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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én,  
                 17.00 órakor megtartott ülésén. 
 

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

                     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  Lajmer György 
r.alezredes Urat a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetőjét, Czernák András r.főhadnagyot, a 
Tápiószecsői Rendőrőrs őrsparancsnokát, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársait,  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 Dávid Kornélia Anikó képviselőt. 

 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 

                                                                56/2013.(IV.25.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőnek Dávid 
                                                      Kornélia Anikó képviselőt elfogadta. 
 

Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

Napirend: 
1./  Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója Tápióság település közbiztonsági helyzetéről 
2./  Tápióság Község Önkormányzata és a Pest megyei Rendőr- főkapitányság között létrejövő  
      támogatási szerződés megbeszélése, jóváhagyása 
3./  Átfogó értékelés a Polgármesteri Hivatal gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
      ellátásáról 
4./  Beszámoló a Községi konyha 2012. évi szakmai munkájáról      
5./  Az óvodavezetői pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása, döntés egy éves megbízás 
      adásáról 
6./  Civil szervezetek pénzügyi támogatása –  beérkezett pályázatok elbírálása       
7./  2014. évi költségvetési koncepció elfogadása       
8./  Döntés a hátralékos adóslista közzétételével kapcsolatban 
9./  Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének  
      részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendelettel kapcsolatban pályázati lehető- 
      ségek megbeszélése és döntés pályázat benyújtásáról       
10./ Egyebek 
-   Segítünk Alapítvány kérelme 
-   Kossuth Lajos utcai ingatlanok belterületbe csatolása 
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-    Tájékoztatás a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 2013. évi lehetőségeiről     
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:    
                                                         57/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Nagykátai Rendőrkapitányság beszámolója Tápióság település közbiztonsági helyzetéről. 

           Előadó:  Lajmer György r.alezredes a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetője köszönti 
                         a jelenlévőket, néhány kiegészítést szeretne tenni az írásos előterjesztéshez. A 
                         tájékoztató az előző évekhez hasonlóan a Nagykátai Rendőrkapitányság szak- 
                         mai tevékenységét és Tápióság közbiztonsági helyzetét tartalmazza. Megálla- 
                         pítható, hogy 2012-ben jelentősen növekedett a Kapitányság leterheltsége, a 
                         bűncselekmények száma emelkedett. A bűnügyi helyzetre kihat a gazdasági 
                         helyzet. A településsel kapcsolatban elmondja, heti szinten vizsgálják a bűn- 
                         cselekmények számát, 2012-ben havonta átlagosan 10 bűncselekmény tör- 
                         tént.  A fokozott rendőri jelenlét miatt csökkenés mutatkozik a bűncselek- 
                         mények számában, a 2013. évi adatok is eddig kedvezőbbek. Tapasztalat, a 
                         személy elleni bűncselekmények száma jelentősen megnőtt a településen. 
                         A közlekedési bűncselekményi mutatót nem lehet figyelmen kívül hagyni, 
                         az ittasság több balesetben szerepet játszott, a csökkenés a cél, fokozott fela- 
                         dat lesz a közlekedési ellenőrzés. A másik fontos feladat a sebességmérés.  
                         A vagyon elleni bűncselekményeknél nem számottevő az emelkedés, a ki- 
                         sebb súlyú bűncselekmények felé eltolódnak. A felderítési eredményesség  
                         jónak mondható. Tápióságon 2012. évben 119 bűncselekmény történt, fő 
                         feladat 2013-ra a bűncselekmények számának csökkentése, mindenképpen 
                         a rendőri jelenlétet kell fokozni. Legfőbb feladat a betöréses lopások meg- 
                         előzése, felderítése. Remélik, munkájuk továbbra is eredményes lesz. 
                         Amennyiben kérdés, észrevétel van, megpróbál válaszolni. 
 
Kun Szilárd polgármester megköszöni a tájékoztatót, megkérdezi a Képviselő-testületnek 
van-e kérdése a napirendi ponttal kapcsolatban. 
 
Tóth Gábor képviselő elmondja, évek óta téma kamerák felszerelése, a környékbeli 
településeken működnek, arról érdeklődne, van-e ezzel kapcsolatban tapasztalat, visszatartó 
erő mutatkozik-e. 
 
