Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

108/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása
109/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
110/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Tűzoltóság beszámolójának elfogadása
8/2014.(VIII.29.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 2/2014.(II.28.) rendelet módosítása
111/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
2014. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
szóló beszámoló elfogadása
112/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Gézengúz Óvoda 2013/2014-es nevelési évről
szóló beszámoló elfogadása
113/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Inoka Dalma közalkalmazotti foglalkoztatása
114/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Gézengúz Óvoda 2014/2015-ös nevelési év
előkészítéséről szóló beszámoló elfogadása
9/2014.(VIII.29.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 5/1998.(III.27.) rend. mód.
115/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Helyi Választási Bizottság tagjainak elfogadása
116/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak elf.
117/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Kun Andrea támogatása
118/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Műszaki ellenőr költségének jóváhagyása
119/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Festékköltség biztosítása
120/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Konyhai dolgozók részére Erzsébet utalvány

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 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 van távol: Bugyi Sándor képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 2 fő érdeklődő volt.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, külön is köszönti Torba Csaba tűzoltó
alezredest és a Nagykátai Járási Hivatal képviseletében megjelent Bíróné Palotai Évát. Jelenléti ív
alapján megállapítja, az ülésen a 6 fő képviselő közül 4 fő képviselő jelen van, így az ülés
határozatképes. Ismerteti, Béres Mária képviselő később fog érkezni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
javasolja Béres Magdolna képviselőt elfogadni.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
108/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres
Magdolna képviselőt elfogadta.
A polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
Napirend:
1./ Beszámoló a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről
2./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) rendelet módosítása
3./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló
elfogadása
4./ Tápiósági Gézengúz Óvoda 2013/2014-es nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása
5./ Tápiósági Gézengúz Óvoda 2014/2015-ös nevelési év előkészítésének jóváhagyása
6./ Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 5/1998.(III.27.)
önkormányzati rendelet módosítása
7./ Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
8./ Szavazatszámláló Bizottság tagjainak felülvizsgálata, szükséges tagok és póttagok pótlása
9./ Kun Andrea támogatási kérelme
10./ Megnyert pályázatok utó-felülvizsgálatával kapcsolatban felmerülő műszaki ellenőri költségek
elszámolása (Tornacsarnok, Sportöltöző, zöldterület fejlesztés és buszvárók építése garanciális
munkái)
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11./ Egyebek
- Közvilágítás korszerűsítése
Zárt ülés:
1./ Közgyógyellátási ügyben érkezett fellebbezések elbírálása
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
109/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről.
Előadó: Torba Csaba tűzoltó alezredes parancsnok elmondja, a beszámolót megküldték,
minden településen be kell számolniuk. Főbb változás: integrált katasztrófavédelem
jött létre 2012. január 1-től, állami irányítás alá került a tűzoltóság. 2012. április
1-től a kirendeltségek létrehozása megtörtént, Ceglédhez tartoznak. Tápióság nem
veszélyes település, nincs sok káreset. 2013. évben a szervezet főpróbája a dunai
árvíz volt. A beszámolóval kapcsolatban felmerült kérdésekre szívesen válaszol.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke azt szeretné megkérdezni, hogy a
tűzcsapok felülvizsgálata kire tartozik. Van ahol egy éve hiányzik a tűzcsap, vagy folyik,
bejelentették, de senki nem foglalkozik vele.
Torba Csaba tűzoltó alezredes elmondja, kötelező az ellenőrzés, Cegléd jár el.
Kun Szilárd ismerteti, az ÖKOVÍZ Kft. felé többször jeleztük a tűzcsapok problémáját.
Amennyiben a beszámolóval kapcsolatban nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel annak
elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
110/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Nagykáta Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.28.) rendelet módosítása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, az elmúlt félév változásait tartalmazza az
anyag. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, kéri
álláspontjuk ismertetését.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja elmondja, az anyagot
precízen elkészítették, a Bizottság elfogadta, a testületnek elfogadásra javasolják.
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Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatban van-e
hozzászólás, amennyiben nincs, kéri a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
8/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014.(II.28.) rendelet módosításáról megalkotta.
8/2014.(VIII.29.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014.(II.28.) rendelet módosításáról a rendeletet
a 3. sz. melléklet tartalmazza.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló
elfogadása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, az anyag kiküldésre került, a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság a beszámolót megtárgyalta, kéri a Bizottság véleményének
ismertetését.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja ismerteti, a Bizottság az
I. félévi teljesítést megtárgyalta, kérdésként vetődött fel, hogy a Szabadság utcai iskola bérleti díja
mit fed, teljesítés nem volt.
