Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. május 29-én, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

83/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása
84/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
6/2014.(V.30.) sz. önkormányzati rendelet:
A 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről
7/2014.(V.30.) sz. önkormányzati rendelet:
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
85/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Óvodai felvételi körzethatárok kijelölése
86/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
Társulási Megállapodás módosítása
87/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Telefonszolgáltatók ajánlatai közül legkedvezőbb kiválasztására polgármester megbízása
88/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
6 fő táborozási költségének biztosítása
89/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Bűnmegelőzési koncepció elfogadása

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én, 17.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester,
Hegedűs György alpolgármester,
Béres Magdolna,
Béres Mária,
Bugyi Sándor,
Dávid Kornélia Anikó és
Tóth Gábor képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak:
dr. Pap Anikó jegyző,
Juhász Ildikó óvodavezető.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapítja az ülésen a 6
fő képviselő közül minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv
hitelesítőnek javasolja Bugyi Sándor képviselőt elfogadni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
83/2014.(V.29.) sz. képvviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Bugyi
Sándor képviselőt elfogadta.
A polgármester elmondja, a napirendi pontok előtt Merczel Miklós statikust hallgatnánk meg, aki a
Szentmártonkátai út 37. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan állapotára vonatkozóan ad
tájékoztatást. Az ülés napirendi pontjai a következők:
Napirend:
1./ A 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
2./ Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2013.(III.1.) rendelet módosítása
3./ Döntés az óvodai körzethatárok megállapításáról
4./ Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
Társulási Megállapodás módosítása
5./ Telefonszolgáltatásra érkezett ajánlatok megbeszélése, döntés új szolgáltató kiválasztásáról
6./ Egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
84/2014.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
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Kun Szilárd polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt felkéri Merczel Miklós statikust,
hogy adjon tájékoztatást az állam által ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adott,
Szentmártonkátai út 37. szám alatti ingatlan állapotáról.
Merczel Miklós statikus ismerteti, a szóban forgó ingatlanon egy kis családi ház található, ami
házilagos építésű, esztétikailag kinézete csúnya, a falak repedezettek, de tűréshatáron belüliek.
Komoly problémát a tető beszakadása jelent, egy ponton a gerenda eltört, ez abból adódik, hogy
gyenge faanyagból készült. Kisebb beavatkozással a ház olyan állapotba hozható, hogy a feladatát
ellássa. Javasolná a födémszerkezet megerősítését, a cserepek átrakását, így minimális költséggel
megfelelő állapotba hozható.
Kun Szilárd polgármester elmondja, a téli időszakban romlott az épület állapota, ezt
jegyzőkönyvbe foglaltuk. A tetőszerkezet rendbehozása után lehet dönteni arról, hogy milyen célra
használjuk az épületet.

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, tavaly vezettük be az igazgatási szünetet. A jogszabály
rendelkezései szerint a Képviselő-testületnek van jogköre rendeletben meghatározni az
igazgatási szünetet. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén megbeszélték, támogatják
az előterjesztés szerinti rendelet elfogadását.
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a rendelet tervezettel kapcsolatban van-e hozzászólás,
amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 6/2014.(V.30.) önkormányzati rendeletét
megalkotta.
6/2014.(V.30.) sz. önkormányzati rendelet:
A 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről
szóló rendeletet a 2. sz. melléklet tartalmazza.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(III.1.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, az előző ülésen kapott felhatalmazást a rendelet átdolgozására, a képviselők tiszteletdíjának csökkentésére vonatkozóan. A módosító rendeletet és az egységes szerkezetű rendeletet elkészítette. A
rendelet 2014. június 1-én lép hatályba. A rendelet tervezet szerint a képviselők hiányzása 50 %-ban igazolható, ezt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 33 %-ban javasolja meghatározni.
Kun Szilárd polgármester véleménye, ha 50 %-ban határozzuk meg a hiányzások igazolását, nem
biztos, hogy határozatképes lesz a testület. Elvárható a képviselőktől, hogy jelen legyenek az ülésen.
Béres Mária képviselő arról érdeklődik, mindenképpen kell szankcionálni? Ha igen, maradjon az
50 %.
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Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a jelenlegi rendeletünkben a törvényi hivatkozás megtalálható, a
jogszabályok leszabályozzák.
Hegedűs György alpolgármester úgy gondolja, aki képviselő akar lenni, legyen itt az üléseken,
vegyen részt a döntésekben.
Dávid Kornélia Anikó képviselő is az 50 %-ot támogatja.
Kun Szilárd polgármester az 50 %-os hiányzások igazolásával teszi fel szavazásra a rendelet
elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
7/2014.(V.30.) önkormányzati rendeletét, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról megalkotta.
7/2014.(V.30.) sz. önkormányzati rendelet:
A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 4/2013.(III.1.) rendelet módosításáról szóló rendeletet
a 3. sz. melléklet tartalmazza.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés az óvodai körzethatárok megállapításáról.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, döntést kell hozni az óvodai felvételi körzethatárok
megállapításáról. A településen egy óvoda működik, Tápióság község közigazgatási
területét jelöljük ki körzethatárnak.
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel az óvodai körzethatárok megállapítását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
85/2014.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Tápiósági Gézengúz Óvoda felvételi
körzethatárának Tápióság község közigazgatási területét
jelöli ki.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás
Társulási Megállapodás módosítása.
Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, Tápióbicske Önkormányzata 2013. augusztusában úgy határozott, hogy csatlakozni kíván a Társuláshoz, erre 2014. július 1-től
kerül sor. A Képviselő-testületnek is el kell fogadni a Társulási Megállapodás módosítását. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel a módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
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86/2014.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagykáta Székhelyű Közös
Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodás
módosítását és egységes szerkezetét 2014. július 1.-vel jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Telefonszolgáltatásra érkezett árajánlatok megbeszélése, döntés új szolgáltató kiválasztásáról.
Előadó: Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, 3 szolgáltatótól kértünk ajánlatot. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az ajánlatokat megtárgyalta, kéri álláspontjuk ismertetését.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság nagy
vitát folytatott, javasolják a testületnek, bízza meg a polgármestert a tárgyalások folytatásával és a
legkedvezőbb szolgáltató kiválasztásával.
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatát.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
87/2014.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a telefonszolgáltatókkal tárgyalásokat folytasson és a legkedvezőbb ajánlatot adó szolgáltatót kiválassza.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
6. EGYEBEK
1./ Kun Szilárd polgármester a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány táborozási lehetőségét ismerteti a testülettel. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta a táborozást, kéri a
Bizottság álláspontjának ismertetését.
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatásul elmondja, a
Bizottság 6 főt javasol támogatásra, a Szociális Bizottság az intézménnyel közösen válassza ki a
táborozókat.
Dávid Kornélia Anikó képviselő elmondja, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság az
iskolaigazgatóval egyezteti a táborozókat, fontos, hogy valóban a rászorulók részesüljönek a
támogatásban és jó tanulók is legyenek.
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a 6 fő táborozó támogatását, amennyiben nincs más
javaslat.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
88/2014.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági
Alapítvány által szervezett nyári táborozásra a településről
6 fő gyermek 12.000.- Ft/fő táborozási költségét vállalja,
melyet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja.
A táborozók kiválasztása a Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottság és az iskolaigazgató feladata.
Határidő: azonnal és folyamatos.
Felelős: polgármester, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke.

