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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-án,  
               17 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:  Kun Szilárd polgármester,                                                                
                          Hegedűs György alpolgármester, 
                          Béres Magdolna,      
                          Béres Mária,                                                    

  Bugyi Sándor és                                                                                     
  Tóth Gábor képviselők.   
 

Igazoltan van távol: Dávid Kornélia Anikó képviselő. 
                                                                   
Meghívott vendégként jelen vannak:  Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 5 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 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
javasolja elfogadni Tóth Gábor és Béres Magdolna képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      12/2011.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Tóth 
                                                      Gábor és Béres Magdolna képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester a napirendi pontok elfogadása előtt ismerteti, a meghívó szerinti 5. 
és 6. napirendi pontot nem tárgyalnánk. A hulladékszállítással kapcsolatban tárgyalást 
folytatunk Nagykátával holnap, január 31-én tudunk ebben dönteni. A polgármester ismerteti 
az ülés napirendi pontjait. 
 
N a p i r e n d: 
1./  Az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségvetés tervezete 
2./  Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
3./  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. rendelet  
      módosítása 
4./  A Dr. Papp Károly Általános Iskola heti óraszámának meghatározása (II. félév) és az 
      ingyenes tankönyvellátás finanszírozása 
5./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:                                                     
                                                    13/2011.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségvetés tervezete. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a 2011. évi költségvetési tervezetet a 
                        Pénzügyi Bizottság részletesen megtárgyalta, kéri a Bizottság elnökét ismer- 
                        tesse álláspontjukat. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, együttes ülést tartottak a 
Szociális Bizottsággal, alaposan átnézték a költségvetés tervezetet. Célunk, a bevételi és 
kiadási oldal egyensúlyban legyen. A tervezet szerint a hiány 8.941 eFt, ezt nullára kellene 
realizálni. A Pénzügyi Bizottság álláspontja, a tervezetet további egyeztetésre javasolja a 
testületnek.  
 
Kun Szilárd polgármester megköszöni a tájékoztatást. A költségvetési tervezet átdolgozása 
folyamán a hiány 8.941 eFt. A bevételi oldalon nem tudtuk tervezni az intézményi társulás 
bevételét, amely a kistérségen keresztül jut el hozzánk. Ennek összege kb. 9 millió Ft, a két 
település között el kell osztani 40-60 %-os arányban, 3,6 millió Ft bevételt jelent 
településünknek. Ezzel a hiányunk 5.300 eFt-ra csökken. Átdolgozzuk a bevételi, kiadási 
oldalt, tartalékot is tervezünk, céltartalék kötelező. A céltartalékból kívánjuk a folyamatban 
lévő pályázataink önerő részét biztosítani. A tervezetet áttárgyaljuk, a Pénzügyi Bizottság 
összeül. Javasolja a költségvetési tervezet elfogadását, az a közmeghallgatás elé terjeszthető. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        14/2011.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                        az Önkormányzat és Intézményei 2011. évi költségvetés 
                                                        tervezetét elfogadta, továbbdolgozásra alkalmasnak tartja, 
                                                        a közmeghallgatás elé terjeszthető. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester.                              
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a közmeghallgatás időpontjának 2011. 
                        február 12. szombat 18 óra lenne megfelelő. A közmeghallgatásra a Torna- 
                        csarnokban kerül sor. Amennyiben az időponttal egyetértenek, kéri a köz- 
                        meghallgatás összehívását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         15/2011.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         a közmeghallgatást 2011. február 12-én, 18 órára össze- 
                                                         hívja. 
 
                                                         Határidő:  azonnal. 
                                                         Felelős:    polgármester. 
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3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátárokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. rendelet 
           módosítása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a rendelet módosítását átbeszélték a 
                        bizottsági ülésen. A szociális rendeletet novemberben felülvizsgáltuk, újat 
                        hoztunk. Január 1-től új szabályok léptek életbe a szociális törvényben, átala- 
                        kult a közfoglalkoztatás rendszere, bérpótló juttatás lett a korábbi rendelke- 
                        zésre állási támogatás helyett. A rendeletünkben ezt a részt át kellett írni. 
                        Az Önkormányzat Képviselő-testülete meghatározhatja rendeletében, hogy  
                        a juttatási formát kérelmező ingatlanának és környezetének rendbetétele ese- 
                        tén kaphatja. Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy ehhez a szabályozás- 
                        hoz van-e egyéb javaslata. Az előző rendelethez képest módusul a temetési 
                        segély is, a jogosultsági feltételeket emeljük meg, a bizottsági ülésen ebben 
                        egyetértettek. A méltányossági közgyógynál is javasolják a jogosultsági 
                        feltételeket módosítani, a tervezet szerint a családban élőknél az egy főre 
                        jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350  
                        %-át  nem haladja meg, akkor jogosult a kérelmező. Egyedül élő esetén ez 
                        370 %. A bizottság javaslata ez 200 % és 300 % legyen. A rendelet tervezet 
                        szerint módosul még a hatályba léptető rendelkezés, a záró és átmeneti rendel- 
                        kezések. A rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2011. február 1-én lép 
                        hatályba. A 2. §-ban foglalt feltételeket a 2011. január 1. után indult ügyekre 
                        is alkalmazni kell. A rendeletet kihirdetésre kerülése után egységes szerkezetbe 
                        foglaljuk. 
 
