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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én,  
                 17.00 órakor megtartott ülésén. 
 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:     Kun Szilárd polgármester,           
                            Hegedűs György alpolgármester,  
                            Béres Magdolna,                    

                      Bugyi Sándor és 
                      Tóth Gábor képviselők.      
 
Igazoltan vannak távol:                      

                Béres Mária és 
                Dávid Kornélia Anikó képviselők. 

 
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 r.alezredes Urat, a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetőjét, Czernák 
András Urat a Tápiószecsői Rendőrőrs őrsparancsnokát. Köszönti Baloghné Kovács 
Magdolna könyvvizsgálót, Szegedi Tamarát a Nagykátai Székhelyú Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét és Dávidné Generál Márta szakmai csoportvezetőt. A 
polgármester  az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 
4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja 
elfogadni Béres Magdolna és Tóth Gábor képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 

                                                               60/2012.(IV.25.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres 
                                                      Magdolna és Tóth Gábor képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait. 
 
N a p i r e n d: 
1./  Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) 
2./  2011. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
3./  Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
      ellátásáról 
4./  Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója a 2011. évben végzett szakmai tevékenységé- 
      ről és Tápióság közbiztonsági helyzetéről 
5./  2011. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása 
6./  2012. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálói feladatainak ellátására érkezett 
      ajánlatok megbeszélése 
7./  Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2012.(II.16.) sz. rendelet módosítása 
8./  Számlavezetésre érkezett pénzintézeti ajánlatok megbeszélése 
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9./  Talajvízfigyelő kutak mintavételére és eredmény készítésére érkezett ajánlatok 
       megbeszélése (0119/1 hrsz. rekultivált hulladéklerakó) 
10./ Egyebek 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         61/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról  
           (zárszámadás). 
           Előadó:  Kun Szilárd polgármester elmondja, a Pénzügyi Bizottság a 2011. évi zár- 
                         számadást megtárgyalta, kéri ismertessék álláspontjukat. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság a zárszámadást 
áttárgyalta, ismerteti a bevételek és kiadások alakulását. A Bizottság elfogadásra javasolja a 
testületnek az Önkormányzat 2011. évi zárszámadását. 
 
Kun Szilárd  polgármester kiegészítésként elmondja, a bevételek alakulásánál az adónál 
kisebb elmaradás volt, 94-95 %-on teljesült. Az év során folyószámlahitel szerződést kellett 
kötni, az állami normatívák elmaradása miatt likviditási problémák adódtak, az év végéig 
kifutott. Több pályázatunk sikeres volt, Leader támogatással két játszótér kialakítására, 
buszmegállók építésére és a fasor felújítására került sor. Sikeresen pályáztunk a Polgármesteri 
Hivatal akadálymentesítésére és uniós támogatást nyertünk a falunap megrendezésére. 2011. 
évben a bevételeink 92 %-ban, kiadásaink 90 %-ban teljesültek. Év közben szigorú 
intézkedéseket vezettünk be, ennek köszönhetően pénzmaradványunk  6.873 eFt volt. A 
polgármester megkérdezi, a 2011. évi zárszámadással kapcsolatban van-e kérdés, vélemény a 
testület részérő, amennyiben nincs, elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a 6/2012.(IV.26.) számú rendeletét, az Önkormányzat és intézményei 2011. évi 
gazdálkodásának zárszámadásáról megalkotta. 
 
