Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2015. szeptember 24-én, 17.00 órakor
megtartott ülésének jegzőkönyve

114/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
115/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
2015. évi költségvetés I. felévi teljesítésének
elfogadása
13/2015.(IX.25.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 1/2015.(II.27.) rendelet módosítása
116/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Személyi változások miatti előirányzatátcsoportosítás
117/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Szociális tüzelőanyagra pályázat benyújtása
118/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához csatlakozás
119/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Gézengúz Óvoda Pedagógiai programjának
jóváhagyása
120/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Gézengúz Óvoda Munkatervének jóváhagyása
121/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Gézengúz Óvoda Házirendjének jóváhagyása
122/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
TRV Zrt. közműves ivóvíz szolgáltatásra
vonatkozó szerződés elfogadása
123/2015. sz. képviselő-testületi határozat_
Skoda Ocktavia (rendőrautó) javítása
124/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Gulyás Lászlóné közalkalmazott nyugdíjazási ügye

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én, 17.00
órakor megtartott ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Béres Mária,
Erdélyi Zsolt,
Kun-Halasi Katalin,
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 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Ismerteti az ülés napirendi
pontjait, mely a kiküldött meghívóhoz képest két ponttal kiegészül:
Napirend:
1./ Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
2./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) rendeletének módosítása
3./ Személyi változások miatti előirányzat-átcsoportosítás
4./ Döntés a „Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra” c.
pályázatról
5./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
6./ Tápiósági Gézengúz Óvoda Pedagógiai Programjának jóváhagyása
7./ Tápiósági Gézengúz Óvoda Munkatervének jóváhagyása
8./ Tápiósági Gézengúz Óvoda Házirendjének jóváhagyása
9./ Tápióság Község Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. közötti
bérleti – üzemeltetési szerződés jóváhagyása
10./ Skoda Octavia (rendőrautó) javítására érkezett árajánlatok megbeszélése, döntés a javításról
11./ Gulyás Lászlóné közalkalmazott nyugdíjazási ügye
12./ Egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
114/2015.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a költségvetés I. félévi teljesítését, kéri álláspontjuk ismertetését.
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Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, az első félév
összességében a tervek szerint alakult, az adók meglepő módon jól bevannak fizetve, szeptember
ismét adófizetési időszak.
A segélyeknél el vagyunk csúszva, a rendelet módosítását javasolják, át kell gondolni a
lehetőségeket. A Bizottság az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadta.
Halasi Anita polgármester megállapítja, a napirendi ponttal kapcsolatban nincs több hozzászólás,
szavazásra teszi fel a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
115/2015.(IX.24) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót
elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) rendeletének módosítása.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a rendelet módosítását a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják a testületnek. Amennyiben ezzel kapcsolatban nincs hozzászólás és egyetértenek vele, kéri a módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.27.) rendelet módosításáról a
13/2015.(IX.25.) sz. rendeletét megalkotta.
13/2015.(IX.25.) sz. önkormányzati rendelet:
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.27.) rendelet módosításáról a rendeletet
szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza.
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Személyi változások miatti előirányzat-átcsoportosítás.
Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, év közbeni személyi változások
miatt szükséges előirányzatot átcsoportosítani. Csanádi Ádám könyvtáros és művelődésszervező esetében a könyvtár szakfeladatnál nő a személyi juttatás és a munkáltatót terhelő járulék. A Képviselő-testület az óvodánál Inoka Dalma továbbfoglalkoztatása mellett döntött, ez esetben az óvoda előirányzata az írásos előterjesztés szerint módosul. Amennyiben egyetértenek, kéri a személyi változások miatt
szükséges előirányzat-átcsoportosítások jóváhagyását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:

