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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én,  
                 18.00 órakor tartott közmeghallgatáson. 
 

Közmeghallgatás helye:  Tornacsarnok. 
 
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,        
                           Hegedűs György alpolgármester,          
                           Béres Magdolna,                 
                           Béres Mária, 

                     Bugyi Sándor, 
                     Dávid Kornélia Anikó és 

                           Tóth Gábor képviselők, 
                     Soltiné dr. Pap Anikó jegyző, 
                     a község lakosságából 60 fő. 
 

Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a lakosság részéről megjelent 
érdeklődőket, a meghívott vendégeket. Külön is köszönti a napirendi pontok előadóit, a 
Nagykátai Rendőrkapitányság vezetőjét, a Tápiószecsői Rendőrőrs őrparancsnokát, a Nagykátai 
Járási Hivatal vezetőjét, a Gerje-Forrás Kft. és az ÖKÖVÍZ Kft. képviselőit, valamint a Duna-
Aszfalt Kft. ügyvezetőjét. A polgármester elmondja, a közmeghallgatás testületi ülésként 
működik. 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: 

                                                                20/2013.(II.12.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dávid 
                                                      Kornélia Anikó és Hegedűs György képviselőket elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester ismerteti, a járási tankerületi igazgató az ülésre nem tudott eljönni, 
így ezt a napirendet nem tárgyaljuk. A Rendőrkapitányság tájékoztatója pedig elsőként kerül 
tárgyalásra. Minden napirendi pont után lehetőséget biztosítunk a hozzászólásokra. A napirendi 
pontok a következők szerint alakulnak: 

 
N a p i r e n d: 
1./  Rendőrkapitányság tájékoztatója 
2./  Gerje-Forrás Nonprofit Kft. tájékoztatója 
3./  ÖKOVÍZ Kft. tájékoztatója. 
4./  Szennyvízcsatornázással kapcsolatos tájékoztató 
5./  Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója 
6./  2012. évi beszámoló 
7./  2013. évi költségvetés ismertetése 
8./  Egyebek 
9./  Hozzászólások 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
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                                                         21/2013.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a közmeghallgatás napirendi pontjait  
                                                         elfogadta. 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Rendőrkapitányság beszámolója.  

           Előadó:  Lajmer György  r.alezredes köszönti a jelenlévőket, elmondja 2012. január 
                         1-től vezeti a Nagykátai Rendőrkapitányságot, előtte a Jászberényi Rendőr- 
                          kapitányságon dolgozott. A Képviselő-testületnek korábban már bemutat- 
                          kozott. Célkitűzésük a bűncselekmények számának csökkentése, szinten 
                          tartása a Tápió-vidéken. Tápióság vonatkozásában ismerteti, a bűncselekmé- 
                          nyek számát nem sikerült csökkenteni, 63-ról 97-re emelkedett 2012-ben. 
                          Megállapítható, a személy elleni erőszak bűncselekmények száma emelke- 
                          dett, ezt nehéz megelőzni, családon belül, illetve szórakozóhelyeken történik. 
                          Ezek száma 9-ről 20-ra emelkedett. A vagyon elleni bűncselekmények száma 
                          is emelkedett a lopások száma 17-ről 22-re, a betöréses lopások száma 14-ről 
                          16-ra. November, december hónapban Tápióság veszélyeztetett településnek 
                          számított, ezért heti háromszor rendőri megjelenést biztosítottak, mely az 
                          eredményt meghozta. Januárban Jeszenszki András körzeti megbízott köz- 
                          reműködésével bűnügyi őrizetbe kerültek a szomszédos településről átjáró 
                          bűnelkövetők. Elmondható, hogy 2013. januárjában a bűncselekmények szá- 
                          ma nem emelkedett. Heti rendszerességgel értékelik a település közbizton- 
                          ságát. Sajnálatos eseménnyel kezdődött 2012. Tápióságon egy családon belüli          
                          életellenes bűncselekménnyel, ez volt az első ügye a Nagykátai Rendőr- 
                          kapitányságon. Tervei között szerepel a körzeti megbízottat a településen tar- 
                          tani, ezzel kapcsolatban pozitív kritikákat kapott. Az Önkormányzattal kö- 
                          zös projekt egy rendőrségi gépjármű beszerzése a településnek, ezzel kapcso- 
                          latban tárgyalásokat folytatnak, 2013. I. félévében jelentős előrelépésre szá- 
                          mítanak. A gépjármű üzemeltetésére szerződést kell kötni. Amennyiben a 
                          település közbiztonsági helyzetével kapcsolatban van kérdés, észrevétel meg- 
                          próbál válaszolni.  
 
