Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2014. november 6-án, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegyzőkönyve

160/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
11/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 2/2014.(II.28.) rendelet módosítása
161/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
2014. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésének elfogadása
12/2014.(XI.7.) önkormányzati rendelet:
A szociális ellátásokról szóló 14/2013.(XII.20.)
rendelet módosításáról
13/2014.(XI.7) önkormányzati rendelet:
A szociális célú tűzifa támogatásról
162/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Községi Klubház, Tornacsarnok Szervezeti
és Működési Szabályzat elfogadása
163/2014. sz. képviselő-testületi határozat:
Iskolai kazán ügyében polgármester felhatalmazása

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án, 17.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Maczó Sándor alpolgármester,
Béres Mária,
Kun-Halasi Katalin,
Sári István és
Toldi Miklós képviselők.
Igazoltan van távol: Erdélyi Zsolt képviselő.
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt.
Halasi Anita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Jelenléti ív alapján megállapítja, a 6
fő képviselő közül 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Ismerteti az ülés napirendi
pontjait:
Napirend:
1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása
2./ Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről
3./ A szociális ellátásokról szóló 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
4./ A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet jóváhagyása
5./ Tornacsarnok és Községi Klubház szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
és módosíta
6./ Egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
160/2014.(XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az önkrományzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a költségvetési rendelet módosítását a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, kéri állásfoglalásuk ismertetését.
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a rendelet
módosítását a Bizottság egyhangúlag elfogadta, a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolják.
Halasi Anita polgármester megállapítja, az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének
módosításával kapcsolatban nincs hozzászólás, kéri a rendelet elfogadását.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, a
11/2014.(XI.7.) sz. önkormányzati rendeletét, az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014.(II.28.) rendelet módosításáról megalkotta.
11/2014.(XI.7.) sz. önkormányzati rendelet:
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
a rendeletet a 2. sz. melléklet tartalmazza.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a költségvetés III. negyedéves teljesítését ülésén megtárgyalta, kéri álláspontjuk ismertetését.
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság a
III. negyedéves beszámolót egyhangúlag elfogadta, a testületnek is elfogadásra javasolják.
Halasi Anita polgármester megállapítja, a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel
a 2014. évi költségvetés III. negyedéves teljesítésének elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
161/2014.(XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A szociális ellátásokról szóló 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a szociális rendeletünk felülvizsgálatára a méltányossági közgyógyellátás miatt kerül sor. A nyugdíjmelés miatt sokan kiszorultak az ellátásból, az előző testület jelezte, hogy az új testület vizsgálja ezt
felül. A rendeletbe a bizottsági struktúra változása is bekerült. A rendelet módosítása és az egységes szerkezetű rendelet elkészült, indokolással, előzetes hatásvizsgálattal. A Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra
javasolják a testületnek.
Sári István képviselő, a Szociális Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság a rendelet módosítását
egyhangúlag elfogadta.
Halasi Anita polgármester megállapítja, a szociális rendelet módosításához nincs hozzászólás,
szavazásra teszi fel a rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
12/2014.(XI.7.) rendeletét, szociális ellátásokról szóló 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról megalkotta.
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12/2014.(XI.7.) sz. önkormányzati rendelet:
A szociális ellátásokról szóló 14/2013.(XII.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendeletet a 4. sz. melléklet tartalmazza.
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet jóváhagyása.
Előadó:dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, az idei a 3. alkalom, hogy a Belügyminisztériumhoz benyújtottuk pályázatunkat szociális célú tűzifa igénylésére. Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így 88 erdei m3 tűzifa megvásárlásához
1.564.640.- Ft támogatást kaptunk. A jogosultság, szétosztás feltételeit rendeletben
kell szabályozni. Az elbírálást polgármesteri hatáskörbe szeretnénk, a folyamatos
elbírálás miatt. Jövedelemtől függő támogatásról van szó, az igényléshez formanyomtatvány készült. A lakosságot próbáljuk minnél szélesebb körben tájékoztatni.