                                                     6/2012.(VI.26.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                    Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi zárszámadásáról 
                                                    szóló rendeletet a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
                                          
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2011. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása. 
           Előadó: Baloghné Kovács Magdolna könyvvizsgáló ismerteti, a Képviselő-testület  
                        megbízása alapján elvégezte a 2011. évi könyvvizsgálatot. Feladata az össze- 
                        vont éves beszámoló, az egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi 
                        jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás elkészítése volt. Márciusban 
                        szokott sor kerülni a zárszámadás tárgyalására, technikai problémák, a január 
                        1-i jogszabály módosítások miatt ez csúszott. Menet közben az informatikai  
                        rendszert állandóan módosították, a beszámolót a MÁK-hoz nem lehetett 
                        benyújtani az informatikai problémák miatt. Ezért került sor a zárszámadás 
                        tárgyalására  április hónapban, a határidő egyébként április 30. Az egyszerűsí- 
                        tett beszámolót hitelesítői záradékkal látta el, megbízható, valós képet ad a 
                        község pénzügyi helyzetéről. Részletes kiegészítést készített, melyet június 30- 
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                      ig az Állami Számvevőszékhez el kell küldeni. A kisebb hiányosságokat jelez- 
                      te. Az Önkormányzat vagyoni helyzetére vonatkozóan fel kell hívni a Képvise- 
                      lő-testület figyelmét a szennyvízcsatorna hitelszerződésére. Az uniós projekt  
                      megvalósulása miatt szükséges, az utófinanszírozás miatt át kell hidalni az idő- 
                      szakot. A készfizető kezesség vállalás a jövőben esetleg negatív irányba befolyá- 
                      solhatja a pénzügyi helyzetet.Kedvezőnek találja, hogy az Önkormányzatnak  
                      nincs deviza kötelezettsége. A jövő évtől feladat átrendezések várhatók (önkor- 
                      mányzati – állami). Szeretné megköszönni a pénzügyi kolléganőknek a mun- 
                      kájához nyújtott segítségét. 
 
Kun Szilárd  polgármester megköszöni a könyvvizsgáló tájékoztatását, kéri a Pénzügyi 
Bizottság véleményének ismertetését. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke a Bizottság nevében megköszöni a 
részletes tájékoztatót, a könyvvizsgálói jelentést elfogadásra javasolják. 
 
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, kérdés, vélemény van-e, amennyiben nincs, 
szavazásra teszi fel a könyvvizsgálói jelentés elfogadását. 
      
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                   62/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                   a Tápióság Község Önkormányata 2011. évi egyszerűsített 
                                                   összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizs- 
                                                   gálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést elfogadta. 
 
                                                   Határidő: azonnal és folyamatos. 
                                                   Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Átfogó értékelés az önkormnyzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
           ellátásáról. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a napirendi ponthoz három írásos 
                        anyag készült, a hivatali gyámhatósági munkáról, a családsegítő szolgálat 
                        munkájáról és a gyermekjóléti szolgálat 2011. évi munkájáról. Az átfogó 
                        értékelést minden évben május 31-ig el kell fogadni a testületnek, a szempon- 
                        tokat kormányrendelet szabályozza, a megyei gyámhivatalnak kell megkül- 
                        deni. A Polgármesteri Hivatalban a gyámügyi feladatokat Völgyiné Berényi 
                        Anita látja el, a gyermekjóléti feladatokat Reguliné Tajti Judit, a családgon- 
                        dozói feladatokat Bánfi Elvira végzi. A jelzőrendszer tagjai a védőnő, körzeti 
                        megbízott, iskolai, óvodai gyermekvédelmi felelősök. Szeretné elmondani, a 
                        családok részére az Önkormányzat részéről pályázat útján nyújtottunk segít- 
                        séget, köszöni az ebben közreműködő hivatali kolléganők segítségét. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a beszámolók részletesen tartalmazzák a 2011. évi 
szamai munkát. Van-e szóbeli kiegészítés, illetve a képviselők részéről vélemény, 
hozzászólás. 
 
Szegedi Tamara intézményvezető elmondja, igyekeztek részletes beszámolót készíteni. 
Szeretné megköszönni az együttműködést a jelzőrendszer tagjainak, a Polgármesteri 
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Hivatalnak, Rendőrkapitányságnak. A munka dandárját Reguliné Tajti Judit és Bánfi Elvira 
viszi, köszöni a maximális helytállást, a kolléganők ismereteiket folyamatosan bővítik.  
 