2./ Kun Szilárd polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a 4. sz. vízműkút javítása megtörtént, erről összefoglaló jelentést kaptak. A javítás után sor került a fertőtlenítésre és a mintavételre is, a nyári vízigényt így ki tudják elégíteni. A kút vízhozama 700 l/perc, kicsit csökkent, de ez a vízellátást nem veszélyezteti. A munkálatokra garancia van. 1.950 eFt + ÁFA
összegbe került az ÖKOVÍZ Kft.-nek a javítás.
3./ Kun Szilárd polgármester ismerteti, két cég írt ki térköves pályázatot 3000 fő alatti települések részére. A nyertes pályázó megkapja a térkövet, a megvalósítás saját erőből történik, közmunkások bevonásával, illetve társadalmi munkával. A tervek 3448 méteres szakaszra vonatkonak, a település Bicskei út – Szecsői út közötti járdáinak felújítására, valamint a Cicahegyi
járdára, az óvoda Rákóczi utcai járda részére és a busz végállomásra. A pályázatot június 2ig lehet benyújtani, 3 önkormányzatot támogatnak.
Bugyi Sándor képviselő véleménye, a járdák rossz állapotban vannak, be kell vállalni ha adnak
anyagot.
4./ Kun Szilárd polgármester az augusztusi falunappal kapcsolatban elmondja, augusztus 15-én
pénteken kerülne sor Terék József és Barátai koncertjére, plusz táncház is lenne, a komandói tánccsoport is pénteken érkezik. Péntektől vasárnapig 90 fő ellátását és szállását kell
biztosítani. A szekció ülésekre Pánczél Károly országgyűlési képviselő, Füri András a DunaIpoly Nemzeti Park igazgatója ígérte részvételét, valamint a Munkaügyi Minisztériumból is
fog érkezni előadó. Az ünnepséget, kenyérszentelést szombatra tervezzük. A kézdivásárhelyiek elszállásolása Tápiószentmártonban történik. A vendégek elszállásolásához a
település lakossága is felajánlotta segítségét.
5./ Kun Szilárd polgármester a továbbiakban elmondja, a Polgárőrség pályázatához szükség
lenne a település bűnmegelőzési koncepciójának elfogadására. A pályázat benyújtását a
Rendőrkapitányság is támogatja. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel Tápióság település bűnmegelőzési koncepciójának elfogadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
89/2014.(V.29.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Tápióság település bűnmegelőzési koncepcióját elfogadja.
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Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

6./ Kun Szilárd polgármester néhány aktuális ügyben szeretné tájékoztatni a testületet.
Az ÖKOVÍZ Kft. közgyűlésén vett részt, a cég helyzete nem jó, az év folyamán nagyobb
szolgáltatóhoz csatlakozunk a csatorna miatt. Társulási ülésen a polgármesterek döntenek,
majd a képviselő-testületek jóváhagyása szükséges.
A csatornázással kapcsolatban elmondja, a helyreállítások elkezdődtek, az utak helyreállítását
új cég végzi, korábban ideiglenes helyreállítás volt. A végleges műszaki átadáson a Képviselő-testület tagjai vegyenek részt.
Szeretnénk a Papp Károly házat visszavásárolni, a Magyar Olaj és Gázipari Múzeum ezt támogatja, cégeket ajánlanak akik ebben tudnának támogatást nyújtani.
A Ferencváros utánpótlás szakosztályát felkereste, az iskola területét alkalmasnak tartják
sportcentrum kialakítására, edzőtáborozásra. Visszajelzésre várunk az ügyben.

Mivel több megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést
19.00 órakor bezárta.
Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Kun Szilárd
polgármester

Bugyi Sándor
jegyzőköny hitelesítő
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