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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 28-án,  
               17.30 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:  Kun Szilárd polgármester,      
                          Hegedűs György alpolgármester,      
                          Béres Magdolna,                                                                                                           
                          Béres Mária, 
                          Bugyi Sándor,                                             

   Dávid Kornélia Anikó és 
   Tóth Gábor képviselők.                                                                                    

                                                                   
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 3 fő érdeklődő volt. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, az 
érdeklődőket, az ülést megnyitja.  Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 
minden képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja 
elfogadni  Dávid Kornélia Anikó és Hegedűs György képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                      35/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Dávid 
                                                      Kornélia Anikó és Hegedűs György képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti, az ülés napirendi pontjait a meghívóhoz képest egy ponttal 
kiegészítjük, Kiss Erika KITT igazgató kérésére 5. napirendi pontként a KITT Pedagógiai 
Program módosítását tárgyaljuk. A napirendi pontok így a következők szerint alakulnak: 
 
N a p i r e n d: 
1./  Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) sz. rendelet módosítása 
2./  Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.15.) sz. rendelet módosítása 
3./  KITT intézményvezetői pályázat kiírása (igazgató) 
4./  KITT tagintézmény-vezetői pályázatok kiírása 
5./  KITT Pedagógiai Program módosítása 
6./  A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásainak díjáról szóló 15/2007.(XII.21.)  
      sz. rendelet módosítása 
7./  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. rendelet 
      módosítása 
8./  A házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
      engedélyezésének szabályairól, szolgáltatási díjairól szóló rendelet elfogadása 
9./  A köztisztviselők 2011. évi teljesítményértékelési célkitűzéseinek képviselő-testület általi 
      meghatározása 
 



 4

10./  A 2011. március 15-i ünnepség programjának elfogadása 
11./  Egyebek 

- Polgármester komandói útjának üzemanyag megtérítése 
- Telekommunikációs szolgáltatások megbeszélése 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                     
                                                    36/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.16.) sz. rendelet 
           módosítása. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti a 2010. évi költségvetési rendelet módosí- 
                        tásait. Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, a napirendi ponttal kapcsolatos 
                        javaslataikról adjon tájékoztatást a testületnek. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság a 2010. évi 
költségvetési rendelet módosításait megtárgyalta, a testületnek elfogadásra javasolják. 
 
Kun Szilárd  polgármester kiegészítésként elmondja, a 2010. évi költségvetés módosítása szerint 
a bevételi és kiadási főösszeg 585.585 eFt.  Megkérdezi, a napirendi ponthoz kapcsolódóan kinek 
van kiegészítése, kérdése, amennyiben nincs, elfogadásra javasolja a módosításokat. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
4/2011.(III.1.) sz. önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 
1/2010.(II.16.) sz. rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                        4/2011.(III.1.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                       Az Önkormányzat  2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. 
                                                       (II.16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
                                                       rendeletet a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(II.15.) sz. rendelet módo- 
           sítása. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a költségvetési rendeletünk elfogadása- 
                         kor felmerült, hogy némi módosításokra lesz szükség, ezek most pontosításra 
                         kerültek és elkészült a rendelet tervezet. Ismerteti a módosításokat, majd meg- 
                         állapítja a rendelet tervezethez nincs hozzászólás, kéri elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
5/2011.(III.1.) sz. önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
3/2011.(II.15.) sz. rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                           5/2011.(III.1.) sz. önkormányzati rendelet. 
                                                           Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  
                                                           3/2011.(II.15.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
                                                           szóló rendeletet a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
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3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: KITT intézményvezetői pályázat kiírása (igazgató) 
          Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Tápiószentmártonnal közös társulás 
                       intézményvezetőjének megbízása 2011. július 31-én lejár. A pályázatot köte- 
                       lező kiírni, a gesztor település Tápióság, tehát az Önkormányzat írja ki a pá- 
                       lyázatot, Tápiószentmárton Önkormányzata hozzájárulásával. A pályázatot a 
                       KSZK-n meg kell jelentetni, valamint az Oktatási Közlönyben is. A pályázatot 
                       2011. június 30-ig le kell zárni, véleményeztetni kell, ezután dönt a testület a 
                       vezető megbízásáról. A pályázati feltételeket jogszabály határozza meg. A Szo- 
                       ciális, Oktatási és Kulturális Bizottság álláspontja, ebben a formában kerüljön 
                       a pályázat kiírásra. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke elmondja, 
a Bizottság egyetért az elkészített pályázati kiírással. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi, az intézményvezetői pályázat kiírásával kapcsolatban 
van-e kérdés, javaslat, amennyiben nincs szavazásra teszi fel az írásos előterjesztés szerint. 
 
