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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án,  

                 17.00 órakor megtartott ülésén. 

 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 

 

Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,        

                           Hegedűs György alpolgármester,     

                           Béres Magdolna, 

                           Bugyi Sándor,                          

                     Dávid Kornélia Anikó és 

                     Tóth Gábor képviselők. 

 

  Meghívott vendégként jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

  A nyilvános ülésen a lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt. 

 

Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, külön is köszönti Baloghné Kovács 

Magdolna könyvvizsgálót, az ülést megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő 

képviselő közül 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Béres Mária képviselő 

jelezte, hogy később fog érkezni. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Hegedűs György 

alpolgármestert. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 

alábbi határozatot hozta: 

                                                                44/2013.(III.28.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 

                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hegedűs 

                                                      György alpolgármestert elfogadta. 

 

Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait: 

 

Napirend: 

  1./  Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás)        

  2./  2012. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása         

  3./  2012. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása 

  4./  A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 6/2010.(IV.30.) 

         önkormányzati rendelet módosítása 

  5./  Civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása         

  6./  Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása         

  7./  Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása         

  8./  Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának 

        szabályairól szóló 5/1998.(III.27.) rendelet módosítása         

  9./  Döntés az utcanevek módosításáról         

10./  Egyebek 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 

alábbi határozatot hozta:    

                                                         45/2013.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
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1. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás). 

           Előadó:  Kun Szilárd polgármester ismerteti, a zárszámadást április 30-ig kell elfogad- 

                         ni, köszönet a pénzügyi dolgozóknak és a könyvvizsgálónak, hogy már most 

                         tudjuk tárgyalni. A beszámoló teljes, a tervnek megfelelő. Év végén sor került 

                         a folyószámla hitel kiváltására a Kormány részéről, valamint ÖNHIKI támoga- 

                         tásban is részesültünk. Ezek nélkül nehezebb helyzetben lennénk., így még  

                         pénzmaradvánnyal is számolhatunk. Az iparűzési adó bevételünk túlteljesült, 

                         volt egy adózó, aki jelentős összeggel járult hozzá, mintegy 5 millió Ft-tal. 

                        A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén a zárszámadás részletesen megtár- 

                        gyalta, kéri ismertetni véleményüket. 

 

Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság a 

zárszámadást elfogadta, a testületnek is elfogadásra javasolják. 

 

Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a zárszámadással kapcsolatban van-e hozzászólás, 

amennyiben nincs, szavazásra teszi fel. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 

az Önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 

6/2013.(III.29.) sz. rendeletét megalkotta. 

 

                                                              6/2013.(III.29.) sz. önkormányzati rendelet: 

                                                              Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi gazdál- 

                                                              kodásának zárszámadásáról szóló rendeletet a 2. sz.  

                                                              melléklet tartalmazza. 

 

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Tárgy: 2012. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadása. 

           Előadó: Baloghné Kovács Magdolna könyvvizsgáló köszönti a jelenlévőket, néhány kie- 

                        gészítést tenne a leírtakhoz. A könyvvizsgáló feladata az egyszerűsített összevont 

                        éves költségvetési beszámoló auditálása. A beszámoló valós képet ad, hitelesített 

                        záradékkal látta el. Kiemelné: 2012. január 1-től a jogszabályi változások nem kis 

                        feladatot róttak az önkormányzatokra, felkészülési idő a változásokra nem volt.  

                        Az I. negyedévben a MÁK részéről sem lehetett teljesíteni a határidőt. Változás 

                        volt január 1-től, hogy minden egyes intézménynek – önkormányzat, polgármes- 

                        teri hivatal, nemzetiségi önkormányzat, KITT – külön költségvetést, külön be- 

                        számolót kellett készíteni. Korábban ez a Polgármesteri Hivatalon belül történt. 

                        A változások sok plusz feladatot róttak a pénzügyi munkatársakra. Túlmunkát 

                        igényelt, hogy a zárszámadást márciusban tárgyalni tudják. Egyenlőre megoldot- 

                        ták a problémát, a vagyon kérdése kulcsfontosságú, azt is szét kellene választani. 

