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24/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
Napirendi pontok elfogadása
25/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
2015. évi beszámoló elfogadása
26/2016. sz. képviselő-testületi határozat:
2016. évi költségvetés tervezetének elfogadása

Jegyzőkönyv
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 13-án, 14.00
órakor megtartott közmeghallgatáson.
Az ülés helye: Tornacsarnok (Papp Károly utca 1.)
Jelen vannak: Halasi Anita polgármester,
Maczó Sándor alpolgármester,
Béres Mária,
Erdélyi Zsolt,
Kun-Halasi Katalin,
Sári István,
Toldi Miklós képviselő,
dr. Pap Anikó jegyző,
Lajmer György rendőrkapitány,
a község lakosságából 55 fő.
Halasi Anita polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a a 6 fő képviselő közül minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.
A polgármester ismerteti a közmeghallgatás napirendi pontjait:
Napirend előtt:
Rendőrkapitányság tájékoztatója
Napirend:
1./ 2015. évi beszámoló
2./ 2016. évi költségvetés tervezetének ismertetése
3./ Egyebek, hozzászólások
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
24/2016.(II.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta.
Napirend előtt:
Rendőrkapitányság tájékoztatója.
Előadó: Lajmer György a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetője tájékoztatójában elmondja, a
település 2015. évi értékelése elkészült, nagy öröm, hogy a bűncselekmények száma az
előző évi 84-ről 42-re csökkent. A 2014. évi szám magas volt, 50-60 az átlagos. Az eredmény a rendőrség, önkormányzat, polgárőrség munkáját dícséri. A felgyorsult forgalom
miatt a településen több esetben kihelyezték a sebességmérőt, elmondható, hogy kellő
hatást értek el. Munkájukat segíti a közös üzemeltetésű gépjármű, nagyobb számban
látható a településen. Közlekedési baleset történt a gépjárművel, a javítási költségeket
közösen finanszírozták, ha az önkormányzat nem járul hozzá, le kellett volna selejtezni.
Ezúton is megköszöni a testületnek a segítséget. Pozitívnak mondható, hogy a körzeti megbízott a településen lakik. 2016-ban helyben szeretnék a körzeti megbízottat dolgoztatni,
a bűncselekmények számának csökkentése a cél. Nagy előrelépés az is a településen, hogy
kamerarendszer működik, a bizonyítást megkönnyíti.
Van-e a lakosság részéről kérdés?

2

Galambosi Zoltán elmondja, a tájékoztatóban elhangzott, a bűncselekmények száma 50 %-ra
csökkent. Azt szeretné tudni, hány %-os a felderítési arány. Milyen bűncselekmények történtek a
településen? Szeretné még megkérdezni, mi a véleménye a SZEM mozgalomról, melyet személy
szerint már régóta kezdeményez, de elzárkóznak előle.
Lajmer György rendőrkapitány válaszában elmondja, települési szintre nincs lebontva a
felderítési arány, a kapitánysági statisztikát tudja, a tavalyi 43,1 %. Összehasonlításképpen
elmondja, ez az arány 2012-ben 26 % volt. Amíg ez a szám emelkedik, elmondható, hogy jól
végzik a munkájukat. Pontos adatokat a beszámolók fognak tartalmazni, ez az áprilisi ülésen
kerül a testület elé. Úgy gondolja, ami a bűnmegelőzést szolgálja, van értelme, de nem mindegy
milyen formában, meg kell nézni a ráfordítás arányban van-e a haszonnal. Szeretné megjegyezni,
a lakosság merjen jelzést adni a rendőrnek, polgárőrségnek. A SZEM mozgalom nélkül is
nagyon sok jelzést kapnak.
Halasi Anita polgármester megköszöni a tájékoztatást.
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2015. évi beszámoló.
Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, a 2015. évi bevételek 30 millió Ft-tal meghaladják a tervezetet, ez abból adódik, hogy az egészségház és a könyvtár felújítására
a pályázati összeget már megkaptuk. Az intézmények működésével kapcsolatban
elmondja, a tornacsarnok, könyvtár gazdaságosan működött. A tábort előző évben
a Kft. üzemeltette, 2015-től a miénk. A konyha költségei emelkedtek, ez abból adódik, hogy az előírásoknak meg kell felelni. A családsegítő szolgálat 2016. január
1-től új formában működik, a társulat megszűnt. Az évi rendezvényekre biztosított
összegnél átcsoportosítást hajtottunk végre, a képviselők, polgármester által lemondott összegből nem parkosításra fordítottak, hanem a motoros fesztivál megrendezésére. Az év során emelkedtek az étkezési térítési díjak. 7.631 eFt-tal terveztük
alul a 2015. évi költségvetést, ezt a tartalékból finanszíroztuk, így a pénzmaradvány
5.059 eFt. A továbbiakban a szociális juttatások alakulását ismerteti. Az év során
szigorú volt a segélyezés, melynek eredményeként lehetőség adódott a 70 év felettiek, egyes gyermekvédelmi támogatásban részesülők, közfoglalkoztatottak és a beteg gyermeket nevelő családok egyszeri támogatására. Támogattuk a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot, valamint mikulás csomagot biztosítottunk az óvodás és
iskolás gyermekeknek. A szociális tüzelőanyag támogatás mellé plusz tűzifa támogatást is tudtunk biztosítani. Úgy gondolják, ezek jó döntések voltak.
2016-ban változtatni szeretnének a szociális támogatásokon, emelni kívánják a
rendszeres gyógyszertámogatás összegét, tervezve van egy öszetöndíjprogram bevezetése.
2015. évben sikerült az óvodai mosdókat felújítani. A felajánlott tiszteletdíjakból
az iskolakert elektormos hálózatának felújítására került sor. Zebra kialakítására
pályázat hiánya miatt nem került sor, tervezés alatt áll. A Papp Károly ház megvásárlása forráshiány miatt elmaradt. Közmunka programban sikerült a főútvonal
melletti járdák térkövezését megvalósítani, valamint a közutak, csapadékvíz elvezető árkok karbantartását.
Ennyiben szerette volnaa 2015. év alakulását ismertetni, kéri amennyiben nincs
hozzászólás, fogadják el a beszámolót.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
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25/2016.(II.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2015. évi beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: 2016. évi költségvetés tervezetének ismertetése.
Előadó: Halasi Anita polgármester a 2016. évi költségvetéssel kapcsolatban elmondja, a
jelen állás szerint a tartalék 1,5 millió Ft. A költségvetést rontó tényezők: az óvodai étkeztetésél 2.700 eFt bevétel kiesés van, a jogszabályi változások miatt sokan jogosultak az ingyenes étkezésre. A csatorna esetében megnövekedett költséggel kell számolni a hitelek kamata miatt. A családsegítő szolgálat új formában történő működtetése 3.500 eFt költséget jelent. Az önkormányzathoz gépjármű vásárlására 2.600 eFt-tal kell számolni. A korszerűtlen intézmények fenntartási költsége is plusz költséget jelent.
A képviselők által felajánlott tiszteletdíjak összege 7.700 eFt.
A jól tanulók jutalmazására az ösztöndíjprogram kidolgozás alatt áll, szintén folyamatban van a családegyesítési program.
2016-ban a közmunka program keretében szeretnénk folytatni a járdaépítést az
Arany János utcában és a Szentmártonkátai úton, valamint parkoló kialakítását
tervezzük az egészségház mögötti részen.A fejlesztések között szerepel a könyvtár felújítása, átköltöztetése a Szabadság utcába. Az egészségház felújítása február 22-én megkezdődik, ideiglenesen a rendelések a tábor épületében folynak.
A munkálatok idejére a lakosság türelmét és megértését kérjük.
Az óvodánál udvarrendezésre kerül sor, valamint a nyílászárók cseréjét szeretnék
megvalósítani. Szóba került a temető fenntartásának önkormányzati tulajdonba
vétele, a jelenlegi fenntartó térítés nélkül végzi a feladatot. A csatornázással kapcsolatban elmondja, a garanciális javítások kezdődnek. A házi bekötéseknél az
élőre kötések száma 944 db, 341 élőre kötendő van még hátra. Ez a szám abból
adódik, hogy van aki nem kérte, vagy később kérte, illetve nyomott, és elhagyott
ingatlan. A hátralévő bekötések márciustól sorra kerülnek. Elmondható, hogy a
20 településből nincs még egy település ahol ilyen magas arányban történtek meg
a bekötések. A díjfizetéssel kapcsolatban elmondja, még nincs szolgáltatási szerződés, az üzemeltető a TRV Zrt., aki 2015. január 1-től a kijelölt vízszolgáltató
is. A továbbiakban a szemétszállítással kapcsolatban elmondja, a hulladékgyűjtő
sziget megszüntetésre került, üveggyűjtő konténer van elhelyezve minden hónap
első hetében a Malomnál. A háztól történő szelektív hulladékszállítás működik,
minden hónap 3. keddjén van a begyűjtés, cserezsákot biztosítanak. A Gerje-Forrás Kft.-nél vezetői váltás történt, matrica rendszer bevezetését tervezik a rendszeresen fizetők részére. Tervezik arányos fizetési rendszer kialakítását, ez azoknak kíván segítséget nyújtani, akik nem teszik ki heti gyakorisággal a hulladékot.