A Képviselő-tstület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                   37/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Köz- 
                                                   oktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és 
                                                   Általános Iskolája (KITT) intézményvezetői (igazgatói) állás- 
                                                   helyének betöltésére 2011. augusztus 1-től 5 évig terjedő ha- 
                                                   tározott időre pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal. 
                                                   Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli 
                                                   a pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgálta- 
                                                   tó és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes ol- 
                                                  dalán és az Oktatási Közlönyben történő megjelentetését. 
                                                   
                                                  Határidő: a  képviselő-testület döntését követő 8 napon belül. 
                                                  Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: KITT tagintézmény-vezetői pályázatok elbírálása. 
           Előadó: Kiss Erika  intézményvezető ismerteti, a tagintézményvezetői állásokat meg  
                        kell hirdetni, ugyanazok a szabályok vonatkoznak erre is, mint az intézmény- 
                        vezetői pályázatra. Az írásos előterjesztés szerinti pályázati kiírásban a va- 
                        gyonnyilatkozati kötelezettség és az összeférhetetlenségről szóló nyilatkozat  
                        nem szerepel, ezzel kiegészítené. A vezetői gyakorlat előnyt jelent, ez a pá- 
                        lyázati kiírásba nem fog bekerülni, mivel így kérik az előzetes egyeztetések 
                        szerint.  
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság a pályázati 
kiírással egyetért, a Képviselő-testületnek van-e más javaslata. Amennyiben nincs, az ismertetett 
változásokkal kéri a KITT tagintézmény-vezetői pályázatok kiírását fogadja el a testület. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                38/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
                                                 ír ki 2011. augusztus 1-től 5 évig terjedő határozott időre a 
                                                 Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája 
                                                 és Általános Iskolája (KITT) alábbi tagintézmény-vezetői 
                                                 munkakörök betöltésére: 
                                                 KITT Gézengúz Óvoda Tápióság, 
                                                 KITT Napsugár Óvoda Tápiószentmárton, 
                                                 KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola Tápióság, 
                                                 KITT Kubinyi Ágoston Általános Iskola Tápiószentmárton.                                                                 
                                                 Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli 
                                                 a pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 
                                                 és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán                                 
                                                 és az Oktatási Közlönyben történő megjelentetését. 
     
                                                 Határidő:  a képviselő-testület döntését követő 8 napon belül.                                                                                  
                                                 Felelős:    polgármester, jegyző. 
 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: KITT Pedagógiai Program módosítása. 
           Előadó: Kiss Erika  intézményvezető ismerteti, a gyakorlat során jöttek rá, hogy  
                        néhány módosítás szükséges a Pedagógiai Programban. Szerkezeti módosítás- 
                        ról van szó, melyeket a mellékelt írásos előterjesztés tartalmaz. Kéri a Képvi- 
                        selő-testület a jelzett módosításokat fogadja el. 
 
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, javasolja a KITT 
Pedagógiai Program módosításait elfogadni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                        39/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                        a Közoktatási Intézmény, Tápióság-Tápiószentmárton 
                                                        Óvodája és Általános Iskolája (KITT) Pedagógiai Program 
                                                        módosításait elfogadta. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   Kiss Erika intézményvezető. 
 