                        Számviteli szempontból ez le van szabályozva, jogi szempontból nem egyértelmű. 

                        A vagyontárgyakat megfelelő bizonylattal lehet átkönyvelni, vagyonmegosztási 

                        jegyzőkönyv nem állt rendelkezésre, ennek a testület jóváhagyásával kell történni- 

                        e. Ez jelentett problémát a beszámoló leadásánál, de ez országos szintű probléma, 

                        visszatérnek rá. 2013-ban a Képviselő-testületnek rendelkeznie kell, bízunk ben- 

                        ne, hogy jogszabályilag kiforr. Ez veszélyeztette a márciusi tárgyalást, a pénz- 

                        ügyesek maximálisan teljesítettek, a környéken elsők között voltak. A pénzügyi  

                        helyzet elhangzott, nagy szerepe volt az adósság-konszolidációnak, ennek követ- 

                        kezményeként  jelentős javulás mutatkozott. 26.615 eFt egyszeri állami támoga- 

                        tásban részesült az önkormányzat, 5 millió Ft hitelállomány maradt, támogatást 
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                        megelőlegező hitel, ami a 2013-ban jelentkező támogatásból rendeződik.  

                        A feladatalapú finanszírozás sok nehézséget okoz, működési hiányos a 2013. 

                        évi költségvetés. Úgy gondolja, év közben fognak rendelkezésre állni pótlólagos 

                        források, fontos, hogy a működés ne legyen veszélyben. Az önkormányzat kész- 

                        fizető kezességet vállalt a szennyvízcsatornázáshoz, a társulás 616 millió Ft-ot  

                        nyert önerő pályázat kapcsán. 2013. január 1-től az új önkormányzati törvénnyel  

                        megszűnt az önkormányzatok könyvvizsgálói kötelezettsége. Szeretné megkö- 

                        szönni a pénzügyi dolgozók munkáját, a könyvvizsgálói tevékenységéhez nyújtott  

                        segítségüket. 

                        

Kun Szilárd polgármester megköszöni a részletes tájékoztatást, kéri a  Pénzügyi Bizottság 

elnökét, ismertesse a Bizottság álláspontját. 

 

Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság 

elfogadásra javasolja a könyvvizsgálói jelentést. 

 

Soltiné dr. Pap Anikó jegyző szeretné megköszönni Baloghné Kovács Magdolna munkáját, 

aki mindig segítőkész volt. 

 

Kun Szilárd polgármester az önkormányzat nevében megköszöni a könyvvizsgáló munkáját. 

Mint Baloghné is kiemelte, az önkormányzat 2012. évi teljesítése megbízható, valós képet ad. 

Amennyiben a testület részéről nincs hozzászólás, elfogadásra javasolja  a jelentést. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 

az alábbi határozatot hozta: 

                                                         46/2013.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

                                                         A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzata 

                                                         2012. évi egyszerűsített összevont éves költségvetési 

                                                         beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló jelentést el- 

                                                         fogadta. 

 

                                                         Határidő:  azonnal. 

                                                         Felelős:    polgármester. 

 

 

3. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása. 

           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a belső ellenőrzést a Tápió-vidéki 

                        Kistérségi Társulás keretében a K.F. Audit Kft. végezte. Sor került az önkor- 

                        mányzati Kft. utóellenőrzésére, az óvodai normatíva ellenőrzésére és a Pol- 

                        gármesteri Hivatalnál a civil szervezetek támogatásának elszámolására. 

                        Kiss Ferenc belső ellenőr az ülésen nem tud jelen lenni, az írásos jelentést 

                        elküldte. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén megtárgyalta, elfogadásra 

                        javasolják a testületnek. A jelentést határidőre el kell fogadni. 

