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J e g y z ő k ö n y v 

 
Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, 17.00 

                 órakor megtartott ülésén. 
 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:  Kun Szilárd polgármester,                                  
                           Béres Magdolna,         
                           Béres Mária és                            
                           Dávid Kornélia Anikó képviselők. 

 
 Igazoltan vannak távol: 
                            Hegedűs György alpolgármester, 
                            Bugyi Sándor és Tóth Gábor képviselők. 
       
 Meghívott vendégként jelen vannak:  
                            dr. Pap Anikó jegyző és 
                            Szabó Beáta művelődésszervező. 
 

A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 

Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a  a 6 fő képviselő közül 3 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  A 
polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Dávid Kornélia Anikó képviselőt. 

 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                               188/2013.(XII.19.) sz.  képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dávid 
                                                      Kornélia Anikó képviselőt elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester ismerteti, a kiküldött meghívó szerinti 3. és 4. pontot levesszük 
napirendől, így a napirendi pontok a következők szerint alakulnak: 

 
Napirend: 
1./  A szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása 
2./  A közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló rendelet elfogadása 
3./  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
      megszervezése 
4./  Tápióság Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 
5./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         189/2013.(XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadása. 
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    Előadó: dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, jelenleg is van szociális rendeletünk, 
                  nem volt célszerű a módosítás, hatályon kívül helyezzük és új rendeletet fogadunk el. 
                  A jelenlegi rendelet szerkezetét megtartjuk, a helyi sajátosságok figyelembe vételével. 
                  Az ápolási díj, kamatmentes kölcsön nem került bele az új rendeletbe. A változásokat 
                  szeretné ismertetni: a pénzbeli ellátásoknál jegyzői hatáskör az aktív korúak ellátása  
                  és a normatív lakásfenntartási támogatás. Az aktív korúak ellátásánál a lakókörnyezet 
                  rendezettségét benne hagytuk a rendeletben, konkrétabban megfogalmazva. Január 1- 
                  től az átmeneti segély, temetési segély helyébe lép az önkormányzati segély. Az ön- 
                  kormányzati segély eseti jelleggel, vagy havi rendszerességgel adható, a jövedelemha- 
                  tár ugyanaz mint jelenleg az átmeneti segélynél. A Szociális, Oktatási és Kulturális 
                  Bizottság ülésén javasolta a 11.§ (5) bekezdésében konkrétan megfogalmazni, hogy 
                  az önkormányzati segély összege alkalmanként minimum 1.000.- Ft, maximum  
                  10.000.- Ft lehet, valamint kiegészítették azzal, hogy az önkormányzati segély havon- 
                  ta egy alkalommal kérhető. Az ügyintézési határidő 15 nap lesz, továbbra is a Szociá- 
                  lis, Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe tartozik, a Bizottság vállalta, hogy  
                  10 naponként ülésezik. Az önkormányzati segély természetben is nyújtható, Erzsébet 
                  utalvány formájában. A temetési költségekhez való hozzájárulás feltételei ugyanazok 
                  mint jelenleg. A rendkívüli élethelyzetbe kerültek azonnali megsegítése továbbra is a 
                  polgármester hatáskörébe kerül. Nem változott a köztemetés, ami szintén a polgár- 
                  mester hatásköre, valamint a szociális étkezés. A hatáskörökben január 1-től változik, 
                  hogy a képviselő-testület szervei közé tartozik a jegyző is, a képviselő-testület felada- 
                  tot delegálhat a jegyzőre. A méltányossági közgyógyellátás jelenleg jegyzői hatáskör, 
                  8 nap az ügyintézési határidő, javasolják, hogy maradjon jegyzői hatáskör. Az ügyin- 
                  tézési határidők lecsökkentek, ezért célszerű, hogy a testület delegálja a feladatokat. 
                  A Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság a rendelet tervezetet megtárgyalta, 
                  2014. január 1-től lépne hatályba az új rendelet. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke ismerteti, 
a Bizottság a rendeletet megtárgyalta, úgy döntöttek, hogy az önkormányzati segély a Bizottság 
hatáskörében marad, a tagok vállalták a gyakoribb ülésezést. A többi ugyanúgy maradjon 
polgármesteri és jegyzői hatáskörben. Az ismertetettek szerint javasolják elfogadni a szociális 
rendeletet. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a bizottsági ülésen elhangzottak ismertetésre kerültek, 
amennyiben nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel a szociális rendelet elfogadását.    
                    