Tóth Gábor képviselő, tagintézmény-vezető a napirendi ponthoz kapcsolódva szeretne 
tájékoztatást adni az általános iskolánál végzett mérések eredményéről. Az általános 
kompetencia mérést a 4., 6. és 8. osztályban végezték, melynek alapján az iskola nagyon jó %-ot 
ért el, az országos átlagon felül teljesítettek. A másik mérés a 8. osztályosok központi felvételije. 
A körzeti átlag feletti eredményt értek el, matematikából a tanulók átlaga 25,5 pont, magyarból 
28 pont volt, az átlag mindkét tárgyból 24 pont volt. Pozitív eredményt jelentenek a méréseken 
elértek. 
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Kun Szilárd  polgármester megköszöni a tájékoztatást, gratulálunk az elért eredményekhez. 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásainak díjáról szóló 15/2007. 
           (XII.21.) sz. rendelet módosítása. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a rendelet módosítását össze kell kap- 
                        csolnunk három árajánlattal, melyeket kértünk. Az ÖKOVÍZ Kft. díjjavaslatát 
                        nem fogadtuk el, bekértünk még a KÁTA Kft-től és a Gerje-Forrás Kft-től is 
                        ajánlatot a kommunális hulladék begyűjtésére és elszállítására. 
                        Az ÖKOVÍZ Kft. ajánlata a hulladék begyűjtésére 2,00 Ft/l, a beszállításra 2,10 
                        Ft/l, összesen: 4,10 Ft/l + ÁFA. A KÁTA Kft. ugyancsak 4,10 Ft/l + ÁFA aján- 
                        latot adott. A Gerje-Forrás Kft.1,50 Ft/l + 2,10 Ft/l, összesen 3,60 Ft/l + ÁFA 
                        összegű ajánlatot tett a kommunális szilárd hulladékkezelés és szállítás díjára. 
                        Tehát a legkedvezőbb ajántatot a Gerje-Forrás Kft. adta, az ülésen jelen van a 
                        cég ügyvezetője, Csapó Attila, kéri vázolja fel tevékenységüket. 
 
Csapó Attila a Gerje-Forrás Kft. ügyvezetője köszönti a Képviselő-testületet. Elmondja, egy 
pilisi cégről van szó, ahol 2002. januárjától dolgozik, 2006. január óta mint ügyvezető. A céget a 
pilisi önkormányzat alapította 1999-ben, a közterületen végzendő feladatok ellátására. A Gerje-
Forrás Kft. közszolgáltatást, hulladék begyűjtést és szállítást, víziközmű szolgáltatást végez. 
Elmondható, hogy veszteség nélkül, nyereséggel üzemeltetnek. Arra törekednek, hogy önköltség 
áron végezzék a feladatot, mint nonprofit cég. Az árajánlatot beadták Tápióságra, jobb árajánlatot 
tettek, ennek oka, hogy keddtől szombatig tart náluk a szolgáltatás, a hétfő kihasználatlan nap. 
Így ezen a napon Tápióságot be tudnák vállalni. Pilisen is 3,60 Ft/l + ÁFA díjon végzik a 
szolgáltatást, mint amilyen ajánlatot tettek. Tisztelettel vennék a szerződés megkötését, mindkét 
település részéről hasznos lenne, a kapacitásukat ki tudnák használni. A felmerült kérdésekre 
szívesen válaszol.  
 
Kun Szilárd  polgármester megköszöni a tájékoztatást. Arról érdeklődik, a cég milyen 
eszközparkkal rendelkezik. A továbbiakban elmondja, a településen sok 120 l-es tárolóedény 
van, a szelektív gyűjtés mellett a 80 l-es kuka is elegendő lenne. 
 
Hegedűs György alpolgármester azt szeretné tudni, hogyan kezelik a nem fizetőket. 
 
Csapó Attila ügyvezető ismerteti, 2008-ban pályázat útján új járművet sikerült beszerezni, egy 
20 m3-es Mercédeszt. Ezzel látják el a közszolgáltatást, tartalék járművük is van, a két települést 
el tudják látni. Gond esetén a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft-től bármikor igénybe vehető 
gépjármű. A 120 l-es kukával mit lehet tenni, nem csak itteni probléma. A tárolóedények 
igénylésekor nem kalkuláltak a szelektív gyűjtéssel és a hulladékgazdálkodási díjjal. A 
közszolgáltatókkal összefogtak, szeretnék felmérni hány 80 l-es kukára lenne igény, a 
beszerzésük elindulna. A 120 l-est tovább lehetne értékesíteni, akár külföldre is. Dolgoznak rajta, 
pontos információ még nincs, egységesen szertnének gondolkodni. Úgy is lehet, hogy a lakosok 
beszerzik a kisebb kukát és az ára megtérül az alacsonyabb fizetendő díjból. A márciusi 
számlázás áprilisban történik, fel vannak készülve, számlázási program van. Kérik az 
Önkormányzat segítségét a szerződéskötésekhez, mert az ÖKOVÍZ nem biztos, hogy kiadja az 
adatokat. Általános tapasztalat, hogy a lakosság 10-15 %-a nem köt szerződést, ami nem 
kötelező. Gördülékenyen szeretnék megoldani a dolgot.  A nem fizetőkkel kapcsolatban 
elmondja, a hulladékgazdálkodási terv szabályozza, az adók módjára törénő behajtás kötelező 
lesz a törvény módosításával. A közszolgáltató köteles 90 nap után felszólítást küldeni, a 
második felszólítást tértivevénnyel.  
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Általános tapasztalat, az önkormányzattal közösen meg lehet oldani a hátralékok behajtását. 
                            