Bajári Géza elmondja, betörés történt nála, a nyomozás során majdnem ő szégyellte magát, 
hogy feljelentést tett. A helyszínelők képet készítettek, de még ujjlenyomatot sem vettek. Úgy 
érzi a rendőrség tehetetlen, nincs megelégedve a munkájukkal. 
 
Lajmer György  r.alezredes elmondja, a rendőrség fel van készülve, lehet ebben az ügyben 
nem tudtak elkövetőt produkálni. Ki fogják vizsgálni a panaszát. 
 
Galambosi Zoltán arról érdeklődik, a vagyon elleni bűncselekményeknél a felderítések hány 
%-osak. 
 
Lajmer György r.alezredes a kérdésre válszolva elmondja, eredményességet nem mértek, a 
nyomozati eredményesség megközelítőleg 35 %-os a vagyon elleni bűncselekményeknél, 
remélik 2013-ban jobb eredményt tudnak elérni. 
 
Kun Szilárd polgármester megköszöni a tájékoztatót és a kérdésekre adott válaszokat, mivel 
nincs több hozzászólás áttérünk a következő napirendi pontra. 
                           
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Gerje-Forrás Nonprofit Kft. tájékoztatója. 
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           Előadó: Tóth Béla ügyvezető elmondja, 2012. december 1. óta a Gerje-Forrás Nonprofit 
                         Kft. ügyvezetője. A településen a hulladékszállítást végzik 2011. márciusa óta, 
                         változatlan áron, ami az év közepéig így is marad. A második félévtől csökkentést 
                         tervez a Kormány. Felhívná a figyelmet, cégük a kommunális hulladékgyűjtést  
                         végzi, a szelektív hulladékgyűjtést és kezelést másik cég végzi, a Hírös Hulladék- 
                         gazdálkodási Kft. A lomtalanítás időpontjáról és a szelektív hulladékgyűjtésről tá- 
                         jékoztatót fognak küldeni. Adatmódosításokat folyamatosan végeznek, a nem la- 
                         kott ingatlanok hulladék szállításának szüneteltetésére van lehetőség. 
 

Kun Szilárd polgármester megköszöni a tájlkoztatást és megkérdezi, a hulladékszállítással 
kapcsolatban van-e hozzászólás. 
 
Jáger Mária a veszélyes hulladékok elszállításáról szeretne érdeklődni, nincs rá lehetőség, 
hogy ne kelljen Nagykátára átvinni. Úgy gondolja, sok esetben a kukába kerülnek a veszélyes 
hulladékok, mert nem viszik át a hulladékgyűjtő udvarba. 
 
Tóth Béla ügyvezető elmondja, a környezetvédelmi engedélyük nem tartalmazza a veszélyes 
hulladék szállítását. 
 
Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a veszélyes hulladékot a nagykátai hulladékudvar fogadja 
be, az engedély miatt. Tehát Nagykátára át kell vinni az ilyen hulladékot. Megpróbálunk valami 
megoldást találni az ügyben. 
 
Rada István elmondja, a komposztálható hulladék utolsó szállítása után nem adtak 
cserezsákot. 
 
Tóth Béla ügyvezető a felmerült problémára elmondja, a Hírös Kft. szállítja a hulladékot, a 
hulladékudvarban lehet zsákot igényelni, illetve átlátszó zsákban is kitehető a hulladék. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, zsákprobléma volt évvégén, maximum 3 zsákot tudnak 
biztosítani, de átlátszó zsákban ki lehet tenni a hulladékot. Amennyiben nincs több kérdés, 
megköszönjük ügyvezető Úr válaszait és a napirendi pontot lezárjuk. 

 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: ÖKOVÍZ Kft. tájékoztatója. 

      Előadó: Pavlikné Terecskei Anna ügyfélszolgálati vezető ismerteti, a számlák mellé 
                   küldtek tájékoztatást az ügyfeleknek. Kókán működtetnek irodát, ide kell át- 
                   menni olyan esetben, amit személyesen kell elintézni. A leolvasási rend meg- 
                   változott, kéthavonta olvasnak, minden páratlan hónapban. Ezt a pontosabb 
                   számlázás miatt vezették be. 
 