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
szociális ellátásokról szóló 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendeletét megalkotta. 
 
                                                       14/2013.(XII. 20.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                       A szociális ellátásokról szóló rendelet szövegét a 2. sz. 
                                                       melléklet tartalmazza. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló rendelet elfogadása. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, jogszabályi változásról van szó, a Képviselő- 
                        testület kötelezettsége rendeletben szabályozni a közterület filmforgatás célú 
                        hasznosítását. A rendelet tervezetet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén 
                        megtárgyalta, elfogadásra javasolják a testületnek. A turisztikailag kiemelt terü- 
                        let meghatározása esetén a díjtétel magasabb. A rendelet 6. § (1) bekezdésében 
                        van meghatározva a turisztikailag kiemelt terület, mely az ófalu teljes területe és 
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                        a Cifrakert. A rendelet szintén 2014. január 1-én lépne hatályba. A törvény 
                        mellékletében vannak formanyomtatványok, a kérelmet a Kormányhivatalhoz 
                        kell benyújtani, az engedélyezés ott történik, a rendeletünk figyelembe vételével. 
                        Javasolja a díjtételek elfogadását, melyet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is 
                        elfogadott. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság alelnöke ismeteti, a 
Bizottság ülésén a rendelet tervezetet elfogadta, a testületnek is elfogadásra javasolják. 
 
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a közterület filmforgatás célú hasznosításáról 
szóló rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
15/2013.(XII.20.) önkormányzati rendeletét, a közterület filmforgatás célú hasznosításáról 
megalkotta. 
                                                                     15/2013.(XII.20.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     A közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló  
                                                                     rendelet szövegét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálta- 
           tás megszervezése. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző elmondja, folyékony hulladék volt a korábbi elnevezése, 
                        most tavas szennyvíztisztítómű. Közszolgáltatást kell szervezni, mint a szilárd 
                        hulladék begyűjtésére, az ajánlat kérést elkészítettük. Az önkormányzatnak kell 
                        közszolgáltatási szerződést kötni a kiválasztott közszolgáltatóval. A közszolgál- 
                        tatásra az ajánlatkérés kiküldésre fog kerülni, az ajánlatot adóknak a díjak meg- 
                        határozásánál a rezsicsökkentést is figyelembe kell venni. A szerződést 2014. 
                        február 1-től meg lehet kötni, 2015. január 31-ig szólna a szerződés, a csatorná- 
                        zás miatt. A holnapi napon 3 vállalkozónak megküldjük az anyagot, a vissza- 
                        érkezés határideje 2014. január 10. A januári ülésén tud a testület dönteni, a  
                        szolgáltatásra rendelet tervezetet kell készíteni, melyet a környezetvédelmi igaz- 
                        gatóságnak meg kell küldeni elfogadás előtt. A rendeletben a díjat meg kell ha- 
                        tárzni, valamint azt is, hová lehet elhelyezni a folyékony hulladékot. Kötelező 
                        közszolgáltatásról van szó, kötelezően igénybe kell venni a lakosságnak. A 
                        szolgáltatónak a lakossággal nem kell szerződést kötni.  
 
Kun Szilárd  polgármester  megkérdezi a Képviselő-tesületet van-e hozzászólás az 
elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs, javasolja a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó ajánlatkérés elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                     
                                                 190/2013.(XII. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: 

                                           A Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött háztartási 
                                           szennyvíz begyűjtésére ajánlatot kér az engedéllyel rendelkező 
                                           vállalkozóktól. 
 