3

116/2015.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a személyi változások
miatt szükséges előirányzat-átcsoportosításokat jóváhagyja. Az előirányzat-átcsoportosításokhoz a
részletezettek szerint 656.181.- Ft-ot biztosít az Önkormányzat általános tartaléka terhére.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: jegyző.
4./ NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés a „Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra”
c. pályázatról.
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a pályázati lehetőséget a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság tárgyalta, kéri véleményük ismertetését.
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság úgy
döntött, hogy barnakőszén igénylésre nyújtsunk be pályázatot, a maximális mennyiségre.
Dr. Pap Anikó jegyző szeretne kiegészítést tenni a szociális tüzelőanyaghoz kapcsolódóan. Az
elmúlt évek gyakorlata az volt, hogy tüzifát igényeltünk, nem mindenki tud szénnel fűteni. Egy
erdei m3 tüzifa átszámolva kb. 8 q fát jelent, tehát háromszoros mennyiséget tudnánk igényelni, mint
szénből.
Kun-Halasi Katalin képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke véleménye, a téli fűtéshez
minimális mennyiség amit adni tudunk, vesznek mellé fát. Javasolják szénre pályázni, meg kell
próbálni.
Erdélyi Zsolt képviselő véleménye, a barnakőszén fűtőértéke gyengébb mint a feketeszéné, de jobb
mint a nyers fa.
Halasi Anita polgármester ismerteti a határozati javaslatot, barnakőszén igénylésre vonatkozóan.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
117/2015.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi C. törvény
(költségvetési törvény), illetve az 1503/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján 456 q
barnakőszénre igényt nyújt be. A szükséges 289.560.- Ft önerőt a költségvetésben biztosítjuk.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőktől ellenszolgáltatást
nem kér.
Határidő: 2015. szeptember 30.
Felelős: polgármester.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz minden
évben csatlakozott az Önkormányzat, a csatlakozási szándékot 2015. október 1-ig
kell jelezni. Az ösztöndíjjal a jelenlegi felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó pályázóknak tudunk segíteni.
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Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel a pályázati rendszerhez történő csatlakozást.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
118/2015.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határoat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester, jegyző.
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda Pedagógiai Programjának jóváhagyása.
Előadó: Juhász Ildikó óvodavezető elmondja, a Pedagógiai Programhoz szóbeli kiegészítést
nem kíván tenni.
Halasi Anita polgármester megkérdezi, a Pedagógiai Programmal kapcsolatban van-e kérdés,
hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
119/2015.(IX.24.) sz. képvivselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápiósági Gézengúz Óvoda
Pedagógiai Programját jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda Munkatervének jóváhagyása.
Előadó: Juhász Ildikó óvodvezető elmondja, elkészítette a 2015/2016. nevelési évre
vonatkozó Munkatervet, kéri a testület jóváhagyását.
Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel a munkaterv elfogadását, amennyiben egyetértenek.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
120/2015.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Tápiósági Gézengúz Óvoda
2015/2016. nevelési évre vonatkozó Óvodavezetői
Munkatervét jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda Házirendjének jóváhagyása.
Előadó: Juhász Ildikó óvodavezető megkérdezi, a Házirenddel kapcsolatban van-e
kérdés, hozzászólás, amennyiben igen, szívesen válaszol.
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Halasi Anita polgármester megállapítja, az óvoda házirendjéhez nincs hozzászólás, szavazásra teszi
fel jóváhagyását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenévélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
121/2015.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a Gézengúz Óvoda Házirendjét
jóváhagyja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. közötti
bérleti – üzemeltetési szerződés jóváhagyása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a szerződés tervezetről a korábbiakban már
beszéltek, voltak tisztázandó kérdések, a szolgáltatóval tárgyaltak. A helyi ügyfélszolgálat biztosításától elzárkóztak, helyiséget térítésmentesen felajánlottunk.
Jelenleg Tápiószelén, Nagykátán és Kókán van ügyfélszolgálat. A közkifolyók után
átalánydíj fizetését tervezik, nincs vízóra felszerelve a közkifolyókon. A szerződés
aláírását követően közösen bejárják a települést. Az Önkormányzat által vásárolt
részvény átvehető. A lakossági vízóra cserékről érdeklődött hogyan fogják megoldani, álláspontjuk, hogy az önkormányzat fizesse az óracseréket és a hitelesítést,
ez a hozzáállás közfelháborodást váltott ki az önkormányzatok körében. Az Energetikai Hivatal által a szerződés hiánya miatt kiszabott 100.000.- Ft-os büntetés
ügyében perre mentünk, a keresetlevelet elküldtük, ellenkérelemmel reagáltak.
Erre észrevételt nyújtottunk be a bíróságra, tárgyalás nélkül fognak dönteni, várjuk
a döntést. Az Energetikai Hivatal a fokozatosság elvét nem tartotta be, felhívás
nélkül, egyből kiszabták a bírságot. A bérleti - üzemeltetési szerződést meg kell
kötni, nincs választási lehetőség, a TRV Zrt.-t a II. félévre is kijelölték az üzemeltetésre.
Halasi Anita polgármester elmondja, a tűzcsapok üzemeléséről kértünk tájékoztatást, ez nem
történt meg, mivel nem volt szerződésünk. Kéri a testület fogadja el a TRV Zrt. vízszolgáltatásra
vonatkozó bérleti – üzemeltetési szerződését.
A Képvviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
122/2015.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.vel a közműves ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó bérleti – üzemeltetési szerződést elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
10. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Skoda Octavia (rendőrautó) javítására érkezett árajánlatok megbeszélése, döntés a javításról.
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Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, az esőtől csúszós úton összetört a
rendőrautónk, jelenleg Tápiószecsőn van a Honvédségnél. A javításra három árajánlatot kértünk. A nagykátai ajánlat két részből áll, eredeti alkatrészekkel
640.226.- Ft, utángyártott alkatrészekkel 497.037.- Ft. A tápiószentmártoni ajánlat
491.363.- Ft, a sülysápi ajánlat 405.000.- Ft. Azt, hogy a futómű mennyire sérült
nem lehet tudni, ezzel kapcsolatban egyeztetnek amennyiben kiderül, 100 eFt
körüli javítási összeg is lehet. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén megbeszélték, hogy a legolcsóbb ajánlat mellett döntenek. A javításhoz a forrásokat keressük,
casco nincs a gépjárműre kötve. Felvetődött, hogy a környékbeli településeket
megkeressük, járuljanak hozzá a javításhoz. Ez nem kivitelezhető, mivel más településeken is van rendőrautó, amit maguk javíttatnak. A megyei kapitányság 100
eFt-tal járul hozzá a javításhoz, Kolman Zsolt körzeti megbízott is vállal 10 %-ot.
Kéri a testület döntését a javítás ügyében.
Kun-Halasi Katalin képviselő arról érdeklődik, mi lesz ha nem javíttatjuk meg az autót? Miért
nincs itt a rendőrautó a településen rendőrrel?
Ferencz Zsolt r.őrnagy, a Tápiószecsői Rendőrőrs parancsnoka elmondja, kár lenne veszni hagyni
az autót, jó állapotú gépjárműről van szó, tudja, hogy nem kevés összeg a javítás. A Tápiószecsői
rendőrőrsnek három autója van hat településre, kevés a rendőr, ezért nem tudnak minden településre
állandó jelleggel rendőrt és autót biztosítani. A fényezés után a gépjármű matricázását a rendőrség
fizeti, nem lesz nagy költség, mert olyan helyen sérült az autó.
Halasi Anita polgármester elmondja, szeretnénk a javítás után többet látni a településen a
rendőrautót. Szavazásra teszi fel Varga Imre egyéni vállalkozó ajánlatát.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
123/2015.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a KST-637 frsz-ú, Skoda Octavia
típusú rendőrségi gépjármű javítására Varga Imre egyéni
vállalkozó 405.000.- Ft-os ajánlatát fogadja el.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
11. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Gulyás Lászlóné közalkalmazott nyugdíjazási ügye.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, Gulyás Lászlóné közalkalmazott 2016. április
április 20-tól élni kíván a nők kedvezményes öregségi nyugdíjba vonulásának
lehetőségével. Kérelmező nyilatkozott, hogy ügyének nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul. A felmentési idő hat hónap, ebből három hónapot le
kell dolgozni, így a felmentési idő 2015. október 20-án kezdődne. Gulyás Lászlóné jelenleg betegállományban van.
Halasi Anita polgármester elmondja, jelenleg két fő közfglalkoztatottunk van, a feladatot el
tudják látni. Kéri a testület döntését a nyugdíjazás ügyében, a 3 hónapos felmentéshez
hozzájárulni, a szabadság a felmentési időbe beszámít.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
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124/2015.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Gulyás Lászlóné
közalkalmazott nyugdíjazásához 2016. április 20-tól 6 hónapos felmentéssel, a felmentési időből
3 hónap ledolgozásával.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: polgármester.

