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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 6-án,  
               17.00 órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,    
                           Hegedűs György alpolgármester,                              
                           Béres Mária,    
                           Bugyi Sándor,                     
                           Dávid Kornélia Anikó és 
                           Tóth Gábor képviselők.      
 
Igazoltan van távol: Béres Magdolna képviselő.                                                                                                                                    
 
Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
                                                      
A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, külön is 
köszönti Lajmer György alezredes Urat a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetőjét és Czernák 
András Urat a Tápiószecsői Rendőrőrs parancsnokát, 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  Béres Mária és Bugyi Sándor képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      7/2012.(II.6.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres 
                                                      Mária és Bugyi Sándor képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a napirendi pontok előtt a kapitányságvezető 
bemutatkozására adunk lehetőséget. A meghívóban szereplő 4. napirendi pontot nem 
tárgyaljuk, az óvodabővítéssel kapcsolatos pályázat nincs olyan állapotban, hogy dönthessünk. 
A napirendi pontok az alábbiak szerint alakulnak:  
 
Napirend előtt: Nagykátai Rendőrkapitányság vezetőjének bemutatkozása. 
 
N a p i r e n d: 
1./  2012. évi költségvetési rendelet beterjesztése 
2./  Tápiószentmártoni oktatási intézményeknél alkalmazandó étkezési térítési díjak 
      fenntartó általi megállapítása 
3./  Vízdíjról szóló 13/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
4./  Polgármesteri Hivatal riasztó kiépítésére érkezett ajánlatok megbeszélése 
5./  Testvértelepülési kapcsolatokra benyújtandó pályázati lehetőség megbeszélése 
6./  Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
7./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                          8/2012.(II.6) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester átadja a szót Lajmer György alezredes Úrnak, a Nagykátai 
Redőrkapitányság vezetőjének. 
 
Lajmer György  kapitányságvezető tisztelettel köszönti a testületet. Szakmai pályafutásáról 
elmondja, 22 éve rendőr, a készenléti rendőrségnél kezdte munkáját, majd körzeti 
megbízottként dolgozott. Ezután a kunszentmártoni rendőrkapitányságnál volt nyomozó, majd 
a jászberényi rendőrkapitánysághoz került, itt is nyomozóként dolgozott. 2000-től  a Jászapáti 
Rendőrőrs Bűnügyi Alosztályát vezette, 4 évvel később a Rendőrőrs vezetője lett. 2009. 
január 1-től dolgozott a Jászberényi Kapitányságon, mint a Bűnügyi Osztály vezetője, majd 
kapitányságvezető helyettesként. A Nagykátai Rendőrkapitányság vezetőjének 2012. január 1-
től bízták meg, az előző vezető nyugdíjba vonulása után. Megkérdezték milyen 
változtatásokat kíván eszközölni, ezt még nem tudja. Az elődje jól működő 
rendőrkapitányságot hagyott rá, úgy gondolja, a jó dolgokat meg kell hagyni. Meg kell 
ismernie a kapitányság munkáját, a testületet. Néhány változás már bekövetkezett, legnagyobb 
hangsúlyt a közterületi jelenlét kapja. A biztonságérzet alapja, hogy minél többet lássák a 
rendőrt a településen. Nagyon fontos az együttműködés a társhatóságokkal, ennek egyike az 
önkormányzat. Úgy gondolja, közös egységet fel tudnak építeni, kérné ehhez a polgármester, 
jegyző és a képviselők segítségét. Ha az önkormányzat felé olyan jelzés érkezik, továbbítsák a 
kapitányság, őrsparancsnokság vagy a körzeti megbízott felé. Azokat a problémákat tudják 
kezelni, amiről tudnak. Meggyőződése, a közbiztonságot a rendőrség és az önkormányzat 
közösen tudja alakítani. Czernák Andráshoz, a Tápiószecsői Rendőrőrs őrsparancsnokához is 
teljes bizalommal fordulhatnak, mint ahogy Jeszenszki András körzeti megbízotthoz. A 
továbbiakban elmondja, a jelenlegi időjárási viszontagságok miatt felvették a kapcsolatot az 
önkormányzatokkal, jelezzenek ha megközelítetlen terület van. Listát kértek az egyedül élő 
idős személyekről, megpróbálnak odafigyelni rájuk. Tapasztalat, hogy jobban figyelnek 
egymásra az emberek az időjárás miatt. Jeszenszki András körzeti megbízott a testületi 
üléseken továbbra is részt vesz. Ha kérdés van, szívesen áll rendelkezésre. 
 
