Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. november 27-én, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

164/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
165/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Községi Könyvtár beszámoló elfogaldása
166/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Tornacsarnok, Klubház beszámoló elfogadása
167/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány
beszámoló elfogadása
168/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub
Egyesület beszámoló elfogadása
169/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Tornádó Harcművészeti SE beszámoló elf.
170/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Polgárőrség beszámoló elfogadása
171/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Községi Sportkör beszámoló elfogadása
172/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
173/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Delegált póttag választása a Tápiómenti
Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsába
174/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Delegált póttag választása a Nagykáta Székhelyű
Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsába
175/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Delegált pótttag választása a Tápió-vidéki
Többcélú Kistérségi Társulásba
176/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Groupama Garancia Biztosító Zrt. vagyonbiztosítás felmondása
177/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
UNIQUA Biztosító Zrt. megbízása
178/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Papp K. u. 1. sz. szolgálati lakás bérbe adása
Kolman Zsolt körzeti megbízott részére
179/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Maczó Sándor megbízása gépi hóeltakarításra
és csúszásmentesítésre
180/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Polgármester megbízása fák állapotának
felmérésére
181/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Munkaruha, eszközbeszerzésre megbízás adása
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Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én, 17.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Maczó Sándor alpolgármester,
Kun-Halasi Katalin,
Sári István és
Toldi Miklós képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 4 fő érdeklődő volt.
Halasi Anita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, az érdeklődőket. Külön is köszönti
Czernák Andrást a Tápiószecsői Rendőrőrs parancsnokát és Kolman Zsolt r.őrmestert. Jelenléti ív
alapján megállapítja, a 6 fő képviselő közül 4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
Béres Mária és Erdélyi Zsolt képviselők később fognak érkezni. A polgármester ismerteti az ülés
napirendi pontjait:
Napirend:
1./ Beszámoló a Községi Könyvtár működéséről
2./ Beszámoló a Tornacsarnok és Községi Klubház működéséről
3./ Beszámoló a Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány működéséről
4./ Beszámoló a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Egyesület működéséről
5./ Beszámoló a Tornádó Harcművészeti Sportegyesület működéséről
6./ Beszámoló a Tápióság Polgárőrség működéséről
7./ Beszámoló a Tápiósági Községi Sportkör működéséről
8./ 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
9./ Delegált póttag választása a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsába
10./ Delegált póttag választása a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsába
11./ Delegált póttag választása a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába
12/ Az önkormányzat felelősség-biztosításának megbeszélése, döntés a biztosító váltásról
13./ Kolman Zsolt r.őrmester körzeti megbízott részére a Papp K. u. 1. sz. alatti szolgálati lakás
kiutalása, bérbe adása
14./ Hóeltakarításra és síkosság mentesítésre érkezett ajánlatok megbeszélése, eredményhirdetés
15./ Egyebek
- Fák bevizsgálásának megbeszélése
- Tájékoztatás a Papp Károly Általános Iskola karbantartási feladatairól
- Eszközbeszerzés megbeszélése a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. részére
Zárt ülés:
- Bursa ösztöndíjpályázatok elbírálása
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
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164/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Községi Könyvtár működéséről.
Előadó: Kissné Schmutczer Katalin könyvtáros elmondja, nincs szóbeli kiegészítése
az írásos beszámoló mellé, a bizottsági ülésen részletesen megtárgyalták.
Halasi Anita polgármester kéri az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság álláspontjának
ismertetését.
Toldi Miklós képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a könyvtár
működéséről szóló beszámolót elfogadták. A könyvtáros bejelentette, hogy 2014. január 1-től
elmegy, új könyvtárost kell keresnünk. Ezúton megköszönik a munkáját.
Halasi Anita polgármester ismerteti, 790 eFt összeg állt rendelkezésre a Pest Megye Könyvtár
hálózat tagjaként, melyből könyvek, technikai eszközök kerültek beszerzésre, ez nagy örömünkre
szolgált. Amennyiben a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel a beszámoló
elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
165/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Községi Könyvtár működéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Tornacsarnok és Községi Klubház működéséről.
Előadó: Szabó Beáta művelődésszervező elmondja, nincs kiegészítése az írásos anyaghoz,
amennyiben van kérdés, szívesen válaszol.