Kun Szilárd polgármester kiegészítésként elmondja, vita alakult ki, ellentmondás adódott a 
méltányossági közgyógyellátás értelmezésében. A Kormányhivatalnál felvetettük a problémát, 
ahol átbeszélték és azt a tájékoztatást adták, hogy a törvényben előírtakat kell alkalmazni, a 
honlapon megjelent állásfoglalás téves. A méltányossági közgyógyellátásnál a 
gyógyszerköltség mértéke a tervezet szerint az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 10 %-ában van meghatározva, javasolja ez legyen 20 %, tehát az 5.700.- Ft-ot 
haladja meg a havi gyógyszerköltség. A jogosultsági feltétel 200%-ban, egyedül élő esetén 
300 %-ban legyen meghatározva. A módosító javaslatot teszi először szavazásra, az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-a elérése esetén legyen jogosult kérelmező a 
méltányossági közgyógyellátásra. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
                                                       16/2011.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális                                                                   
                                                       ellátásokról szóló rendelet módosításánál a méltányossági 
                                                       közgyógyellátásra való jogosultságnál a gyógyító ellátás 
                                                       költségének mértékét az öregségi nyugdíj mindenkori leg- 
                                                       kisebb összegének 20 %-a elérése esetében határozza meg. 
 
                                                      Határidő: azonnal. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
 
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, van-e kiegészítés, amennyiben nincs, az ismertetett 
módosításokkal, a bizottság támogatásával elfogadásra javasolja a szociális rendelet 
módosítását. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 
kézfelemeléssel, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2010.(XI.25.) sz. 
rendelet módosításáról szóló 1/2011.(I.27.) sz. önkormányzati rendeletét megalkotta. 
 
                                                       1/2011.(I.27.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                       A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
                                                       11/2010.(XI.25.) sz. rendelet módosításáról szóló ren- 
                                                       delet szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.        
 
 
4./ NAPIREND TÁRGYALÁSA                      
Tárgy: A Dr. Papp Károly Általános Iskola heti óraszámának meghatározása (II.félév) és az 
           ingyenes tankönyvellátás finanszírozása. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, az iskola II. félévi tantárgyfelosztása 
                        a helyi tanterv értelmében kisebb módosításokat tartalmaz, ezt a 360 órás 
                        órakeret tartalmazza, technikai módosításról van szó. Az ingyenes tankönyv- 
                        ellátásra 300 eFt-tot biztosítottunk, az állami normatívát kiegészítve. A költ- 
                        ségvetés tárgyalásakor kiderült, hogy az állami normatíva növekedett, 128 eFt 
                        kiegészítést kell biztosítanunk az ingyenes tankönyvellátáshoz.  
                        Amennyiben kérdés, hozzászólás nincs a napirendi ponthoz, támogatásra java- 
                        solja az ingyenes tankönyvellátás kiegészítését. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
                                                          17/2011.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület a Dr. Papp Károly Általános 
                                                          Iskola II. félévi módosított tantárgyfelosztását 
                                                          elfogadta. 
                                                          Az ingyenes tankönyvellátáshoz az Önkormányzat 
                                                          2011. évi  költségvetésében 128 eFt kiegészítést biztosít. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
5. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. együttműködési ajánlatát 
         ismerteti az Öko-Pannon csomagolási hulladékok kezelését koordináló szervezettel. 
         Az együttműködés pénzbe nem kerül, az önkormányzat részéről szándéknyilatkozat 
         szükséges, a begyűjtött szelektív hulladékokra vonatkozik. A maga részéről támogatja 
         a csatlakozást. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      18/2011.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                      szándéknyilatkozatát fejezi ki az ÖKO-Pannon Nonprofit 
                                                      Kft. (1146 Budapest, Hungária Krt. 179-187.) csomagolási 
                                                      eredetű hulladékgyűjtés és hasznosítás hosszú távú meg- 
                                                      oldására.                                                      
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                                                      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szán- 
                                                      déknyilatkozat aláírására. 
 
                                                      Határidő: azonnal. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
 
 
   2./  Kun Szilárd polgármester Plank András Sándor Dózsa Gy. u. 16. szám alatti lakos 
         beadványát ismerteti a testülettel. Kérelmező felsőoktatási intézmény hallgatója, a 
         Bursa Hungarica ösztöndíjra nem nyújtott be pályázatot, mivel az oktatási intézmény- 
         ben félretájékoztatták. Ezáltal bizonyos összegtől elesett, hogy tudná ezt megkapni. 
         Plank András Sándor az ülésen jelen van, a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hoz- 
         zájárul. Kéri amennyiben van, tegye meg szóbeli kiegészítését. 
 