Szabó Beáta művelődésszervező tájékoztatásul elmondja, zumbára használták a helyiséget, ez
megszűnt, nem volt bevétel.
Kun Szilárd polgármester kéri a képviselők véleményét az I. félévi beszámolóval kapcsolatban.
Hegedűs György alpolgármester arról érdeklődik, a segélyeknél a túlteljesítés hogy alakult ki,
május 31-el elköltöttük az éves keretet, sőt 676 eFt-ot kell még kifizetni, melynek egy része a 2015.
évi költségvetést terheli. M i erről a Bizottság véleménye?
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja, a
költségvetésbe 1.400 eFt segélykeretet terveztek. Törvényi lehetőség, hogy több hónapra lehet
segélyt kérni. Sok a segély a településen, kevés összeget terveztek a költségvetés készítésekor.
Bizottság bírálja el a kérelmeket, csekély összegeket tudnak adni, aki 12 hónapra kéri 1-2.000.- Ftot kap.
Hegedűs György alpolgármester elmondja, az 1.450 eFt-os keretet mindenki jóváhagyta, ami 5
hónap alatt elfogyott. A hátralévő időszakra miből biztosítjuk a segélyek összegét? 7 hónapra nincs
keret.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke úgy gondolja, szomorú, hogy ennyivel
tudnak segíteni a rászorultakon, de meg kell nézni hogyan osztják szét, nem kell adni olyannak, aki
nem arra költni amire kellene.
Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a szociális segélyezés rendszere megváltozott,
2014. január 1-től önkormányzati segély van. Amennyiben a kérelmező a rendeletben megállapított
jogszabályi feltételeknek megfelel a minimum 1.000.- Ft-ot oda kell adni. A döntés jogát a
Képviselő-testület a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságra ruházta át. A kérelmen meg lehet
jelölni, hogy hány hónapra kéri, 1-12 hónap között. Korábban egy kérelmező 2-3-szor adott be
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évente kérelmet, az új jogszabály szerint 12 hónapra is lehet kérni. A Bizottság ülésén beszéltek
róla, átmeneti időszakról van szó, a tavalyi év teljesítését vették alapul a költségvetés készítésekor,
nem tudták előre hány ember, mennyi időszakra nyújtja be kérelmét. Aki a jogszabályi feltételeknek
megfelel, nem lehet elutasítani. Most kerül a Képviselő-testület elé az I. félévi beszámoló, a testület
módosíthatja rendeletét, átcsoportosíthat. A normatív lakásfenntartási támogatásnál is az első évben
túlteljesítés volt. Nem lehet pontosan tervezni, a gyakorlat során kialakul. A fűtési szezonnal
beindulnak a tűzifa kérelmek, erre szeretnénk idén is pályázni.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke a rendkívüli segélyezésről érdeklődik,
lehet tudni, mennyi ment ki ebből az alapból, kimutatást szeretne kérni a segélyezésekről. Mi a
megoldás a hátralévő hét hónapra?
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, aki a jövedelme alapján nem fér bele az önkormányzati segély
feltételeibe, rendkívüli segélyt kérhet. Ezt a Képviselő-testület a polgármester határkörébe utalta.
Segélyekre mennyi összeg lett fordítva, kéri írásban kérelmezze és válaszolnak rá. A szociális
törvény változásával a rendeletünket is módosítani szükséges. A Bizottság, Képviselő-testület tagjai
próbálnak segíteni az ügyfeleknek.
Kun Szilárd polgármester elmondja, akik 12 hónapra kérik a segélyt, az a következő évet is terheli.
A Bizottságnak figyelni kell az éves keretet, havonta mennyit lehet segélyekre költeni. Módosítani
kell az előirányzatot, a forrást meg kell keresni. Amennyiben az I. féléves beszámolóhoz nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
111/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
Kun Szilárd polgármester bejelenti, megérkezett Béres Mária képviselő, így a testület létszáma 6
főre alakult.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda 2013/2014-es nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása.