Béres Magdolna képviselő, a Szociális Oktatási és Kulturális Bizottság alelnöke ismerteti, a 
Bizottság a beszámolókat megtárgyalta, a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolják. 
 
Tóth Gábor képviselő, mint tagintézmény-vezető szeretné megköszönni a szolgálat évek 
során végzett munkáját. A programokban aktívan részt vesznek, bonyolítják, ezt köszöni a 
gyerekek és szülők nevében. Külön is szeretné megköszönni az osztályfőnökök munkájában 
nyújtott segítségüket. A problémás szülők, tanulók esetében sok segítséget kapnak. További jó 
munkát kíván. 
 
Juhász Ildikó tagintézmény-vezető is megköszöni a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 
munkáját, szükség esetén mindig segítségre állnak. 
 
Jeszenszki András körzeti megbízott elmondja, a rendőrségnek is bármikor a segítségére 
állnak ha hívják őket. 
 
Kun Szilárd  polgármester is megköszöni a gyermekek és családok érdekében végzett munkát, 
a beszámolókat elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 

                                                             63/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                             az Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédel- 
                                                             mi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadta. 
 
                                                             Határidő: azonnal. 
                                                             Felelős:    polgármester, jegyző. 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója a 2011. évben végzett szakmai tevékeny- 
           ségéről és Tápióság közbiztonsági helyzetéről. 

  Előadó: Lajmer György  kapitányságvezető elmondja, a beszámoló a kapitányság éves mun- 
               kájáról és a település közbiztonsági helyzetéről szól. Elmondható, hogy a kapitány- 
               ság leterheltsége nőtt, Tápióság az egyetlen település, ahol csökkent a bűncselekmé- 
               nyek száma. Úgy gondolja, a közbiztonság nem csak a rendőri ráhatás miatt van így. 
               A Tápiószecsői Rendőrőrs élén is változás történt, új szemléletváltozás van a Nagy- 
               kátai Rendőrkapitányságnál is, nagyobb közterületi jelenlétet szeretnének. Fontosnak 
               tartják a biztonságérzet erősítését, remélik jó úton haladnak. Az eredményeket meg- 
               próbálják 2012-ben is fenntartani. Április 15-től új szabálysértési törvény lépett élet- 
               be, a szabálysértési határt 50.000.- Ft-ig emelték fel. Megfelelően alkalmazva a  
               szankciót nagy visszatartó erő várható. Elsősorban a közterületi bűncselekmények  
               számában várnak visszaesést. Mindenképpen kérné, erősíteni kell a bejelentéseket, 
               akkor tudnak eljárni. Amennyiben a munkájukhoz kapcsolódóan van kérdés, szíve- 
               sen áll rendelkezésre. 
 
Kun Szilárd  polgármester észrevétele, jó dolog, hogy csökkent a bűncselekmények száma a 
településen, a lopások száma viszont emelkedett. A többi településhez képest kevesebb, de 
mindenképpen javítani kell, a sorozatlopások esetében reméljük lesz eredmény.  
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Hegedűs György alpolgármester elmondja, szeretnénk ha nem az lenne, hogy a 
bűncselekmények számának csökkenése miatt a körzeti megbízott elvonásra kerülne a 
településről. 
 
Tóth Gábor képviselő arról érdeklődik, mivel magyarázható, hogy a közrend elleni és a 
gazdasági bűncselekmények száma szinte kétszer akkora mint előtte. 
 
Berényi Ottó érdeklődő elmondja, örül, hogy csökkent a bűncselekmények száma, a 
felderítéssel nincs megelégedve, növelni kellene ezek számát. Az idén nagyon sok betörés 
történt. Hallott róla, hogy az ittas vezetőket többszázezer forintra büntetik. Problémája, hogy 
rendszeresen egy dübörgő motoros közlekedik a Felszabadulás utcában. 
 