Kun Szilárd  polgármester megköszöni a kapitányvezető tájékoztatását. Nagyon fontos az 
információ áramlás, az egymásra odafigyelés, erre a közmeghallgatáson felhívjuk a lakosság 
figyelmét.  
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, az Önkormányzat részéről 
történt egy feljelentés, nincs információ hol tart az ügy, jó lenne utánanézni. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a rendelkezésünkre álló információt elmondtuk, 
szakértőt vontak be az eljárásba, azóta ismételten tanúk meghallgatására került sor. Nem 
hívhatjuk minden héten a kapitányságot, hogy hol tart az ügy. 
 
Lajmer György  kapitányságvezető ismerteti, egy általános bűnügy lenyomozása két év. A 
rendőrség minden kötelezettségének eleget tesz, amiről kell értesítik az önkormányzatot. Nem 
tudja konkrétan milyen ügyről van szó, egyébként sem adhatna folyamatban lévő ügyről 
tájékoztatást. A rendőrségnek az a dolga, hogy kivizsgálja ha érkezik egy feljelentés. 
 
Jeszenszki András körzeti megbízott a település közbiztonsági helyzetével kapcsolatban 
elmondja, a sorozatbetörések után egy tyúklopás történt a Dózsa György utcában. Nem sok 
információ van a betörésekkel kapcsolatban, egy esetben történt felderítés. 
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Kun Szilárd  polgármester mégegyszer megköszöni Lajmer György alezredes Úr 
bemutatkozását, tájékoztatóját, munkájához sok sikert kívánunk. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2012. évi költségvetési rendelet beterjesztése. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a törvényi változások miatt más formá- 
                        ban kell a költségvetést elkészíteni. Az első tervezetet megtárgyaltuk, további 
                        átdolgozást javasolt a testület. Ezt a Pénzügyi Bizottság megvitatta, kéri a 
                        módoításokra tett javaslatukról a Bizottság elnöke adjon tájékoztatást. Előtte 
                        kéri Soltiné dr. Pap Anikó jegyző Asszony tájékoztatását a változásokról. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az új államháztartási törvény miatt külön 
költségvetést kell készíteni az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra a társulásra és a 
nemzetiségi önkormányzatra. A központi költségvetési törvény kihirdetését követő 45 napon 
belül a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a rendelet tervezetet. A Pénzügyi 
Bizottság a költségvetést részletesen megtárgyalta, a módosításokat, változásokat ismertetik. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, a tárgyalást 15 millió Ft 
hiánnyal kezdték, a megszorítások után a hiány 8.350 eFt-ra mérséklődött, ennyi hitelfelvételt 
kell beépíteni a költségvetésünkbe. A gyermeklétszám csökkentése miatt státusz 
megszüntetése szükséges az óvodánál és az iskolánál is. 
 
Lesti Judit pénzügyi előadó ismerteti, a bizottsági ülésen a dologi kiadásokat újabb 20 %-kal 
csökkentették, ebből 4.421 eFt a megtakarítás. A státuszcsökkentés kapcsán 1 millió Ft-ot 
megpályázunk, 2 millió Ft-ot spórolhatunk meg. 
 
Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, az átdolgozott tervezetben személyi 
változások is szerepelnek, az iskolánál 1 főt, az óvodánál 1,5 fő státuszt szüntetünk meg, + 1 
fő dajka státuszt egyenlőre fenntartunk, de a következő tanévtől nem töltjük be. A környező 
településeken is bevezetére került a létszámcsökkentés, anyagi helyzetünk miatt nem tudjuk 
elkerülni, ezeket a lépéseket meg kell tenni. A dologi kiadásokat 20 %-kal csökkentettük, a 
tervezet szerint 8.350 eFt hitel beállítása szükséges. Úgy döntöttünk, hogy ingatlan eladaást ne 
tervezzünk be, a régi labdarúgó pályára befektetőt keresünk. Ezek a lépések azért is kellettek, 
mert a pályázataink önerejét biztosítani kell (játszóterek, buszmegállók, Polgármesteri 
Hivatal). Ötmillió forint be van tervezve a Leader pályázatok önerőjeként, valamint az óvodai 
pályázat tervezési díja is tervezve van. A költségvetés kapcsán van-e kérdés, vélemény? 
 