Kun Szilárd   polgármester javasolja dönteni arról, hogy az ÖKOVÍZ Kft.-vel a szerződést 
felmondjuk 2011. február 28-al. A Gerje-Forrás Kft. 3,60 Ft/l + ÁFA ajánlatát elfogadjuk a 
szilárd hulladék szállításra és kezelésre, ezekkel az összegekkel módosul a települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatás díja, melyet a rendeletünk tartalmaz. A Gerje-Forrás Kft-t 
megbízzuk 2011. március 1-től terjedő 3 éves időszakra a hulladékkezelési közszolgáltatás 
ellátásával. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                          40/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete     
                                                          a hulladékkezelési közszolgáltatás – kommunális hulla- 
                                                          dékgyűjtés, szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás – elvég- 
                                                          zésére az ÖKOVÍZ Kft.-vel (2700 Cegléd, Pesti út 65.) 
                                                          kötött szerződést 2011. február 28. nappal felmondja,  
                                                          mivel  a díjjavaslatát a Képviselő-testület nem fogadta el. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                         41/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                                         a Gerje-Forrás Kft. (2721 Pilis, Temesvári u. 0251/28.) 
                                                         3,60 Ft/l + ÁFA árajánlatát a szillárd hulladékkezelés és  
                                                         szállítás díjára vonatkozóan elfogadta. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                        42/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                        a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás elvég- 
                                                        zésére 2011. március 1-től  2014. március 1-ig terjedő három  
                                                        éves időszakra megbízza a Gerje-Forrás Kft.-t (2721 Pilis,  
                                                        Temesvári u. 0251/28.). 
    
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgámester. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
6/2011.(III.1.) sz. önkormányzati rendeletét, a települési szilárd hulladékkezelés köz-
szolgáltatásának díjáról szóló 15/2007.(XII.21.) sz. rendelet módosításáról megalkotta.      
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                                                               6/2011.(III.1.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                               A települési szilárd hulladékkezelés közszolgáltatásának           
                                                               díjáról szóló 15/2007.(XII.21.) sz. rendelet módostásá- 
                                                               ról szóló rendeletet a 8 sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. rendelet 
           módostása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a rendelet módostása azért szükséges, 
                        mert hatáskört szeretnénk a polgármesterre átruházni, rendkívüli esetben. Sokan 
                        nem férnek jövedelmük alapján az átmeneti segélybe, rendkívüli esetben, jövedel- 
                        mi helyzettől függetlenül a polgármester kisebb összegű, maximum 5.000.- Ft  
                        készpénzt adhat. A költségvetési rendeletünkben a segélyezésre tervezett összeg- 
                        ből 100 eFt legyen erre a célra elkülönítve. A bizottság támogatja a javaslatot. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a jövedelmi helyzettől függetlenül adnánk ezt a támogatást, 
de megvizsgálnánk indokolt-e, a kérelmező miért került ilyen helyzetbe, megélhetése 
veszélyeztetve van-e. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslat, kéri a rendelet módosítás 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
7/2011.(III.1.) sz. önkormányzati rendeletét, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 11/2010.(XI.25.) sz. rendelet módostásáról megalkotta. 
 
                                                                  7/2011.(III.1.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
                                                                  11/2010.(XI.25.) sz. rendelet módosításáról szóló 
                                                                  rendelet szövegét a 9. sz. melléklet tartalmazza. 
 
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 
           engedélyezésének szabályairól, szolgáltatási díjairól szóló rendelet elfogadása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, központi jogszabály szerint új szabályo- 
                        zás a házasságkötések hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli engedélye- 
                        zése. A bizottsági ülésen megbeszélték a szolgáltatási díjakat, a bizottság állásfog- 
                        lalása a következő: hivatali helyiségen kívüli házasságkötés díja bruttó 15.000.-  
                        Ft, hivatali munkaidő kívüli házasságkötés bruttó 10.000.- Ft. Anyakönyvvezető  
                        díjazása munkaidőn kívül bruttó 8.500.- Ft, technikai közreműködő munkaidőn  
                        kívüli díjazása bruttó 3.000.- Ft/esemény. Gépzene szolgáltatás igénylése bruttó  
                        2.000.- Ft. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi, a Képviselő-testületnek van-e hozzászólása, más 
javaslata a díjakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs hozzászólás és egyetértenek, kéri a rendelet 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel,  tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a 8/2011.(III.1.) sz. önkormányzati rendeletét, a házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, 
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, szolgáltatási díjairól 
megalkotta. 
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                                                       8/2011.(III.1.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                       A házasságkötések hivatali helyiségen kívüli, valamint a 
                                                       hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályai- 
                                                       ról, szolgáltatási díjairól szóló rendeletet a10. sz. melléklet  
                                                       tartalmazza. 
 