Papp Szilvia érdeklődő elmondja, a SZEM programot többször felvetették, ezzel 
kapcsolatban hozott tájékoztatót is, nem tudja ez hol tart. 
 
Lajmer György  r.alezredes a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetője a felvetésekkel 
kapcsolatban elmondja, a 24 órában figyelt kamerarendszernek van eredménye, de ez 
kivitelezhetetlen. Visszatartó erőről nem tud beszámolni, de támogatja bármilyen 
kamerarendszer kiépítését, a bizonyítékokhoz nagyon fontos, a felderítés hatékonyabb lesz. A 
településnek mindenképpen biztonságérzetet ad. A SZEM mozgalom mindenképpen pozitív 
hatást gyakorol, valamelyik társadalmi szervezetnek életben kell tartani. Fel kell vállalni az 
embereknek amit látnak, hallanak. Támogatja a mozgalmat. 
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Kun Szilárd polgármester megállapítja, a napirendi ponthoz nincs több hozzászólás, 
szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását. Mivel időközben Béres Mária képviselő is 
bekapcsolódott, a szavazásban 7 fő vesz részt. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           58/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                           a Nagykátai Rendőrkapitányság 2012. évi szakmai tevé- 
                                                           kenységéről és Tápióság település közbiztonsági helyze- 
                                                           téről szóló értékelő jelentést elfogadta. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata és a Pest megyei Rendőr-főkapitányság között lét- 
            rejövő támogatási szerződés megbeszélése, jóváhagyása. 

                Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, az előzőekben már volt szó a rendőr- 
                             autó beszerzéséről. A rendőrkapitány úrnak köszönjük a támogatási szerző- 
                             désben való közreműködését. A támogatásra 500 eFt-ot tervezünk, a jelen- 
                             legi javítási költség, az üzemanyag költség és az esetlegesen felmerülő költ- 
                             ségek lennének ebből az összegből biztosítva. Van-e kérdés a testület ré- 
                             széről? Amennyiben nincs, kéri a mellékelt támogatási szerződés elfogadá- 
                             sát. 

                        
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         59/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület elfogadja Tápióság Község Önkor- 
                                                         mányzata és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság kö- 
                                                         zötti, a KST-637 rsz-ú Skoda Octavia típusú rendőrségi 
                                                         gépjárműre vonatkozó támogatási szerződést. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
                                      
                                                          
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Átfogó értékelés a Polgármesteri Hivatal gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
           ellátásáról. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a beszámoló minden évben napi- 
                        renden szerepel. Az előterjesztés tartalmazza a Gyermekjóléti Szolgálat, a 
                        Családsegítő Szolgálat szakmai munkájáról szóló beszámolót, valamint a 
                        2012. évi gyámhatósági munkáról a beszámolót. A beszámolókat a Szociá- 
                        lis, Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta, a beszámolók részletesek, 
                        esettanulmányokat is tartalmaznak. Kiemelné a szabadidős tevékenységet, 
                        amelynek szervezésében, lebonyolításában a a Családsegítő és Gyermekjóléti  
                        Szolgálat munkatársai aktívan részt vesznek, ezt szeretnénk megköszönni. 
                        Kiegészítés, kérdés van-e a napirendhez kapcsolódóan? 
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Dávidné Generál Márta a gyermekjóléti szakmai csoport vezetője elmondja, 2005. óta, a 
társulás megalakulása óta a szakmai csoport vezetője, tudja a településen milyen jól 
működnek.  Szeretne elköszönni, mivel június végétől nyugdíjba megy, további jó munkát 
kíván. 
 
Szegedi Tamara intézményvezető  minden jelzőrendszeri tagnak, a Polgármesteri Hivatalnak 
megköszöni az együttműködést, amely példa értékű. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
elmondja, részletes anyagot kaptak a szakmai munkáról, melyet a Bizottság megtárgyalt és 
elfogadott. A Bizottság nevében megköszöni munkájukat, Dávidné Generál Mártának jó 
egészséget kíván a nyugdíjas évekhez és köszöni munkáját. 
 
Tóth Gábor képviselő is megköszöni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkáját, 
mint volt intézményvezetőnek nagy rálátása van, gyakorlati segítséget tudnak nyújtani. Közös 
programokat szerveztek a gyerekeknek a szabadidő eltöltésére, nagy segítséget nyújt a 
szolgálat a község életében. Dávidnénak a nyugdíjas évekhez sok erőt, egészséget kíván. 
 