Majercsik Sándor a Tápiómenti üzemigazgatóság vezetője tájékoztatásul elmondja, 2012. 
december 1-től üzemelteti a vízművet a településen az ÖKOVÍZ Kft., törvényi változás miatt. 
Korábban a Kft. Cegléden üzemeltetett, jelenleg 25 település tartozik hozzájuk. Személyéhez a 
műszaki irányítás tartozik. Az ÖKOVÍZ Kft. humánpolitikája jó, a dolgozókat átvették, 
továbbfoglalkoztatják. A karbantatók telefonszáma megváltozott, erről tájékoztatást küldtek. 
 
Kun Szilárd  polgármester megköszöni a tájékoztatást, van-e kérdés a vízszolgáltatással 
kapcsolatban. 
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Rózsa László arról érdeklődik, milyen jogon megy be a vízleolvasó az ingatlanára, ha 
nincsenek otthon. 
Gulyás Zoltán megkérdezi, mikor volt az utolsó leolvasás? 
 
Pavlikné Terecskei Anna ügyfélszolgálati vezető elmondja, a problémát jelezni kell, hogy 
lépni tudjanak. Becsült adatok alapján számláztak, leolvasás márciusban lesz. 
 
Bajári Géza azt szeretné tudni, hogy lehet az, két évig nem olvasták le a vízórát a temetőben és 
most egyszerre kiszámlázták. 
 
Kun Szilárd polgármester úgy gondolja, ezt a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. vezetőjével kell 
tisztázni, félévente volt leolvasás. 
 
Kovács László arról érdeklődik, az ÖKOVÍZ Kft. fogadóórát havonta nem tudna a településen 
tartani, úgy gondolja Kókára átjutni Tápióságról nem egyszerű. További problémája: a József 
utca 22. szám alatti ingatlanán az óra előtt főcsapnál van gondja. 
 
Pavlikné Terecskei Anna ügyfélszolgálati vezető tájékoztat arról, hogy tervben van havonta 
egy alkalommal a Tápió-menti településeken kihelyezett ügyfélszolgálatot tartani. Az indulást 
két fogadóirodával kezdték, megnézik a lehetőséget hogyan lehetne kihelyezett 
ügyfélszolgálatot tartani a településeken. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, tárgyalni fogunk az ügyben, Kóka megközelíthetősége 
problémás, még Sülysápot is el tudnánk képzelni, megközelítés szempontjából jobb lenne. A 
kihelyezett ügyfélszolgálatot is kérjük, legalább havonta, vagy kéthetente. 
 
Majercsik Sándor üzemigazgatóság vezető a felvetett problémára elmondja, a hibabejelentést 
meg kell tenni feléjük. 
 
Pásztor Gáborné azt szeretné tudni, miért kellett eladni a vízművet. 
 
Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a vízművek nem kerültek eladásra, az 
önkormányzatok a tulajdonosok az ÖKOVÍZ Kft.-ben, amely az üzemeltetést végzi. 
 
Kun János jelzi, a Forgács utca végén van egy tűzcsap, amely már több éve folyik.  
 
Galambosi Zoltán arról érdeklődik, központi vízlágyító van-e tervezve, háztartási gépek, 
vezetékek mennek tönkre, olyan kemény a víz. 
 
Majercsik Sándor üzemigazgatóság vezető elmondja, tudnak a tűzcsap problémájáról, 
felmérésre kerültek a tűzcsapok, tolózárak. Az intézkedésekről tervet kell készíteni, az 
önkormányzatnak a fejlesztésről be kell számolni. Decemberben volt egy üzemzavar a 
településen, nem volt tartalék szivíttyú, ceglédi szivattyúval dolgoznak, biztosítják az ivóvíz 
szolgáltatást. Az ivóvíz minőségének javítása uniós támogatással valósíthaó meg. Megnézi a 
határértéket, úgy tudja a vízkeménység a jogszabályi határérték alatt van. A beruházás 
százmilliós nagyságrendű, a pályázatoknál az amortizációt be kell építeni a vízdíjba.  A gördülő 
fejlesztési tervbe beépíthetik, amennyiben indokolt. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a Tápió-vidéken nagy a víz vastartalma, ilyen a terület 
vízrétege. Amennyiben nincs több hozzászólás a vízszolgáltatással kapcsolatban, megköszöni a 
válaszokat. 
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4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Szennyvízcsatornázással kapcsolatos tájékoztató. 
           Előadó:  Herédi László a Duna-Aszfalt Kft. ügyvezetője ismerteti, a szennyvízcsatorná- 
                         zás kiviteli munkái február 18-án elkezdődnek a településen. A Kölcsey, Mező 
                         Imre, Felszabadulás, Petőfi, Zalka Máté és a Dózsa György utcákban indulnak 
                         első körben a munkák, a munkák megkezdéséről a lakosságot értesítik. Az épí- 
                         tés közel 18 km-es szakaszát december 31-ig szeretnék befejezni. Amint meg- 
                         épül egy csatornaszakasz különböző minősítéseken kell átesni, átadás előtt 
                         nem lehet rákötni. Az ÖKOVÍZ Kft.-vel kell majd szerződést kötni. Párhuza- 
                         mosan folynak a szennyvíztisztító telepek munkálatai, ebből öt lesz, amíg nem 
                         működnek nem lehet a rendszerre rákötni. A munkaterület helyreállítására a 
                         következő évben kerül sor.  
 
