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2013. október 23-án, 11.00 órakor 
megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     157/2013. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 
                                                                     158/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Napirendi pontok elfogadása 
                                                                     159/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Csa- 
                                                                     ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Tár- 
                                                                     sulás Társulási Megállapodásának elfogadása 
                                                                     160/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Csa- 
                                                                     ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító 
                                                                     Okiratának elfogadása 
                                                                     161/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Csa- 
                                                                     ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Tár- 
                                                                     suláshoz Tápióbicske község csatlakozási 
                                                                     kérelmének elfogadása 
                                                                     162/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Csa- 
                                                                     ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működé- 
                                                                     séhez 1.577.090.- Ft visszavont normatíva bizt. 
                                                                     163/2013. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Csa- 
                                                                     ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 
                                                                     Társulási Tanácsába Kun Szilárd pm. delegálása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 23-án, 11.00 
                 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Kun Szilárd polgármester,       
                           Hegedűs György alpolgármester, 
                           Béres Magdolna, 
                           Béres Mária és                                                                                        
                           Bugyi Sándor képviselők. 
 
Igazoltan vannak távol:                        
                         Dávid Kornélia Anikó és 
                         Tóth Gábor képviselők. 

 
  Meghívott vendégként jelen van: dr. Pap Anikó jegyző. 
 

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 4 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes.  A 
polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja elfogadni Béres Mária képviselőt. 

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                                157/2013.(X.23.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Béres 
                                                      Mária képviselőt elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait: 
 

Napirend: 
1./  Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal 
      kapcsolatos döntések 
2./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         158/2013.(X.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal kap- 

      csolatos döntések. 
       Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, törvényi változások miatt újjá kell alakulni 
                    a társulásoknak, 2013. június 30-ig kellett volna, de ez elmaradt. A Nagykáta 
                    Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás 
                    Társulási Megállapodását és Alapító Okiratát a Társulási Tanács elfogadta, a ha- 
                    tályba lépéshez a társult települések önkormányzatainak is el kell fogadni. Az 
                    okiratokat 2013. október 31-ig kell beküldeni a MÁK részére, ezért is kell soron 
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                  kívül tárgyalni a testületnek. Döntést kell hozni továbbá Tápióbicske község 
                  csatlakozási kérelmének elfogadásáról, a visszavont normatíva összegének 
                  biztosításáról és a Társulási Tanácsba egy fő delegálásáról, a csatolt határozati 
                  javaslatok alapján. A társulási ülésen tájékoztatást kaptak, hogy a normatíva 
                  2013. július 1. – december 31. közötti időszakra visszavonásra került, mivel a 
                  törvényi előírásoknak nem felelt meg a társulás. A határozattal nem értettek 
                  egyet, próbálják bizonyítani, hogy a normatíva elvonás nem volt jogszerű, ha 
                  másképpen nem megy, bírósági úton megtámadják a MÁK határozatát. Az egyez- 
                  tetések, esetleges bírósági döntés idejére biztosítani kell az önkormányzatoknak 
                  a társulás működését, esetünkben 1.577.090.- Ft-ról van szó. Kéri a döntésekkel 
                  kapcsolatos véleményeket ismertessék. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, mint elhangzott, a jogszabályi változások miatt kell a társulások 
átalakítása. A társulás fenntartásáról kell dönteni, korábban beszéltünk róla, hogy a társulásban 
szeretnénk maradni, de vannak önkormányzatok akik másképp gondolták. Tápiószecső átment 
Sülysáphoz, Tápióbicske viszont átjönne Tápiószeléről.  Fontos a döntések meghozatala a szoros 
határidő miatt. A MÁK döntését nem értjük, a normatívát viszont pótolni kell, hogy működni 
tudjon a társulás. A módosításokat az önkormányzatoknak jóvá kell hagyni, miután minden 
önkormányzat elfogadta, a működési engedély módosítását kell kérni. 
 
Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, jogszabályi egyeztetés folyik a MÁK-kal, ha 
megegyeznek nem kell a visszavont normatíva összegét pótolni, de a döntést meg kell hozni, 
hogy 2013. november 30-ig vállaljuk 1.577.090.- Ft utalását. A Társulási Tanács tagja eddig 
automatikusan a polgármester volt, most az önkormányzatoknak kell tagot delegálni. 
 
Bugyi Sándor képviselő elmondja, június 30-ig nem közöltek semmit, nem figyelmeztettek, 
csak elvonják a normatívát, nézzük meg milyen indokkal. A Társulási Tanácsba javasolja Kun 
Szilárd polgármestert delegálni. 
 
Hegedűs György alpolgármester azt szeretné tudni, ki a felelős, emberi mulasztás is történhetett, 
megnyugtató válasz kellene. Kész tények elé állítanak bennünket, négy hónap eltelt közben. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, elkérjük a MÁK-tól kapott határozatot, az október 31-i 
ülésre részletesebb információt tudunk adni. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás 
szavazásra teszi fel az írásos előterjesztés szerinti döntések meghozatalát. 
                                       
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                          159/2013.(X.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                                          a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és 
                                                          Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapo- 
                                                          dását a csatolt mellékletnek megfelelően elfogadja. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                           
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                                                          160/2013.(X.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                                          a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és 
                                                          Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratát a csatolt mel- 
                                                          lékletnek megfelelően elfogadja. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
                                                         
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                          161/2013.(X.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                                          Tápióbicske község Nagykáta Székhelyű Közös Fenn- 
                                                          tartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társu- 
                                                          láshoz való csatlakozási kérelmét elfogadja.    
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                          162/2013.(X.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                                          a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő 
                                                          és Gyermekjóléti Szolgálat folyamatos működéséhez és 
                                                          fenntartásához szükséges 1.577.090.- Ft (visszavont nor- 
                                                          matíva összeg) Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású 
                                                          Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat folyószámlájára 
                                                          való utalását legkésőbb 2013. november 30-ig vállalja. 
                                                           
                                                          Határidő: 2013. november 30. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:                                                            
                                                          163/2013.(X.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
                                                          a Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő 
                                                          és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Tanácsába 
                                                          Kun Szilárd polgármestert delegálja. 
                                                           
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   jegyző. 
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Mivel  más megbeszélnivaló nem merült fel,  a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 11.30 órakor bezárta.          

 
 

Kmf. 
 
 
                             dr. Pap Anikó                                                           Kun Szilárd 

           jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 

Béres Mária 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


