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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17-én,  
               17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme. 
                          
Jelen vannak:  Kun Szilárd polgármester,                                                                
                          Hegedűs György alpolgármester, 
                          Béres Magdolna,        
                          Béres Mária, 
                          Bugyi Sándor, 

  Dávid Kornélia Anikó és                                                                                      
  Tóth Gábor képviselők.      

                                                                   
Meghívott vendégként jelen vannak:  Mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.  Jelenléti ív alapján 
megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül minden képviselő jelen van, így az ülés 
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Hegedűs György és Tóth Gábor 
képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        174/2010.(XI.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs 
                                                        György és Tóth Gábor képviselőket elfogadta. 
 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása zárt 
ülésen történik, a többi napirendi pontot nyilvános ülésen tárgyaljuk. Ismerteti a napirendi 
pontokat. 
 
N a p i r e n d: 
 
1./  2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
2./  Traktor beszerzésének megbeszélése 
3./  Gyalogátkelőhelyek kialakításával kapcsolatos tervezői ajánlatok ismételt megbeszélése 
4./  Utak kátyúzásának megbeszélése 
5./  Egyebek 
 
Zárt ülés: 
 - Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása 
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
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                                                   175/2010.(XI.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a npirenddel kapcsolatos előterjesz- 
                        tést kiküldtük. Minden év november 15-ig kell a testületnek elfogadni a követ- 
                        kező évi belső ellenőrzési tervet. A belső ellenőrzést a Kistérségi Társulás által 
                        megbízott cég végzi. Minden évben vizsgálódnak, előre elküldik mi várható. 
                        A 2011-es évben az informatikai lefedettség ellenőrzésére és az önkormányzati  
                        tulajdonú gazdasági társaság ellenőrzésére kerül sor. Kiemelt cél a gazdasági 
                        társaság ellenőrzése. Az ellenőrzésről éves jelentést készítenek. Az előterjesz- 
                        téshez van-e kérdés, amennyiben nincs fogadják el. 
 
Kun Szilárd  polgármester megállapítja, a 2011. évi belső ellenőrzési tervvel kapcsolatban 
nincs kérdés, hozzászólás a Képviselő-testület részéről, kéri elfogadni az előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                  176/2010.(XI.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                  Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                  jóváhagyja az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési 
                                                  tervét. 
 
                                                 Határidő: azonnal és folyamatos. 
                                                 Felelős:   jegyző. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Traktor beszerzésének megbeszélése. 
            Előadó: Kun Szilárd polgármester ismerteti, az elmúlt ülésen a hóeltakarításról 
                         beszéltek. Két vállalkozót megkeresett, hogy az egyszeri hóeltakarítást  
                         vállalnák-e, az egyik nem válaszolt, a másik nem tud felkészülni. Minden- 
                         képpen a traktor beszerzése mellett döntsünk, nem csak télen tudnánk hasz- 
                         nálni hanem a falugondnoki feladatok ellátásához is. A környező települések 
                         is maguk oldják meg a hóeltakarítást. Traktor beszerzése ügyében több helyen 
                         szétnéztek. Jászfényszarun 1.500 eFt, nem volt jó állapotú, nem érdemes meg- 
                         venni. Nógrádon néztek egy MTZ 82-est, amit hótelásra használtak 1.500 eFt 
                         + ÁFA, tolólap 300 eFt, összesen 2.100 eFt. Nagyon jó állapotú volt, felsze- 
                         relt, üzemképes, de sokallták az összeget. Néztek még traktort Tápióbicskén, 
                         de ez hótolásra nem alkalmas, Pilisen, ami külsőleg jól nézett ki, de felújításra 
                         szorul. Kunszálláson találtak egy MTZ 82-est, aminek az ára is elfogadható,  
                         1.200 eFt bruttó. Pozitív döntés esetén megnézzük mégegyszer. A KITE új  
                         gépre tud ajánlatot adni, de arra nincs pénzünk. A kunszállási tratoktor mellé 
                         vennénk tolólapot, ez 300 eFt-ból kijönne, sószóró pedig 60 eFt-ért lenne, 
                         ajánlatot tudnak adni. Döntés kellene, 1.600 eFt bruttó árat javasol elfogadni. 
                         A szállításról is tudnak gondoskoni, barátságos áron. Ha most döntenénk a 
                         jövő hét végére be is tudnánk üzemelni. 
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Bugyi Sándor képviselő véleménye szerint, olyan embert kell vinni megnézni a traktort, aki 
ért hozzá. Amíg nem tudja mire szavaz, nem fogja megszavazni. Érti, hogy szorít az idő, de 
nem most kellene dönteni. 
 