Lajmer György  kapitányságvezető elmondja,  a körzeti megbízottat nem fogják elvonni, ezt 
garantálja, ugyanúgy a településen is jelen lesznek a rendőrök. Új álláspont alakult ki, közrend 
elleni és gazdasági bűncselekmény (csalás, sikkasztás, internetes csalás) nagyon sok van, a 
közpénzek felhasználásának vizsgálata is szigorúbb. A továbbiakban elmondja, Tápióságon a 
bűncselekmények felderítése 30 %-os. A beszámoló az elmúlt év munkáját tartalmazza. A 
2012. évi ügyekben az eljárások folyamatban vannak, mindent megtesznek, hogy felderítsék 
az elkövetőket. Amennyiben a motoros ügyében bejelentést tesznek le fogja ellenőrizni a 
kolléga, ha szükséges eljárást indítanak. 2012. évben is kiemelt feladat az ittas vezetők 
kiszűrése, közigazgatási bírság alá tartozik, a szintek kormányrendeletben vannak 
meghatározva. Az ittas vezetés csak az adott személyen múlik. A Tápió-vidéken a közlekedési 
baleseteknél 25-30 %-ban jelen van az ittas vezetés. Kemény szankciók kellenek, ha egy életet 
megmenthetnek. 
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, a körzeti megbízottal 
többször találkoztak a polgárőrség járőrözése során, véleménye szerint jól végzi munkáját, a 
motoros nem oda tartozik. 
 
Jeszenszki András körzeti megbízott elmondja, intézkedik ha kell, a telefonszáma elérhető, 
fogadóórája van, a bejelentést meg lehet tenni és megvizsgálják. 
 
Tóth Gábor képviselő elmondja, probléma, hogy nincs zebránk, a Polgárőrség segíti a 
gyermekek átkelését reggelente. Átmenő forgalom is van a településen, akik nem tartják be a 
sebességet. Szeretné megkérdezni, van-e rá kapacitás, akár pályázat útján, vagy közös erővel  
gyalogátkelőhely és kamerarendszer kiépítésére, félünk a gyermekek miatt. 
 
Lajmer György  kapitányságvezető elmondja, gyalogátkelőhely létesítésében nem tudnak 
segíteni, ennek kötlsége kb. 6 millió forint. A kamerarendszer pályázat rendőrségi részében 
tudnak segíteni. A polgárőrségekkel új megállapodást kötnek, a polgárőrségre a kamerát be 
lehet kötni, figyelhetik. A közterületi kamera amit lát fel lehet használni, ha jelezve van. 
Rendőri segítséget adnak amennyiben kell, ha van olyan időszak amikor szükséges. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja wbs rendszerű kamerarendszerre pályáztunk, ez 
bővíthető rendszám felismerővel, trafipax rendszerrel. A gyalogátkelőhellyel kapcsolatban 
elmondja, tavaly pályáztunk, a rendőrség is javasolta kiépítését. A körzeti megbízott 
részvétele javult a településen, lényegesen többet van jelen, mint korábban. Azt kérnénk, hogy 
a járőrkocsi gyakrabban jöjjön a településre. 
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Lajmer György  kapitányságvezető elmondja, trafipaxot, rendszámfigyelőt csak a rendőrség 
üzemeltethet, voltak elképzelések, hogy az önkormányzatok is üzemeltetnének, de amíg nincs 
rá törvény csak a rendőrség dolgozhatja fel az adatokat.  
 
Jeszenszki András körzeti megbízott tájékoztatásul elmondja, közlekedési akciót minden 
évben kétszer szerveznek, többször vannak a polgárőrökkel közös akciók. 
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke elmondja, a kábítószer komoly 
probléma, több embertől hallotta, hogy a településen is jelen van, csak nem vállalják fel. 
 