 

Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a Képviselő-testületnek van-e hozzászólása a belső 

ellenőrzési jelentéshez, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 

az alábbi határozatot hozta: 
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                                                         47/2013.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

                                                         A Képviselő-testület Tápióság Község Önkormányzata 

                                                         2012. évi belső ellenőrzési jelentését jóváhagyta.  

 

                                                         Határidő: azonnal. 

                                                         Felelős:   polgármester. 

 

4. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Tárgy: A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 6/2010. 

           (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása. 

           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, felvetődött, hogy a civil szervezetek- 

                        nek, amelyek eddig két részletben kapták a támogatásukat, ettől az évtől négy  

                        részletben történne a kifizetés. Az előterjesztés ez alapján készült, a Pénzügyi  

                        és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta. Az előzetes hatásvizsgálat a módosításo- 

                        kat tartalmazza, a rendelet egységes szerkezete is elkészült. 

 

Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a rendelet módosításról a testületnek van-e 

véleménye, mivel nincs hozzászólás, szavazásra teszi fel a rendelet elfogadását. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 6/2010.(IV.30.) 

rendelet módosításáról szóló 7/2013.(III.29.) rendeletét megalkotta. 

 

                                                       7/2013.(III.29.) sz. önkormányzati rendelet: 

                                                       A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának 

                                                       rendjéről szóló 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelet 

                                                       módosításáról a rendeletet az 5. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Kun Szilárd polgármester bejelenti, hogy Béres Mária képviselő megérkezett, Tóth Gábor 

képviselőnek viszont el kell mennie, így a testület létszáma változatlanul 6 fő. 

 

5. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Tárgy: Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása. 

            Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a pályázati kiírást az írásos anyag tartal- 

                         mazza, a testület részéről van-e vélemény, kérdés. 

 

Hegedűs György alpolgármester elmondja, vannak civil szervezetek, ahol év elején vannak 

költségek, a támogatás folyósításának első részlete május 15. 

 

Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a költségvetési rendelet elfogadását meg kell várni, a 

testület eldönti, hogy a civil szervezeteknek biztosít-e támogatást, ezután döntünk a pályázat 

kiírásáról. A pályázati eljárás kb. egy hónap, van a beadásra határidő, majd ülésezik a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, ezután dönt a testület. Ezért tudjuk az első kifizetést május 

15-ben meghatározni.  

 

Bugyi Sándor képviselő elmondja, a civil szervezetek támogatása nem kötelező feladat. 

Lehet, a következő években nem lesz lehetőség a támogatásra, ezért lenne fonotos külsős 

támogatókat is keresni. A labdarúgásnál felvetődött, hogy támogatói bérletet kellene készíteni, 

pozitívan kell hozzáállni a dolgokhoz. 
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Hegedűs György alpolgármester véleménye szerint, egy település civil szervezetek nélkül 

nem működhet. 

 

Kun Szilárd polgármester elmondja, önként vállalt feladatról van szó, először a kötelezőt kell 

teljesíteni. A támogatásokba külső forrásokat is be kell vonni, ne az önkormányzat legyen a fő 

támogató. A Sportkör az MLSZ kiírására sem pályázott.  Amennyiben nincs több hozzászólás, 

szavazásra teszi fel a civil szervezetek pályázati kiírását. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 

az alábbi határozatot hozta: 

                                                         48/2013.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

                                                         pályázatot hirdet a helyi önszerveződő közösségek pénz- 

                                                         ügyi támogatására. A pályázati kiírást a 6. sz. melléklet 

                                                         tartalmazza. 

 

                                                         Határidő: pályázat kiírására azonnal. 

                                                         Felelős:   polgármester. 

 

6. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Tárgy: Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása. 

           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a Polgármesteri Hivatalnak külön 

                        szabályozása van, törvényi előírás minek kell szerepelnie benne. A jogszabályi 

                        változások átvezetésre kerültek, módosult a hivatal elnevezése, a szakfeladat- 

                        rend. Az egységes szerkezet is csatolva van, a határozati javaslat tartalmazza 

                        a változásokat. 

