Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2015. augusztus 27-én, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegzőkönyve

107/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
108/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
2014/2015-ös nevelési évről és a 2015/2016-os
nevelési év előkészítéséről szóló óvodavezetői
beszámoló elfogadása
109/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Inoka Dalma közalkalmazotti foglalkoztatása
a Tápiósági Gézengúz Óvodánál
110/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Juhász Ildikó óvodavezető intézményvezetői
pótlékának meghatározása
111/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Laczkó Györgyné intézményvezető-helyettesi
pótlékának meghatározása
112/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
MOL Nyrt. bányászati létesítmény elhelyezéséhez
hozzájárulás 0127/4 hrsz.

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én, 17.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Maczó Sándor alpolgármester,
Sári István és
Toldi Miklós képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő.
Halasi Anita polgármester köszönti a megjelenteket, jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 fő
képviselő közül 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Ismerteti az ülés napirendi
pontjait:
Napirend:
1./ 2014/2015-ös nevelési év óvodavezetői beszámolója és a 2015/2016-os nevelési év előkészítése
2./ Döntés Juhász Ildikó óvodavezető intézményvezetői pótlékáról
3./ Döntés Laczkó Györgyné intézményvezető-helyettesi pótlékáról
4./ Bányászati létesítmény elhelyezésének megbeszélése (MOL)
5./ Egyebek
Zárt ülés:
1./ Rendszeres települési gyógyszertámogatás ügyben érkezett fellebbezés elbírálása
2./ Egyebek
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
107/2015.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2014/2015-ös nevelési év óvodavezetői beszámolója és a 2015/2016-os nevelési év előkészítése.
Előadó: Juhász Ildikó óvodavezető ismerteti, elkészítette a beszámolót az előző nevelési
évről és az új nevelési év előkészítéséről. Az írásos anyag mellé kiegészítéseit a
bizottsági ülésen megtette. Inoka Dalma egy éve dolgozik az óvodában, a szerződése 2015. augusztus 31-én lejár. Amennyiben mód van rá, kéri támogassák további foglalkoztatását. Munkájával meg vannak elégedve, a 2,5 évesek ápolási, gondozási feladatait segíti.
Halasi Anita polgármester elmondja, Inoka Dalma a létszámon felül van, munkája
nélkülözhetetlen lenne. Információja, hogy a szülők elégedettek vele, a gyerekek nagyon szeretik.
Lelkes, példaértékű a munkavégzése. Felvetése, egy évre nem látja sok értelmét a megbízásnak, 4
évet javasol meghatározni, ez a főiskola elvégzéséhez is kedvet ad. Kéri a véleményeket a
beszámolóval és a közalkalmazotti foglalkoztatással kapcsolatban.
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Toldi Miklós képviselő, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság
ülésén a beszámolót elfogadta, valamint támogatják Inoka Dalma négy éves foglalkoztatását.
Halasi Anita polgármester megállapítja, az óvodai beszámolóval és a foglalkoztatással
kapcsolatban nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel ezek elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
108/2015.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápiósági Gézengúz Óvoda beszámolóját a 2014/2015-ös nevelési évről és a 2015/2016-os
nevelési év előkészítéséről elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
109/2015.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Inoka Dalma 8 órás
közalkalmazotti foglalkoztatását határozott időre, 2015. szeptember 1-től 2019. augusztus 31-ig a
Tápiósági Gézengúz Óvodánál.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: intézményvezető.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés Juhász Ildikó óvodavezető intézményvezetői pótlékáról.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a kinevezett intézményvezetőnek kötelező pótlékot megállapítani, ezt törvény határozza meg, minimum és maximum összege
van. 2015. szeptember 1-től a pedagógus bérek változnak, ennek függvényében
változik a pótlék is. Korábban a testület a pótlék mértékét a minimumban határozta meg, ettől el lehet térni, ha úgy gondolják. A bizottság javasolja az intézményvezetői pótlékot a mindenkori alsó határban megállapítani.