Hegedűs György alpolgármester arról érdeklődik, ha státuszt szüntetünk meg, meddig nem 
lehet betölteni. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, az óvodánál határozott idejű szerződések vannak, nem 
kötelező hosszabbítani. Sok a bizonytalan helyzet, az állam fogja átvenni az intézményeket, 
nem tudjuk milyen létszámmal. A határozott idejű szerződéseknél nincs határidő meddig nem 
vehetünk fel, ha úgy látjuk visszaállítható a státusz, ezért nem határozatlan idejűt építünk le. 
Pályázat estén öt évig nem lenne státusz.  
 
Tóth Gábor képviselő véleménye, mint tagintézmény-vezető azt nézi, hogy a 
létszámcsökkentés jelent-e veszélyt az ellátás színvonalára. Fenntartói szemmel nézve, Kiss 
Erika igazgatónak kell a munkajogi döntést meghozni, a fenntartónak nem szerencsés 
személyre szóló döntést hozni, nagyon bonyolult munkajogi helyzet. 
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Kun  Szilárd polgármester elmondja, az intézményvezetővel egyeztetett, Ő mondta kinek van 
határozott idejű szerződése. 
 
Juhász Ildikó tagintézmény-vezető szintén kapott tájékoztatást az intézményvezetőtől. A 
létszámleépítéssel meg kell oldani a nevelést, a munkaidőket át kell dolgozni. A 
foglalkozásokon nem két fő, hanem csak egy fő lesz, differenciálás nem lesz. Azt nem tudja, 
ha dajka sem lesz, azt hogyan lehet megoldani. 
 
Kun Szilárd  polgármester ismerteti, szakmailag a társuláson belül nem fog semmi változni, 
Tápiószenmártonban már így működik. Sajnos a gazdasági szempontokat kell nézni, a 
gyerekek létszáma csökken, ezáltal a normatíva kevesebb, rá vagyunk kényszerítve erre a 
döntésre. Nagy dolog, hogy még van ez a társulás. Az intézményektől kérte, hogy legyen 
kidolgozva hogyan tudják megoldani a beosztást. A bizottsági ülésen ismertette hogyan alakul 
a támogatás, ezzel a létszámmal nem tudunk működtetni. 
 
Tóth Gábor képviselő elmondja, felvetődött, hogy a létszámcsökkenés miatt a Szabadság 
utcai iskola épülete mint iskola megszűnne, oda költözne a könyvtár, klubház. Az ebből 
származó megtakarítással számoltak-e a költségvetésben? 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a fenntartó váltás miatt bizonytalan a helyzet, elvi 
döntést lehet hozni. Ha jobb helyzetbe kerülünk ezeket a megszorításokat lehet kompenzálni. 
A létszám kihat több évre. Nem elképzelhetetlen, ha külön válik az iskola, nem lesz társulás, 
az óvodára is kevesebb pénz lesz. Azon vagyunk, hogy óvodai szinten maradjon meg a 
társulás. Döntést kell hozni a következő tanévből az iskolánál 1 fő, az óvodánál 1,5 fő 
létszámcsökkentésre, + 1 fő dajkai státusz megmarad, de nem töltjük be, közfoglalkoztatottal 
tudjuk pótolni. Kéri a testületet a döntés meghozatalára és amennyiben a költségvetéssel 
kapcsolatban nincs több hozzászólás, a tervezet elfogadásáról is döntsenek. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         9/2012.(II.6.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-tesülete 
                                                         a 2012/2013-as tanévtől a KITT Dr. Papp Károly Általá-                                                         
                                                         nos Iskola pedagógus létszámát 1 fővel, a Gézengúz 
                                                         Óvoda pedagógus létszámát 1,5 fővel csökkenti és1 fő 
                                                         dajkai státusz nem kerül betöltésre. 
                                                                                                                   