 
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A köztisztviselők 2011. évi teljesítményértékelési célkitűzéseinek képviselő-testület általi 
           meghatározása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a köztisztviselők jogállá- 
                        sáról szóló törvény szabályozza, hogy a Képviselő-testületnek teljesítményköve- 
                        telési célokat kell meghatározni és ezt el kell fogadni. A célkitűzéseket az írásos 
                        előterjesztésben felsorolta, van-e kiegészítés ezzel kapcsolatban. A jegyző részére 
                        a polgármester határozza meg az egyéni teljesítmény-követelményét. 
 
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, szavazásra teszi 
fel a köztisztviselők teljesítményértékelési célkitűzéseinek elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
 
43/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők 2011. évi 
teljesítménykövetelményeit az alábbi célok megfogalmazásával határozza meg: 
1./ Célkitűzések: 
Az Önkormányzat (képviselő-testületi) működése és a hivatal tevékenysége során az átfogó 
célkitűzések a következők: 

a) a képviselő-testület tájékoztatása, munkájának segítése, 
b) a bizottságok működéséhez segítségnyújtás, 
c) a polgármester feladatellátásához adminisztratív és szakmai segítség megadása, 
d) a gazdasági program előkészítésében való közreműködés, 
e) a lakosság széles körű tájékoztatása és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés   

elősegítése, 
f) a képviselő-testület rendszeres pénzügyi tájékoztatása, 
g) a feladatellátás hatékony és gazdaságos megszervezése, 
h) a kistérségi pályázati lehetőségekbe történő bekapcsolódás, 
i) pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, a megnyert pályázatok sikeres 

lebonyolítása, elszámolása, 
j) helyi bevételek növelése (adóbehajtás, önkormányzati ingatlanok értékesítésének 

szorgalmazása), 
k) a 2011. évi népszámlálás előkészítése, valamint törvényes lebonyolítása, 
l) jogszabályok módosításából eredő változások gyors és rugalmas kezelése, helyi 

rendeletekből eredő plusz feladatok megoldása, 
m) hivatali ügyintézés korszerűsítése, szolgáltatói jelleg erősítése ezen belül: 

a. szakmai továbbképzéseken való részvétel, 
b. számítógépes ismeretek minél szélesebb körű alkalmazása, 
c. ügyfélközpontú, ügyfélbarát ügyintézés erősítése, 
d. korszerűsödjön a feladatellátás színvonala, beleértve a technikai színvonalat is, 
e. kerüljön előtérbe az elektronikus ügyintézés témaköre, 
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f. könnyen elérthető tájékoztatást kapjanak az ügyfelek. 
 
2.)  A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők 2011. évre egyéni  
      teljesítmény-követelmények meghatározásáról gondoskodjon. 
 
3.)  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző 2011. évi egyéni teljesítmény- 
      követelményét határozza meg. 
 
Határidő: folyamatos. 
Felelős:    jegyző tekintetében: Kun Szilárd polgármester, 
                köztisztviselők tekintetében: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző. 
 
10. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A 2011. március 15-i ünnepség programjának elfogadása. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, az ünnepi program szervezését Tóthné 
                        Ónódy Nóra felvállalta, a műsor összeállítását elküldte. Az ünnepség március 
                        15-én, 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik. 11 órától kerül sor a Tornacsar- 
                        nokban az ünnepi műsorra. Fellépnek az óvodások, iskolások, Nyugdíjas Klub 
                        tagjai. Az ünnepi beszéd megtartására a bizottság az alpolgármestert javasolja. 
                        A műsor után kerül sor a koszorúzásra a kopjafánál. A szervezők a plakátot 
                        elkészítik, a Duna TV-vel is felvettük a kapcsolatot. Amennyiben egyetértenek, 
                        kéri a testület a március 15-i ünnepség programját fogadja el. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                              44/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a március 15-i ünnepség programját                                                                
                                                              elfogadta. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   polgármester. 
 