12. EGYEBEK
1./ Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a jövő évi közmunka programhoz
terveket kértek. Út helyreállításra, belvíz elvezető árkok karbantartására szeretnénk 5-5
főt foglalkoztatni egész évre. A térköves projekt keretében az egészségház mögötti parkolót szeretnénk megvalósítani, amennyiben lesz rá lehetőség.
2./ Halasi Anita polgármester elmondja, az előzőekben már volt szó a Papp Károly ház megvásárlásáról, akkor nem volt minden képviselő jelen az ülésen. Jelenleg 25 millió Ft az ár,
úgy gondolja 20 milliót kellene ajánlati, négy éves fizetéssel. Ügyvédet megkérdezett, vannak-e ennek buktatói, tulajdonjog fenntartással kötnénk szerződést, a vételár kifizetése után
kerülne bejegyzésre az önkormányzat, mint tulajdonos. Mit szólnak hozzá?
Erdélyi Zsolt képviselő úgy gondolja, meg kellene kérdezni az emberek véleményét, a
fenntartásnak is van költsége.
Dr. Pap Anikó jegyző javasolja, lehetne gyűjtést vagy jótékonysági bált szervezni.
Janosik Béláné az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja véleménye szerint, az eredeti
tárgyakat vissza lehetne gyűjteni a tulajdonosoktól kiállításra. Az ingatlan jelenlegi tulajdonosa
az eszmei értéket nézte, azért őrzött meg mindent, ő is geológus.
Halasi Anita polgármester elmondja, a MOL 500.000.- Ft támogatást biztosít, szeretnénk
múzeumot kialakítani, de a ház lakófunkcióját megtartanánk. A későbbiekben össze tudnánk
nyitni a Szabadság utcai iskolával az ingatlant. Az eladók kapcsolattartója felé jeleznénk a vételi
szándékot azzal, hogy az ingatlanról értékbecslést készíttetünk.
Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és az
ülést 18.30 órakor bezárta.
Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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