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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 27-én,  
               18 órakor megtartott 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 5 fő érdeklődő volt. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelenteket, az érdeklődőket 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 Bugyi Sándor és Dávid 
Kornélia Anikó képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        161/2010.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Bugyi 
                                                        Sándor és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta. 
 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, a kiküldött napirendi pontokhoz képest változás, hogy a 
4. pontnál a Papp K. u. 127. sz. ingatlan ivóvíz ellátását nem tárgyaljuk, így az ülés napirendi 
pontjai a következőek: 
 
N a p i r e n d: 
 
1./  Pénzügyi és Ügyrendi bizottság külsős tagjának eskütétele 
2./  Polgármesteri Hivatal irattár rendezése 
3./  Óvodába kiépíthető fertőtlenítő rendszer beszerzése 
4./  SÁG-ÉP Nonproft Kft. aktuális pénzügyi helyzete 
5./  Önkormányzat támogatása a Boldogabb Óvodás Évekért Alapítványnak 
6./  Cicahegyi korlátok felújításának megbeszélése 
7./  Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulásban polgármester helyettesítésére megbízás 
8./  Hóeltakarításra, csúszásmentesítésre beadott pályázatok eredményhirdetése 
9./  Egyebek 

- gyalogátkelőhelyek 
- monitoring kutak 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül,  kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                   162/2010.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjának eskütétele. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, az alakuló ülésen Berényi Erika a 
                        Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős tagja nem tudott résztvenni, ezért 
                        most kerül sor az eskütételre. Az eskütételhez megkéri a jelenlévőket szí- 
                        veskedjenek felállni, Berényi Erika pedig mondja utána az eskü szövegét. 
                        Az eskütétel után aláírásra kerül az esküokmány, a polgármester gratulál 
                        a bizottsági tagnak. 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Polgármesteri Hivatal irattár rendezése. 
           Előadó: Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
                        ülésén megbeszélték az irattár rendezését, elnapolásra javasolják. Úgy dön- 
                        töttek több ajánlatot kérjünk, a következő kölségvetésbe be tudjuk tervezni. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                      163/2010.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal irattár 
                                                      rendezését elnapolja. Több ajánlat ismeretében a 
                                                      testület a 2011. évi költségvetés tervezésekor visszatér 
                                                      az irattár rendezésésre. 
 
                                                      Határidő: azonnal, ill. 2011. évi költségvetés tervezése. 
                                                      Felelős:   jegyző. 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Óvodába kiépíthető fertőtlenítő rendszer beszerzése. 
           Előadó: Kun Szilárd polgármester elmondja, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
                        ülésén tárgyalta a fertőtlenítő rendszer beszerzését, kéri a Bizottság elnökét 
                        mondja el véleményüket. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, egy ajánlat van, 
referencia munkákat, és további árajánlatok bekérését javasolják. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a részletes anyagot megkapták a képviselők, a Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottság javaslatával egyetért. Van-e a napirendhez kapcsolódó kérdés, 
vélemény. 
 
Tóth Gábor képviselő úgy látja, levegő tisztító berendezésről van szó, arról érdeklődik 
mennyi a bekerülési költsége. 
 