Kun Szilárd  polgármester megköszöni a tájékoztatást, kérése lenne egy ütemterv, hogy a 
lakosságot tájékoztatni tudjuk. Várjuk a szennyvízcsatornázással kapcsolatos kérdéseket. 
 
Paragh Béláné arról érdeklődik, az utcákat teljesen lezárják ha elkezdődnek a  munkálatok, 
hogyan tudnak közlekedni. 
 
Herédi László ügyvezető elmondja, a kiviteli tervet meg lehet nézni, próbálják zöld területen 
vinni a csatornát, a legkevésbé szeretnék  az ott lakók közlekedését akadályozni. 
 
Pásztor Gáborné kérdése lenne, hogy aki nem lépett be a csatornázásba azzal mi történik, 
fizetnek is a belépők? 
 
Kun Szilárd  polgármester a kérdésre válaszolva elmondja, törvény szerint  ha 75 % belép a 
társulásba a többi lakos is a társulás tagja lesz. A fizetési hajlandóság Tápióságon jónak 
mondható, vannak elmaradások,  az egyenlegközlőket rendszeresen küldik. 
 
Divalcsek János arról érdeklődik, plusz költsége lesz-e a lakosságnak a bekötések kapcsán. 
 
Herédi László ügyvezető tájékoztatásul elmondja, a feladatuk addig tart, hogy a telekhatártól 1 
méterre beállnak. A helyi építésvezetőt lehet keresni, bekötési tervrajzot kapnak az ingatlanok, 
segítséget kérhetnek hová legyen a beállás. A további költségek a tulajdonosokat terhelik. 
 
Gulyás Zoltán kérdése, hogyan lesz az elszámolás a szennyvízcsatorna díjánál, a locsolás 
figyelembe lesz-e véve. 
 
Majercsik Sándor üzemigazgatóság vezető elmondja, vizet üzemeltetnek, nem tudják milyen 
költség lesz, milyen jogszabályi változások. Sok kérdés van, amire jelenleg nem tudnak 
válaszolni. A locsoláshoz almérő beszerelésére lehetőség van. 
 
Pavlikné Terecskei Anna ügyfélszolgálati vezető ismerteti, ahol a gerincvezeték elmegy 
kötelező lesz rákötni, ellenkező esetben talajterhelési díjat kell fizetni, ami 1.200.- Ft/m3. 
Javasolt a rákötés. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja,  hatósági ár lesz, egységes ár lesz a víz- és csatornadíjnál. 
Köszöni a napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólásokat és a válaszokat. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatója. 
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            Előadó: Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes hivatalvezető ismerteti, a járások kialakítá- 
                          sával 2013. január 1-től új helyzet jött létre. Bemutatkozásában annyit szeret- 
                          ne magáról elmondani, államigazgatási főiskolát végzett, majd a pécsi egye- 
                          temen jogász végzettséget szerzett. 17 évet dolgozott jegyzőként, először Tó- 
                          almáson, majd 2000-től Nagykátán, 25 éves szolgálati jogviszonya van. 2013. 
                          január 1-től a Nagykátai Járási Hivatal vezetője. A váltás oka: a jegyzői mun- 
                          ka kettősségét mindig érezte, az államigazgatásnak az önkormányzatoktól le 
                          kellene válnia többször felmerült. Nagykátán kormányablak fog működni, 
                          2300 ügykörben lesznek ügyintézések, az átképzéseket végzik. A Járási Hi- 
                          vatalhoz tartozik az Okmányiroda, a Gyámhivatal, amely változatlan helyen 
                          fogadja az ügyfeleket. A Járási Hivatal a Polgármesteri Hivatal épületében 
                          található, a 2. és 3. bejáraton keresztül. A személyi állományt az önkormány- 
                          zatoktól kapták, a feladatellátás január 2-án zökkenőmentesen indult.  A 
                          Járási Hivatal ügyfélfogadása: hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.00-16.30 óra 
                          között, kedden és pénteken nincs ügyfélfogadás. Az Okmányiroda február 
                          1-től 8.00-20.00 óra között áll az ügyfelek rendelkezésére. Időpontot lehet 
                          kérni telefonon a 440-035-ös számon, lehetőség van interneten keresztül is 
                          időpontot foglalni, valamint sorszámot is biztosítanak. Az Okmányirodában 
                          két műszakban dolgoznak, az eddigi tapasztalat, hogy délután is mennek az 
                          ügyfelek. A Járási Hivatal létszáma 76 fő. Tápiószentmártonban, Tápiósze- 
                          lén és Sülysápon van kirendeltség, illetve Tápiószecsőn ügysegéd. A Nagy- 
                          kátai Járási Hivatalhoz 16 település tartozik, mintegy 78 ezer ember. A  
                          Polgármesteri Hivatal épületében található még a tankerület és az építési 
                          hatóság is maradt. A továbbiakban ismerteti a járási hivatalokhoz átkerült 
                          ügyintézési feladatokat. Remélik, az ügyfelek megelégedésére végzik mun- 
                          kájukat. 
 