11. EGYEBEK 
 
   1./  Bugyi Sándor képviselő,  a Pénzügyi Bizottság elnöke javasolja, a polgármester komandói 
         útját hivatalos útnak könyveljük el és az üzemanyag költségét térítsük meg. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, költségtérítése van havonta, a komandói út 1492 plusz km-t 
jelentett, kivételes esetről van szó. Kéri a testület támogatását, biztosítsa az éves rendezvényekre 
tervezett összegből az út költségének megtérítését. A gyerekek csereüdültetésére a komandói 
ifjúsági tábor felújításra szorul, ebben felajánlotta segítségünket. Csere felajánlásként egy 
faragott székelykaput kapnánk.  
A polgármester személyes érintettséget jelent és a szavazásban nem kíván részt venni. 
 
Hegedűs György alpolgárnester szavazásra teszi fel a polgármester komandói útja üzemanyag 
költségének megtérítését a 2011. évi rendezvények terhére. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással, 1 fő nem 
szavazott, kézfelemeléssel az alábbi határozotat hozta: 
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                                                               45/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat:         
                                                               A Képviselő-testület a polgármester komandói útjának 
                                                               üzemanyag költségét a 2011. évi rendezvényekre terve- 
                                                               zett összegből megtéríti. 
 
                                                               Határidő: azonnal. 
                                                               Felelős:   jegyző. 
 
   2./  Kun Szilárd  polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a sülysápi polgármester, Horinka 
         László megkereste, kedvezőbb telekommunkációs szolgáltatás ajánlásával. A szerződéseket 
         átnézte, lát benne megtakarítást. Amennyiben felkérjük, hogy ezt kidolgozza az Önkor- 
         mányzatra és intézményeire, a megtakarítás egy havi díját kérné megbízási díjként. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                              46/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
                                                              kedvezőbb telekommunikációs szolgáltatás ügyében fel- 
                                                              vegye a kapcsolatot az Ecosys-team Kft.-vel, az Önkor- 
                                                              mányzatra és intézményeire a lehetőségeket dolgozza ki. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   polgármester. 
 
  3./  Kun Szilárd polgármester Szőke Károlyné, a Happy Dance SE elnöke beadványát ismerteti  
        a testülettel. 2011. május 14-én szeretnének táncversenyt rendezni a Tornacsarnokban, eh- 
        hez kérik a helyiség igénybevételének biztosítását. A bérleti díjakról szóló határozatban a  
        bálok vannak leszabályozva, úgy gondolja a rezsit fizessék meg. 
 
Soliné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, korábban fizettek 10 eFt-ot, kérelemre a testület 
elengedte. El kellene dönteni, hogy egyéb rendezvény esetében mi a teendő. A rezsiköltséget 
saját intézményeinkkel is megfizettetjük. 
 
Kun Szilárd polgármester javasolja arról dönteni, hogy a 2011. május 14-i táncverseny 
megrendezéséhez a Tornacsarnokot biztosítjuk. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                              47/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képvislő-testület a Happy Dance SE által 2011. május  
                                                              14-én megrendezésre kerülő táncversenyre a Tornacsar- 
                                                              nokot biztosítja. 
 
                                                              Határidő: azonnal. 
                                                              Felelős:   polgármester. 
 
   4./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban a Szent Benedek Gyermekalapítvány támogatási 
         kérelmét ismerteti, amely a téli fűtés átvészelésére kéri a segítséget. Úgy gondolja ez márci- 
         usban nem aktuális, nem javasolja a támogatást. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                              48/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                              A Képviselő-testület a Szent Benedek Gyermekala- 
                                                              pítvány kérelmét nem támogatja. 
 
                                                              Határidő:  azonnal. 
                                                              Felelős:    polgármester. 
 
   5./  Kun Szilárd  polgármester tájékoztat arról, hogy a mai napon érkezett a Segítünk Alapít- 
         vány támogatási kérelme, a nagykátai szakorvosi rendelőintézet korszerűsítésére kérnek 
         támogatást. Javasolja, most ne döntsünk az ügyben, a következő ülésre tájékozódunk. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                            49/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület a Segítünk Alapítvány támogatási 
                                                            ügyében a döntést a következő ülésére elhalassza. 
 
                                                            Határidő: következő testületi ülés. 
                                                            Felelős:    polgármester. 
 