 

Kun Szilárd polgármester megállapítja, a Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosításához nincs 

hozzászólás, elfogadásra javasolja. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 

az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2013.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

1. Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló előterjesztést és a 102/2012.(VI.27.) 

határozatával elfogadott Tápióság Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 

Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 

a.) Az  SZMSZ címe a következőre változik: 

Tápiósági Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

b.) Az SZMSZ bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 84.(1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében 

kötelezőn előírtak figyelembe vételével Tápiósági Polgármesteri Hivatal szervezetére és 

működésére vonatkozó szabályokat az alábbiakban állapítja meg: 
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c.) Az  SZMSZ IV. 1.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

  1/  A hivatal megnevezése: Tápiósági Polgármesteri Hivatal 

 

d.) Az SZMSZ V.1.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

1./  A Polgármesteri Hivatal önálló jogi személy, a jegyző vezeti, akit a polgármester pályázat 

útján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX tv. 247. §-ban megállapított 

képesítési és egyéb követelményeknek megfelelő pályázók közül, határozatlan időre nevez ki. 

 

e.) Az SZMSZ V.4. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

4./  A Polgármesteri Hivatalhoz rendelt önállóan működő költségvetési szerv: 

 

a.) Nevelési Intézmény Tápióság-Tápiószentmárton Óvodája (rövidítve: NITT) 

A költségvetési szerv székhelye: 2253 Tápióság, Bicskei u. 21. 

 

f.) Az SZMSZ VI.3.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

3./ Szakfeladatrend szerinti tevékenységek: 

841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó  

             tevékenységek 

841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 

841127 helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 

841173 statisztikai tevékenysége 

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 

882111 Aktív korúak ellátása 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882202 Közgyógyellátás 

 

g) Az SZMSZ VII.1.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 84. § (1) bekezdése 

szerint az önkormányzat képviselő-testülete egységes hivatalt hozott létre Polgármesteri 

Hivatal elnevezéssel, az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek 

előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

 

h.) Az SZMSZ VIII.1.pontja és 3.pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

1./ A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti, főbb feladatait a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvény 81. § (3) bekezdése határozza meg. 

3./ A jegyző helyettesítését az igazgatási előadó 1 látja el. 

 

i.) Az SZMSZ XIII.2 pontja hatályát veszti: 

 

„2/ Jelen Szabályzat Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 5.számú mellékletét képezi.” 



 8 

 

2. Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tápiósági Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát 2013. április 1. napjával jóváhagyja. 

 

Határidő: 2013. április 1. 

Felelős:   jegyző. 

 

7. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Tárgy: Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása. 

           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, az írásos előterjesztés tartalmazza az 

                        önkormányzat közép és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét. A Képviselő- 

                        testület részéről van-e hozzászólás a napirendi ponthoz, amennyiben nincs, 

                        szavazásra teszi fel. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 

az alábbi határozatot hozta: 

   

50/2013.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

Tápióság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyon-

gazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából az 

Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint fogadja 

el: 

 

Középtávú vagyongazdálkodási terv: 

a) Az önkormányzati vagyonnal - mint a nemzeti vagyonnal - felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

 

b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos 

működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 

gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

 

c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-

testület döntései és az éves költségvetési rendeletei határozzák meg. 

 

d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: A nemzeti vagyon alapvető 

rendeltetése a közfeladat ellátásnak biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként 

vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. 

 

A hasznosítás formái: 

1. A feladatok ellátáshoz nem szükséges vagyon elidegenítése.  

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését a nemzeti vagyonról szóló törvény, valamint 

a vagyonrendelet előírásai szerint kell lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel 

elsősorban fejlesztési kiadások fedezetéül szolgál. 

 

2. Használatba adása, bérbeadása 

A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint telkek és egyéb ingók, ingóságok 

hasznosítása elsősorban bérleti, haszonbérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet, 
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haszonbérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb 

ideig legyen kihasználatlan állapotban. 