Az intézményvezető hozzájárult az ügy nyílt ülésen történő tárgyalásához.
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke kevésnek találja ezt a vezetői pótlékot.
Nem lehet kigazdálkodni erre a célra plusz pénzt?
Halasi Anita polgármester elmondja, az ezévi költségvetést is érinti, ebben az évben a minimum
marad. Mit tudunk kigazdálkodni, az adott évtől függ. Most így hagyjuk, a pénzügyi helyzettől
függ, hogy a jövőben tudunk-e változtatni rajta. Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerint a
vezetői pótlék megállapítását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
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110/2015.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tápiósági Gézengúz
Óvoda vezetőjét, Juhász Ildikó Esztert a vezetői megbízatásának idejére az intézményvezetői
pótlék mindenkori alsó határában részesíti.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: polgármester.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés Laczkó Györgyné intézményvezető-helyettesi pótlékáról.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző elmondja, az intézményvezetőhöz hasonlóan a helyettes
esetében is pótlékot kell meghatározni. Laczkó Györgyné is hozzájárult a nyílt
ülésen történő tárgyaláshoz. Intézményvezető-helyettesi megbízása 2015. december 31-ig van. Juhász Ildikó intézményvezető feladata a pályázat kiírása, jogszabály előírja a pályáztatást. Nem tudjuk lesz-e személyi változás, a pályáztatás után
a testületnek ismét meg kell határozni az intézményvezető-helyettesi pótlékot.
A helyettesi pótlékot is a mindenkori alsó határban javasolják megállapítani.
Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel Laczkó Györgyné intézményvezető-helyettesi
pótlékának megállapítását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
111/2015.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tápiósági Gézengúz
Óvoda intézményvezető-helyettesét, Laczkó Györgynét a vezetői megbízatásának idejére az
intézményvezető-helyettesi pótlék mindenkori alsó határában részesíti.
Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: polgármester.
4./ NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Bányászati létesítmény elhelyezésének megbeszélése (MOL).
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti a MOL Nyrt. megkeresését arra vonatkozóan,
hogy a 0127/4 hrsz-ú ingatlanon bányászati létesítményt kívánnak elhelyezni.
Az ingatlanban az Önkormányzatnak is van tulajdonrésze 3046/23668-ad arányban, 1666 m2 területet érint az építési sáv. Az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása szükséges, a MOL Nyrt. kártalanítási ajánlatot tett a helyi ingatlanviszonyok alapján. Javasolja a megkeresésben foglaltak alapján a tulajdonosi
hozzájárulást megadni és a kártalanítási összeg elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
112/2015.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az
Önkormányzat tulajdonában álló, tápiósági 0127/4 hrsz-ú, 3046/23668 tulajdoni hányadú
ingatlan 1666 m2 területén a MOL Nyrt. által, a Nagykáta-Ny-1 jelű kút termelésbe állításához
szükséges bekötő vezeték elhelyezéséhez.
A Képviselő-testület a felajánlott kártalanítási összeget elfogadja.
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Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

5. EGYEBEK
1./ Halasi Anita polgármester ismerteti a Papp Károly házzal kapcsolatban, a tulajdonos
itt volt, a szóba jöhető lehetőségekről beszéltek. A 33 millió Ft-os vételár jelenleg 24
millió Ft, ami még talán lejjebb is vihető. Nem gondolkodnak egyösszegű fizetésben, 4
év alatt ki tudná az Önkormányzat fizetni. Szeretné, ha az ügyet akkor tárgyalnák amikor a testület teljes létszámban jelen van és mindenki véleményét figyelembe véve tudnák a döntést meghozni. Kéri, a jegyző járjon utána jogilag hogyan lehetne kivitelezni.
2./ Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, 2015. szeptember 12-13. között
kerül megrendezésre Nagykátán a TápióFeszt rendezvény. Minden önkormányzatot
kérnek, hogy mutatkozzanak be, településenként egy őstermelőnek is lehetőséget biztosítanak a bemutatkozásra. A jövő héten összeülnek a részleteket megbeszélni.

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

dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester

5