Toldi Miklós képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság a
beszámolót megtárgyalta, elfogadta.
Halasi Anita polgármester megkérdezi, van-e hozzászólás a Tornacsarnok és Klubház
beszámolójával kapcsolatban, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
166/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornacsarnok és Községi Klubház
működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
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3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány működéséről.
Előadó: Horváth Imréné elnök ismerteti, 2003. óta működik az alapítvány, az óvoda
fejlesztésére hozták létre. A működéshez pályázati úton jutnak támogatáshoz,
ezeken eszközöket vásárolnak, a rászorultaknak karácsonyra ruhaneműt, összesen 8 főnek, csoportonként 2-2 gyermeknek. Eddig 4 millió Ft-ot nyertek pályázaton eszközökre. Ebben az évben az 1 % felajánlásával 145 eFt-hoz jutottak,
melyet megköszönnek. Amennyiben van kérdés, szívesen válaszol.
Halasi Anita polgármester arról érdeklődik, megoldható, hogy a honlap naprakészebb legyen?
Kun-Halasi Katalin képviselő elmondja, felmerült, hogy a település honlapján belül lehetne elérni
az óvoda honlapját is.
Horváth Imréné az Alapítvány elnöke ismerteti, a honlapot az Alapítvány pályázatának útján
hozták létre, az óvodai honlap évek óta nem működik. Most helyben van aki szerkeszteni fogja a
honlapot, ennek örül. Szomorú, hogy hiába van honlap, nem élnek vele, az óvónők nem küldenek
anyagot. A pályázat miatt 5 évig kellett fennatartani a honlapot, rákérdezett, jó lenne a saját honlap.
A számviteli beszámolót kötelező feltenni.
Toldi Miklós képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, széleskörű
beszámolót kaptunk, az összes beszámoló kapcsán vetődött fel az, hogy a jövőben a beszámolóval
együtt pénzügyi beszámolót is kapjunk. A Bizottság az alapítványi beszámolót elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
167/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Boldogabb Óvodás Évekért
Alapítvány működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub Egyesület működéséről.
Előadó: Toldi Miklós képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismerteti, a Nyugdíjas Klub működéséről szóló beszámolót a Bizottság elfogadta.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatatot hozta:
168/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas
Klub Egyesület működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Tornádó Harcművészeti Sportegyesület működéséről.
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Előadó: Vágó Ferenc elnök szóbeli kiegészítésében elmondja, 22 éve vezeti az egyesületet,
szeretné megköszönni az Önkormányzat 2014. évben nyújtott támogatását. Az egyesület taglétszáma nő, a környező településekről is szívesen jönnek edzésre. Jövőre
szeretné az országos formagyakorlat bajnokságot itt rendezni, ennek tervezett időpontja 2015. május 22. A települést szeretnék a rendezvénnyel reklámozni.
Toldi Miklós képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság a
beszámolót elfogadta.
Halasi Anita polgármester kéri, a következő bizottsági ülésen beszéljenek a rendezvényről.
Amennyiben a beszámolóhoz nincs hozzászólás, kéri annak elfogadását.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
169/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tornádó Harcművészeti
Sportegyesület működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Tápióság Polgárőrség működéséről.
Előadó: Toldi Miklós képviselő, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja, a
Bizottság a beszámolót elfogadta, a testületnek is elfogadásra javasolják.
Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását. Mivel időközben Béres
Mária képviselő is megérkezett, a szavazásban 6 fő vesz részt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
170/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápióság Polgárőrség működéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló a Tápióság Községi Sportkör működéséről.
Előadó: Toldi Tibor elmondja, szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, amennyiben kérdés
merül fel, szívesen válaszol.
Toldi Miklós képviselő, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság a
beszámolót egyhangúlag elfogadta.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
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171/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápiósági Községi Sportkör
működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

8. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, kötelező a belső ellenőrzés elvégzése, vagy saját
magunk megbízunk valakit, vagy társulás keretében végeztetjük. A Tápió-vidéki
Többcélú Kistérségi Társulás tagjaként a belső ellenőrzést a K.F. AUDIT Kft.
végzi. A településünkre vonatkozó ellenőrzési feladatokat az írásos előterjesztés
tartalmazza. Kéri a határozati javaslat alapján a 2015. évi belső ellenőrzési tervjavaslat jóváhagyását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
172/2014,(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és a melléklet szerint jóváhagyja Tápióság
Község Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési
terv-javaslatát.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: jegyző.