Reguliné Tajti Judit családgondozó elmondja, a beszámolóban leírta, egyre több az olyan 
család, ahol a gyermekneveléssel problémák vannak, a szociális problémák fehalmozódnak. 
Az iskola felé a szülők viszonyulása sok esetben elfogadhatatlan, erre megoldást kell találni. 
Szeretné bejelenteni, hogy 2013. május 13-tól Nagykátán a Gyámhivatalnál fog dolgozni. 
Köszöni mindenkinek a munkáját, nagyon szeretett itt dolgozi, de számára ez előbbre lépést 
jelent. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző megköszöni Dávidné Generál Márta eddigi tevékenységét. 
Regulinét nagyon sajnáljuk, jó együttműködés alakult ki, neki is köszönjük munkáját. 
 
Szegedi Tamara intézményvezető a jövőre vonatkozóan ismerteti, Reguliné helyett 
Nagykátáról fog idekerülni egy jó szakember, reméljük vele is jól együtt tudnak működni. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, az említett pedagógus – szülő helyzettel egyetért, 
nagyon lényeges, hogy legyen kommunikáció. A település nevében is szeretné megköszönni a 
nyugdíjba vonuló Dávidné Generál Márta munkáját, boldog nyugdíjas éveket kívánunk, 
valamint Reguliné Tajti Juditnak is további jó munkát kívánunk és köszönjük a településen 
végzett munkáját. 
 
Juhász Ildikó tagintézmény-vezető az óvoda nevében megköszöni Dávidné Generál Márta és 
Reguliné Tajti Judit munkáját. 
 
Magda Lászlóné iskolaigazgató azt gondolja, jó kapcsolatot fogunk elveszíteni Reguliné 
távozásával, reméli az utóddal sikerül ezt folytatni. Az iskola életében napi szinten vettek 
részt, köszöni a sikeres együttműködést. A szülőkkel való kapcsolathoz elmondja, mindig 
ugyanazokkal vannak problémák, igyekeznek megoldani. 
 
Kun Szilárd  polgármester megállapítja, a beszámolókkal kapcsolatban nincs több 
hozzászólás, szavazásra teszi fel elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                         60/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal gyermek- 
                                                         jóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
                                                         átfogó értékelést elfogadta. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   jegyző. 
 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Beszámoló a Községi konyha 2012. évi szakmai munkájáról. 
           Előadó: Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bi- 
                        zottság elnöke elmondja, Árokszállási Sándorné élelmezésvezető az 
                        ülésre nem tudott eljönni. A Bizottság a beszámolót megtárgyalta, rész- 
                        letes beszámolót kaptunk a konyha szakmai munkájáról. Árokszállási 
                        Sándorné nyugdíjba vonul, 39 évet dolgozott lelekiismeretesen a telelpülésen, 
                        felelősségteljes feladatot végzett. A Bizottság a beszámolót elfogadta. 
 
Juhász Ildikó tagintézmény-vezető szeretné kérni, hogy amennyiben lehetőség van rá, 
Árokszállási Sándornénak nyugdíjba vonulása alkalmából egy havi összeget biztosítsunk. 
 
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, a konyha szakmai munkájával kapcsolatban van-e 
vélemény, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         61/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a Községi konyha 2012. évi 
                                                         szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az óvodavezetői pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása, döntés egy éves 
           megbízás adásáról. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, az álláshelyre egy pályázat érkezett, a 
                        pályázó az intézményvezetői szakképzettséggel nem rendelkezik, így az 
                        eljárás eredménytelen. Újabb pályázat több hónapot venne igénybe, így ja- 
                        vasoljuk a jelenlegi vezető megbízását további egy évre. Juhász Ildikó az 
                        egy éves megbízást vállalja, hozzájárult a nyilvános ülésen történő tárgyalás- 
                        hoz.  
 