A továbbiakban a 2016. évi kulturális programokat ismerteti, melyekről a település honlapján, facebook oldalán és a helyi újság lapjairól is értesülhet a lakosság. A tavalyi évben a tervezettek szerint negyedévente beszámoltak a lakosságnak, de nem volt csak néhány érdeklődő.
Ennyiben szerette volna ismertetni a 2016. évi költségvetési tervezetet.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az
alábbi határozatot hozta:
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26/2016.(II.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési tervezetet
elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA
Tárgy: Egyebek, hozzászólások.
Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, a kóbor kutyák befogására,
elszállítására a tavalyi évben 173 eFt-ot költöttünk. Szeretnénk ezt a költséget
csökkentetni úgy, hogy befogjuk és elszállítjuk a gazdátlan ebeket, megspórolva a kiszállási költséget, amely igen magas.
A településen még mindig problémát okoznak az elhanyagolt ingatlanok, a megoldást keressük.
Szeretnék kérni a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjének betartását.
Terveztük egy helyi szakrendszer összeállítását, de egy fő jelentkező volt.
Halasi Anita polgármester a továbbiakban kéri a lakosság hozzászólását.
Galambosi Zoltán a vízdíj elmaradásokkal kapcsolatban elmondja, már az előző testületi ülésen
felvetette a problémát, de itt is szeretné elmondani. Tudjuk, hogy a Kft.-nél bűncselekmény
történt, állítólag feljelentést tettek, az elkövető ismert. Nem tudjuk mi történt, nem kapott választ,
miért kell kétszer kifizetni a vízdíjat.
Dr. Pap Anikó jegyző válaszában elmondja, a Kft.-t a Képviselő-testület végelszámolás alá
helyezte, a végelszámoló személye, feladata a jogszabály szerint, hogy a kintlévőségeket
felderítse, behajtsa. Hátralékok vannak ez tény, a vízdíj tartozások nem évülnek el, ha megszűnik
a cég, az elévülési idő öt év. Korábban egyszer a testület úgy döntött, hogy nem szünteti meg a
céget, a végelszámolást befejezte. Az új testület ismét végelszámolás alá helyezte a céget, a
kintlévőségeket be kell hajtani. A hátralékos listát leszűrték a programból, a hátralékosok
értesítése megtörtént. Tartozások már korábban is megvoltak, az önkormányzat részéről 2014ben kerültek kiküldésre felszólítások, mivel a Kft. behajtásra átadta a hátralékokat. A
végelszámolás során megkísérli behajtani a kintlévőségeket, ezután egy követeléskezelő cégnek
kerülnek átadásra, ahol már a tartozás mellé különböző díjakat is meg kell fizetni. 2009-ben
bűncselekmény történt a cégnél, feljelentést tettek, a felelős ismert, jogerős bírósági ítélet
keletkezett. A kártérítést megítélték, amely befizetésre nem került. Végrehajtási eljárást
indítottak, ez folyamatban van. A bűncselekmény elkövetőjét személyiségi jogai miatt nem lehet
megnevezni. Kistelepülésen élünk, tudják kiről van szó, de nem nevezheti meg. Galambosi
Zoltán tájékoztatta, hogy amennyiben közérdekű adatot szeretne kérni, azt tegye meg írásban és
válaszolni fog. A vízdíj befizetésekről a bizonylatokat öt évig meg kell őrizni, így tudja igazolni
a befizetés tényét.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a
közmeghallgatást 15.45 órakor bezárta.
Kmf.
dr. Pap Anikó
jegyző

Halasi Anita
polgármester
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