   6./  Kun Szilárd  polgármester Szajcz Tibor beadványát ismerteti, aki a Papp K. u. 56. sz. ön- 
         kormányzati ingatlant bérli. Kéri, hogy a testület az általa élelmiszerüzletként működő he- 
         lyiség fűtési díja alól adjon fizetési mentességet, mivel a fűtőrendszer 2010. szeptember 1.  
         óta használaton kívül van. Javasolja, ebben a kérelemben ne döntsünk, meg kell nézni a 
         helyszínt és a bérleti szerződést is. A Pénzügyi Bizottság elnökével megnézik és a követ-  
         kező ülésen tájékoztatják a testületet. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                            50/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület Szajcz Tibor kérelmének ügyében, 
                                                            mely az általa bérelt Papp K. u. 56. sz. alatti ingatlan 
                                                            fűtési díjának elengedésére irányul,  a döntést a következő 
                                                            ülésre halassza.  
                                                            A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Pénzügyi 
                                                            Bizottság elnökét, hogy a helyszínen tegyenek bejárást és 
                                                            ennek eredményéről tájékoztassák a testületet. 
 
                                                            Határidő: következő testületi ülés. 
                                                            Felelős:    polgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke. 
 
   7./  Kun Szilárd polgármester tájékoztatja a testületet, hogy pályázatíróval a pályázati rang- 
         sort összeállították, melyet a gazdasági programba beterveznénk. Kéri ehhez a bizottságok, 
         képviselők segítségét. Ismerteti a tevezetet fontossági sorrendben: iskola fűtéskorszerűsí- 
         tése, sportcsarnok felújítása, óvoda fűtéskorszerűsítése, nyílászárók cseréje, külső szigete- 
         lés, óvoda bővítése vagy új építése, sportöltöző felújítása, turisztika fejlesztése, Törökhíd  
         felújítása, tájház létrehozása, belterületi kerékpárút kiépítéséhez csatlakozás, sportcentrum 
         létrehozása, tanmedence kialakítása, faházas táborhely kialakítása, helyi piac létrehozása. 
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        Az iskola fűtéskorszerűsítése ügyében elmondja, a pályázat beadási határidejét meghosz- 
        szabították, felvette a kapcsolatot a gépésszel, a felmérés már megtörtént. A tornacsarnok 
        felújítása ügyében az előző pályázatíróval felvette a kapcsolatot. 
       A továbbiakban a polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a Leaderhez beadott pályá- 
       zatunk sikeres volt, 2 játszótér kialakítására, fasor és lépcső felújítására, buszmegállók ki- 
       alakítására 20.686 eFt támogatást nyertünk. A múlt héten döntött ebben a helyi akciócso- 
       port, öt települést javasoltak támogatásra, a lecsökkentett keretbe nem fértek bele a pályá- 
       zatok. Pánddal egyforma pontszámunk volt, az döntött, hogy egy nappal előbb adtuk be. 
       A pályázatot az előző testület és polgármester indította, melyet ezúttal szeretnénk megkö- 
       szönni. 
 
   8./  Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, a Tápió-vidéken egy klaszter alakul, 
         melyhez önkormányzatok, civil szervezetek, cégek csatlakozhatnak. A csatlakozás regiszt- 
         rációs díj 80.000.-Ft, az éves tagdíj 120.000.- Ft. Javasolja a csatlakozást, ha tagok va- 
         gyunk, mint tulajdonos is részesülhetünk a javakból. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                             51/2011.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete   
                                                             szándékát fejezi ki a Tápió-vidéki Bioenergetikai-Környe- 
                                                             zetvédelmi Klaszterhez való csatlakozásról. 
                                                             A Képviselő-testület a csatlakozás 80.000.- Ft-os regiszt- 
                                                             rációs díját és a 120.000.- Ft-os éves tagdíjat az Önkor- 
                                                             mányzat költségvetésének gazdasági tartaléka terhére biz- 
                                                             tosítja. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:    polgármester. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést 
21 órakor bezárta. 
 
                                                                    Kmf. 
 
 
 
                       Soltiné dr. Pap Anikó                                                  Kun Szilárd 
                                 jegyző                                                               polgármester 
 
 
 
 
                                 Dávid Kornélia Anikó                   Hegedűs György 
                                                      jegyzőkönyv hitelesítők 
                                                             
                             
                                                                                                                            
                                                                                                 