Hegedűs György alpolgármester véleménye, nehéz egy évre tervezni, úgy érzi az óvodában 
nagyon jól teljesítenek, arról érdeklődik, van-e lehetőség a vezetőt hosszabb időre megbízni. 
Jövőre megint ez lesz a helyzet. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatásul elmondja, a vezetői megbízás 5 év, jövőre 
pályázati kiírás nélkül hosszabb időre megbízhatja a testület a vezetőt, ha úgy dönt. Nincs idő 
még egy pályázatot kiírni. Új intézményt hozunk létre, más lesz a helyzet. Most a jogszabály 
egy éves megbízást enged.  
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Kun Szilárd  polgármester elmondja, szétválik a társulás, jogutód intézmény lesz, egy évvel 
meg tudjuk hosszabbítani a megbízást. Jövőre önálló intézmény lesz az óvoda, nem leszünk 
kötelesek pályáztatni, most nem tudunk mást, csak az egy éves megbízást. A polgármester 
megállapítja, nincs  több hozzászólás  az óvodavezetői pályázattal kapcsolatban, így kéri 
döntést hozni az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról és Juhász Ildikó egy éves 
megbízásáról. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         62/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő testülete 
                                                         úgy dönt, hogy az óvodavezetői pályázati eljárást ered- 
                                                         ménytelenné nyilvánítja, mivel érvényes pályázat határ- 
                                                         időre nem érkezett. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 5. §-ának (17) bekezdésére tekintettel a 
Képviselő-testület pályázati kiírás nélkül egyetért azzal, hogy a NITT Gézengúz Óvoda 
jogutód intézményében 2013. augusztus 1-től 2014. július 31-ig Juhász Ildikó 
intézményvezetői megbízást kapjon. 
 
Határidő: 2013. augusztus 1. 
Felelős:   polgármester. 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Civil szervezetek pénzügyi támogatása – beérkezett pályázatok elbírálása. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, a pályázati kiírás megtörtént, határidőre 
                        öt civil szervezet nyújtotta be pályázatát. Ezek a következők: Tápiósági Sport- 
                        kör, a Tornádó Harcművészeti Sportegyesület, a Boldogabb Óvodás Évekért 
                        Alapítvány, a Tápiósági Polgárőrség és a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdí- 
                        jas Klub Egyesület. A Pénzügyi Bizottság a pályázatokat megtárgyalta, kéri 
                        ismertetni a támogatásra tett javaslatukat. 
 
Bugyi Sándor képviselő a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a 2013. évi 
költségvetésünkben 1.500 eFt összeget tudtunk elkülöníteni a civil szervezetek támogatására.  
A Bizottság az alábbi támogatásokat javasolja: Sportkör 700 eFt, Tornádó SE 200 eFt, 
Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány 200 eFt, Polgárőrség 150 eFt, Nyugdíjas Klub 250 
eFt. Civil szervezetekről van szó, saját bevételnek is kellene lenni. Egyedül a Polgárőrség írta 
a pályázatába a saját bevételt. Ennek érdekében mindent meg kellene tenni. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén arról volt 
szó, hogy a civil szervezetk 2012. évi beszámolóját elkérjük, így nagyobb rálátása lesz a 
testületnek, kitűnik a saját bevételek alakulása. Erről a pályázókat írásban értesítjük. 
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Tóth Gábor képviselő véleménye, tudjuk mindegyik civil szervezet rengeteg munkát, önerőt 
igényel. Kiegészítő források vannak, az önkormányzati támogatást tudjuk, hogy sokkal ki kell 
egészíteni. Nehéz dolgunk van ebből a keretből a támogatást szétosztani. A civil szervezetek a 
község életében sokat jelentenek, a rendezvényeken részt vesznek, a támogatást nagyon nehéz 
elosztani. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, minden civil szervezetnek lehetősége van pályázat 
benyújtására, a Sportkör, Polgárőrség, Tornádó adott be pályázatot működési költségre. A 
Sportkör 250 eFt-ot nyert, ehhez gratulálunk és a pályázat megírását is köszönjük a 
pénzügyesünknek, aki szabad idejében végezte. Ezeket a pályázati lehetőségeket ki kell 
használni. A civil szervezetek fontosak a község életében, még több civil szervezet alakulna, 
előbbre vinné a települést. Egyetért az óvodai alapítvány támogatásával, így a kitűzött célt 
meg tudják valósítani, tavaly nem részesültek támogatásban. 
 