Tóth Gábor képviselő úgy gondolja, kell valami hely ahol a traktort lehet tárolni. Kérdése 
ezzel kapcsolatban, a Kft.-n belül van-e személyi kapacitás erre, folyamatos fealadatot 
vállalunk fel. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, állandó megbízás alapján lenne. A többi önkormányzat 
azért vesz saját járművet, mert ott van kéznél. Gondoljunk a fűnyírásra, szántásra, az 
önkormányzatnál nincs megoldva, külterületeken is kötelező. A traktort a telephelyen lehetne 
tárolni, építenénk fedett helyet. Az összeget el kell dönteni, maximum mennyit költhetnek rá. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a gazdálkodási tartalék terhére lehet megszavazni. A 
hóeltakarításra tervezett összeg igen csak elfogyott, a sót megvettük. Kb.100 eFt a 
rendelkezésre álló összeg. Az eszközöknek, autónak gazdát kell keresni, aki felügyeli, számon 
lehet kérni.  
 
Béres Magdolna képviselő arról érdeklődik, van-e aki megbízásos alapon vállalja a feladatot, 
és mennyibe fog ez kerülni. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, az alpolgármester beszélt Gulyás Jánossal, aki vállalná, 
de ha a Kft.-t megbízzuk találnak embert.  
 
Bekech József a Pénzügyi Bizottság tagja elmondja, van egy összegünk, amin ülünk. 7-800 
eFt volt számlázva a vállalkozónak, plusz a só. Jövőre büntetik a településeket, ha a külső 
utakat az önkormányzat nem fogja vágatni. Jó időben 3x, 5x kell vágni. Erre számíthatunk 7-
800 eFt-ot. 1 millió Ft a hótolás, fűnyírás. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, valami összeget meg kell határozni a traktor vásárlásra, 
lehet, hogy eladják a jövő hétre, amit kinéztek. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző azt látja, alapvető probléma vegyünk vagy ne vegyünk traktort. 
Ha azt mondjuk igen, meg van beszélve, hogy holnap mennek, szakembereket vinni kell. A 
polgármester 500 eFt-ig rendelkezhet, lefoglalózhatja, a következő ülés szerdán lesz. 
 