Előadó: Juhász Ildikó intézményvezető elmondja, az írásos előterjesztés tartalmazza a
beszámolót. Szóbeli kiegészítésként szeretné elmondani, hogy a nyári felújítási
munkálatokat 50 %-ban az Önkormányzat finanszírozta, 50 %-ban a báli bevételből kerültek megvalósításra. Szeretettel várnak mindenkit az óvodában. A kérdésekre szívesen válaszol.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, van-e vélemény a beszámolóval kapcsolatban. A Szociális,
Oktatási és Kulturális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, kéri álláspontjuk ismertetését.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja, a
Bizottság a beszámolót elfogadta, a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester megállapítja, az óvodai beszámolóhoz nincs hozzászólás, szavazásra
teszi fel annak elfogadását.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
112/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápiósági Gézengúz Óvoda
beszámolóját a 2013/2014-es nevelési évről elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
5 NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda 2014/2015-ös nevelési év előkészítésének jóváhagyása.
Előadó: Juhász Ildikó intézményvezető az új nevelési év előkészítésével kapcsolatban
elmondja, a legfontosabb, Inoka Dalmát szeretnék határozott időre, egy éves
időtartamra alkalmazni. 2,5 éves kortól lehet igényelni az óvodai ellátást, Inoka
Dalma gyermekgondozói képzése folyamatban van.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti,
a Bizottság a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsággal együtt támogatja Inoka Dalma közalkalmazotti
foglalkoztatását 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a Képviselő-testületnek van-e hozzászólása a
foglalkoztatással, illetve a nevelési év előkészítésével kapcsolatban, amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel azok elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
113/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Inoka Dalma napi 8 órás közalkalmazotti foglalkoztatásához a Tápiósági Gézengúz
Óvodában gyermekgondozói feladatok ellátására,
határozott időre 2014. szeptember 1. – 2015. augusztus
31. közötti időszakra hozzájárul
Határidő: azonnal.
Felelős: intézményvezető.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
114/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápiósági Gézengúz Óvoda 2014/
2015-ös nevelési év előkészítéséről szóló beszámolót
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról
és vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 5/1998.
(III.27.) önkormányzati rendelet módosítása.
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Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja törvényességi felhívással élt a Képviselő-testület felé a vagyonrendeletünkkel kapcsolatban. Ki kell egészíteni a rendeletet a vagyonkezelői jog
szabályaival, mivel a Képviselő-testület időközben vagyonkezelői jogot létesített.
A módosító rendeletet és az egységes szerkezetű rendeletet elkészítettük, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadhatónak tartja, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolják.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a rendelet módosításával kapcsolatban van-e kérdés,
megállapítja a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, így szavazásra teszi fel a rendelet
elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
9/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított 5/1998.(III.27.)
rendelet módosításáról megalkotta.
9/2014.(VIII.29.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított 5/1998.(III.27.) rendelet módosításáról
a rendeletet a 7. sz. melléklet tartalmazza.
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Helyi Választási Bizotság tagjainak és póttagjainak megválasztása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a 2014. október 12-i önkormányzati választásokra a Képviselő-testületnek meg kell választani a Helyi Választási Bizottság tagjait és póttagjait, ennek határideje 2014. augusztus 31. Az előterjesztést elkészítette, 3 tag és 3 póttag személyére tesz javaslatot, akik a megbízást vállalják, összeférhetetlenség személyükkel nem áll fenn és hozzájárultak a nyilvános ülésen való
tárgyaláshoz. Kéri a testület a határozati javaslatot fogadja el.
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a Helyi Választási Bizottság tagjainak és
póttagjainak elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
115/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjainak
és póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:
HVB tagok:
- Rada István Rákóczi utca 81.
- Dudásné Kun Éva Forgács utca 37.
- Kun Gáborné Papp Károly utca 24.
Póttagok:
- Lesti Mariann Jókai Mór utca 7.
- Inokáné Berzsényi Anikó Móricz Zsigmond utca 29.
- Toldi Tibor Mező utca 6.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
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8. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak felülvizsgálata, szükséges tagok és póttagok
pótlása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az önkormányzati választások során a településen nemzetiségi választásra is sor kerül, ehhez egy új szavazókört kellett kialakítani. A Szavazatszámláló Bizottság tagjai a póttagokból kerültek ki, más szavazókör tagjait is a póttagokból kellett kiegészíteni. Kéri a Képviselő-testület az
előterjesztés alapján fogadja el a póttagok személyét, egyenlőre összeférhetetlenség nem áll fenn, a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárultak. Voltak
póttagok akik lemondtak, a helyzet folyamatosan változik a jelöltek miatt, ezért
szükséges póttagok megválasztása.
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak
elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
116/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület lemondás, összeférhetetlenség, nemzetiségi szavazókör kialakítása miatt – a
meglévő póttagok kijelölése után – a Szavazatszámláló Bizottságokat az alábbi póttagokkal
egészíti ki:
- Józsáné Papp Katalin Kölcsey utca 26.
- Inoka Dalma Móricz Zsigmond utca 29.
- Kun Renáta Kossuth Lajos utca 36.
- Széles Enikő Forgács utca 55.
- Tóth Györgyné Szecsői út 23.
- Hegedűs István Szentmártonkátai út 5.
- Tamási Istvánné Szecsői út 3.