Hegedűs György alpolgármester véleménye, az 1.500 eFt-ot nagyon nehéz felosztani, jó ötlet, 
hogy megnézzük mennyit fordítanak működésre a civil szervezetek. Jó lenne, ha a jövőben 
még többet tudnánk erre fordítani, nagy szükség van a civil szervezetekre. 
 
Kun Szilárd  polgármester ismerteti a Tornádó Harcművészeti Sportegyesülettől érkezett 
levelet. A továbbiakban megkérdezi, van-e más javaslat a civil szervezetek támogatására, 
vagy egyetértenek a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által tett összegekkel. Amennyiben 
egyetértenek, szavazásra teszi fel az ismertettek szerint a támogatásokat. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemelés- 
sel az alábbi határozatot hozta: 
                                                            64/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            A Képviselő-testület a Tápióság Községi Sportkör 
                                                            részére 700.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormány- 
                                                            zat 2013. évi költségvetésében a civil szervezetek támo- 
                                                            gatására tervezett összegből A támogatást a pályázatban 
                                                            megjelölt célra lehet fordítani. 
 
                                                           Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                           Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi ahtározatot hozta: 
                                                         65/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a Tornádó Harcművészeti Sport- 
                                                         egyesület részére 200.000.- Ft támogatást biztosít az 
                                                         Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a civil szer- 
                                                         vezetek támogatására tervezett összegből. 
                                                         A támogatást a pályázatban megjelölt célra lehet for- 
                                                         dítani. 
 
                                                         Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
 
A Képviselő-tesület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                         66/2013. (IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület a Boldogabb Óvodás Évekért 
                                                         Alapítvány részére 200.000.- Ft támogatást biztosít 
                                                         az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a civil 
                                                         szervezetek támogatására tervezett összegből. 
                                                         A támogatást a pályázatban megjelölt célra lehet 
                                                         fordítani. 
 
                                                         Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                          67/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület a Tápióság Polgárőrség részére 
                                                          150.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat  
                                                          2013. évi költségvetésében a civil szervezetek támo- 
                                                          gatására tervezett összegből. A támogatást a pályázat- 
                                                          ban megjeleölt célra lehet fordítani. 
 
                                                          Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           68/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a Vadvirág Hagyományőrző 
                                                           Nyugdíjas Klub Egyesület részére 250.000.- Ft 
                                                           támogatást biztosít az Önkormányzat 2013. évi 
                                                           költségvetésében a civil szervezetek támogatására 
                                                           tervezett összegből. A támogatást a pályázatban meg- 
                                                           jelölt célra lehet fordítani. 
 
                                                          Határidő: támogatási szerződés megkötésére azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester, jegyző.              
 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, törvényi módosítás miatt 
                        a költségvetési koncepciót április 30-ig kell a Képviselő-testület elé terjesz- 
                        teni. A költségvetési koncepciót elkészítettük, azt a Pénzügyi és Ügyrendi 
                        Bizottság megtárgyalta. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az elmúlt években a költségvetési koncepciót, a III. 
negyedéves beszámolóhoz kapcsolódva november 30-ig kellett a testület elé terjeszteni, a 
választás évében december 15-ig. Ez az idén megváltozott, jogalkotói probléma merült fel, 
újratárgyalják, októberre fog tolódni. Most azonban a jelenleg hatályos törvény szerint kell 
eljárni, tehát az április 30-i időpontot kell figyelembe venni. 
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Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság a 
2014. évi költségvetési koncepciót megtárgyalta, elfogadta, a testületnek is elfogadásra 
javasolják. 
 
Kun Szilárd polgármester megállapítja, a 2014. évi költségvetési koncepcióhoz nincs több 
hozzászólás, elfogadásra javasolja az írásos előterjesztés szerint. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi 
költségvetési koncepcióját - mint a költségvetési tervezés alapját – megtárgyalta, és az 
alábbiak szerint elfogadta: 

1.   Biztosítani kell a törvényekben meghatározott alapfeladatok ellátásának pénzügyi 
fedezetét. Az önként vállalt feladatokat csak megfelelő pénzügyi fedezet megléte 
esetén lehet megvalósítani. 

2.   A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a működési bevételek és 
kiadások egyensúlyának, azaz a pénzügyi egyensúly megteremtése. A költségvetést a 
ténylegesen szükséges összegek alapján kell elkészíteni. 