 

a) Az értékesítésre vagy más hasznosításra kijelölt ingatlanoknál folyamatos hirdetés 

szükséges. 

 

b) Az önkormányzat a vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon 

követhetőségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint 

folytathatja. 

 

c) Az önkormányzat a vagyonát feladatainak megvalósítására használja. 

 

Az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyakat 

elsősorban hasznosítja, amennyiben az gazdaságosan nem valósítható meg, értékét megőrizve 

tulajdonában tartja. 

 

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 

a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 

 

b) A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más 

módon hasznosítható vagyonelemeket. 

 

c) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, 

megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. 

 

d) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására 

kell törekedni. 

 

e) Minden önkormányzati épület energiahatékonyságának növelése. 

 

Határidő: folyamatos. 

Felelős:   polgármester. 

 

8. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Tárgy: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásá- 

           nak szabályairól szóló 5/1998.(III.27.) rendelet módosítása. 

           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, jogszabályi változások miatt kell sort 

                        keríteni a vagyonrendeletünk módosítására, az önkormányzat korlátozottan 

                        forgalomképes törzsvagyonát rendezni kell. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

                        a rendelet tervezetet megtárgyalta, módosításuk lenne: a tábor épületét a korlá- 

                        zottan forgalomképes vagyontárgyak közé soroljuk. Az 1. sz. mellékletben a 

                        forgalomképtelen törzsvagyonban a közterületi utak szerepelnek, a Szentmár- 

                        tonkátai és Bicskei út kivételével, ide be kell még tenni a Szecsői utat. 

 

Kun Szilárd polgármester megállapítja, a rendelet módosításához nincs hozzászólás, az 

ismertetett módosításokkal javasolja elfogadni. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 

a 8/2013.(III.29.) sz. önkormányzati rendeletét, az Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított 

5/1998.(III.27.) rendelet módosításáról megalkotta. 
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                                                                    8/2013.(III.29.) sz. önkormányzti rendelet: 

                                                                    Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak 

                                                                    feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól 

                                                                    szóló, többször módosított 5/1998.(III.27.) önkor- 

                                                                    mányzati rendelet módosításáról a rendeletet a 9. 

                                                                    sz. melléklet tartalmazza. 

 

9. NAPIREND TÁRGYALÁSA 

Tárgy: Döntés az utcanevek módosításáról. 

           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, törvényi kötelezettségünknek eleget téve 

                        utcanevek módosítására kerül sor a településen. A lakossági véleményeket 

                        kikértük, a beérkezett javaslatokat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. 

 

Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, minden utcanév 

változáshoz 3 lehetőség volt felsorolva és egy egyéb. A beérkezett javaslatok alapján a 

Forgács István utcát Forgács utcára, a Mező Imre utcát Mező utcára, a Felszabadulás utcát 

Bartók Béla utcára, a Kállai Éva utcát Dózsa György utcára, a Zalka Máté utcát Vadvirág 

utcára javasolja a Bizottság átnevezni, a lakosság véleményét tiszteletben tartva. 

 

Kun Szilárd polgármester kéri az utcanevek módosításáról dönteni, ha nincs más javaslat. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 

az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2013.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az utcanevek módosításáról szóló 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza: 

 

1.) Tápióságon  

a) A Mező Imre utcát Mező utcára, 

b) A Felszabadulás utcát Bartók Béla utcára, 

c) A Zalka Máté utcát Vadvirág  utcára, 

d) A Kállai Éva utcát Dózsa György utcára, 

e) A Forgács István utcát Forgács utcára nevezi el. 

 

2.) Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon 

 a./ az érintett szervek, szervezetek értesítéséről 

 

Határidő: döntést követő 30 napon belül. 

Felelős:   jegyző. 

  

b./ az ingatlanok sorszámozásának (házszámok) megállapításáról 

  

Határidő: döntést követő 3 hónapon belül. 

 Felelős:   jegyző. 