A kérelmek benyújtási határidejét 2014. december 15-ben határoznánk meg. A Szociális Bizottság ülésén a rendelet tervezetet megtárgyalta, voltak viták, de elfogadták a tervezetet.
Béres Mária képviselő, a Szociális Bizottság alelnöke elmondja, az volt a probléma, hogy egy
család meghatározott mennyiségű tűzifát kap, véleménye szerint a gyermekek számát figyelembe
kellene venni. Mi erről a vélemény?
Sári István képviselő, a Szociális Bizottság elnöke elmondja, 88 erdei m3 tűzifát kell szétosztani,
tavaly a benyújtott kérelmek száma kb. annyi, hogy családonként 1 erdei m3 fát tudunk adni.
Amennyiben kompenzálni akarnak valakitől el kell venni. A Szociális Bizottság 2:1 arányban
hagyta jóvá ebben a formában a rendeletet, ha igény van rá, tovább tárgyalhatják.
Kun-Halasi Katalin képviselő megfelelőnek találja az egységes szétosztást. A 2-3 gyermekes
családokat miért hozzuk hátrányba, mint akinek több gyermeke van. Minimális segítség, nem a téli
tüzelőt biztosítjuk.
Halasi Anita polgármester véleménye, a lakás fenntartása független az ott élők számától, a
gyermekesek más úton kapnak több támogatást.
Berényi Andrásné védőnő úgy gondolja, hogy a gyerekeknek melegebb kell, mint a felnőtteknek,
egyénileg kellene eldönteni ki mennyit kapjon.
Béres Mária képviselő elfogadja a többség döntését, nem javasol módosítást.
Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel a szociális célú tűzifa rendelet elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a
szociális célú tűzifa támogatásról szóló 13/2014.(XI.7.) rendeletét megalkotta.
13/2014.(XI.7.) sz. önkormányzati rendelet:
A szociális célű tűzifa támogatásról a rendelet
szövegét az 5. sz. melléklet tartalmazza.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tornacsarnok és Községi Klubház Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata
és módosítása.
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Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a Tornacsarnoknál a legfőbb változás a
nyitvatartásra vonatkozik, nem tartotta jó ötletnek, hogy 8 órakor bezárnak, az
aktív dolgozók nem tudnak bejutni. Javaslat, hogy 7.00-22.00 óráig legyen nyitva,
a művelődésszervező munkaideje 8.00-16.30-ig tart. Egyéb esetben a használókkal bérleti szerződést kötnek, felelősséget vállalnak, kódot és kulcsot kapnak. A
bérleti díjakkal kapcsolatban elmondja, a települést szolgáló közcélú rendezvények,
oktatási, nevelési intézmények, civil szervezetek bál rendezésére nem kérünk bérleti díjat, egyéb esetben 25.000.- Ft/alkalom. A vásárok bérleti díja 12.000.- Ft/
alkalom, maximum 4 óra időtartamra. A sportolók 200.- Ft/fő/óra bérleti díjat fizetnének, a korábbi 2.900.- Ft/órával szemben. Az egyesületi tagok, gyermekcsoportok tápiósági tagjai nem fizetnek bérleti díjat. Különbséget szeretnénk tenni,
az egyesületekben vannak helyi és nem helyi tagok, nem érzi, hogy őket támogatni kell az ingyenes használattal. Nem volt lehetőség egyeztetni a sportkörrel, egyenlőre ne tegyünk különbséget az egyesület tekintetében, a jövő évi támogatásig.
A bizottság a javaslatot támogatja.
Vágó Ferenc a Tornádó Harcművészeti SE vezetője elmondja, nem tetszik, hogy különbséget
tesznek, dicsőség, hogy az egyesületbe más településről is átjárnak. Hetente háromszor tartanak
edzést, 1,5 órás időtartamban. Ha ez így marad elgondolkodnak és keresnek más lehetőséget.