3.   A 2014. évi költségvetésbe be kell építeni a 2013. költségvetési év során vállalt, a 
2014. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket. 

4.   Az intézményi költségvetések tervezésekor törekedni kell a takarékos gazdálkodásra, 
és különösen nagy gondot kell fordítani a legnagyobb összeget kitevő személyi jellegű 
kiadások jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésére és a költségvetések szakmai 
és pénzügyi felülvizsgálatára. 

5.   A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem 
csoportosíthatók át. 

 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az intézményi költségvetési 
egyeztető tárgyalások lebonyolításáról, és a 2014. évi költségvetési rendelettervezet 
összeállításáról, amit a polgármester terjeszt a képviselő testület elé. 

 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős:   Kun Szilárd polgármester,    
    Soltiné dr. Pap Anikó jegyző. 

  
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Döntés a hátralékos adóslista közzétételével kapcsolatban. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, az adózás rendjéről szóló törvény módo- 
                        sult, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az adóslista közzétételét megtárgyalta, 
                        kéri a Bizottság véleményének ismertetését. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság 
javasolja elfogadni az adóslista közzétételét,  a listát minden hónapban frissítve. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, beteszünk egy 3. pontot, mely szerint a képviselő-
testület felkéri a jegyzőt, hogy a listát minden hónapban frissítse. 
 
Kun Szilárd polgármester javasolja az ismertetett kiegészítéssel a határozat meghozatalát. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodással, kézfelemelés-
sel  az alábbi határozatot hozta: 

70/2013. (IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 

A Képviselő-testület 88/2012. (V.20.) számú határozatát hatályon kívül helyezi és az adósok 
listájának közzétételével kapcsolatban az alábbiakról dönt: 

1. Az adótartozók részére kiküldött fizetési felszólításban szerepeljen az, hogy aki 15 napon 
belül nem fizeti meg adótartozását, abban az esetben adózó neve (elnevezése), lakóhelye, 
székhelye, telephelye, adóazonosító száma és az adótartozás összege közzétételre kerül az 
adóslistán. 

2. Az adótartozás alsó határa magánszemély esetében 50.000 Ft-ban, vállalkozás esetében is 
100.000 Ft-ban legyen meghatározva. 

3. A Képviselő-testület felkéri  a jegyzőt, hogy a listát minden hónapban frissítse. 

Határidő: 2013. június 18. után folyamatos. 

Felelős: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző 

 
9. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevéte- 
           lének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelettel kapcsolatban pályá- 
           zati lehetőségek megbeszélése és döntés pályázat benyújtásáról. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti, a Tornacsarnok pályázatunknál a köz- 
                         beszerzés érvénytelen lett, a pályázat megvalósítását csökkentett műszaki  
                         tartalommal tervezzük. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén megtár- 
                         gyalták, támogatták az elképzelést. A BM felé kérvényezzük a csökkentett 
                         műszaki tartalom engedélyezését. Pályázat benyújtására van lehetőség  
                         május 2-ig, a Bizottság ezt is megtárgyalta. A Tornacsarnok felújítására pá- 
                         lyáznánk, az elmaradt részekre, ami most kikerült, ehhez az önerő 4.215.376 
                         Ft. Lehetőség van még kamerarendszer kiépítésére is pályázni, ehhez 1.539 
                         eFt önerőt kell biztosítani, 6 kamera elhelyezéséről lenne szó. Tápiószecsőn 
                         és Tóalmáson is ilyen rendszer van, a későbbiekben együtt is működtethet- 
                         nénk.  
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság 
támogatja a pályázatok benyújtását. 
 
