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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült:  Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 12-én,  
                18 órakor tartott közmeghallgatáson.              
 
Közmeghallgatás helye: Tornacsarnok. 
 
Jelen vannak: Kun Szilárd polgármester, 
                         Hegedűs György alpolgármester, 
                         Béres Magdolna,  
                         Béres Mária, 
                         Bugyi Sándor és                          
                         Dávid Kornélia Anikó képviselők, 
                         Soltiné dr. Pap Anikó jegyző, 
                         a község lakosságából 75 fő.  
 
Igazoltan van távol: Tóth Gábor képviselő. 
 
Kun Szilárd  polgármester köszönti a község lakosságából megjelenteket, dr. Samu János 
nyugalomazott polgármestert, Soltiné dr. Pap Anikó jegyzőt és a Képviselő-testület tagjait. 
Ezután bemutatja a megjelenteknek a Képviselő-testület tagjait. A polgármester elmondja, a 
közmeghallgatás testületi ülésként működik. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő 
képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
javasolja elfogadni Hegedűs György és Béres Magdolna képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          28/2011.(II.12.)sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs 
                                                          György és Béres Magdolna képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester a továbbiakban ismerteti a napirendi pontokat: 
 
1./  2010. évi beszámoló 
2./  2011. évi költségvetési tervezet ismertetése 
3./  Egyebek 
4./  Hozzászólások 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal,  ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                              29/2011.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a közmeghallgatás napirendi 
                                                              pontjait elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt átadja a szót dr. Samu 
Jánosnak, Tápióság nyugalmazott polgármesterének. 
 
Dr. Samu János nyugalmazott polgármester elmondja, úgy gondolta meg kell szólalnia a 
közmeghallgatáson azok nevében, akik a 20 év alatt az önkormányzati munkáját segítették, 
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kritizálták. Igen komoly fejlesztésen ment át településünk ezen évek alatt. Tisztelettel 
megköszöni, hogy ötször választották polgármesterré. Megköszöni a hivatali dolgozók, 
intézményvezetők, dolgozók munkáját. A civil szervezeteknek is köszönetet mond az 
együttműködésérét, melyeket 1990. után létrehoztak, gondol itt a sportkörre, nyugdíjas klubra, 
baráti körre. Ezek a szervezetek igyekeztek gondot fordítani a hagyományok megőrzésére, a 
fiatalok szórakoztatására, a falu gondjainak megoldására. Jó szívvel gondol vissza az elmúlt 
húsz esztendőre, köszöni a támogatást és a kritikát is. Büszkék vagyunk arra, a településünk 
lakossága is, hogy nem adósodtunk el, pénzünk mindig volt, a pénzügyi köveletményeknek 
megfeleltünk. 36 millió Ft számlaegyenleggel adtuk át a kasszát az új vezetőségnek. Kéri az 
újak is bölcsen gondolkozzanak, hitelbe ne menjenek bele, minden esetben a település 
lakossága, a falu gondja legyen az első. További segítségét felajánlja, szívesen konzultál, adja 
véleményét, amennyiben igényt tartanak erre. Mégegyszer köszöni a húsz év munkáját, a 
közös eredményt. 
 