Halasi Anita polgármester úgy gondolja, meg lehetne nézni a környező településeken mennyi
bérleti díjat kérnek. Szeretné, ha mindenki elfogadná ezt az elvet. A hangtechnikával kapcsolatban
elmondja, nem engedjük meg mindenkinek a használatát, biztosítjuk a hozzáértő személyeket. Az
iskola részéről kijelölt személyek lesznek a technika használatára. Amennyiben nincs több
hozzászólás, szavazásra teszi fel a szervezeti és működési szabályzat elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
162/2014.(XI.6.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Községi Klubház és Tornacsarnok
Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, művelődésszervező.
6. EGYEBEK
1./ Halasi Anita polgármester az iskolai kazánnal kapcsolatban tájékoztatásul elmondja,
a működési engedélyt megkaptuk, a fűtés elindult, de probléma történt, leállt a rendszer.
Újabb 1,5 millió Ft-os költséget jelent, a tankerüleg anyagilag nem tud hozzájárulni.
Lehetőség, hogy elmegy a KLIK-hez, elmondja a problémát, fenntartási költségről van szó,
de ez nem megoldás, nincs fűtés. A kivitelező felmérte a helyzetet, a keringető szivattyú
miatt állt le a rendszer. Amennyiben a szivattyú tekercselését el lehet végezni ez 200 eFt-ot
jelent, ha nem tudják javítani 1 millió Ft. Mi a testület véleménye, anyagilag hajlandók
vagyunk támogatni?
Sári István képviselő arról érdeklődik, nem lesz probléma, ha olyanra költünk, ami nem a
miénk?
Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztat arról, hogy az iskola vagyonkezelésbe van adva, fenntartó a
KLIK, a karbantartás, javítás az ő költségük. Mint tulajdonos beléphetünk, intézkedést tehetünk,
valamit lépni kell.
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Halasi Anita polgármester javasolja, anyagilag álljunk a dolog mögé, próbáljuk a legjobb
megoldást, ami anyagilag is vállalható és hosszú távú megoldás. A szivattyú a legégetőbb
probléma, ez mellett a legtöbb radiátor folyik, gond van a csapokkal, szelepekkel. Megoldás, a
fűtés helyreállításának idejére a tornacsarnokba, klubházba, táborba, Szabadság utcai iskolába
szétosztjuk az osztályokat, ott folyna a tanítás.
Magda Lászlóné iskolaigazgató elmondja, a tankerülettől is kijönnek, megnézik az elhelyezést
hogyan tudják megoldani. Helyi vállalkozókkal nem lehetne megoldani a javítást, hogy
olcsóbban jöjjönek ki?
Dr. Pap Anikó jegyző javasolja a polgármeser felhatalmazását, hogy a szükséges árajánlatokat
kérje be, a KLIK felé járjon el, mint a tulajdonos képviselője és tájékoztassa a testületet.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
163/2014.(XI.7.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az iskolai kazán javítása ügyében a szükséges
intézkedéseket tegye meg és tájékoztassa a testületet.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2./ Halasi Anita polgármester a továbbiakban elmondja, az egészségház kazánjával is
probléma van, bármikor kilyukadhat. Szakember a Szabadság utcai iskola kazánját
is megnézte. A Papp Károly utcai iskolában olyan kazánok is vannak, amelyekre
nincs szükség. A kémény nem biztonságos, statikus megvizsgálja. Az egészségház
kazán problémájának megoldását a jövő évi költségvetésbe tervezni kell.
Vágó Ferenc, mint a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, az egészségház kazánja
évek óta nem volt tisztítva, az elektonikai rész javítása következik. Felelősséggel szeretnék
csinálni, amihez nem értenek, nem nyúlnak hozzá. A biztonságos működéshez elengedhetetlen a
rendszeres karbantartás, ami az évek során elmaradt.
Halasi Anita polgármester elmondja, a karbantartás kérdését meg kell oldani, együttműködési
megállapodást kell kötni szakemberekkel.
3./ Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a régi focipálya állapota ügyében
lakossági bejelentés is érkezett, mielőbb rendbe kell tenni, a szemetet elvinni, tereprendezést végezni. A csatornásokkal szeretett volna egyeztetni, de nem várhatunk erre, valakit meg kell bízni.
Mivel több megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 18.00 órakor bezárta.
Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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