Tóth Gábor képviselő elmondja, kb. 10 millió Ft önerőről van szó, ez a költségvetésben 
látszik-e, illetve arról érdeklődik a csökkentett műszaki tartalommal történő kivitelezésnél 
kell-e visszautalni a pályázati támogatásból. A csökkentett műszaki tartalommal megvalósuló 
és a kiegészítő pályázatunkkal több fog beépülni, mintha visszamondanánk és új pályázatot 
nyújtatnánk be? 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, az önerőt akkor tudjuk, ha engedélyezik a csökkentett 
tartalmat, akkor kérünk be ajánlatokat. A tankerülettől számolhatunk bevételre a 
Tornacsarnokkal kapcsolatban, valamint a Vodafon bérleti díjára. Megkezdődött a MOL 
próbatermelése, iparűzési adó bevétellel számolhatunk. Az önerő rész a második félévben 
jelentkezik, illetve 2014-re is átcsúszik. Előfinanszírozott pályázatokról van szó.  
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A Tornacsarnok csökkentett tartalmú megvalósításának lényege, hogy ne essünk közbeszerzés 
alá, új közbeszerzésre nincs idő. Az építési engedélyhez kötött munkanemeket kell 
megvalósítani. A módosítást elindítjuk, ha elfogadják akkor kell 3 cégtől ajánlatot kérni. A 
csökkentés miatt a leutalt összegből vissza kell fizetnünk. A május 2-i pályázati beadásra 
nagyon rövid a határidő. A második körben kevesebb az esélyünk, kevesebb összeg is áll 
rendelkezésre. Amennyiben a napirendi ponthoz nincs több hozzászólás, szavazásra teszi fel a  
pályázatok benyújtását, illetve a megnyert pályázatunknál a csökkentett tartalmű megvalósítás 
kérelmezését. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 2 tartózkodással, kézfelemelés- 
sel az alábbi határozatot hozta: 
 
71/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 

A.) Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján a 
„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” elnevezésű pályázaton 
részt vesz. 

B.) A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges önerő minimum 20 %-át, bruttó  
1.539.090.- Ft-ot az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének gazdálkodási 
tartaléka terhére biztosítja. 

C.) A Képviselő-testület felhatalmazza a poolgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatot 
nyújtsa be a Magyar Államkincsátr területileg illetékes igazgatóságához. 

 
Határidő: azonnal, pályázat benyújtására 2013. május 2. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 3 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 

 
72/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 

A.) Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján az 
„Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” elnevezésű pályázaton 
részt vesz. 

B.) A Képviselő-testület a  pályázathoz szükséges önerő minimum 20 %-át, bruttó 
4.215.376.- Ft-ot az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének gazdálkodási 
tartaléka terhére biztosítja. 

C.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a  pályázatot 
nyújtsa be a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához. 

 
Határidő: azonnal, pályázat benyújtására 2013. május 2. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 

 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        73/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete                                                             
                                                        úgy döntött, hogy az „Iskolai és utánpótlás sport infrastruk- 
                                                        túra-fejelesztés, felújítás” nyertes pályázatot a közbeszer- 



 14

                                                     zési eljárás érvénytelen és eredménytelensége miatt csök- 
                                                     kentett műszaki tartalommal kívánja megvalósítani. 
                                                     A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, 
                                                     hogy a csökkentett műszaki tartalommal történő megvaló- 
                                                     sítást és a támogatási szerződés módosítását kérelmezze  
                                                     a Belügyminisztériumnál. 
 
                                                    Határidő: azonnal. 
                                                    Felelős:   polgármester, jegyző.                       
 
                
10./ EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd   polgármester a Segítünk Alapítvány támogatási kérelmét ismerteti. 
         A kérelmet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, kéri ismertetni állás- 
         pontjukat.  
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti, a Bizottság 
10.000.- Ft támogatást javasol az Alapítványnak. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi, van-e más javaslat, amennyiben nincs és egyetértenek 
a javasolt támogatási összeggel, szavazásra teszi fel. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                       74/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                       a Segítünk Alapítvány (Nagykáta, Dózsa Gy. u. 46.) 
                                                       részére 10.000.- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 
                                                       2013. évi költségvetésének gazdálkodási tartaléka terhére. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:    polgármester. 
 