Kun Szilárd polgármester tájékoztatásul elmondja, baktériumölő és tisztító rendszerről van 
szó, ez a drágább berendezés, az olcsóbb balesetveszélyes lenne az óvodába, ezt nem 
javasolná. A drágább a helyiségekben lévő levegőt keringeti, 24 órában lehetne működtetni, 
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előnye a folyamatos működtetés. Az olcsóbb változat csak a baktériumokat öli meg.  A 
rendszer 1.100 eFt körüli összegbe kerülne az óvoda összes helyiségébe, kivéve a konyhát. 
Akkor hatásos ha az egész terület le van fedve. A cég részéről szükséges megnevezni ki 
alkalmazza, milyen hatékonysága van. A referenciák azért kellenek, hogy megtudjuk 
mennyire hatékony.  Támogatja, hogy további árajánlatokat kérjünk. Azért lenne fontos a 
rendszer, hogy a gyerekek ne lennének olyan sűrűn betegek, az óvodás gyermekek 
immunrendszere gyengébb, mint az iskolásoké. 
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke, arról érdeklődik hatástanulmányt 
csinált-e valaki, csak egészségügyi intézményekben hallott ilyen rendszerről. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, valószínű, hogy készült hatástanulmány. A Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság javaslatát támogatja elfogadásra. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelmeleléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                                164/2010.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                A Képviselő-testület az óvodai fertőtlenítő endszer 
                                                                kiépítésével kapcsolatban pontos referenciákat kér 
                                                                az óvodákra vonatkozóan a Mixen Kft.-től. A fertőt- 
                                                                lenítő rendszer kiépítésére további ajánlatok beszer- 
                                                                zése szükséges. Ezek ismeretében a Képviselő-testü- 
                                                                let a 2011. évi költségvetés tervezésekor visszatér 
                                                                az óvodai fertőtlenítő rendszer kiépítésére. 
 
                                                                Határidő: folyamatos. 
                                                                Felelős:   polgármester. 
 
 
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: SÁG-ÉP Nonprofit Kft. pénzügyi helyzete. 
           Előadó: Dr. Kovács Dénes ügyvezető elmondja, mint ismeretes júniusban kapta a  
                        megbízást a Kft. vezetésére, hatalmas kinntlévőséggel, likviditási problémák- 
                        kal. A szolgáltató rendszert megváltoztatták, a kinntlévőségek jelentősen csök- 
                        kentek, a szolgáltatók felé nincs nagyobb tartozásuk. Az Önkormányzat felé 
                        áll fenn továbbra is jelentős tartozás, 3.300 eFt. Hosszú távra a cég helyzete 
                        nem stabilizálható a jelenlegi vízárral. Az előző testület kért 2 független 
                        szolgáltatótól ajánlatot, melyek nettó 165-168.- Ft/m3 díj mellett vállalták volna 
                        az üzemeletetést. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság abban döntött, hogy a 
                        vízdíjról ezen az ülésen nem kívánnak beszélni. Ettől függetlenül 2011. január 
                        1-től havi 100 eFt-tal szeretnék az Önkormányzat felé a kamatmentes kölcsönt 
                        törleszteni. A havi bevételek, kiadások akkor egyeznének, ha a lakosság rend- 
                        szeresen fizetne, a statisztika szerint ez 70-75 %. Ismerteti, szűkítésre 3 eset- 
                        ben került sor, egy fogyasztó rögtön fizetett, a többi részletfizetést vállalt. 
 
Kun Szilárd  polgármester megkérdezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét van-e 
kiegészítése, illetve kinek van kérdése, hozzászólása. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, nincs 
kiegészítése, Kovács Dénes elmondott mindent. 
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Tóth Gábor képviselő elmondja, a bizottsági ülésen nem vett részt, az ügyvezetőhöz lenne 
kérdése. Mint intézményvezető sokat találkozik a Kft.-vel. Nincsenek szakemberek, 
közcélúak dolgoznak valamennyi ideig. Gondot okoz a napi munka szervezése, nincs 
megfelelő eszközük. A munkát óriási csúszások jellemzik, nyáron az iskolában a munka 1/3-
át tudták elvégezni. A szakmunkát nem tudják megcsinálni, a fűtés, gázkazán üzemeltetéséhez 
alvállalkozót vesznek igénybe. Volt olyan dugulás elhárítás amit 10 nap alatt oldottak meg. 
Nem tudja ezek a problémák hogyan, mikor lesznek orvosolva. Ha már létezik az 
önkormányzati Kft. a fenntartó dolga, hogy segítsék. Nem látja, hogy az összes intézmény 
gondnokságát a vízmű mellett el tudják látni. Működési problémák, gondok vannak. A 
leolvasás problémája rendeződött-e nem tudja, mindennapos működési problémákról van szó. 
 