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester, intézményvezető. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         10/2012.(II.6.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a beterjesztett 2012. évi költségvetési 
                                                         rendelet tervezetet az ismertetett módosításokkal ismét át- 
                                                         dolgozásra javasolja. A módosítások átvezetése után al- 
                                                         kalmasnak tartja a rendeletalkotásra. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
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2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápiószentmártoni oktatási intézményeknél alkalmazandó térítési díjak fenntartó általi 
           megállapítása. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot 
                        ülésén megtárgyalta, kéri a Bizottság elnökét adjon tájékoztatást. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke esmerteti, a Bizottság javasolja a 
térítési díjak elfogadását, beleszólásunk nem nagyon van, mivel gesztor önkormányzat 
vagyunk, ezért szükséges a döntésünk. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, Tápióságra vonatkozóan a térítési díjakat az ÁFA 
emelés miatt módosítottuk, a következő ülésre kidolgozzuk az új törvény szerint hogyan kell 
elfogadni. Tápiószentmárton ügyében a társulás miatt kell dönteni, technikai kérdés, 
szavazásra teszi fel. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        11/2012.(II.6.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
                                                        mint fenntartó, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
                                                        igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekez- 
                                                        désében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormány- 
                                                        zatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bekezdésében 
                                                        meghatározott feladatkörében eljárva a Közoktatási In- 
                                                        tézmény Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája és  Általá- 
                                                        nos Iskolája a tápiószentmrátoni tagintézményekben és  
                                                        telephelyeken biztosított gyermekétkeztetési térítési díja- 
                                                        kat az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
                                                       1./ Tápiószentmártoni oktatási intézményeknél alkalma- 
                                                       zandó étkezési térítési díjak: 

a) Óvoda 
aa)  teljes ellátás 315.- Ft/fő/nap 
ab)  tízórai    70.- Ft/fő/nap 
ac)  ebéd  190.- Ft/fő/nap 
ad   uzsonna   55.- Ft/fő/nap 

 
b) Általános iskola 

ba)  teljes ellátás 420.- Ft/fő/nap 
bb)  tízórai    80.- Ft/fő/nap 
bc)  ebéd  285.- Ft/fő/nap 
bd)  uzsonna    55.- Ft/fő/nap 

 
c) Külső felnőtt étkező 

ebéd  670.- Ft/fő/nap 
 

d) Alkalmazott 
da)  teljes ellátás 300.- Ft/fő/nap 
db)  tízórai    65.- Ft/fő/nap 
dc)  ebéd  180.- Ft/fő/nap 
dd)  uzsonna   55.- Ft/fő/nap 



 7

                                                       2./ A térítési díjak az általános forgalmi adót tartal- 
                                                       mazzák. 
                                                        
                                                      3./ Nem minősül külső étkezőnek az Önkormányzat 
                                                      fenntartásában működő költségvetési szervnél foglal- 
                                                      koztatott alkalmazott. 
 
                                                      4./ Az étkezési térítési díjat minden hónap 10. napjáig 
                                                      kell megfizetni. 
 
                                                     5./ A fentiekben szabályozott díjakat 2012. március 1-től 
                                                     kell alkalmazni. 
 
                                                     Határidő: azonnal. 
                                                     Felelős:   polgármester. 
 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Vízdíjról szóló 13/2010.(XII.16.) sz. önrkományzati rendelet felülvizsgálata. 
            Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, 2011. december 30-án az Ország- 
                         gyűlés új jogszabályt fogadott el, megszüntették a képviselő-testület ha- 
                         táskörét, hogy 2012. január 1-től vízdíjat, csatornadíjat állapítson meg. 
                         Átmeneti rendeletről van szó, a december 31-i bruttó vízdíjhoz képest  
                         4,2 %-os emelés lehet. A vízdíjról szóló rendeletünket felül kell vizsgálni, 
                         hatályon kívül helyezni. Településünkön a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. szol- 
                         gáltatja a vizet, rájuk ró a jogszabály kötelezettséget a vízdíj megállapí- 
                         tására. A vízdíj rendeletünket a jogszabály változása előtt hoztuk meg. 
                         A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, támogatják a tes- 
                         tület felé. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a rendeletünk 2012. január 1-től lépett hatályba, ezt 
hatályon kívül helyezzük. A viziközművek átalakításával az állam fogja az árakat 
megállapítani. A csatorna miatt úgy terveztük, hogy a 20 település fog a működtetésre céget 
alapítani, erre a törvényi változások miatt nem kerül sor, mert állami cég fogja működtetni. 
Amennyiben nics hozzászólás, javasolja a vízdíjról szóló önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezését. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az 1/2012.(II.7.) sz. önkormányzati rendeletét, a vízdíjról szóló 22/2011.(XII.15.) sz. 
rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 13/2010.(XII.16.) sz. rendelet hatályon 
kívül helyezéséről megalkotta. 
                                                         1/2012.(II.7.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                         A vízdíjról szóló 22/2011.(XII.15.) sz. rendelettel 
                                                         módosított, egységes szerkezetbe foglalt 13/2010.(XII.16.) 
                                                         sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet 
                                                         a  4. sz. melléklet tartalmazza. 
 