Kun Szilárd  polgármester megállapítja, a tájékoztatóval kapcsolatban nincs hozzászólás, 
megköszöni a részletes tájékoztatást és jó munkát kívánunk.                       
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2012. évi beszámoló. 
            Előadó: Kun Szilárd  polgármester beszámolójában a 2012. évi szociális ellátásokat 
                         ismerteti. Átmeneti segélyben 121 fő részesült, összesen 238 alkalommal, 
                         rendkívüli segélyt 15 főnek nyújtottunk. A szociális étkezést 52 fő vette igény- 
                         be, étkezési térítési díj támogatást 5 főnek biztosítottunk. Temetési segélyre 
                         6 fő volt jogosult, közlekedési támogatásban 13 fő részesült, ez a támogatás 
                         2013-tól megszűnt. Óvodáztatási támogatást 3 fő kapott, gyermekvédelmi tá- 
                         mogatásban 201 fő részesült. Ápolási díjat 23 főnek folyósítottunk, 7 főnek  
                         alanyi jogon, 16 főnek fokozott ápolási díj került megállapításra. A méltá- 
                         nyossági ápolási díj 2011-ben megszűnt a településen. 2013. január 1-től az 
                         ápolási díj  a Nagykátai Járási Hivatalhoz került. Közgyógyellátásban az 
                         év során 162 fő részesült, méltányossági jogcímen 91 fő, alanyi jogcímen 
                         53 fő, normatív alapon 18 fő. Január 1-től az alanyi és normatív közgyógy- 
                         ellátási is a járási hivatalhoz került. Normatív lakásfenntartási támogatásban 
                         112 fő részesült. Aktív korúak ellátását 2012-ben 64 fő vette igénybe, ebből 
                          foglalkozást helyettesítő támogatást 52 fő, rendszeres szociális segélyt 12 fő. 
                         A közfoglalkoztatásba 24 főt tudtunk bevonni. A lakosságszám 2012. de- 
                         cember 31-én: 2751 fő. A születések száma 25, a halálozások száma 40, a 
                         házasságkötések száma 6 volt az év során. 
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                       A továbbiakban a 2012. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását 
                       ismerteti. Bevételünk 609.800 eFt volt, ebből Tápióság költségvetése 381.750 
                       eFt, Tápiószentrmárton teljesítése a társulás miatt 228.050 eFt. Adósságkon- 
                       szolidációval 26.615 eFt folyószámla hitelünk kiegyenlítésre került. A Belügy- 
                       minisztériumtól 12.170 eFt ÖNHIKI támogatásban részesültünk.  Kiadásaink 
                       2012. évben 539.323 eFt, ebből Tápióság költségvetének teljesítése 324.386 
                       eFt, Tápiószentmárton teljesítése 214.937 eFt. A pénzmaradvány 70.477 eFt. 
                       Beruházásaink: Tápióság a megszépülés útján pályázaton két játszótér került 
                       kialakításra, buszmegállók, a lépcső feljáró felújítása és a gyalogút fásítását 
                       tudtuk megvalósítani, mintegy 28.916.899 Ft-os beruházással, melyhez 
                       8.227 eFt önerőt biztosítottunk. A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése 
                       pályázatunk 14.857 eFt-os beruházás volt, melyhez 3.050 eFt önerőt biztosí- 
                       tottunk. Leader támogatással felújításra került a sportöltöző a sportkörön ke- 
                       resztül, 10 millió Ft támogatáshoz jutottunk, 100 %-os pályázati támogatás- 
                       sal. A Tornacsarnok felújítására 5.639 eFt-ot fordítottunk, a pályázati támo- 
                       gatás mellé 1.523 eFt önerőt biztosítottunk. A falunap megrendezésére 797 
                       eFt Leader pályázati támogatát kaptunk. 2012. évben sor került a vadászház 
                       előtti parkoló kialakítására, melyhez az anyagköltséget a CO-OP és a Taka- 
                       rékszövetkezet biztosította, a kivitelezést pedig a vadásztársaság. Ezúton is 
                       köszönjük a településért végzett munkájukat. A település információs táb- 
                       lája átkerült a Malom büféhez, ahová egy kis parkot is kialakítottunk a báli 
                       bevételből. A továbbiakban ismerteti, változás történt 2012. őszétől az 
                       iskola vezetésében, Tóth Gábor helyett Magda Lászlóné látja el a tagintéz- 
                       mény-vezetői feladatokat. A Szabadság utcai iskolát a gyermeklétszám 
                       csökkenése miatt megszüntettük, nyolc évfolyammal kezdtük a tanévet. 
                       2013. január 1-től az iskola fenntartását és működtetését az állam vette át. 
                       A változás miatt megszűnt az iskolák részéről a közös társulás Tápiószent- 
                       mártonnal, óvodai szinten a társulás a tanév végéig működik. 
                       Jelentős változás még: a vízszolgáltatás új üzemeltetőhöz került, erről a 
                       korábbi napirendi pontnál már szó volt. Ismerteti továbbá, hogy BM támo- 
                       gatással 18 m3 tüzifához jutottunk, illetve EU élelmiszersegély pályázatun- 
                       kon 47 q élelmiszert kaptunk. Ennyiben szerette volna a 2012. évet ismer- 
                       tetni. Megkérdezi, a napirendi ponthoz kapcsolódóan van-e hozzászólás, 
                       amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását. 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        22/2013.(II.12.) sz. képviselő-testület határozat: 
                                                        A Képviselő-testület a 2012. évi beszámolót elfogadta. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2013. évi költségvetés ismertetése. 
            Előadó: Kun Szilárd  polgármester a 2013. évi költségvetési tervezetet ismerteti, 
                         a csatolt írásos előterjesztés alapján a várható bevételeket és kiadásokat. 
                         A továbbiakban a folyamatban lévő pályázatokat ismerteti. Az óvoda 
                         bővítésre beadott pályázatunk kapcsán még nincs döntés, ez 120 millió 
                         Ft-os pályázat. Az óvodánál még egy beadott pályázatunk van, ez TÁMOP 
                         pályázat, 28 millió Ft szakmai programra, udvarrendezésre, ebben sincs 
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                      még döntés. Három napos falunapi program megrendezésére is nyújtottunk 
                      be pályázatot, itt 13 ezer euróra pályáztunk. A település idén ünnepli fenn- 
                      állásának 750 éves évfordulóját, illetve testvértelepülési találkozót szeretnénk  
                      tartani. Tervezett pályázataink: térfigyelő rendszer kiépítése (polgárőrségen  
                      keresztül), sportpálya lelátó kiépítése (sportkörön keresztül), energia meg- 
                      takarítási pályázat, ezen belül a Polgármesteri Hivatal hőszigetelése, nyílászárók 
                      cseréje, valamint a Tornacsarnok nyílászárók cseréje. Rendezni szeretnénk a  
                      CO-OP mögötti teret, a szelektív hulladékgyűjtők átkerülnek az egészségház  
                      udvarába. Sikeres BM támogatással tovább tudjuk folytatni a Tornacsarnok  
                      felújítását. 
                      Ennyiben szerettel volna a 2013. évi költségvetést ismertetni, van-e ezzel 
                      kapcsolatban hozzászólás a képviselők, illetve a lakosság részéről. A polgár- 
                      mester megállapítja a 2013. évi költségvetéssel kapcsolatban nincs hozzászó- 
                      lás, javasolja a beterjesztett költségvetési rendelet tervezetről dönteni. 
                                             