Dr. Kovács Dénes ügyvezető tájékoztatásul elmondja, a Kft. dolgozói az idősebb 
fogyasztókhoz elmennek leolvasni, vagy a vízdíjat beszedni. Ez csak lehetőség, nem kötelező 
leolvasni, átalánydíjat is lehet választani. Úgy látják, megszokta a lakosság az új rendszert. Az 
intézményvezetőtől írásban szeretné kérni az elvégzendő feladatotkat, a balesetveszélyes 
feladatokat megcsinálják. Az előző negyedév munkájáról adott tájékoztatót, személy szerint 
sem teljesen elégedett a falugondnoki feladatok ellátásával. Több közmunkást szeretne, 
szakmunkás 1-2 akad aki a munkában tud segíteni. 
 
Kun Szilárd polgármester kéri, az intézményvezetők írásban nyújtsák be a cégvezető felé a 
dolgokat. Javasolna a gondnoki munkára ütemtervet készíteni, ezt az ügyvezető csinálja meg. 
A gondok ezelőtt is léteztek, nem jelezték az előző testület felé, ezért kérné írásban az 
ügyvezető felé.  Elmondja, statikussal, tervezővel bejárás tartottak a Tornacsarnoknál és a 
Szabadság utcai iskolában. A Tornacsarnoknál a csatorna vízelvezetése nem volt megoldva, 
ettől repedt meg az épület. Éveken keresztül ez az állapot volt, sürgősen lépéseket tesznek. A 
Tornacsarnoknál több gond is van,  a tetőrendszer is elavult, a falak megindultak, statikai 
vizsgálat lesz. A Szabadság utcai iskolánál csőtörés volt, 1400 m3 víz elfolyt. Az 
intézményvezető statikust kihívatott, tudomása szerint erről nincs írásos anyag. Újra 
átnézetjük statikussal, írásos anyag lesz róla, valószínű az  épületben nem esett kár, a 
pincerészekbe elfolyt a víz. 
 
Tóth Gábor képviselő, intézményvezető kiegészítésként elmondja, a statikus egy óra alatt az 
egész udvart bemérte, jelezte számára, hogy a környező házaknál lehetnek pincék. A csőtörést 
kijavították, kutató árkot készítettek teljes mértékben száraz réteget találtak. Nem adtak írásos 
szakvéleményt, mert az pénzbe került volna. A vízóra leolvasásakor vették észre a csőtörést, 
az iskolának két pincéje is van, mindkettő száraz volt. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, írásos szakvélemény mindenképpen kell, erre 
szakembert kért fel. Visszatérve a Kft. pénzügyi helyzetéről szóló beszámolóra, az írásos 
anyag mellékletében az önköltség számítás nem pontos, kérnénk egy másikat. A Kft.-nek az 
Önkormányzat felé a 8 millió Ft-os hitelből fennálló tartozása novemberben teljesül. Javasolja 
a 3.317 eFt kamatmentes kölcsön visszatérítését hosszabb időre kitolni, hogy a Kft. likviditása 
jó legyen. Mindent kövessenek el, hogy rövidebb idő alatt vissza tudják fizetni, amint a 
pénzügyi lehetőségük adott. Amennyiben a Kft. működésével, pénzügyi helyzetével 
kapcsolatban nincs több hozzászólás, javasolja a tájékoztató elfogadását. Javasolja továbbá az 
Önkormányzat felé fennálló 3.317 eFt összegű kamatmentes kölcsön visszafizetését 2011. 
január 1-től havi 100 eFt/hó összegben átütemezni, a visszafizetés esedékessége 2013. 
augusztus 31. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                         165/2010.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         a SÁG-ÉP Nonprofit Kft. aktuális pénzügyi helyzetéről 
                                                         szóló tájékoztatót elfogadta, az ivóvíz önköltségi árának 
                                                         kivételével, erre pontos számítást kérnek a következő 
                                                         testületi ülésre. 
 