Lajmer György kapitányságvezető úgy látja, a kábítószer bűncselekményeket nem vállalják 
fel, akik tudnak valalmit. Vannak módszereik, az egész Tápió-vidéken van kábítószer 
probléma, vannak felderítéseik is. Ha kapnak információt élnek a lehetőséggel, ha van adat 
tudnak intézkedni. Az itteni emberektől kellene adathoz jutni. Nem szakterületük a kábítószer, 
a szórakozóhelyek ellenőrzése során gyanú esetén orvost hívnak, gyorstesztet végeznek és 
szakértő ad véleményt, hosszú folyamat. A baleseteknél szokták alkalmazni, előzetes orvosi 
vélemény szükséges. 
 
Kun Szilárd  polgármester megköszöni a beszámolót és amennyiben nincs több kérdés, 
szavazásra teszi fel a Nagykátai Rendőrkapitányság 2011. évben végzett szakmai 
tevékenységéről szóló beszámolót. A Kapitányság munkájához további sok sikert kívánunk. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:                                                               

                                                                 64/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                              Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                              a Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolóját a 2011. év- 
                                              ben végzett szakmai tevékenységéről és Tápióság közbiz- 
                                              tonsági helyzetéről elfogadta. 
 
                                              Határidő: azonnal. 
                                              Felelős:    polgármester. 

 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2011. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása. 
           Előadó:  Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a belső ellenőrzési jelentés a zár- 
                         számadáshoz kapcsolódik, az előző ülésen levettük a napirendről, elfoga- 
                         dásának határideje április 30. A belső ellenőrzést az előzőekhez hasonlóan 
                         a K.F. AUDIT Kft. végezte. A vizsgálat az önkormányzat informatikai le- 
                         fedettségére irányult, utóellenőrzésre került sor a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.- 
                         nél. Az ellenőrzési jelentés összefoglalja a tapasztaltakat, van-e ezzel kap- 
                        csolatban kérdés. A Pénzügyi Bizottság ülésén megtárgyalta a jelentést, 
                        elfogadásra javasolják a testületnek.  
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a jelentésben szereplő kisebb hiányosságokat pótolni 
fogjuk, a Kft.-nél felmerülő hiányosságotkat tulajdonosi értekezleten megbeszéljük. 
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javasolja a belső ellenőrzési jelentés jóváhagyását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                          65/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                    a K.F. AUDIT Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft. 
                                                    által készített, 2011. évről szóló belső ellenőrzési jelentést  
                                                    elfogadta. 
 
                                                    Határidő: azonnal és folyamatos. 
                                                    Felelős:   polgármester, jegyző. 
 

6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2012. évi költségvetési beszámoló könyvvizsgálói feladatainak ellátására érkezett 
           ajánlatok megbeszélése. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a könyvvizsgálói feladatok ellátására 
                        két ajánlat érkezett. Baloghné Kovács Magdolna ajánlata, mint az előző 
                        évben 400 eFt + ÁFA/év. A másik ajánlatot a Duna Auditing Kft. adta,  
                        ez 480 eFt + ÁFA/év. Kéri a Pénzügyi Bizottság elnökét ismertesse a Bi- 
                        zottság álláspontját. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet, hogy a 
Bizottság Kovácsné Balogh Magdolna könyvvizsgáló megbízását javasolja. 
 
Kun Szilárd  polgármester javasolja a feladattal a testület Baloghné Kovács Magdolnát bízza 
meg, lelkisimeretes munkát végez. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           66/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzata 
                                                           2012. évi könyvvizsgálói feladatainak ellátására meg- 
                                                           bízza Baloghné Kovács Magdolna könyvvizsgálót 
                                                           (2254 Szentmártonkáta, Szecsői út 48.). 
                                                           A könyvvizsgálat díja 400.000.- Ft + ÁFA, melyet az 
                                                           Önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosít. 
                                                           A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a  
                                                           jegyzőt a szerződés aláírására. 
 