- Cseri Anita Bicskei út 23.
- Gulyásné Repiczki Nikolett Kossuth Lajos utca 83.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Kun Andrea támogatási kérelme.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a támogatási kérelmet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, kéri ismertetni álláspontjukat.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke, a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja ismerteti Kun Andrea kiemelkedő sikereket ért el
egyesfogat hajtásban, külföldön is. A 2014-es hazai világbajnokság 8 fős válogatott keretébe
bekerült, a versenyekre való felkészülés, utazás nagyon sokba került, ezért kéri az Önkormányzat
támogatását. Úgy gondolják, érdemes odafigyelni egy ilyen sportolóra, ezért a két bizottság Kun
Andrea támogatására 100.000.- Ft-ot javasol. Ezen kívül a saját képviselői tiszteletdíjából is
felajánl 10.000.- Ft-ot.
Kun Szilárd polgármester gratulál ehhez a nagyszerű eredményhez, a bizottságok javaslatát a
maga részéről is támogatja. A Képviselő-testületnek van-e más véleménye? Amennyiben nincs,
szavazásra teszi fel Kun Andrea 100.000.- Ft-os támogatását a költségvetési tartalék terhére.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
117/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Kun Adrea Tápióság, Papp Károly
utca 24. szám alatti lakosnak sportolói tevékenységéhez
100.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2014.
évi költségvetésének gazdálkodás tartaléka terhére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester

10. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Megnyert pályázatok utó-felülvizsgálatával kapcsolatban felmerülő műszaki ellenőri költségek elszámolása (Tornacsarnok, Sportöltöző, zöldterület fejlesztés és buszvárók építése
garanciáli munkái.
Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, az előterjesztés tartalmazza, három megnyert pályázatunk garanciális munkái miatt műszaki ellenőrt alkalmaztunk, a
díjak jóváhagyása szükséges. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a műszaki ellenőr költségét, kéri álláspontjukat.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja ismerteti, a Bizottság
az írásos előterjesztés szerinti díjakat elfogadta.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a napirendi ponthoz kapcsolódóan van-e a képviselőknek
kérdése.
Tóth Gábor képviselő arról érdeklődik, a bejárások kapcsán a fasor állapota felmerült-e.
Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, egyezség született, a fasort újjátelepítik, a
fákat adják, az Önkormányzatnak kell elültetni. Erre október elején – közepén kerülne sor, az
időjárási viszonyok miatt. A lépcsők javítását is el kell végezni, a sportöltöző javítási munkái
elkezdődtek, a tornacsarnok helyreállítása megtörtént.
Hegedűs György alpolgármester arról érdeklődik, a műszaki ellenőrzés nincs lefixálva már az
elején? A garanciális bejárást nekünk kell kifizetni, miért nem hárítjuk a kivitelezőre?
Kun Szilárd polgármester elmondja, közben is jönnek hibák, az Önkormányzat a megrendelő.
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a pályázatok során gyakorlatot szereztünk. Voltak ellenőrzések,
utólagos bejárások, ahová kell a műszaki ellenőr, képviselje érdekünket a kivitelezővel szemben.
Szeretnénk egy kézben tartani az utó-felülvizsgálatot.
Kun Szilárd polgármester javasolja, műszaki ellenőrt egész évben, vagy eseti jelleggel tudnánk
alkalmazni. Amennyiben nincs több hozzászólás, a műszaki ellenőr költségét szavazásra teszi fel
a határozati javaslat alapján.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
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118/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
1. Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megnyert pályázatok utófelülvizsgálatával kapcsolatban felmerült műszaki ellenőri költségeket – a költségvetési tartalék
terhére – az alábbiak szerint jóváhagyja:
a/ Zöldfelület fejlesztés és buszmegállók (2011.) bruttó 76.200.- Ft
b/ Sportöltöző átalakítása, felújítás (2012.) bruttó 50.000.- Ft
c/ Tornacsarnok felújítása (2012.) brutttó 25.400.- Ft.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkdejen a jóváhagyott díjak
kifizetéséről.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

11. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, közvilágítás korszerűsítésére lehetne
pályázni, 100 %-os támogatottságú. A pályázat még nincs kiírva, pályázatíróval, a BM-el
felvette a kapcsolatot, a döntésre rendkívüli ülést hívunk össze szeptemberben.
2./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban Halasi Anita kérelmét ismerteti, amit a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság is tárgyalt.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja ismerteti, a Bizottság
támogatja a kérelmet, javasolják a testületnek megfelelő keretet biztosítsanak.