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Delegált póttag választása a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Tanácsába.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az előző ülésen delegált tagot választottunk a
Társulási Tanácsba. Szükség van póttag választására, a tag akadályoztatása esetén
a póttag a képviselő. A Területfejlesztési Társulásba Halasi Anita polgármester
a delegált tag.
Halasi Anita polgármester delegált póttagnak Toldi Miklóst javasolja. Amennyiben egyetértenek
hozzanak döntést.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
173/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási
Tanácsába póttagként Toldi Miklóst delegálja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
10. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Delegált póttag választása a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsába.
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Előadó: dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a Társulási Tanácsba Kun-Halasi Katalin
képviselőt delegáltuk. Itt is szükséges póttag delegálása, Halasi Anita polgármester a javaslat.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
174/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsába
póttagként Halasi Anitát delegálja.
Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
11. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Delegált póttag választása a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsába.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, az előző ülésen a Tápió-vidéki
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsába delegált tagnak Halasi Anitát
választottuk. A póttagra a javaslat Toldi Miklós képviselő.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
175/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsába póttagként Toldi Miklóst delegálja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

12. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az önkormányzat felelősség-biztosításának megbeszélése, döntés a biztosító váltásról.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a korábbi szerződést átvizsgálva úgy döntöttünk, hogy ajánlatokat kérünk biztosítóktól az önkormányzati intézmények
vagyonbiztosítására. Öt biztosítótól kaptunk ajánlatot, a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság az ajánlatokat áttárgyalta, javasolják a legkedvezőbet kiválasztani.
Az Aegon Magyarország Általános Bizotosító Zrt., a Signal Biztosító Zrt. és az
Uniqua Biztosító Zrt. ajánlata került a testület elé.
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a
legkedvezőbb ajánlat az UNIQUA Biztosító Zrt.-től érkezett, javasolják megbízását a
vagyonbiztosításra.
Halasi Anita polgármester kéri döntést hozni a jelenlegi biztosítóval érvényben lévő szerződés
felmondásáról, illetve az UNIQA Biztosító megbízásával 2015. január 1-től, amennyiben
egyetértenek.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
176/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Groupama Garancia Biztosító
Zrt-vel az önkormányzat intézményeire vonatkozó vagyonbiztosítást 2014. december 31.-i hatállyal felmondja.
Határidő: szerződés felmondására 2014. november 30.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
177/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az önkormányzat intézményei
vagyonbiztosítására 2015. január 1-től az UNIQUA
Biztosító Zrt-t bízza meg.
Határidő: előző szerződés felmondására 2014. november 30.
Felelős: polgármester.

13. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Kolman Zsolt r. őrmester körzeti megbízott részére a Papp K. u. 1. sz. alatti szolgálati
lakás kiutalása, bérbe adása.
Előadó: Halasi Anita polgármester bejelenti, megérkezett időközben Lajmer György
r.alezredes, a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetője, akit üdvözlünk. 2014.
december 1-től a település körzeti megbízottja lesz Kolman Zsolt r.őrmester.
A Papp K. u. 1/A szám latti lakást bérbe adnánk a körzeti megbízott részére.
Átadja a szót Lajmer György alezredes Úrnak.
Lajmer György r.alezredes a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetője köszönti a jelenlévőket.
Elmondja, érdekes helyzet állt elő Tápióságon, a körzeti megbízott egyik napról a másikra
bejelentette, hogy leszerel. Az átmeneti időszakot helyettesítéssel tudták megoldani. Ez a település
bűnügyi helyzetén két héten belül megmutatkozott, a helyi rendőr hiánya miatt. Kolman Zsolt
r.őrmester látja el a körzeti megbízotti feladatokat 2014. december 1-től, erről a dokumentumok a
mai napon átadásra kerültek. A körzeti megbízott a Tápiószecsői Rendőrőrs illetékességén belül
ténykedik. A polgármesterrel, jegyzővel egyeztettek, fontosnak tartották, hogy helyben lakó rendőr
legyen. Kolman Zsolt kiváló alkalmat kaphat a letelepedésre. Türelmet szeretne kérni, úgy
gondolja Kolman Zsolt alapos munkát végez. Bízik benne, hogy a település és a testület is el fogja
fogadni. Forduljanak hozzá bizalommal, a település lakossága részére az elérhetőségét
nyilvánosságra hozzák.