                                                         Határidő: azonnal, ill. következő testületi ülés. 
                                                         Felelős:   polgármester, ügyvezető. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:   
                                                         166/2010.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         a SÁG-ÉP Nonprofit Kft.-nek a 71/2010.(V.27.) sz. kép- 
                                                         viselő-testületi határozat alapján nyújtott 3.317 eFt ösz- 
                                                         szegű kamatmentes kölcsön visszafizetését 2011. január 
                                                         1-től 100 eFt/hó összegben átütemezi. A kölcsön vissza- 
                                                         fizetésének esedékessége: 2013. augusztus 31. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   kölcsönszerződés módosítására polgármester, 
                                                                       ügyvezető. 
 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Önkormányzat támogatása a Boldogabb Óvodás Évekért Alapítványnak. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester javasolja a költségvetés gazdálkodási tartaléka 
                        terhére 80 eFt támogatást biztosítani az Alapítványnak. 
                        Kérése, az új testület a tiszteletdíjakat vegye fel nettóba, és azt támogatnak  
                        akit akarnak. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, 
kézfelemeleléssel az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                       167/2010.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                       a Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány javára 80 eFt tá- 
                                                       mogatást biztosít a költségvetés gazdálkodási taraléka 
                                                       terhére. 
 
6. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Cicahegyi korlátok felújításának megbeszélése. 
            Előadó: Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, a Pénzügyi és Ügyrendi 
                         Bizottság megtárgyalta a korlátok felújítását. Úgy döntöttek, hogy a hídtól 
                         felfelé a csöveket levágják, ebből kipótolják az alsó részt. A hiányzó korlátok 
                         pótlására a következő ülésen visszatérnénk. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének véleménye, meg kell 
nézni, átgondolni kell-e ez a korlát, szükség van-e rá. A jó megoldást meg kell találni. 
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Tóth Gábor képviselő úgy gondolja, mindenképpen a gyerekeket védeni kell a forgalomtól. A 
láncos megoldás 1-2 évre szól, lehetne korlátszerűen kialakítani. 
 
Józsa Elek ny. körzeti megbízott tanácsként szeretné elmondani, a vasoszlopokat belülről 
meg kellene erősíteni valamivel. Ha korlát lesz, el kell gondolkodni mivel lehet megerősíteni, 
hogy ne lehessen elhajlítani. Az oszlopok levágásánál javasolja, a föld színéhez minél 
közelebb legyenek levágva, ne legyen balesetveszélyes. 
 
Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke nagyon fontos dolognak tartja a 
forgalom lassítását, akár fekvőrendőrrel vagy buktatóval. A korlátok mellé forgalom lassítás 
szükséges, nem elég a tábla. 
 
Kun Szilárd  polgármester kiegészítésként elmondja, az egyebekben szó lesz a 
gyalogátkelőhelyek kiépítéséről, tervezők voltak, szabályok vannak, egyeztetni kell. Az 
óvodánál a Rákóczi utcai részen a járda hosszabbítását meg lehet oldani, ide lassító 
elképzelhető, szigetet javasolnak. 
 
Tárnoki Lászlóné tagintézmény vezető szerint a járdaépítés jó ötlet, a Rákóczi utcán nem 
száguldoznak az autósok. 
 
Kun Szilárd polgármester véleménye szerint annak örülnénk, ha a rendőri ellenőrzés nagyobb 
lenne. A korlátok javítására a következő ülésre megoldást találunk. Fehér mésszel a szegélyt 
lemeszelik addig. 
 
7. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulásban polgármester helyettesítésére megbízás. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a Társulásban egy  hete volt az alakuló 
                        ülés, kérték a polgármesterektől, hogy akadályoztatásuk esetén helyettest ne- 
                        vezzenek meg. Általánban a polgármestert az alpolgármester helyettesíti, ezt 
                        javasolja. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        168/2010.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                        úgy döntött, hogy a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi 
                                                        Társulásban a polgármester akadályoztatása esetén  
                                                        Hegedűs György alpolgármester képviselje településünket. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:   polgármester. 
 
8. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Hóeltakarításra, csúszásmentesítésre beadott pályázatok eredményhirdetése. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a hóelta- 
                        karításra, csúszásmentesítésre egy pályázat érkezett a Laczkó Team Kft.-től. 
                        A Kft. képviselője az ülésen jelen van, hozzájárul a nyílt ülésen való tárgya- 
                        láson.  
                        A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén megtárgyalta a pályázatot, kéri a  
                        Bizottság elnökét ismertesse álláspontukat. 
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Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, sajnos a 
felhívásra csak egy pályázat érkezett, túl magas az ár, úgy döntöttek nem tudják elfogadni. 
 
Kun Szilárd  polgármester tájékoztatásul elmondja, tíz helyi vállalkozó részére juttatták el a 
pályázati felhívást, egy pályázat érkezett, amit nem tudnak támogatni az árak alapján. Olyan 
megoldáson gondolkodnak, az egyszeri hóeltakarításra aki vállalkozna adjon ajánlatot. 
Hosszabb távon a Kft. vásároljon traktort, hótolót, erre elő kell készülni. 
 
Tóth Gábor képviselő arról érdeklődik, jelenleg ki látja el a feladatot. 
 
Kun  Szilárd polgármester elmondja, nem volt szerződés az előző vállalkozóval. A Kft. 
amikor megalakult a szerződés megszűnt, a polgármestert bíztuk meg, hogy keressen 
vállalkozót erre a a feladatra. A Laczkó Team Kft.-nek megköszönjük az árajánlatát. A só 
beszerzéssel kapcsolatban elmondja, több ajánlatot megnézett, az előzőekben beszerzettől 
veszünk 10 t sót, ez volt a legkedvezőbb ár. A só mellé kell még rendelnünk környezetkímélő 
sózóanyagot, a fás szárú növények védelme miatt. 
 
Galambosi Zoltán  a Jobbbik Helyi Szervezetének elnöke azt szeretné kérdezni, lehet-e tudni 
milyen ajánlatot adott a Laczkó Team Kft., mivel a nyilvánossághoz hozzájárultak. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti a Laczkó Team Kft. ajánlatát. Megjegyzi, hogy az 
ismertetett költség nem tartalmazza a felelősség biztosítást, amelyet csak érvényes 
vállalkozási szerződés alapján kötnek, ez 250-500 eFt. 
 
Tóth Gábor képviselő véleménye, ha a hóeltakarítást a Kft. felvállalja, beszerez hozzá 
gépeket, a lakosság megelégedésére kell a munkát végezni. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, a környező településeken saját tulajdonú cég van, 
működnek ha jól van menedzselve, polgármester, ügyvezető, hivatal feladata. 
 
Hegedűs György alpolgármester pontosításképpen elmondja, az ajánlatban 16 km belterületi 
út szerepel, a belterületi utunk 21 km. 
 
Kun Szilárd  polgármester javasolja órabérben számolni a hóeltakarítást, ez a reális 6.000.- Ft 
+ÁFA/óra. Egyszeri hóeltakarításra két vállalkozó péntekre ad választ. Javasolja ebből a 
Laczkó Team Kft.-t se zárjuk ki. Aki az általa elmondott javaslattal egyetért szavazza meg. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                             169/2010.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                             A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy  
                                                             helyi vállalkozóktól ajánlatot kérjen egyszeri hóeltaka- 
                                                             rítási és csúszásmentesítési feladatok ellátására. 
 
                                                             Határidő: következő testületi ülés. 
                                                             Felelős:   polgármester. 
 
9. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd  polgármester ismerteti, gyalogátkelőhelyek tervezéséhez két árajánlatot 
         kértünk. Az SKS Terv Mérnökiroda Kft. ajánlata a Malom büféhez 295 eFt + ÁFA, a 
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         Papp K. utcában 225 eFt + ÁFA. Mindkét gyalogátkelőhely tervezésének együttes meg- 
         rendelése esetén a díj 460 eFt + ÁFA. A másik ajánlat a Design Építőipari Mérnöki Iro- 
         da BT.-től érkezett, a gyalogátkelőhelyek tervezési díja egyenként 113.750.- Ft. Ebben  
         az összegben az engedélyezési tervek nincsenek benne, ez 40 eFt/helyszín. 
         Kéri a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse véleményüket. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, a Bizottság a 
Design BT. ajánlatát javasolja elfogadni. A pénzügyi rész olcsóbb, ugyanazt a célt szolgálja 
mint a drágább.  
 
Kun Szilárd  képviselő is a Design BT. ajánlatát találja jobbnak. Döntsünk, hogy a tervezés 
megindulhasson, mindkettő gyalogátkelőhelyet terveztessük meg. Ha nincs más javaslat, a 
Design BT. ajánlatát fogadjuk el. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                         170/2010.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                         megbízza a Design Építőipari Mérnöki Iroda BT.-t 
                                                         (2700 Cegléd, Kossuth F. út 56. I.lh. IV.10.) a 3114 jelű 
                                                         Szecsői út és 31108 jelű Szentmártonkátai út csatlakozá- 
                                                         nak környezetében és a Cicahegy – Papp K. u. csatlako- 
                                                         zásának környezetében gyalogátkelőhelyek engedélyezési 
                                                         terveinek elkészítésével. A tervezési díj 113.750.- Ft/ 
                                                         gyalogátkelőhely. 
                                                         Az Önkormányzat a gyalogátkelőhelyek tervezési díját 
                                                         a 2010. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére 
                                                         biztosítja. 
 
                                                         Határidő: azonnal. 
                                                         Felelős:   polgármester. 
 
   2./  Dr. Kovács Dénes aljegyző ismerteti, a település korábbi hulladéklerakó telepe rekul- 
         tiválásra került, 3 figyelőkút került beépítésre a létesítési engedély alapján. A folyékony 
         leürítő használati engedélyét azzal a feltétellek kaptuk meg, hogy a monitoring kutakra 
         a használatbavételi engedélyt beszerezzük. Erre ajánlatot kértünk a Geohidroterv Kft.- 
         től, ami a mai napon érkezett meg, 150 eFt+ ÁFA összegért megcsinálnák. Mielőbb 
         el kell indítani a Felügyelőségen. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, amennyiben nincs kérdés, vélemény javasolja a 
Geohidroterv Kft. megbízását a monitoring kutak üzemeltetési engedélyének bonyolításával, 
150 eFt + ÁFA összegért a költségvetési tartalék terhére. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:               
                                                171/2010.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                megbízza a Geohidroterv Kft.-t (Budapest, Máriássy u.7.) 
                                                a tápiósági rekultivált hulladéklerakó 3 db talajvízfigyelő 
                                                (monitoring) kútja üzemeltetési engedélyének lebonyo- 
                                                lításával, 150 eFt + ÁFA összegért. 
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                                                Az összeget a Képviselő-testület az Önkormányzat 
                                                2010. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka terhére biztosítja. 
                                                                                                 
                                                Határidő: azonnal. 
                                                Felelős:   polgármester, aljegyző. 
 