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         23/2013.(II.12.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a beterjesztett 2013. évi költségvetési 
                                                         rendelet tervezetet átdolgozásra javasolja. A módosítások 
                                                         átvezetése után alkalmasnak tartja a rendeletalkotásra. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
8. EGYEBEK 
   1./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, új törvény szerint utcanév változásokat kell 
         végrehajtanunk, a részletekről kéri a jegyző Asszony adjon tájékoztatást. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző az előzőekhez kapcsolódóan szeretné megköszönni a hivatali 
dolgozók munkáját, melyet a pályázatokhoz nyújtottak. 
Az utcanév változásokkal kapcsolatban elmondja, az országgyűlés törvényt fodadott el, mely 
szerint XX. századi önkényuralmi rendszerhez kötődő elnevezés az utcanevekben nem 
szerepelhet. Ezért szükséges a Zalka Máté, Felszabadulás, Forgács Isván, Kállai Éva, Mező 
Imre utcák átnevezése. A Képviselő-testület helyi rendeletet alkotott, melyben az eljárási rend 
meghatározásra került. Az utcanév változásoknak lakosságot érintő költsége nincs, az 
érintettek a lakcímigazolványukat térítésmentesen kapják, valamint a földhivatali bejegyzés is 
tárgyi illetékmentes lesz. A Hivatal feladata lesz az érintett szervezeteket értesíteni a 
változásról (tűzoltóság, rendőrkapitányság, mentők, cégbíróság). A Képviselő-testület, 
Pénzügyi Bizottság ebben a hónapban ülésén kidolgozza a részleteket, hogyan történjen az 
utcák elnevezése. Felmerült, hogy az érintett utcák lakóinak tájékoztatást küldünk, 
megjelölünk 3 lehetőséget az utcanév változásra, összegyűjtenénk a javaslatokat. A döntés a 
lakosság kezében van. Kérése, az utcák elnevezéséhez javaslatokat lehet eljuttatni a 
Polgármesteri Hivatalba. 
 