4./ NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Polgármesteri Hivatal riasztó kiépítésére érkezett ajánlatok megbeszélése. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, a Polgármesteri 
                        Hivatal riasztó kiépítésére két árajánlatot kértünk.  
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                        Az egyiket Kiss István helyi vállalkozó adta, a másikat a SÁG-ÉP Kft.  
                        A kedvezőbb Kiss István ajánlata, bruttó 112.979.- Ft a kiépítéssel együtt.  
                        A vagyonvédelem miatt mindenképpen szükséges riasztó szereltetése.  
                        Javasolja Kiss István ajánlatának elfogadását. 
 
Hegedűs György alpolgármester elmondja, a Tornacsarnok alatti helyiség riasztó kiépítését is 
meg kellene oldani. 
 
Kun Szilárd  polgármester javasolja, erre külön kérjünk ajánlatot, a költségvetés elfogadása 
után meg tudjuk oldani. Kéri döntést hozni a Polgármesteri Hivatal riasztó kiépítése ügyében. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                       12/2012.(II.6.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal riasztórend- 
                                                       szerének kiépítésével megbízza Kiss István Tápióság, 
                                                       Szentmártonkátai út 82. sz. alatti vállalkozót. 
                                                       A munkálatok bruttó 112.979.- Ft-os költségét az Önkor- 
                                                       mányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja. 
                                                       A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegy- 
                                                       zőt a szerződés aláírására. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Testvértelepülési kapcsolatokra benyújtandó pályázati lehetőség ismertetése. 
            Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a tavalyi pályázatunk elszámolójával, 
                         a SALSZA BT.-vel felvettük a kapcsolatot, ha igény van rá újra tudnánk 
                         pályázatot benyújtani. Augusztus 17-18-19-re, három napos rendezvényre 
                         lehetne pályázni, a testvértelepülésekkel felvettük az ügyben a kapcsolatot, 
                         a pogrányiak nem tudnak jönni. Nem kizáró ok, ha csak egy település vesz 
                         részt, kevesebbre, 50 körüli főre terveznénk. A pályázatírás költsége bruttó 
                         85 eFt + 3 % sikerdíj. Amennyiben a pályázat nem sikerül, a pályázatírást 
                         az évi rendezvényekre tervezett összegből tudjuk biztosítani. A tavalyi 
                         pályázatunk bruttó 500 eFt + sikerdíj volt. A pályázat beadási határideje  
                         február 15., a héten össze kell állítani a programot.  Van-e a pályázat  
                         beadásával kapcsolatban hozzászólás? 
 
Tóth Gábor képviselő javasolja, hogy amennyiben lehet, a pályázatba tegyük be a 
testvértelepülés utiköltségét. 
 
Kun Szilárd  polgármester javasolja döntést hozni a pályázat benyújtásáról és a SALSZA Bt. 
megbízásáról a pályázatírással kapcsolatban. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                        13/2012.(II.6.) sz képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                        úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a „Testvértelepülések 
                                                        polgárainak találkozói” (Európa a Polgárokért Program 
                                                       2007-2013) című pályázatra. 
                                                       A Képviselő-testület a pályázat elkészítésével a SALSZA 
                                                       BT-T (2120 Dunakeszi, Kádár u. 5.) bízza meg. 
                                                       A pályázatírás költsége bruttó 85.000.- Ft, melyet az Ön- 
                                                       kormányzat 2012. évi költségvetésében biztosít. 
                                                       Nyertes pályázat és minimum 10.000.- eurót elérő elnyert 
                                                       támogatási összeg esetén a sikerdíj a támogatási összeg 
                                                       bruttó 3 %-a. 
                                                       A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a 
                                                       jegyzőt a megbízási szerződés aláírására. 
 