Bekech József a Pénzügyi Bizottság tagja elmondja, szakember elmegy megnézi, jónak 
találja, lefoglalózzuk, úgy látja a testület nem akadály.  
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, ha a szakembernek is megfelel, lefoglalózzuk a traktort. 
A jövő héten lesz testületi ülés, ha várunk és gondolkozunk nem biztos, hogy jó.  1.600 eFt 
fölé nem mennek. Arról kell dönteni vegyünk-e traktort vagy ne. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 3 tartózkodással, 
kézfelemeléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                             177/2010.(XI.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület az Önkormányzat részére traktor 
                                                             beszerzése mellett döntött. 
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                                                             Határidő:  azonnal. 
                                                             Felelős: polgármester. 
 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Gyalogátkelőhelyek kialakításával kapcsolatos tervezői ajánlatok ismételt megbeszé- 
            lése. 
            Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, az október 27-i testületi ülésen döntöt- 
                         tünk a gyalogátkelőhelyek tervezéséről. Két ajánlatot bekértünk a tervezésre, 
                         az egyiket, a Design BT. ajánlatát elfogadtuk. A korábbi bejáráson résztvevő 
                         cégtől, a K.S. ROAD Mérnökiroda Kft.-től érkezett ajánlat, 112.500.- Ft ösz- 
                         szegért mindkét területre elkészítik a terveket. Az építési engedély díját ki 
                         kell fizetni, ez 15 eFt/gyalogátkelőhely. A Design BT.-nek elmondta a prob- 
                         lémát, holnap felhívja a döntésről. A K.S. ROAD Kft. szóbeli megállapodást 
                         kötött az előző polgármesterrel, a tervezési szerződés az október 27-i dönté- 
                         sünk után érkezett. Javasolja a 170/2010.(X.27.) sz. határozat visszavonását 
                         és a K.S. ROAD Mérnökiroda Kft. megbízását a gyalogátkelőhelyek terve- 
                         zésével. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                           178/2010.(XI. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                           A Képviselő-testület a 170/2010.(X.27.) sz. határozatát 
                                                           visszavonja. 
                                                           Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                           megbízza a K.S. ROAD Mérnökiroda Kft.-t (1142 Buda- 
                                                           pest, Szikszó park 12.) a 31108 j. úton a 9+000 kmsz  
                                                           környezetében (Cicahegy – Papp Károly utca), továbbá a 
                                                           3114 j. és 31108 j. utak kereszteződésében (Szecsői út - 
                                                           Szentmártonkátai út) kijelölt gyalogos átkelőhely terve- 
                                                           zésével és engedélyeztetésével, valamint a kiépítéshez 
                                                          szükséges nyilatkozatok beszerzésével. 
                                                          A tervezési díj összege: 90.000.- Ft +ÁFA, összesen 
                                                          112.500.- Ft. 
                                                          Az Önkormányzat a gyalogátkelőhelyek tervezési díját a 
                                                          2010. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére  
                                                          biztosítja. 
 
                                                          Határidő: azonnal. 
                                                          Felelős:   polgármester. 
 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Utak kátyúzásának megbeszélése. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester ismerteti a Balogh Út BT ajánlatát az utak kátyú- 
                        zására. 
 
Tóth Gábor képviselő arról érdeklődik, mennyi garanciát vállaltak az előző munkára. 
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Kun Szilárd polgármester elmondja, a szerződést nem nézte meg, a hideg aszfaltra garanciát 
nem nagyon vállalnak. Sürgős, mindenképpen meg kell csináltatni a kátyúzást, ha kártérítést 
kell fizetni sokkal többe kerül. Javaslata, ha pályázat lesz, a busz vonalára az aszfaltozásra 
kell pályáznunk. Amennyiben nincs a napirendhez kérdés, vélemény, kéri a Balogh Út BT 
megbízását az utak kátyúzásával, 205 eFt + ÁFA összegért. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         179/2010.(XI.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         az utak kátyúzására 205.000.- Ft + ÁFA összeget biztosít 
                                                         a 2010. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére. 
                                                         Az Önkormányzat a feladattal a Balogh Út BT-t bízza  
                                                         meg. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
 
5. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd polgármester ismerteti, Terék József  zenei előadóművész felkereste,  
         ajánlatot adott. A Tápió-mente kistérség települései saját népdalait összegyűjtik, 
         így Tápióságon is és CD-t szeretne kiadni. Az ajánlat 1000 db tápiósági népdalok- 
         ból összeállított CD kiadására szól. A lemez 100 %-os tulajdonba kerülne, 2.255 eFt 
         bruttó összeg a költsége. Nem tudjuk bevállalni, az összeg előteremtésére gyűjtést 
         szerveznénk. Nagyon jó kezdeményezés lenne, a rendezvényeken értékesíthetnénk, 
         promóciós anyag lenne. Terék József együttesével szívesen fellépne Tápióságon. 
         Mindenképpen kezdjük el a szervezést, az alapítvánnyal, óvodával, iskolával felvesz- 
         szük a kapcsolatot. 
 