                                                           Határidő: azonnal, illetve folyamatos. 
                                                           Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az önkormáyzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.16.) sz. rendelet 
           módosítása. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a 2012. évi költségvetésről szóló 
                        rendeletet február 15-én fogadtuk el. Az 5/2012.(III.1.) NGM rendelet 
                        új előírásokat határoz meg, ennek meg kell felelni, technikai módosítá- 
                        sokról van szó. Ismerteti a módosításokat. A polgármester megkérdezi 
                        a rendelet módosításával kapcsolatban van-e hozzászólás, amennyiben 
                        nincs, elfogadásra javasolja. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, elelnvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
a 7/2012.(IV.26.) sz. önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló 2/2012.(II.16.) sz. rendelet módosításáról megalkotta. 
 
                                                              7/2012.(IV.26.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                              Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
                                                              2/2012.(II.16.) sz. rendelet módosításáról a rendeletet 
                                                              a 8. sz. melléklet tartalmazza. 
 
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Számlavezetésre érkezett pénzintézeti ajánlatok megbeszélése. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, az önkormányzat számlavezetésére 
                        ajánlatot kértünk, 3 bankot kerestünk meg. Ajánlatot adott az OTP Bank és 
                        a Pátria Takarék. A Pénzügyi Bizottság az ajánlatokat megtárgyalta, kéri 
                        ismertessék javaslatukat. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság véleménye, hogy 
a meglévő bank, az OTP Bank maradjon a számlavezető. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, mindkét pénzintézet képviselőjével személyesen 
egyeztettek, kedvező ajánlatot tettek. Javasolja, továbbra is az OTP Bank legyen a 
számlavezető. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          67/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                          az Önkormányzat számlavezetésével a továbbiakban is 
                                                          az OTP Bank Nyr-t bízza meg. 
 
                                                         Határidő: azonnal és folyamatos. 
                                                         Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Talajvízfigyelő kutak mintavételére és eredmény készítésére érkezett ajánlatok meg- 
           beszélése (0119/1 hrsz. rekultivált hulladéklerakó). 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy 2010-ben 
                        a rekultivált hulladéklerakón 3 talajvízfigyelő kutat helyeztek el. A vízjogi 
                        üzemeltetési engedély előírja, hogy ezekből a kutakból mintát kell venni,  
                        jelentést készíteni, amit a környezetvédelmi felügyelőség felé el kell küldeni. 
                        Három szolgáltatót megkerestünk, két ajánlat érkezett. A Techno-Víz Kft. 
                        132 eFt bruttó összegért vállalta a feladat elvégzését, a Geohidroterv Kft. 
                        ajánlata bruttó 266 eFt. A Pénzügyi Bizottság javasolja a Techno-Víz Kft. 
                        megbízását. 
 
Kun Szilárd  polgármester támogatná a Techno-Víz Kft. megbízását, ajánlatuk jelentősen 
olcsóbb, szavazásra teszi fel a testületnek. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                        68/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                        a Tápióság 0119/1 hrsz-on található 3 talajvízfigyelő 
                                                        kút mintavételére, laboratóriumi vizsgálatára és jelen- 
                                                        tés készítésére a Techno-Víz Kft.-t (5000 Szolnok, Víz- 
                                                        mű út 1.) bízza meg, 132 eFt + ÁFA összegért. 
                                                        A Képviselő-testület a költséget az Önkormányzat  
                                                        2012. évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka ter- 
                                                        hére biztosítja. 
                                                        A Képviselő-tesület megbízza a polgármestert és a jegy- 
                                                        zőt a szerződés aláírására. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester, jegyző. 
                                                         
 
10. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, támogatási kérelemmel fordult az Önkormányzat- 
         hoz az Anyaoltalmazó Alapítvány. Az anyaotthoni ellátást 2011. évben egy tápiósági 
         anya is igénybe vette 3 gyermekével. A Pénzügyi Bizottság a kérelmet tárgyalta, véle- 
         nyük, jelenlegi pénzügyi helyzetünk nem engedi meg a támogatást, a költségvetés II. 
         félévében térjünk vissza a támogatás lehetőségére. Ezt a javaslatot szavazásra teszi fel. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                     69/2012.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                     Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                     az Anyaoltalmazó Alapítvány (1201 Budapest, Török Fló- 
                                                     ris u. 228.) támogatási lehetőségére a második félévben 
                                                     visszatér. 
 