 

3.) Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon  

 

a./ Az utcanév táblák elkészíttetéséről és kihelyezéséről 
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 Határidő: döntést követő 5 hónapon belül.  

 Felelős:    polgármester. 

 

                

10./ EGYEBEK 

 

   1./  Kun Szilárd polgármester ismerteti, a Sportkör és a Pátria Takarékszövet között létre- 

         jött kölcsönszerződéséhez az Önkormányzat részéről a készfizető kezességvállalást meg  

         kell hoszzabbítani, a határozati javaslat alapján. Amennyiben nincs hozzászólás, java- 

         solja elfogadásra. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 

az alábbi határozatot hozta: 

                                                            

52/2013.(III.28.) sz. képviselő-testületi határozat: 

Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tápióság 

Községi Sportkör (2253 Tápióság, Bicskei út 3.) és a PÁTRIA Takarékszövetkezet (2230 

Gyömrő, Szent István u. 28.) között 2012. szeptember 17-én létrejött kölcsönszerződéséhez 

kapcsolódó készfizető kezességet 2013. május 31-ig fenntartja és vállalja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a kezességvállaláshoz 

kapcsolódó kölcsönszerződés módosítását írják alá. 

 

Határidő: azonnal. 

Felelős:   polgármester, jegyző. 

 

   2./  Kun Szilárd polgármester a rendőrautóval kapcsolatban elmondja, a megyei rendőrka- 

         pitányságról a szerződés tervezetet megkaptuk, az önkormányzatnak kell vállalni az autó 

         javítási költségét és az üzemeltetés költségét. Nagyrészt Tápióságon lenne szolgálatban a 

         gépjármű, nagy segítséget jelentene a körzeti megbízottnak. A költségvetésünkben 180 

         eFt üzemanyag költség van tervezve, plusz összeg a javítás költsége lenne és a felmerülő 

         további javításra terveznénk. Javasolja, ez mintegy 500 eFt legyen, így támogatható len- 

         ne a gépjárműhöz jutásunk. A következő ülésen a szerződést ismertetjük, most ebben az 

         ügyben nem kell dönteni, tájékoztató jellegként ismertette. Más önkormányzat is jelezte 

         igényét a gépjárműre, ha vállaljuk a javítást mi vagyunk a kedvezményezettek. 

 

Józsa Elek a Polgármőrség elnöke elmondja, 3-4 önkormányzat rendelkezik ilyen 

gépjárművel, ahol jelentős javulás mutatkozik a közbiztonság szempontjából, a településnek 

is segítség lenne és a polgárőrségnek is. Az a cél, hogy minden település rendelkezzen 

gépjárművel, úgy gondolja, a befektetés megtérülne. 

 

Jeszenszki András körzeti megbízott elmondja, egy 2007-es évjáratú gépjárműről van szó, 

tavaly lett felújítva. Átvezényelés más településre csak rendkívüli esetben történik. Szerencsés 

helyzetben lennénk, hogyha megkapnánk a gépjárművet. Biztonságérzetet adna az idősebb 

embereknek a rendőrautó, visszatartó ereje lenne. A továbbiakban szeretne a település 

közbiztonsági helyzetéről egy rövid tájékoztatást adni. Ebben az évben 2 betöréses lopás 

történt, 1 kísérlet, 7 lopás, 3 magánlaksértés, 4 testi sértés, 4 csalás. A közlekedési 

bűncselekmény 2 cserbenhagyásos, 1 ittas vezetés történt. A tavalyi évhez képest javulás 

mutatkozik a bűncselekmények számában, összesen ezidáig 24 történt, a 13 településből a 3. 

helyen állunk. 