Kun Szilárd  polgármester megköszöni a Képviselő-testület nevében dr. Samu János 
polgármester Úrnak  ezt a húsz éves munkát, jó egészséget, békés, boldog nyugdíjas éveket 
kívánunk. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2010. évi beszámoló. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester a település szociális helyzetét ismerteti a jelen- 
                        lévőkkel. Elmondja, az elmúlt év során átmeneti segélyben 97 fő részesült, 
                        kamatmentes kölcsönt 20 főnek nyújtottunk. Térítési díj törlést 8 fő részére 
                        állapított meg a Szociális Bizottság, temetési segélyre 4 fő volt jogosult. 
                        Közlekedési támogatást 29 fő igényelt, a gyermekvédelmi támogatásban 
                        124 fő részsesült. Ápolási díjat az év során 45 főnek folyósítottunk, ebből 
                        méltányossági ápolási díjat 30 fő kapott. 213 fő kapott 2010. során köz- 
                        gyógyellátási igazolványt, méltányosságból 154 fő, normatív alapon 9 fő, 
                        a többi kérelmezőnek alanyi jogon járt ez az ellátás. Az aktív korúak ellá- 
                        tására december 31-én 25 fő volt jogosult, ebből szociális segélyezett 7 fő, 
                        a többi rendelkezési állási támogatásban részesült. 
                        A lakosság száma 2010. december 31-én 2775 fő, a születések száma 19, 
                        a halálesetek száma 33, a házasságkötések száma 6 volt az elmúlt év során. 
                        A továbbiakban az Önkormányzat 2010. évi költségvetését ismerteti. 
                        Bevételünk 571.658 eFt, ez a társulás miatt Tápiószentmártonnal közös, Tá- 
                        pióság költségvetésének teljesítése 340.780 eFt. Bevételeink az alaptevékeny- 
                        ség bevételéből, az intézmények sajátos bevételéből, helyi bevételekből te- 
                        vődtek össze. Bevételként számolhattunk az SZJA helyben maradó részével 
                        és a kiegészítéssel, a normatív támogatásokkal, az OEP támogatásával. 
                        A kiadásokkal kapcsolatban ismerteti, a költségvetés összes kiadása 532.145 
                        eFt, ebből Tápióság költségvetésének teljesítése 317.956 eFt. 2010. évben  
                        pályázat útján sor került az iskolánál a nyílászárók cseréjére. Felújításra került 
                        a Polgármesteri Hivatal irattár épülete. Kiadásaink a személyi juttatásokból és 
                        ezek járulékaiból, készletbeszerzésből, szolgáltatási kiadásokból, különféle 
                        dologi kiadásokból, támogatásokból, segélyezésekből tevődtek össze. 
                        Az elmúlt év során pályázat útján 150 eFt-ot nyertünk a megyei keretből, 
                        sikeres volt az ővoda teljesítmény motivációs pályázata.  
                        Részt vettünk a Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázatában, biztosítva ezáltal  
                        a rászoruló gyermekek hétvégi és nyári étkeztetését, valamint az EU élelmi- 
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                        szersegély pályázaton is több tonna élelmiszerrel tudtuk segíteni a község 
                        lakosságát. Sikeres volt a Nyugdíjas Klub fellépő ruhák beszerzésére benyújtott 
                        pályázata is. A Tornacsarnoknál új technikai eszközök beszerzésére került sor, 
                        mintegy 1.300 eFt összegben. A választások után megoldották az óvoda, a 
                        tornacsarnok és az iskola vízelvezetését. A busz útvonalán az utak kátyúzása 
                        megtörtént. Jelentős ÉMÁSZ hálózat felújításra került sor a településen, emiatt 
                        többször volt áramszünet, köszöni a lakosság megértését. A téli hóaltakarítási 
                        munkákra beszereztünk egy traktort, hótoló, sózó és egy kézi hóeke vásárlásá- 
                        ra is sor került. A Leader támogatásával megjelent Tápióságról egy ismertető  
                        füzet 2000 példányban, ezt a lakosság felé eljuttattuk, a vendégeknek promó- 
                        ciós anyagként szolgál. 
                        A Polgármesteri Hivatalnál két köztisztviselő nyugdíjba vonult, Lesti Károlyné 
                        és Kun Lászlóné, az új dolgozók Szigeti Viktor és Völgyiné Berényi Anita. 
                        Ennyiben szeretett volna a 2010. évről tájékoztatást adni a lakosságnak, a  
                        beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                 30/2011.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                 A Képviselő-testület a 2010. évről szóló beszámolót 
                                                                 elfogadta. 
                                                                 Határidő: azonnal. 
                                                                 Felelős:   polgármester. 
                    
