Tápióság Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2015. április 17-én, 10.00 órakor
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

59/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
60/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Kun Attiláné nyugdíjazási ügye
61/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Rada Istvánné nyugdíjazási ügye
62/2015. sz képviselő-testületi határozat:
Óvodavezetői pályázati eljáráshoz szakmai
bizottság választása
63/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápiósági Községi Sportkör I. negyedévi
támogatásának folyósítása
64/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Polgárőrség I. negyedévi támogatásának folyósítása
65/2015. sz. képviselő-testületi határozat:
43/2015.(III.26.) sz. határozat módosítása

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00
órakor megtartott rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Községháza nagyterme.
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Maczó Sándor alpolgármester,
Erdélyi Zsolt,
Kun-Halasi Katalin,
Sári István és
Toldi Miklós képviselők.
Meghívott vendégként jelen vannak: dr. Pap Anikó jegyző,
Kun Attiláné és Rada Istvánné közalkalmazottak.
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. Béres Mária képviselő jelezte,
hogy később fog érkezni. A polgámester ismerteti az ülés napirendi pontjait:
Napirend:
1./ Kun Attiláné nyugdíjazási ügye
2./ Rada Istvánné nyugdíjazási ügye
3./ Óvodavezetői pályázati eljáráshoz szakmai bizottság választása
4./ Tápiósági Községi Sportkör kérelme
5./ Tápióság Polgárőrség kérelme
6./ Egyebek
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel, az
alábbi határozatot hozta:
59/2015.(IV.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.

1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Kun Attiláné nyugdíjazási ügye.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, Kun Attiláné közalkalmazott kérelmet nyújtott
be nyugdíjazása ügyében.
Dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, Kun Attiláné hozzájárult ügyének nyílt ülésen
történő tárgyalásához. A nők kedvezményes öregségi nyugdíjba vonulásának lehetőségével szeretne
élni, rendelkezik a 40 év jogosultsági idővel. 2015. december 21-től szeretne nyugdíjba vonulni. A
közalkalmazotti tövény szerint a felmentési idő 8 hónap, ennek felét elengedjük, felét kell
ledolgozni. A szabadságot is kiveszi a dolgozó, a felmentési idő alatt a feladatot el kell látni, először
helyettesítéssel tudjuk ezt megoldani.
Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel Kun Attiláné közalkalmazott nyugdíjazási ügyét.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
60/2015.(IV.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Kun Attiláné közalkalmazott
nyugdíjazásához 2015. december 20-tól, 8 hónapos felmentéssel, a felmentési időből 4 hónap
ledolgozásával.
Határidő: 2015. április 20.
Felelős: polgármester.
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Rada Istvánné nyugdíjazási ügye.
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, Rada Istvánné közalkalmazott ugyanolyan
feltételekkel és azonos időponttól szeretne nyugdíjba vonulni, mint Kun Attiláné.
A nyílt ülésen történő tárgyaláshoz Rada Istvánné is hozzájárult. Amennyiben a
nyugdíjazással kapcsolatban nincs hozzászólás, javasolja elfogadását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
61/2015.(IV.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Rada Istvánné közalkalmazott
nyugdíjazásához 2015. december 20-tól, 8 hónapos felmentéssel, a felmentési időből 4 hónap
ledolgozásával.
Határidő: 2015. április 20.
Felelős: polgármester.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Óvodavezetői pályázati eljáráshoz szakmai bizottság választása.
Előadó: dr. Pap Anikó jegyző elmondja, bonyolult pályázati eljárást indítottunk el, az óvodavezeti állást meg kellett hirdetni. A pályázat beadási határideje 2015. április 1.
volt. Egy érvényes pályázat került benyújtásra, a jelenlegi vezető, Juhász Ildikó
által. A testület részéről egy szakmai bizottságot kell alakítani, aki a pályázót meghallgatja. A pályázat benyújtási határidőtől számítva 21 napon belül meg kell alakítani a bizottságot és meghallgatni a pályázót. Az óvodában az előkészítő bizottság
a véleményezési eljárást lefolytatja, az SZMK, nevelőtestület véleményezi a pályázatot. A jegyzőnek részt kell venni az eljárás lebonyolításában., alkalmazotti értekezletet kell tartani, ahol a résztvevők titkosan szavaznak. A vélemények a testület elé kerülnek. A szakmai biottságba javasolja Janosik Béláné, Sári István és
Toldi Miklós tagokat megválasztani.
Halasi Anita polgármester szavazásra teszi fel a bizottság tagjainak megválasztását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
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62/2015.(IV.17.) sz képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tápiósági Gézengúz Óvoda
intézményvezetői pályázatának véleményezésére Janosik Béláné, Sári István, Toldi Miklós tagokkal
alakítja meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A § (6) bekezdése
szerinti szakmai bizottságot.
Határidő: azonnal, illetve a pályázó meghallgatására 2015. április 22.
Felelős: jegyző.

4. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápiósági Községi Sportkör kérelme.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti a Sportkör kérelmét, a 2015. évi támogatási
összeg terhére 150.000.- Ft folyósítását kérnék április hónapban. Javasolja, az I.
negyedévre eső részt utaljuk április hónapban.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel
az alábbi határozatot hozta:
63/2015.(IV.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Tápiósági Községi Sportkör
részére, a 40/2015.(III.26.) sz. határozattal megállapított 800.000.- Ft támogatásból az I. negyedévre
eső rész 2015. április hónapban történő folyósításához.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: polgármester.
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Tápióság Polgárőrség kérelme.
Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a Polgárőrség szintén kérelmet nyújtott be,
20.000.- Ft megelőlegezését szertnék április hónapban a számukra megállapított
összegből. Itt is javasolja az I. negyedévre eső támogatás folyósítását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
64/2015.(IV.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Tápióság Polgárőrség
részére, a 39/2015.(III.26.) sz. határozattal megállapított 450.000.- Ft támogatásból az I. negyedévre
eső rész 2015. április hónapban történő folyósításához.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: polgármester.

6. EGYEBEK
1./ Halasi Anita polgármester a könyvtár eszközfejlesztésére benyújtott pályázattal kapcsolatban
elmondja, a 2015. március 26-án hozott határozatot módosítani szükséges az igényelt támogatás összege és az önerő miatt. Kéri a határozat módosítását.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
65/2015.(IV.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 43/2015.(III.26.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kistelepülések
könyvtárainak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére pályázatot nyújt be. A pályázatban
igényelt támogatás mértéke: 2.972.164.- Ft, a pályázathoz szükséges 330.240.- Ft önerőt a
költségvetésben biztosítjuk.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
Halasi Anita polgármester bejelenti, Béres Mária képviselő megérkezett, így a továbbiakban a
testület teljes létszámban vesz részt az ülésen.
2./ Halasi Anita polgármester a csatornázással kapcsolatban elmondja, társulati ülésen vett részt,
ahol elhangzott, 2013-ban felállt az a helyzet, hogy fizetésképtelenné vált a társulat. A megoldáshoz a társulat vezetője a K&H Bankkal megállapodott hitel ügyben, ennek azonban díja
van. Az ügyben vizsgálatot végeztek, két ellentétes megállapítás született. A polgármesterek
ismeretlen tettes ellen feljelentést tesznek, a polgármesterek tájékoztatása nélkül, egy személy
írta alá a szerződéseket, fedezet nem volt rá, ez vita tárgyát képezi. Ez az ügy a projektet nem
veszélyezteti. A Fundamenta szerződéssel rendelkező ingatlanok száma a teljes projektre vonatkozóan 65-70 %. A szerződést nem kötött ingatlanokkal a társulat nem foglalkozott, nem
volt adatbázisuk, most próbáljuk ezt elkészíteni. A településen 1200 bekötés valósult meg,
705 munkalapuk van a házi bekötésekhez, 500 ingatlan kérdéses. A helyreállítási munkálatokkal kapcsolatban bejárást tartottak, amit a jövő héten folytatnak.
3./ Halasi Anita polgármester a továbbiakban ismerteti, április 22-én a Föld Napja alkalmából
fákat, cserjéket ültetnénk a településen, a kezdeményezés támogatható. Pakosítás lesz az
óvodánál, játszótér mellett és a Nyárfáson.
Kun-Halasi Katalin képviselő javasolja azzal indítani a kezdeményezést, hogy a képviselők
támogatják a fák, cserjék vásárlását, a támogatási összegek nyilvántartására táblázatot készítenek.

Mivel más megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és a
rendkívüli ülést 11.00 órakor bezárta.
Kmf.

dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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