Halasi Anita polgármester megköszöni a tájékoztatást, kéri Kolman Zsolt mondjon magáról
néhány szót.
Kolman Zsolt r.őrmester elmondja, Tolna megyéből jött a Nagykátai Rendőrkapitányságra, 3,5
éve járőrként dolgozik. A legjobb tudása szerint kívánja a feladatát ellátni, kéri bizalommal
forduljanak hozzá.
Halasi Anita polgármester elmondja, a szolgálati lakás rendbetételét a Kft. elvégezte, melyet
köszönünk. Kéri a testület döntését az önkormányzati lakás bérbe adása ügyében.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
178/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselőt-testület a Tápióság, Papp K. u. 1/A szám alatti, az Önkormányzat tulajdonában lévő
szolgálati lakást 2014. december 1-től határozatlan időre bérbe adja Kolman Zsolt körzeti
megbízott részére. A lakás bérleti díja az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, valamint nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének szabályairól szóló 23/2011.(XII.15.) önkormányzati
rendeletben meghatározottak szerinti összeg.
Határidő: bérleti szerződés megkötésére legkésőbb 2014. november 30.
Felelős: polgármester, jegyző.
14. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Hóeltakarításra és síkosság mentesítésre érkezett ajánlatok megbeszélése,
eredményhirdetés.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a hóeltakarításra vonatkozó szerződést
elővettük, átvizsgálva úgy gondoltuk, hogy nyílt pályázatot írunk ki a feladat
ellátására, a gépi hóeltakarítésra és csúszásmentesítésre. A pályázati kiírásra
egy pályázat érkezett, Maczó Sándor egyéni vállalkozótól. Ajánlata hóeltolás
esetén nettó 33.000.- Ft/alkalom, síkosság-mentesítés esetén nettó 20.000.Ft/alkalom. Hóeltakarítás és síkosságmentesítés esetén nettó 33.000.- Ft/alkalom.7 cm hóvastagság esetén azonnal indul a hótolás, ez alatt a polgármester
és Erdélyi Zsolt képviselő döntése alapján indul a hóeltakarítás. A hóeltakarítás
oda-vissza irányba, Tápióság összes útját érinti. A kézi hóeltakaítás továbbra
is a Kft. feladata marad, a közfoglalkoztatottak bevonásával. A pályázat elfogadását szavazásra teszi fel.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
179/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a gépi hóeltakarításra és síkosságmentesítésre vonatkozó pályázati
kiírás érvényes és eredményes.
A Képviselő-testület a feladat ellátásával 2014. december 1-től Maczó Sándor vállalkozót bízza meg, a pályázatában szereplő díjazásért.
Határidő: szerződéskötésre 2014. november 30.
Felelős: polgármester, jegyző.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke megkérdezi, mikor lett kiírva a pályázat
és hol lett meghirdetve, úgy tudja a honlapra nem lehetett feltenni, közösségi oldalon lett hirdetve.
Nem Maczó Sándorral van problémája, de úgy gondolja a lakosságot értesíteni kellett volna.
Felvetődik a kérdés, miért van a Kft., illetve a traktor.
Halasi Anita polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, a település honlapja átmenetileg nem
üzemel, ezért a hivatalos internetes elérésen hirdettük a pályázatot, amit 2014. november 21-én
írtunk ki. A meglévő eszközre hóeltakarítást nem lehet vállalni. Sürgetett az idő, ezért kellett
mielőbb lépni.
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Sári István képviselő elmondja, a traktor üzemképtelen, a felújítására nincs pénz. Az idő
rövidsége miatt, a hóesés előtt meg kellett oldani ezt a problémát.
Halasi Anita polgármester bejelenti, megérkezett Erdélyi Zsolt képviselő, így a testület teljes
létszámban működik.