                                                      Határidő: szerződéskötésre azonnal,  
                                                                      pályázat benyújtására február 15. 
                                                      Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a közmeghallgatást február 10-én,  
                        18 órára terveztük, de az időjárás miatt a Tornacsarnok nem üzemel, a heti 
                        rendezvények elmaradnak. Javasolja, a közmeghallgatás időpontját feb- 
                        ruár 13-án, hétfőn 18 órára kitűzni. Az ülésre a MOL képviselőit is meg- 
                        hívjuk, hogy adjanak tájékoztatást a településen folyó kutatófúrással kap- 
                        csolatban. A hulladékszállító Gerje-Forrás képviselőjét is várjuk az ülésre, 
                        tudomásunk szerint a törvényi szabályozások miatt emelésre nem kerül 
                        sor.  Kéri, amennyiben  nincs más javaslat, a közmeghallgatás időpontját  
                        tűzze ki a testület. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                               14/2012.(II.6.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő- 
                                                               testülete a közmeghallgatást 2012. február 13-án, 
                                                               18.00 órára tűzi ki. 
 
                                                               Határidő: azonnal. 
                                                               Felelős:   polgármester. 
 
7. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester az óvoda bővítésére tervezett pályázattal kapcsolatban 
         tájékoztatásul elmondja, az ÁNTSZ-el az egyeztetés megtörtént, a terveket átnézték, 
         elfogadhatónak tartják. Módosító javaslatot tettek, hogy az orvosi szoba és a fejlesz- 
         tő külön helyiségben legyen. A héten jön a tervező, gépész, helyszíni bejárást tartanak. 
         Az alapító okiratot nem kell módosítani a csoportszobák száma miatt. A következő 
         ülésre lesz költségvetés, tudjuk mennyibe fog kerülni a bővítés, mennyi önerőt kell 
         biztosítani. A részletekre visszatérünk a döntés előtt. 
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   2./  Kun Szilárd  polgármester a játszóteres pályázattal kapcsolatban elmondja, 12.560 
         eFt kifizetésre került, 16.356 eFt amit még ki kell fizetni. Amennyivel többe került az 
         építés annak költség nem támogatják. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv a garanciát tar- 
         talmazza, májusban bejárás lesz, a pótlásokra van lehetőség. 
 
Tóth Gábor képviselő arról érdeklődi, mikor lesznek a játszóterek megnyitva. 
 
Kun Szilárd  polgármester úgy gondolja, március elején amikor jobb idő lesz, a mostani 
időjárás miatt balesetveszélyes lenne. 
 
   3./  Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatja a testületet, hogy a szélsőséges időjárás 
         miatt úgy döntöttünk, hogy rendkívüli tanítási szünetet rendelünk el egy hétre a tápió- 
        sági tagintézményekben, a tápiószentmártoni tagintézményekben is szünet van. 
        Felügyeletet tudunk biztosítani, az óvodát jelöltük ki. A kieső időszakot be kell pótolni. 
        A hétvégén visszatérünk szükséges-e a szünet meghosszabbítása. 
 
Tóth Gábor képviselő, tagintézmény-vezető tájékoztatásul elmondja, az iskola részéről 10 fő, 
az óvoda részérő 15 fő igényelte a felügyeletet. Úgy gondolja, a hosszabbítás körülményes 
lenne a kiértesítések miatt, a kiesést a szombatok, szünetek rovására lehet megoldani. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19.30 órakor bezárt. 
 
                                                                  Kmf. 
 
 
 
 
             Soltiné dr. Pap Anikó                                                   Kun Szilárd 
                       jegyző                                                                polgármester 
 
 
 
 
                                                Béres Mária         Bugyi Sándor 
                                                       jegyzőkönyv hitelesítők 
                                      
          
 
 
                                                              