                                                     Határidő: 2012. október 31. 
                                                     Felelős:   polgármester. 
 
   2./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban tájékoztatja a testület, hogy a T-Com 
         tájékoztatót küldött, a bérleti díjat több évre kifizetnék, ezzel kapcsolatos tárgya- 
         lásokra szívesen állnak rendelkezésre. A szerződésben az évenkénti emelés benne 
         van, felvesszük velük a kapcsolatot és a következő ülésen tájékoztatjuk a testületet. 
 
   3./  Kun Szilárd  polgármester a Leader pályázatokról ad tájékoztatást. Elmondja, mind 
         a négy beadott pályázatunk sikeres volt. A Tornacsarnok részleges felújítására  
         5.639.076.- Ft támogatást kapunk, az ÁFA összegét kell önerőként biztosítani. A  
         Sportkör a sportöltöző felújítására 9.915.463.- Ft támogatást kap, ez 100 %-ban 
         támogatott pályázat. A munkálatokat hitellel tudják megoldani, utólagos finanszí- 
         rozású a pályázat. A táborság eszközbeszerzését 2.229.139.- Ft-tal támogatják, a 
         falunapra 297 eFt-ot kapunk. A pályázatok önerejét a költségvetés céltartalékára 
         terveztük. 
 
   4./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, az iskolai és óvodai létszámleépítés miatt 
         rendkívüli testületi ülést tartunk május 3-án, csütörtökön 17.00 órakor. A leépí- 
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       tésről van határozat, a költségvetést úgy terveztük, ezeket mérlegelni kell a döntésnél.  
       Bizonytalan helyzetben vagyunk, az oktatási rendszer át lesz alakítva, nem tudjuk ho- 
       gyan lesz. 
 
   5./  Berényi Ottó érdeklődő több lakosságot érintő problémát szeretne felvetni. Az 
         egészségházban egy WC működik, ami nem zárható. A településen több olyan 
         ingatlan van, amit nem kezelnek, felszólítást kellene küldeni. Problémát okoznak 
         továbbá a kóbor kutyák. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a Kft-vel felvettük a kapcsolatot, a WC problémát 
mielőbb megoldjuk. Információk kellenek az ingatlanok, kutyák ügyében, úgy tudjuk 
felszólítani a tulajdonosokat. 
 
   6./  Tóth Gábor képviselő elmondja, az előző ülésen a játszótér fejlesztését felvetette, szer- 
          vezne rá társadalmi munkát, az anyagköltséget kellene biztosítani. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, Berényi Tamás megkereste, az ott lakók megcsinálnák a 
kapukat, az anyagköltség jelentős, de próbálunk rá megoldást találni. 
 
   7./  Kun Szilárd  polgármester a busz útvonalával kapcsolatban elmondja, az aszfaltozás a 
         héten elkészül, a táblák is rendelkezésre állnak. A Volánnal át kell vetetni a területet 
         és azután  az új forgalmi rend szerint fog közlekedni a busz, ez ideiglenes jellegű meg- 
         oldás lesz. 
         A polgármester a továbbiakban tájékoztat arról, hogy a településen a kutatófúrás befe- 
         jeződött, május végén lesz meg a kiértékelés, ennek függvénye a másik fúrás. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19.30 órakor bezárta.          

 
Kmf. 

 
             Soltiné dr. Pap Anikó                                                   Kun Szilárd 
                       jegyző                                                                polgármester 
 
 
 
 
                                     Béres Magdolna                     Tóth Gábor 
                                                      jegyzőkönyv hitelesítők                                                                                                        