   3./  Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Polgármesteri Hivatalnál a gazdálkodási ügy- 
         intéző nyugdíjba megy. A felmentési idő 8 hónap, a jogszabály szerint a felét el kell en- 
         gedni. Szeretné ha a 4 hónapot nem kellene ledolgozni, január 3-tól szeretne elmenni, 
         ehhez kéri a Képviselő-testület jóindulatát. Költségvonzata van, a 8 hónapra jár az il- 
         letmény. Január 3-tól új ügyintézőt szeretnénk felvenni, a költségvetés tervezését érinti.  
         A feladatot mindenképpen el kell látni, kéri a Képviselő- testület segítségét és jóvá- 
         hagyását. 
 
Kun Szilárd  polgármester úgy tudja, a szabadságot is kiírhatjuk, ez 30 nap. A pályázatot ki 
kell írni, ami jegyzői hatáskör. Az új dolgozót úgy tudjuk január 3-tól foglalkoztatni, ha a 
nyugdíjba vonulónál eltekintünk a munkavégzés alól. Javasolja a 4 hónap ledolgozandó 
felmentési időtől eltekinteni. A 2011. évi költségvetést érinti, tervezni tudjunk. Lényeges 
szempont, hogy az új pályázó felsőfokú végzettségű legyen. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző támogatja a 4 hónap ledolgozásától való eltekintést. A pályázat 
kiírásához erre a döntésre vár. A pályázatot a honlapon, a környező települések honlapjain és 
a KSZK hivatalos lapján jelentetjük meg. 2011. január 1-től kötelező lesz a Kincstár felé 
aláírni a beszámolót, a felsőfokú végzettséget ezért kötjük ki. Ha nem lesz ilyen pályázó belső 
ellenőrt vagy szakembert kell ezzel megbíznunk.  
 
Tóth Gábor képviselő úgy gondolja, a nyugdíjazás mindig nagy esemény, valahol egy élet 
munkáját kell megköszönni. 30 év után a gazdálkodási ügyintéző megérdemli, hogy a jövő évi 
költségvetés elkészítése nem terheli. Javasolja ezt a gyakorlatot általános elvként kövessük, a 
munkát megköszönve. Kéri a testület gondolja át, erkölcsi megbecsülésről van szó, nem 
szerencsés egyénenként dölteni. Örül ha így döntünk, követendő elv legyen. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a másik nyugdíjba vonuló dolgozónk a felmentési 
idejéből a 4 hónapot ledolgozza. Úgy gondolja, a 30 év munkáját meg kell köszönni, soha 
nem volt nagy jutalmazás, mert nem volt rá pénz, erkölcsileg legalább ennyi jár. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő elmondja, az előző ciklusban két évben nagyon rossz volt a 
költségvetés, a társulással jutottunk többlet bevételhez. Az előzőekben nem tudtuk volna 
kifizetni, nem szeméklyes érdekekről van szó. Szem előtt kell tartani, hogy nagyon sok a 
szegény ember a községben. Sok olyan munkahely van, ahol a nyugdíjba vonulók semmit sem 
kapnak. Javasolja adjuk meg, most van rá keretünk. Előre nem lehet megígérni, hogy tudunk 
adni. 
 
Kun Szilárd polgármester javasolja, amennyiben nincs több hozzászólás, Lesti Károlyné 
gazdálkodási ügyintéző 8 hónapos felmentési idejéből a 4 hónap ledolgozásától a testület 
tekintsen el. A jegyzőt  felkérnénk a pályázat kiírására. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
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                                                       172/2010.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       A Képviselő-testület eltekint a nyugdíjba vonuló 
                                                       Lesti Károlyné gazdálkodási előadó 8 hónap felmentési 
                                                       idejéből  a 4 hónap ledolgozásától. 
                                                        
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   jegyző. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző megköszöni a Képviselő-testület segítő szándékát. 
 