Plank András Sándor kérelmező elmondja, a 2010/2011-es tanév I. félévében passzív 
félévbe került. Az intézmény hallgatói szolgálatán két alkalommal azt mondták, hogy ezáltal a 
pályázat benyújtására nem jogosult. Véletlen folytán derült ki, hogy mégis jogosult lett volna. 
Szociálisan megalapozott a kérése, felelőssége nem állapítható meg. Kéri az Önkormányzat 
által folyósított összegről pozitív elbírálásban részesítsék. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, jogos az észrevétele, hogy félretájékoztatták, a pályázat 
kiírójánál kellett  volna tájékozódni. A pályázat lezárult, a beadási határidő 2010. október 29. 
volt, Plank András Sándor nem adott be pályázatot.  A Bursa ösztöndíjra minden évben 
pályázni kell, amit a Képviselő-testület elbírál. A pályázati határidő lejárt, kérelmét nem 
tudjuk támogatni. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, felvette a kapcsolatot a pályázat kiírójával. A 
pályázat lezárult, határidőn kívüli pályázatokat elutasítanak. Plank András Sándor második 
félévi ösztöndíja függőben van az előző pályázat alapján, ezt visszautalják az 
Önkormányzatnak. Átmeneti segély igénylésével, a hallgatói jogviszony igazolásával 
fordulhat kérelemmel a Szociális Bizottsághoz. Az ösztöndíjpályázatot benyújtók 
támogatásáról a Képviselő-testület dönt, havi 3-6 eFt-tal támogatjuk a pályázókat, ehhez jön 
még a megyei kiegészítés és az intézményi rész. 
 
Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a segélyezés rendeletben le van szabályozva, kérelmére 
átmeneti segélyt tudunk adni. A családban élők jövedelemigazolása mellé kérelmét támassza 
alá a hallgatói jogviszony igazolásával. Ebben a formában tudunk segítséget nyújtani. 
 
   3./  Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, az erdélyi Komandó település,  
         amellyel a testület döntése alapján testvértelepülési kapcsolatot szeretnénk létesíteni, 
         meghívott bennünket a február 5-6-án megrendezésre kerülő hófesztiválra. A képvise- 
         lőkkel egyeztettek, tíz fővel vesznek részt, február 4-7. között. A távlati tervek között 
         szerepel pünkösdkor egy buszos út, amelyen a Nyugdíjas Klub tagjai és a község lakói 
         is részt vennének, útba ejtve a csíksomlyói búcsút. A pályázatot beadtuk a testvértelepü- 
         lési programra, 11 ezer euróra pályázunk. Három napos rendezvényt tervezünk, ha nye- 
         rünk színvonalas rendezvényt tudunk tartani. Ekkor kerülne sor a testvértelepülési szer- 
         ződés aláírására. A pogrányiak is jönnek, ha nem nyerünk a pályázaton szűkebb program  
         lesz. 
 
   4./  Tóth Gábor képviselő szeretné felhívni a figyelmet, hogy a Nyárfáson a lépcső melletti 
         korlát életveszélyes, el van törve. Helyre kell állítani, hogy a balesetet megelőzzük. 
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         A Tápió a hidak mentén tele van műanyag flakonnal, ennek rendbetételét is meg kellene 
         oldani. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a vaskorlátot mindenképpen megcsináljuk, a szemétre 
amint lesz kapacitásunk elkezdjük. A közmunkások a régi focipálya rendbetételét elkezdték, 
komposztálót tervezünk létrehozni. 
 
   5./  Kun Szilárd polgármester a továbbiakban felhívja a figyelmet a Széchenyi Terv pá- 
         lyázati kiírásaira. A tervet össze kell állítani, fontossági sorrend szerint. Az uniós pá- 
         lyázatok 2011-2013. között valósulnak meg, gazdasági programot össze kell állítani. 
         Önerőt tervezni kell a pályázatokhoz, el kell dönteni milyen formában. Intézmények 
         felújítására, bővítésére, fűtéskorszerűsítésre lehetne pályázni. Szentmártonkáta – Úri  
         közötti kerékpárút belterületet érintő részére is lehetőség van pályázatra. 
         Tájékoztatásul elmondja, a szennyvízcsatornázással kapcsolatban még nics döntés, a  
         csúszás abból adódik, hogy Tápiószőlős egyénileg akarja megvalósítani. 
 
Galambosi Zoltán a Jobbi Helyi Szervezetének vezetője arról érdeklődik, a lakosság részéről 
hány  % fizeti a hozzájárulást. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, minden ingatlanra ki kell fizetni a hozzájárulást, vagy rá 
lesz terhelve az ingatlanra. Nem lehet pontosan tudni hány %-os a fizetés és azt, hogy pozitív 
döntés esetén mennyivel fog emelkedni. Sok helyen van elmaradás, ez veszélyezteti az 
önkormányzat működését, készfizető kezességet vállaltunk. 
 
Kun Szilárd  polgármester ismerteti, rendkívüli ülés összehívására kerül sor 2011. január 31-
ére. Fontos döntenünk arról, február 1-től hogyan alakul a hulladékszállítás. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést  18.30 órakor bezárta. 
 
                                                                  Kmf. 
 
 
 
 
         Soltiné dr. Pap Anikó                                                       Kun Szilárd 
                    jegyző                                                                    polgármester 
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