Kun Szilárd  polgármester megköszöni a tájékoztatást, megállapítja, az utcanevek 
elnevezésével kapcsolatban nincs hozzászólás. 
 
   2./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, csatlakoztunk azokhoz az önkormányzatokhoz, 
         melyek a Polgármesteri Hivatalra kitűzik a székely zászlót. A zászló átvételére február 
        14-én kerül sor,  ezután ünnepélyes keretek között kitűzzük a zászlót a Hivatal épületére. 
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9. HOZZÁSZÓLÁSOK  
Bartucz János: 
A Szentmártonkátai út állapota a problémája. 
 
Gulyás Zoltán: 
Évek óta probléma a zebra, ezzel kapcsolatban lesz-e előrelépés. 
 
Kun Szilárd  polgármester a kérdésekre válaszolva elmondja, a Szentmártonkátai út nem 
önkormányzati tulajdonú, hanem közút kezelésében van. Jogos a felháborodás, a problémát 
jeleztük, tavasszal megoldásra kerül. A zebrával kapcsolatban elmondja, a kialakítása 2 millió 
forint, új forgalmi rendet kell kialakítani. Ha lesz pályázati kiírás gyalogátkelőhelyre 
megoldjuk. Ide kapcsolódva megköszönjük a Polgárőrség munkáját, melyet az átkelésnél 
biztosítanak.  
 
Galambosi Zoltán: 
Arról érdeklődik, a sportöltözőben mivel fűtenek, úgy tudja ellopták a cirkót, az ilyenenket 
riasztóval meg lehetne előzni. A további problémája a hóeltakarítás, a Kállai Éva utcában a 
hótoló nem is volt. 
 
Kovács László: 
A József utcát is meg lehet nézni hóeltakarítás szempontjából. 
 
Kun János: 
Az óvoda utcája is nagyon csúszik. Továbbá szeretné jelezni a Kresz-park állapotát, rendbe 
kellene tenni a sok levelet. 
 
Kun Szilárd polgármester a sportöltözővel kapcsolatban elmondja, új beruházás volt, két hét 
után betörtek, nem tehetünk róla. A biztosító kifizeti a költségeket és azóta a riasztórendszer 
kiépítése megtörtént. A középső úton is a beruházás után felgyújtották a padot és a szemetest, 
a buszmegálló tetejét megrongálták. Az utakkal kapcsolatban elmondja, a hótoló végigjárja a 
települést, ebben az évben 10 t sót használtunk el, a korábbiaknak megfelelően történik a 
sózás.  A Kresz-park rendbetétele jogos felvetés, össze lesz takarítva, de nem volt 
közfoglalkoztatottunk,  március elején rendbe tesszük. 
 
