesztésére lehetőség van, kérelmet írunk, 6 hónapra lehet kérni az eljárás
felfüggesztését. Nagyon kötlséges eljárásról van szó, amennyiben a szennyvízcsatornázás kiépül nem lesz rá szükség, rekultiválásra kerül. A költséget nem tudjuk bevállalni, a csatornázás miatt nem is időszerű.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a csatornázási rendszer 2015-ben indul, a felfüggesztéssel
6 hónapot nyerünk, a működő folyékony hulladéklerakókba tudunk szállítani ha nem lesz engedélyünk.
4./ Dr. Pap Anikó jegyző a téli közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondja, november 1.április 30. között az aktív korúak ellátásában részesülők, regisztrált munkanélküliek
foglalkoztathatók a programban. A közfoglalkoztatást képzéssel is párosítják, több szakma közül választhatnak. Először 33 főről volt szó, aki részt vehet a programban, ez lecsökkent 11 főre, ebből 10 fő mehet képzésre. Ennyit szeretett volna mondani a téli közfoglalkoztatási programról.
5./ Kun Szilárd polgármester néhány aktuális tájékoztatást szeretne adni a testületnek.
2013. november 5-én, 10 órai kezdettel kerül megrendezésre a Papp Károly Nap, melyre
mindenkit szeretettel várnak. A rendezvényre meghívást kaptak Papp Károly családtagjai, a Földtani Intézetből is jönnek vendégek. Lehetőséget biztosít a tulajdonos arra, hogy
meg tudják látogatni Papp Károly házát. A továbbiakban elmondja, 2013. november 89-10. között kerül megrendezésre a Tápió-Expo, ezen szeretnénk egy standon bemutatni
a települést, a Pékség fog bemutatkozni. November 9-én kerül megrendezésre Tápiószentmártonban a hurkatöltő fesztivál. A rendezvényekre a Képviselő-testületet, lakosságot is várják. A II. Tápiósági Rétesfesztivál megrendezését 2014.
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január 25-re tervezzük A rendezvényre a nyárádremetei testület csapatát szeretnénk meghívni, aláírásra kerülne a testvértelepülési megállapodás. A művelődésszervező figyelmét felhívjuk, kezdje meg az előkészületeket. A polgármester a csatornázással kapcsolatban elmondja, a településen 95 %-os a készültség a gerincvezeték kiépítésében. A
Papp Károly utcában és a Zrínyi utcában folynak még a munkálatok. Ezek után a helyreállítás következik, kéri jelezzék, ha probléma van.
6./ Jeszenszki András körzeti megbízott a település közbiztonsági helyzetéről ad tájékoztatást. Az utóbbi időben 2-3 bűncselekmény történt, a temetőben sírrongálások voltak,
itt az elkövetők ismertté váltak. Lakásbetörés volt, ahol kisebb értékeket vittek el.
Jelentős bűncselekmény a településen nem történt.

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 18.00 órakor bezárta.

Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Béres Magdolna
jegyzőkönyv-hitelesítő
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