15. EGYEBEK
1./ Halasi Anita polgármester elmondja, az önkormányzati területen lévő fák bevizsgálásának
folyamatát el kellene indítani, sort kell keríteni az iskola területén, könyvtár, tábor körüli
fák ellenőrzésére. A katasztrófavédelemmel, erdészettel felvenné a kapcsolatot, hogy ez
milyen költséggel jár, vannak életveszélyes fák, egy későbbi balesetet inkább előzzünk meg.
Amennyiben a testület egyetért, bízzák meg a feladattal.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
180/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az
önkormányzati területen lévő fák bevizsgálásának
ügyében vegye fel a kapcsolatot az érintett hatóságokkal és tájékoztassa a testületet.
Határidő: folyamatos.
Felelős: polgármester.
2./ Halasi Anita polgármester az iskola karbantartási feladataival kapcsolatban elmondja,
fix karbantartóval kívánja a tankerület a feladatot megoldani. A tankerülettel a szerződést
át kellene nézni, az iskolakert rendbetétele elengedhetetlen. A tankerület szerint sokkal
nagyobb problémái vannak. Elindítanánk a szerződés felülvizsgálatát, most az iskola
közvetlen területe tartozik a tankerülehez. Meg kell nézni a Kft. kapacitása, létszám elegendő-e a feladat megoldására. Jó gazda módjára történő karbantartást szeretnénk látni.
A Kft. kapcsán szeretnénk együttműködést szakemberekkel, számlaképes, helyi szakemberekre gondolunk. Az iskola területén belüli parkolás problémáját is meg kell oldani, a
Tornacsarnok előtti parkoló nem elegendő. El kellene gondolkodni a területrendezésen.
Vágó Ferenc a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, elhanyagolt állapotban vannak az
iskola egyes területei. A karbantartáshoz nem áll rendelkezésükre megfelelő eszköz, hozzáértő
emberek kellenek.
3./ Halasi Anita polgármester a továbbiakban a Kft. részére történő eszközbeszerzéssel kapcsolatban elmondja, láncfűrész és fűkasza beszerzését tervezzük, ezek nem a Kft. tulajdonát
képeznék, a közterületek rendezéséhez lenne szükséges. El kell dönteni, hajlandók vagyunke a költséget biztosítani. A téli időszakra 7 fő közfoglalkoztatott lesz, szeretnénk őket munkaruhával ellátni. Erdélyi Zsolt képviselő felajánlotta segítségét a munkaruha beszerzéséhez.
Az eszközök kedvezményes beszerzése ügyében Kunné Súth Ilona a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tagja tud segíteni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
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181/2014.(XI.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület felhatalmazza Erdélyi Zsolt
képviselőt és Kunné Súth Ilonát a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagját, hogy a Kft. részére munkaruha
és eszközök beszerzése ügyében ajánlatot kérjenek.
Határidő: folyamatos.
Felelős: Erdélyi Zsolt, Kunné Súth Ilona.

4./Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a Tápiómenti Területfejlesztési
Társulás megtartotta alakuló ülését, az elnök Tóth János lett, Tápiószentmárton
korábbi polgármester. A december 1-i ülésen tájékoztatást fognak kapni a csatornázás
helyzetéről, erről a következő ülésen tájékoztatja a testületet. A Tápió-vidéki Többcélú
Kistérségi Társuláshoz a belső ellenőrzési feladatok ellátása tartozik, a kistérségi gondozási központ, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz kérik az igények felmérését, a szolgáltatás igénybevételének
díja havonta 1.500.- Ft. A felméréshez a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal felveszi
a kapcsolatot. A Társuláshoz tartozik még a központi orvosi ügyelet ellátása, valamint a területfejlesztés.
Kun-Halasi Katalin képviselő ehhez kapcsolódóan elmondja, mint delegált tag részt vett a
Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás alakuló
ülésén. Itt az elnök Nagykáta polgármestere, az alelnök a tápióbicskei polgármester. A Társuláshoz
öt település tartozik. Legnagyobb problémát a pszichológus kérdése okozza, akinek angol
diplomája van, amit a Kormányhivatal nem tart megfelelőnek. A munkájával meg voltak elégedve,
az állást hirdetik, amennyiben valaki tud segíteni kérik, hogy jelezze. Egyre nagyobb az igény erre
a szolgáltatásra és kötelező is a feladat ellátása.

Mivel több megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és a
továbbiakban zárt ülést rendel el.
Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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