Tóth Gábor képviselő, mint intézményvezető csodálatos kezdeményezésnek tartja ezt a 
dolgot. Az iskolában néprajzi gyűjtést is végeznek. Ilyen kezdeményezésekre nagyon sok 
helyen bevonják a teljes lakosságot, mint előfizető, kedvezményes ár, vagy támogatási összeg 
lenne. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő véleménye szerint, lehetne kultúrrendezvényeket szervezni, 
a bevételt erre a célra fordítanánk. 
 
Kun Szilárd polgármester segítséget szeretne kérni ahhoz a kezdeményezéshez, hogy a 
Tápió-menti települések ruházatát összegyűjtik, így Tápióságra vonatkozóan is. A kultúra 
színvonalát a településen emelni kell, a néptáncoktatás is felvetődött. Tóth Gábor ötletét a CD 
kiadásával kapcsolatban jónak tartja. A szervezést az ügyben megkezdjük, a Kulturális 
Bizottság beszélje át a lehetőséget, a szervezésben vegyenek részt. 
 
   2./  Kun Szilárd polgármester ismerteti a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 
         megkeresését, mely a 2011-es Tápió-vidéki programajánló (eseménynaptár) összeállítá- 
         sára irányul. A kiadvány költsége 1.600 eFt, a Tápió-mente önkormányzatai lakosság-  
         arányosan járulnának hozzá. Tápióságra levetítve 36-37 eFt-ot jelentene, ha minden tele- 
         pülés részt vesz a programban, akkor 13.- Ft/lakos összeggel számolhatunk. A települé- 
         seknek kell összeállítani a programot.  
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       A szándéknyilatkozatról dönteni kell, november 29-ig kell visszajelezni, a lakosság- 
       arányos hozzájárulást vállaljuk. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                    180/2010.(XI.17.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                    csatlakozik a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közala- 
                                                    pítvány kezdeményezéséhez, mely a 2011. évi Tápió-vidéki 
                                                    programajánló (eseménynaptár) összeállítására és kiadására 
                                                    irányul. 
                                                    A Képviselő-testület a kiadvány költségéhez a lakosságará- 
                                                    nyos hozzájárulását vállalja. 
 
                                                    Határidő: szándéknyilatkozat megküldésére: november 29. 
                                                    Felelős:   polgármester. 
 
   3./  Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, a LEADER-en keresztül pályázunk 
         a tábor felújítására, melyet elutasítottak a közhasznáságra vonatkozóan. Az elutasítást 
         megfellebbeztük, ebben személyesen részt vett dr. Kovács Dénes ügyvezető. Második 
         fokon megnyertük, visszautalták a LEADER-nek, döntést kell hozniuk, ami úgy néz ki 
         pozitív lesz. Bruttó 12 millió Ft-ról van szó, ha sikerül, jövőre a felújítást meg tudjuk 
         csinálni. Egy vizesblokk hiányzik az üzemeltetéshez, a pályázatban szerepel. 
         Az új pályázati lehetőségekről december 13-án, 17 órától tart a LEADER lakossági tá- 
         jékoztatót, mely plakátolva lesz. 
 
   4./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban ismeteti a Busiess Homeland Kft. reklám- 
         szerződésre vonatkozó ajánlatát, 29 eFt + ÁFA összeg lenne. Dávid Pálnak elküldte 
         az anyagot, szerinte ne vegyük igénybe a szolgáltatást, a honlapon van tervezve. Meg 
         tudjuk oldani, ne fizessük a szolgáltatást. 
 
   5./  Kun Szilárd polgármester ismerteti, a Tornacsarnok, Klubház igénybevételénél műkö- 
         dési gond merült fel a hétvégékre vonatkozóan. A személyzet heti munkaideje 40 óra,  
         hétfőtől péntekig van beosztva, a hétvégét is bevállalják, de nincs leszabályozva. Kérte, 
         hogy  a Tornacsarnokban hétköznap egy fő mindig legyen bennt. Szombatonként az 
         egyik tánccsoport a Tornacsarnokban van, a másik a Klubházban. A Klubházban lévő 
         csoport öt órát veszi igénybe a helyiséget. Bérleti díjat nem fizetnek, úgy gondolja ma- 
         radjanak a Tornacsarnokban. 
 