                                           Határidő: azonnal. 
                                           Felelős:   polgármester. 
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4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Helyi Esélyegyenlőségi Programot a Képvise- 
                        lő-testület korábban elfogadta, a jogszabályi változások miatt felülvizsgálták. 
                        Lehetőség adódott arra, hogy ingyenes képzésen két kolléganő részt vett. Koráb- 
                        ban csak  esélyegyenlőségi szakértő készíthette el a programot, most nincs szük- 
                        ség külön szakértőre. Fórumot szerveztek, ahová a partnerek eljöttek (védőnő, 
                        gyermekvédelmi felelősök, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai). 
                        Intézkedési tervek kerültek meghatározásra, mely a program része. A programot 
                        leszakértették, a Képviselő-testületnek határozatával jóvá kell hagyni. Uniós, illet- 
                        ve hazai pályázatokon való részvételhez szükséges, a jogszabályoknak megfelelő- 
                        nek kell lenni. Központi honlapra fel kell tölteni, a pályázatok benyújtásához fon- 
                        tos, hogy meglegyen. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság a 
programot megtárgyalta, a fórumon is részt vettek, ahol az ötleteket elmondhatták. Javasolják az 
Esélyegyenlőségi Program elfogadását. 
 
Kun Szilárd  polgármester megállapítja, Tápióság Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjával 
kapcsoltaban nincs hozzászólás, elfogadásra javasolja. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                            191/2013.(XII. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                            Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                            Tápióság Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját  
                                            elfogadta. 
 
                                            Határidő: azonnal. 
                                            Felelős:    polgármester, jegyző. 
 
5./ EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester elmondja, a 2013. évi költségvetésben tervezve van a Polgár- 
         mesteri Hivatal kamerarendszer kiépítésére. Az udvaron szeretnénk elhelyeni a traktort, 
         eszközöket, ezért lenne fontos az udvaron is a kamerarendszer kiépítése. A tervezett 
         költség kevés, plusz 80 eFt + ÁFA összegre lenne szükség, a munkálatok elvégzésére 
         árajánlatot kaptunk. Kéri a szükséges összeget biztosítani a 2013. évi költségvetés gaz- 
         dálkodási tartaléka terhére. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                      192/2013.(XII.19.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal udvari kamera- 
                                                      rendszerének kiépítésére a 2013. évi költségvetésben tervezett  
                                                      összegen felül 80.000.- Ft + ÁFA összeget biztosít az Önkor- 
                                                      mányzat 2013. évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka 
                                                      terhére. 
 
                                                      Határidő: azonnal. 
                                                      Felelős:   polgármester. 
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   2./ Kun Szilárd  polgármester elmondja, 2014. január 25-re van tervezve a II. Tápiósági 
        Rétesfesztivál megrendezése. Kéri, Szabó Beáta művelődésszervező adjon tájékoztatást 
        hol tart a szervezés. 
 
Szabó Beáta művelődésszervező elmondja, a szervezés folyik, az előző rendezvényen 
résztvevőket felhívta, 20 csoport jelentkezett már. 25 csapat részvételével tudnak számolni, a 
nevezésre január 20-ig van lehetőség. Egy szponzort talált, a K&H Bank 20.000.- Ft támogatást 
ajánlott fel. A rendezvényen a Bartucz Pékség sütni és árulni is fog rétest, az expot is 
megcsinálják. A bejelentést elküldte az érintett szervek felé, a sütőket is lefoglalta, számítanak a 
Kft. segítségére. A galériára régi falvédőkből szerveznek kiállítást. 
 
Dávid Kornélia Anikó képviselő úgy gondolja, szponzorokat kell keresni,  a támogatók nevét ki 
kell írni a rendezvényen. Több alapanyagot kellene biztosítani, hogy lehessen kóstolni. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a művelődésszervezőt megbízzuk a rétesfesztivál  további 
szervezésével, minél több szponzor bevonásával. 
  
 
Mivel  más megbeszélnivaló nem merült fel,  a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést 
18.15 órakor bezárta és a továbbiakban zárt ülést rendel el.          
 
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Kun Szilárd 

           jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 

Dávid Kornélia Anikó 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