Bajári Géza: 
A temetőről mondjanak valamit, az önkormányzatnak mi a feladata? 
 
Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a temető az egyház tulajdona, a ravatalozó tartozik az 
önkormányzathoz, az üzemeltető nem jelezte, hogy lenne problémája. 
 
Galambosi Zoltán: 
Tudomása van róla, hogy a közösségellenes magatartást szabályozó önkormányzati rendeletet 
hatályon kívül kellett helyezni, de továbbra is probléma a járdán közlekedőknek a belógó 
gallyak és a szemetelés, valamit csinálni kellene. 
 
Paragh Béláné: 
A Dózsa György utca végében is van olyan hely, ahol a kilógó bokroktól nem lehet a járdán 
közlekedni. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a szemeteléssel kapcsolatos bejelentést a járási 
hivatalhoz tudjuk áttenni, mivel ez szabálysértés. Az alkotmánybíróság szerint a 
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közösségellenes magatartást szabályozó rendelet alkotmányellenes, ezért hatályon kívül kellett 
helyezni. Valami olyan szabályt kell keresni, ami jegyző hatáskörébe tartozik, bejelentés 
alapján lehet eljárni, a problémát jelezni kell.  Ha olyan az ügy, felszólítást küldünk a 
rendbetételre, bírságot a földhivatal szabhat ki. 
 
Kun Gáborné: 
A SÁG-ÉP Kft. dolgozóit az ÖKOVÍZ Kft. átvette, arról érdeklődne mi lett az önkormányzati 
Kft.-vel, a tartozásokkal, a vízdíj fizetés jogos-e. Mi lesz a tábor épületével, tavaly egy csoport 
volt csak, a honlapon reklámozni kellene. 
 
Gulyás Zoltán: 
Véleménye szerint rossz döntés volt a Kft., mennyi a tartozásuk, kintlévőségük. 
 
Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, a kintlévőségek behajtása jogos. A Kft. 
végelszámolás alatt áll, a vízszolgáltatás elkerült a cégtől, emiatt nem biztos, hogy megmarad 
a Kft. Kintlévőség nagyon sok van, az önkormányzat felé behajtásra átadásra kerültek. 2008-
tól kb. 5 millió Ft-ról van szó. Elmondható, hogy az utóbbi  hónapok befizetése 95 %-os volt. 
A nehézségek abból adódtak, hogy önköltségi ár alatt üzemeltettek. Amennyiben a Kft. 
megszűnik a tábort az önkormányzat üzemelteti tovább, a fenntartást átvesszük. Tavaly a 
tornacsarnok felújítása miatt nem tudtunk táborozókat fogadni. A táborozási lehetőséget több 
honlapon hirdetjük és saját honlapot is terveznek. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Kft. 2013. január 1-től végelszámolás alatt áll, a 
vízdíjat aki nem fizette nem fogják eltörölni. A felhívások kiküldésre kerültek, akik határidőre 
nem fizetik a tartozás behajtásra a Polgármesteri Hivatalhoz kerül. Köztartozásról van szó, 
melyet nem lehet ledolgozni. Adósságrendezési eljárás van folyamatban a cég ellen, 
kötelezettség a vízdíj fizetése is. 
 
Galambosi Zoltán: 
A művelődésszervező elmondta, hogy az év madara a gyurgyalag, erre programot lehetne 
szervezni. 
 
Molnár Heléna: 
Arról érdeklődik, falumúzeumot nem lehetne kialakítani a 750 éves évfordulóra? 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, amennyiben lesz rá lehetőségünk, mindenképpen 
szeretnénk falumúzeumot kialakítani, tervünk egy állandó hagyományőrző terem megnyitása. 
Az év madarával kapcsolatban elmondja, készül egy tanulmány, e köré is lehet építeni. 
 
                                                                           
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
közmeghallgatást 21.00 órakor bezárta.          
 

Kmf. 
 
             Soltiné dr. Pap Anikó                                                   Kun Szilárd 
                       jegyző                                                                 polgármester 
 
 
                                Dávid Kornélia Anikó sk.           Hegedűs György sk. 

jegyzőkönyv-hitelesítők 