Bugyi Sándor képviselő véleménye szerint, fizetőssé kell tenni az igénybevételt. A csoportok 
tagdíjat, támogatást kapnak. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a művelődés szervező feladata, dolgozza ki mennyit 
fizessenek. Le kell szabályozni, el kell dönteni ki ne fizessen. A Klubházat hétvégén ingyen 
ne használják. A művelődés szervező a következő ülésre dolgozza ki a bérleti díjakat, az új 
szabályozás január 1-től lenne érvényben. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a nyitvatartást meg tudják oldani, a heti 40 órás 
keretet nekik kell beosztani. 
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Tóth Gábor képviselő véleménye, a közcélú munkaidejét be lehetne osztani, holtidő van. A 
Tornacsarnokban sokan megfordulnak, a parketta régen volt fellakkozva, felújítás kellene. 
Erre lenne-e lehetőség? 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a Tornacsarnok felújítása több milliós beruházás. Az 
épületet végig fel kell újítani, kezdve a tetőnél. Javasolja a költségvetésben karbantartásra 
tervezni, így megoldva a parketta lakkozását és az álmennyezet felújítását. 
 
   6./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban a két ülés között történtekről és a közeljövőt 
         érintő eseményekről ad tájékoztatást. 
         Az óvoda vízelvezetése elkészült, a járda fel lett újítva. Az udvar is rendezve lett, a  
         játszóeszközöket be kell minősíteni, voltak veszélyes részek. A Tornacsarnok víz- 
         elvezetését most fogjuk megcsinálni, a karbantartásra tervezve van, ennek költsége 
         360 eFt. November 27-én 9-16 óra között társadalmi munkát szerveznek az iskola- 
         kert rendetételére. Kéri a Képviselő-testület tagjai vegyenek ebben részt. 
         A tápiósági idősek találkozójának időpontja december 17. vagy 18. lenne, szerené ha 
         ezen is minden képviselő jelen lenne. Kéri a testület a vendéglátást vállalja fel. 
         A Kulturális Bizottság elnökével felveszik az idősekkel a kapcsolatot. December 23-ra 
         halászlé főzést tervezünk a rászorultaknak. Az EU élelmiszercsomag kiosztása a Szo- 
         ciális Bizottság feladata lesz. 
         A továbbiakban a testvértelepülési kapcsolatról elmondja, Erdélyben több települést 
         megkeresett, az egyik Kommandó,  az iskolásoknak táborozási lehetőgre jó lenne és 
         sípályájuk is van. A másik település Kézdiszentkereszt, ahol nagy hagyománya van 
         a néphagyományőrzésnek, szívesen fogadnának. November 26-27-én több településről 
         jönnek Tápiógyörgyére a Leader program tanulmányozására, el lehet beszélgetni velük. 
         A képviselői laptop beszerzéssel kapcsolatban elmondja, a Pénzügyi Bizottság elnöké- 
         nek említette, a Hivatal venne új laptopokat, amit a képviselők a tiszteletdíjukból ha- 
         vonta törlesztenének. A ciklus végére visszafizetnék a gép árát, saját tulajdonukba ke- 
         rülne. Aki igényli megvesszük, nem kötelező résztvenni ebben. Ezentúl elektronikusan 
         küldenénk az anyagokat. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti, a következő ülésre az előzőekben meghatározottak 
szerint, 2010. november 24-én, 17 órakor kerül sor. A polgármester megköszönte a 
megjelenést és a továbbiakban zárt ülést rendel el a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok 
elbírálására. 
 
                                                                   Kmf. 
 
 
                 Soltiné dr. Pap Anikó                                                Kun Szilárd 
                           jegyző                                                              polgármester 
 
 
 
                                              Hegedűs György         Tóth Gábor 
                                                      jegyzőkönyv hitelesítők 
          
 
                                                          