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2011. évi költségvetési tervezet ismertetése. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a 2011. évi bevételeink és kiadásaink  
                        fő összege a tervezet szerint 500.671 eFt, Tápiószentmártonnal közösen.  
                        Tápióság költségvetése 279.696 eFt. Bevételi oldalon az iparűzési adónál 
                        az előző évhez képest 2.400 eFt-tal kevesebbet terveztünk, a gépjárműadó- 
                        nál viszont 1.500 eFt-tal többet. Az óvodánál, iskolánál kevesebb támoga- 
                        tást kapunk mint tavaly. Az Önkormányzat kiegészíti a kapott normatívát 
                        és biztosítjuk az arra jogosultak ingyenes tankönyvellátását. A gyermeklét- 
                        szám csökkenése miatt az iskolánál 1 fő pedagógus leépítésével kell számolni. 
                        A kiadásokkal kapcsolatban elmondja, a Polgármesteri Hivatal akadálymen- 
                        tesítésére pályázatot nyújtunk be. A fogorvosi állásra hónapok óta ki van írva 
                        a pályázat, nincs jelentkező. A költségvetési tervezet szerint 4.650 eFt céltarta- 
                        lékkal számolunk, a pályázataink saját erőt képező részére 6.500 eFt-ot ter- 
                        vezünk. Elbírálás alatt van a Leader támogatásra benyújtott tábor felújítása és 
                        a játszótér építésére, fasor felújítására, buszmegállók kiépítésére benyújtott 
                        pályázatunk. Pályázatot nyújtunk be a Malomnál egy gyalogátkelőhely kiépí- 
                        tésére. Pályázunk továbbá a falunapi rendezvényre, a pogrányi testvértele- 
                        pülés után új kapcsolatot kezdeményeztünk Erdély felé, Komandó településsel. 
                        Sikeres pályázat esetén mindkét településről érkezőkkel közösen kerülne meg- 
                        rendezésre a falunapi programunk. 
                        Az új Széchenyi Terv keretein belül is szeretnénk pályázni, nagyon fontos 
                        lenne a gáz kiváltása geotermikus energiára. Fontos feladat lenne a tornacsar- 
                        nok felújítása, az óvoda felújítása, bővítése, vagy egy új építése. Szeretnénk 
                        tájházat kialakítani, illetve az egészségház udvarán parkolót kiépíteni. 
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                        Terveink között szerepel az úgynevezett káposztás kertek rendezése. Nagyon 
                        sok műveletlen terület van, aki nem tart rá igényt felajánlaná az önkormány- 
                        zatnak és parkosíthatnánk a területet. A közbiztonsággal kapcsolatban elmond- 
                        ja, a polgárőrség újjászervezése jelenleg zajlik, kérik ebben a lakosság részvé- 
                        telét. Tájékoztatásul elmondja, a vértesi erőmű képviselője felkeresett bennün- 
                        ket, lignit szenet szeretnének forgalmazni, ehhez kértek területet. A tüzelő- 
                        anyaggal kedvező áron ellátnák a Tápió-vidéket. 
                        2011. az EU-ban az önkéntesség éve, Tápióságon is szeretnénk társadalmi  
                        munkákat szervezni, ebben a Képviselő-testület élen fog járni, kéri a lakosság 
                        is vegyen részt a település szebbé tételében. 
                        Kéri a 2011. évi költségvetési tervezet elfogadását. 
 
A Képvisleő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           30/2011.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési tervezetet 
                                                           elfogadja, megfelelőnek tartja rendeletalkotásra. 
 
                                                           Határidő: azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester. 
                      
 
3. EGYEBEK 
  
1./ Kun Szilárd polgármester ismerteti a lakossággal, hogy a Polgármesteri Hivatalban 
bevezetésre kerül az ügyfél elégedettség mérés. Az ügyfelek véleményt mondhatnak a hivatali 
munkáról egy kérdőív kitöltésével. 
 
2./ Kun Szilárd polgármester a szennyvízberuházás jelenlegi állásával kapcsolatban  
elmondja, a pályázati anyag három hónapja Brüsszelben van, döntésre várunk. A csúszás oka, 
hogy Tápiószőlős nem vesz részt a térségi csatornázásban, önállóan akarják megvalósítani. 
Ilyen közel 10 év óta nem álltunk, hogy legyen csatornánk. A lakossági befizetésekkel 
kapcsolatban elmondja, jelentős elmaradások vannak. A döntés után a közbeszerzés indul és 
3-4 hónap múlva a tényleges munka is kezdődhet. A tájékoztatások szerint 360 körüli az 
elmaradásos szerződések száma Tápióságon, ez mintegy 6.700 eFt. Kéri a lakosságot az 
elmaradások pótlására és  a rendszeres fizetésre. Az önkormányzatok a lakosság nem fizetése 
esetén nehéz helyezetbe kerülnek, készfizető kezességet vállaltak. 
 