   2./  Kun Szilárd  polgármester Cserni László és Cserni Lászlóné kérelmét ismerteti, a tu- 
         lajdonukban lévő Kossuth Lajos utcai ingatlanok belterületbe csatolására vonatkozóan. 
         Kérelmezők nyilatkoztak, hogy hozzájárulnak a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 
         Javasolja támogatni a kérelmet, a belterületbe csatolás költségei a tulajdonosokat terheli. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                       75/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                       hozzájárul Cserni László és Cserni Lászlóné Tápióság, 
                                                       Bicskei út 16. szám alatti lakosok tulajdonában lévő tápió- 
                                                       sági 05 hrsz-ú, 711 m2 nagyságú, a 06/29 hrsz-ú, 3912 m2  

                                                                                  nagyságú külterületi ingatlanok belterületbe csatolásához. 
                                                       A Képviselő-testület hozzájárul továbbá Cserni László  
                                                       tulajdonában lévő 06/52 hrsz-ú, 4093 m2 nagyságú külterü- 
                                                       leti ingatlan belterületbe való csatolásához, valamint a 
                                                       szántó, legelő művelési ágból történő kivonásához. 
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                                                       A belterületbe való csatolás költségei a tulajdonosokat 
                                                       terheli. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester. 
 
 
   3./  Kun Szilárd polgármester a továbbiakban a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 2013. 
         évi lehetőségeiről szóló tájékoztatót ismerteti. Elmondja, folyamatos egyeztetések van- 
         nak, a pénzügyi helyzetére hivatkozik a cég a szolgáltatással kapcsolatban. A zöld- 
         hulladék elszállítását a továbbiakban nem végzik, a ceglédi gesztor levéllel fordult 
         a céghez, mely szerint a szerződésükben a tevékenység benne van, így folytassák a 
         hulladék elszállítását. Amint előrelépés lesz az ügyben, tájékoztatja a testület.  
 
Tóth Gábor képviselő elmondja, a lakosság nagy része igénybe vette a szolgáltatást, 
érzékenyen fogja érinteni az embereket, hogy megszüntették.  Meg kell tenni mindent, hogy 
folytatódjon a zöldhulladék begyűjtése. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, az indokokat sem értjük, a többi településen is nagy a 
felháborodás. Sok kérdés felmerült, melyet tisztázni fognak a gesztor ülésen, a szerződésben 
foglaltakat be kell tartani. A következő ülésre reméljük lesz előrelépés. 
 
   4./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti a nyárádremetei testvértelepülési szerződés meg- 
         kötésére május 10-12. között kerül sor, a részletes programot megküldik. Várja a jelent- 
         kezéseket, a létszámot vissza kell igazolni.  Az utazás önköltségi áron történik, kb. 
        10.000.- Ft/fő. 
 
   5./  Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Polgármesteri Hivataltól 2013. július 3-tól 
         nyugdíjba vonul Tóth Györgyné köztisztviselő, a 40 éves kedvezményes nyugdíjba- 
         vonulást igénybe véve. Tóth Györgyné a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz hoz- 
         zájárulását adta. A jogszabály szerint a felmentési idő 2 hónap, ennek elengedését 
         kérelmezte. A felmentési idő kezdete 2013. május 2., javaslat, a felmentési idő felére 
         mentesíteni a munkavégzés alól, illetve anyagi elismerésben részesíteni, erre kéri a 
         lehetőség megfontolását, mint ahogy Árokszállási Sándorné esetében is. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         76/2013.(IV.25.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület Tóth Györgyné köztisztviselő nyug- 
                                                         díjazásához 2013. július 3-tól, 2 hónapos felmentéssel 
                                                         hozzájárul, a felmentési időből 1 hónap ledolgozásával. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   jegyző. 
 
   6./  Kun Szilárd polgármester ismerteti burgonyaültetést tervezünk a közmunkásokkal a 
         víztorony mellett és a Tornacsarnok alatti részen. A termést a konyhán felhasználnánk, 
         a többlet szétosztásába a Szociális Bizottságot bevonjuk. Az önellátás felé kell elmenni. 
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   7./  Jeszenszki András körzeti megbízott szeretné megköszönni a rendőrségi autót, ezzel 
         is hozzájárulva a bűncselekmények számának csökkentéséhez. A település 2013. évi 
         közbiztonsági helyzetével kapcsolatban elmondja, a négy hónap alatt 30 bűncselek- 
         mény történt. A Rendőrkapitánysághoz 13 település tartozik, bűncselekmények szem- 
         pontjából a 2. helyen állunk, reméljük ez így is marad. 
   
                                                                           
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 19.30 órakor bezárta.          
 

 
 

Kmf. 
 
 
 

Soltiné dr. Pap Anikó                                                   Kun Szilárd 
           jegyző                                                                 polgármester 

 
 
 
 

Dávid Kornélia Anikó 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