 

Kun Szilárd polgármester megköszöni a tájékoztatót. 
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   3./  Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, április 4-én kerül sor 

         a tápióbicskei csata rendezvényre, ehhez kapcsolódóan április 5-én hagyomány- 

         őrző gyalogság vonul végig, Tápióságon is. 8.15 órakor érkeznek a településre, 

          kb. 45 fő várható, rendőri kíséretet kapnak. Kérné a körzeti megbízott, polgár- 

         őrség segítségét. A Hivatal parkolójában megpihennek, ahol megvendégelnénk 

         őket. Az óvodát, iskolát megkereste, vegyenek részt, jó lenne ha a lakosság ré- 

         széről is aktív részvétellel számolhatnánk. 

 

   4./  Kun Szilárd polgármester ismerteti a HAJT-A Csapat közgyűlésén voltak, ahol 

         a Leader IV. tengely pályázati lehetőségeit ismertették. A pályázatok nem célte- 

         rületre lesznek kiírva, hanem a projekt ötleteket kordinálják. A Sportkör, Polgár- 

         őrség 100 %-os támogatással tud pályázni. A Polgárőrség tudna térfigyelő kame- 

         rarendszer kiépítésére pályázni. Az Önkormányzat részéről a Zsiger-pusztai Tö- 

         rök-híd felújítására lehetne pályázni, amelyet Pánd és Káva települések is támo- 

         gatnak, turisztikai látványosságról van szó. Szeretnénk pályázni utcanév táblák  

         elhelyezésére, valamint padokat, szemeteseket tervezünk közterületekre,  busz- 

         megállókba. A Gólyahír tanösvény tájékoztató tábláinak felújítását is jó lenne 

         megoldani. A korábbiakhoz hasonlóan vállalkozók is nyújthatnak be pályázatot.  

 

   5./  Kun Szilárd polgármester néhány közelmúltban történt, illetve folyamatban lévő 

         eseményről szeretne tájékoztatást adni. Az ünnepélyes csatorna alapcső letétel a 

         múlt héten megtörtént. A csatornázási munkálatok jelenleg a Petőfi Sándor és Mező 

         utcákban zajlanak. Ha bármi problémát észlelnek jelezzék, ezt továbbítani kell a 

         kivitelező és a társulás felé is. Részt vett a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás  

         ülésén, ahol szó volt arról, hogy ez a társulási forma a II. félévben működik. El kell  

         dönteni a feladatokat a jövő évtől nagy társulással, kis társulási formában, vagy egyé- 

         nileg látjuk el. Az orvosi ügyeleti rendszerre 2015-ig van szerződésünk, az önkormány- 

         zatoknak nem került költségbe, úgy gondolják itt a nagy társulás maradjon. A kötelező 

         feladatok ellátását egyénileg egyik önkormányzat sem javasolja. A Tornacsarnok fel- 

         újítása kapcsán a közbeszerzési ajánlatok bontása megtörtént, 2 ajánlat érkezett,  ezt 

         rendkívüli ülésen, április közepén tárgyaljuk. A MOL kutatófúrása eredményes volt 

         a Nagykáta 1. kút vonatkozásában, kitermelés várható.  Voltak a Pest Megyei Könyv- 

         tártól, úgy látszik volt értelme a szerződéskötésnek. Felújítják az állományt és elvég- 

         zik a selejtezést. A Gerje-Forrás Kft-vel tárgyalásokat folytattak a kintlévőségek ügyé- 

         ben, több évre visszamenőleg 6 millió Ft-ról van szó. Önkormányzati cégről van 

         szó, a tartozások behajtását átadták az önkormányzatnak, a behajtásban segítenek. 

         A környező települések polgármestereivel felvesszük a kapcsolatot egy közös térségi  

         turisztikai terv megvalósítására. 

 

   6./  Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, Csősz Ferenc építési előírások 

         módosítására érkezett beadványa ügyében nem tudunk dönteni, információk hiá- 

         nyában, az ülésre nem jött el.  

          

                                                                           

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 

ülést 19.00 órakor bezárta.          

 

 

 

Kmf. 
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Soltiné dr. Pap Anikó                                                   Kun Szilárd 

           jegyző                                                                 polgármester 

 

 

 

 

Hegedűs György 

jegyzőkönyv-hitelesítő 