3./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban a kommunális hulladék elszállításával 
kapcsolatban szeretné a lakosságot tájékoztatni. Cegléden megépült a Duna-Tisza közi 
hulladéklerakó, próbaüzem volt, kiválasztották az üzmeltetőt, ez egy kecskeméti cég. A 
díjjavaslatot kiküldték, a hulladékkezelés költsége 2,10 Ft/l, a begyűjtést az ÖKOVÍZ Kft. 
szintén 2,00 Ft/l költségért vállalná, így ez 4,10 Ft/l + ÁFA lenne.  
Jelentős emelés lenne az eddigiekhez képest. A házhoz menő szelektív gyűjétsre lehetőség 
lesz, a zöldhulladékot is lehet gyűjteni április – november között. A hulladékkezelés költségét 
ki kell fizetni, a beszállítás költsége ügyében az önkormányzat tárgyal más beszálítókkal is, 
hogy lejjebb tudjuk vinni az árat. Március 1-ig el kell dönteni, a rendeletet el kell fogadni. A 
lakosság felé egy hírlevelet fognak eljuttatni.  
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Tájékoztatásul elmondja, két gyűjtősziget beszerzésére pályáztunk, egy hulladékudvart is 
igényeltünk, két aprítógéppel és két komposztáló berendezéssel. 
                         
4. HOZZÁSZÓLÁSOK  
 
Nagy Lajos: 
A csatornázással kapcsolatban milyen elmaradásokról van szó, van akinek 1.000 – 2.000 Ft-os 
hátralékot küldtek ki.  
 
Háner Jánosné: 
A csatorna társulásnál az egyenlegközlőt megreklamálta, nem találja megfelelőnek. Nem éves 
kimutatást közölnek, az állami támogatásnak is szerepelnie kellene rajta. Nem tudunk így 
számolni. Rendesen fizet, 13 eFt túlfizetése volt, mégis hátraléknak hozták ki. 
 
Paragh Béláné: 
Mindenkinek feltűnik, hogy fenntartási költség címén havonta 200.- Ft-ot megfizettetnek. A 
Fundamentával kötöttünk szerződés, azt szeretné tudni ki szavazta meg a havi 200.- Ft-ot. 
Nem kértük, hogy működjön az iroda, arról nem is szólva milyen hangnemben beszélnek az 
emberrel, holott a felvetődött problémát nem tudják orvosolni. Úgy gondolja  a 
Fundamentához vagyunk kötelesek fizetni. A Polgármesteri Hivatal lekérheti időközönként 
hogy állnak a fizetések. 
 
Galambosi Zoltán: 
Az egyik képviselő-testületi ülésen elhangzott, a csatorna beindulása után az ivóvíz 
üzemeltetést is átveszik. 
 
Kun Szilárd polgármester a csatornázással kapcsolatban felmerültekről elmondja, a csatorna 
társulat tartja nyilván a befizetéseket, nem látja az egyenlegközlőket. Nem az 1-2000.- Ft-os 
elmaradásokra gondol, hanem a több 10 eFt-os hátralékokra. A csatorna társulatnál lehet 
reklamálni, mint polgármester nem tud hozzászólni. A nem fizetők miatt, a befizetések 
ellenőrzésére állították fel a rendszert. Az állami támogatás a futamidő végén kerül 
beszámításra. A Fundamentával kötött szerződésekre 40 eFt az állami támogatás. A 
Fundamenta nem kötelezhet a fizetésre, a rendszeresen fizetők védelmében alakult a társulás, 
a lakosság figyelmének felhívására. A szerződéseket a lakosság több mint 60 %-a megkötötte, 
így 100 % kötelezett.  A havi 200.- Ft a fenntartás költsége, a csatornázásban részt vevő 20 
településen így van. A felvetődött problémákat továbbítjuk a társulás felé. A jelenlegi állás 
szerint külön üzemel a víz, négy év után dől el, ha megvalósul a csatorna. A közös cég 
üzemeltetése a gazdaságosabb. Uniós kikötés az egységes csatorna és vízmű üzemeltetés. A 
húsz település alakítja és az árakat is ezek határozzák meg. 
 