Kun Szilárd polgármester a maga részéről is támogatja a kérelmet, javasolja 5 l festék költségét,
maximum 15.000.- Ft-ot biztosítani a költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
119/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület Halasi Anita kérelmére, 5 l festék költségét,
maximum 15.000.- Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére az iskolai asztalok,
padok festésére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3/ Kun Szilárd polgármester elmondja, a konyhai dolgozók készítették a falunapra az ételeket,
munkájukat Erzsébet utalvány formájában szeretnénk megköszönni. Ezzel kapcsolatban kéri
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja ismerteti a Bizottság
javaslatát: a 6 fő konyhai dolgozónak 10.000.- Ft/fő, az élelmezésvezetőnek 20.000.- Ft-os Erzsébet
utalványt javasolnak.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi van-e más javaslat, amennyiben nincs, kéri az utalványok
biztosítását a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata alapján a költségvetés gazdálkodási tartaléka
terhére.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
120/2014.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a konyhai dolgozók részére 6 főnek
10.000.- Ft/fő, az élelmezésvezetőnek 20.000.- Ft-os
Erzsébet utalványt biztosít a falunapi tevékenységükért,
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének gazdálkodási
tartaléka terhére.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
4./ Kun Szilárd polgármester elmondja, a Pest Megyei Önkormányzat összegyűjtötte a 20142020. közötti időszakra vonatkozóan a települési fejlesztési elképzeléseket. A projekt ötleteket elküldtük, szeptember 1-20. között egyeztetésre kerül sor. A tervben az óvoda bővítése,
az iskola fűtéskorszerűsítése, tálalókonyha kialakítása, a Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítése, tetőfelújítása, nyílászárók cseréje, az Egészségház fűtésének korszerűsítése, nyílászárók cseréje szerepel.
Juhász Ildikó óvodavezető arról érdeklődik, a pályázati terveken lehet-e módosítani.
Kun Szilárd polgármester elmondja, változtatni lehet, de az plusz költség, egyeztetni kell, a
pályázati kiírás összege nem ismert.
5./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, meghívást kaptunk Nyárádremetére, a jövő hét végén 3
napos rendezvényre kerül sor, a településről 20 fős küldöttséget várnak. A Nyugdíjas Klub
részéről is szeretnék ha pár fő el tudna menni.
Szajcz Miklós a Nyugdíjas Klub elnöke ehhez kapcsolódóan szeretné elmondani, a falunappal
kapcsolatban a tagság elégedetlen volt, a vendéglátásból kimaradtak. Az évek során társadalmi
munkákban részt vettek, segítették a települést. Úgy érzik, nem becsülik meg az időseket. Béres
Magdolna és Dávid Kornélia Anikó képviselők támogatását szertné megköszönni. Októberi
rendezvényük támogatásához szeretnék a testület anyagi támogatását kérni. Azokat a településeket
szeretnék visszahívni és megvendégelni, ahová ők is elmentek.
Kun Szilárd polgármester nem érti a felvetést, a Nyugdíjas Klub éves támogatását a Képviselőtestület megszavazta. A falunapi előkészítésben a Nyugdíjas Klub részéről nem volt senki, utólag
lett elmondva mi a gond. Segítségre nem volt szükség, ezt diákmunkásokkal oldottuk meg.
Dávid Kornélia Anikó képviselő úgy gondolja, a nyugdíjasoknak ott a helye a rendezvényeken.
Kevesebb összegből is meg lehetett volna oldani a fellépő vendégeket, ezt mondta, de senki nem
figyelt oda. Szajcz Miklóssal teljes mértékben egyetért.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a művelődésszervező és a Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság állította össze a programokat.
Szajcz Miklós a Nyugdíjas Klub elnöke elmondja, a testülettől 250 eFt éves támogatást kaptak,
korábban 400 eFt is volt. Régebben el tudtak járni rendezvényekre, nincs más bevételük. Azt
szeretné tudni, az októberre tervezett rendezvényükre kapnak-e támogatást.
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Kun Szilárd polgármester elmondja, előbb kellett volna jelezni a kérelmet, nem most az ülésen, a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság meg tudta volna tárgyalni. Le kell írni a kérelmet a következő
ülésre, ezt tájékoztatásnak vettük.
6./ Béres Mária képviselő a csatornázási munkák utáni helyreállításról szeretne érdeklődni.
Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a hibalistát leadta, emlékeztető jegyzőkönyv
készült, a javításokat, út, járda helyreállításokat szeptember végéig elvégzik.

Mivel több megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és a
továbbiakban zárt ülést rendel el a Képviselő-testülethez érkezett fellebbezések elbírásálának
idejére.
Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Béres Magdolna
jegyzőkönyv hitelesítő
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