Dr. Samu János nyugalmazott polgármester elmondja, arról van szó, hogy a teljes beruházás 
költsége 37 milliárd Ft, ennek a saját erő része 6,2 milliárd Ft. Az UNIÓ a támogatáshoz 
garanciát kér. A Fundamenta szerződés nem garancia, saját érdekében a 20 önkormányzat 
létrehozta a csatorna társulatot. A garanciát úgy tudjuk biztosítani, valamelyik pénzintézet ezt 
megjelöli, hogy leteszi, a K&H Bank bevállata. A lakossági begyűjtést figyelemmel tudja 
kísérni, ezért kellett a csatorna társulathoz áttenni ezt a dolgot, feladata lett a 6,2 milliárd Ft 
begyűjtése. A megkötött szerződés szerint 100 hónapon keresztül fizetünk 1.960.- Ft, ot, 
ehhez jön a 30 %-os állami támogatás. Egy folyamatról van szó, a K&H megelőlegezte az 
összeget, ez a garancia a megvalósításra.  
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Arról volt szó és az UNIÓ is elfogadja, hogy az önkormányzatok alapítanak társulást a 
rendszer működtetésére, egy idő után nem lehet megkerülni, hogy a két szolgáltatás ne 
kerüljön egy kézbe. A számlázás alapja a befolyó víz, bizonyos idő után összeolvad az 
üzemeltetés. A tulajdonosok döntésétől függően 100% önkormányzati tulajdonról lesz szó. 
 
Sári István: 
Javasolja, kellene egy fórumot tartani, ahová a társulás vezetőjét meghívnánk, nekik lehetne a 
kérdéseket feltenni. 
 
Gulyás Brigitta: 
A hóeltakarítással kapcsolatban elmondja, volt olyan nap, hogy nem tudott az iskolába 
vizsgára bemenni, az útviszonyok miatt nem ment  a busz. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, hótolólapot vettünk a traktorhoz, beszerzésre került egy 
sózó is, előtte kézzel sóztak. Maczó Sándor szerződésében az szerepelt, hogy 10 cm hónál 
volt hótolás. 3 cm havat egyik településen sem tolnak el. A busz útvonalát sózták, - 10 fok 
alatt nem hat a só rögtön. Történt olyan, hogy később lett elkezdve a sózás. Nagykáta város, 
rosszabb helyzetben voltak. 
 
Gecse József: 
Nem ért egyet, a falu lakossága ezt élte át. Talán a következő tél jobb lesz. El kellett volna 
ismerni, hogy felkészületlenek voltak. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, tíz helyi vállalkozót kerestek meg, hogy adjanak a 
hóeltakarításra ajánlatot, egy vállalkozó adott be, magas volt az összeg, azért döntettek úgy, 
hogy traktort vesznek. A következő szezonban jobban odafigyelnek. 
 
Zollai Máténé: 
Arról szeretne érdeklődni, hol lesz a lignit lerakó, ez kamionforgalommal fog járni. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a vízmű telephely mögött lesz a lerakó, egyszerre 
lehoznak 200 tonnát. A lignittel a lakosság fog jól járni, a faltelepre is van kamionforgalom. A 
vértesi erőmű Tápióságot választotta, bérleti díjat fizetnek, április 30-ig lesz a forgalmazás. A 
következő ciklus augusztustól indul.  
 
A polgármester megállapítja, az ülésen nincs több kérdés, hozzászólás, megköszönte a 
megjelenést és a közmeghallgatást 20.00 órakor bezárta. 
 
                                                                      Kmf. 
 
                   Soltiné dr. Pap Anikó                                                  Kun Szilárd 
                            jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 
                                         Hegedűs György            Béres Magdolna 
                                                       jegyzőkönyv hitelesítők 