   4./  Kun Szilárd polgármester a szennyvízcsatornázás állásáról ad tájékoztatót a testületnek. 
         A Társulás alakuló ülését megtartották, ahol azt a tájékoztatást kapták, hogy a pályázati 
         anyag Brüsszelben van, a hiánypótlás megtörtént, ígéret, karácsonyra döntés lesz. A köz- 
         beszerzések elő vannak készítve, a tényleges munka 2011. 05.-06. hónapban kezdődne, 
         két év időtartam van rá. Kéri a Képviselő-testületet és a jelenlévőket a lakosság felé je- 
         lezzék, hogy a befizetéseket teljesítsék, az elmaradásokat pótolják. Az önerőnél 40 %-os 
         teljesülés van Tápióságon, nagy az elmaradás. 
 
   5./  Kun Szilárd  polgármester a továbbiakban arról ad tájékoztatást, hogy a településőrök 
         pályázat általi foglalkoztatása december 31-ig tart. Jövőre nem biztos, hogy fennáll ez 
         a lehetőség, ezt nem hivatalosan hallottuk. El kell gondolkodni, a feladatot hogyan 
         tudnánk továbbvinni. 
 
   6./  Kun Szilárd polgármester ismerteti, Pest Megye Közgyűlése az Oktatási, Ifjúsági és 
         Sport Bizottság külsős tagságára felkérte, melyet elfogadott. Megtiszteltetésnek vette,  
         hogy a létszámcsökkentések ellenére is számítanak munkájára. Ezáltal a kapcsolat a 
         megye és településünk között fennmarad, melyet ki is fog használni. 
 
   7./  Tóth Gábor képviselő, intézményvezető elmondja, az Önkormányzat szűkös költségve- 
         tésekor státuszok lettek megszüntetve, a melegítőkonyhán egy fő van, a nyugdíjas helyé- 
         re nem vettek fel. Jelenleg ezt úgy oldják meg, hogy az egyik takarító besegít a konyhán. 
         Ez elég nagy gondt okoz a működés megszervezésében, szeretnék ha december 1-től a 
         státuszt visszakapná az intézmény. Kéri gondolkozzanak el rajta. Úgy tudja, a fogorvosi 
         aszisztens szeretne ebbe a munkába bekapcsolódni. A költségvetés elfogadása után már 
         késő, most is nagy probléma. 
 
Kun Szilárd polgármester véleménye, ebben az évben biztos nem tudjuk felvállalni, a 
következő költségvetéskor tudunk róla beszélni, ha ismerjük a sarokszámokat. A fogorvosi 
állásra a pályázat ki lett írva, megjelent az Egészségügyi Közlönyben, reméljük sikeres lesz. 
Révkomáromy László tovább működne, amíg nem találunk megfelelő fogorvost. Az 
aszisztens foglalkoztatására az előző testülettől ígéretet kapott, tudnánk foglalkoztatni. A 
2011. évi költségvetéskor tudunk erről részletesen beszélni. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, amennyiben Radáné állása új fogorvos 
foglalkoztatásával megszűnik, a jogszabály szerint másik közalkalmazotti munkakört fel kell 
részére ajánlani. 
 
   8./  Tóth Gábor képviselő arról érdeklődik, hogy az előző ülésen felmerült az iszapkárosul- 
         tak megsegítése, hol tart a dolog. 
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Kun Szilárd polgármester ismerteti, mindkét önkormányzatot megkereste telefonon. A 
kolontáriaknak játék, ruhanemű nem kell, tartós fogyasztási cikkre, élelmiszerre, háztartási 
eszközökre, pénzadományra van szükség. A devecseriek a szétosztás után tudnak 
adományokat fogadni. Gyűjteni fogjuk, az átadást egyeztetjük. Úgy gondolja, személyesen 
kellene átadni az adományokat. Plakátok, szórólapok készülnek, melyeket mielőbb 
kihelyezünk.  
 
Tóth Gábor képviselő, intézményvezető elmondja, az iskolában átlátszó urnába már 
gyűjtenek pénzadományokat a gyerekek zsebpénzükből, a Máltai Szeretetszolgálat felhívása 
alapján. Természetesen a pedagógusok is csatlakoztak a gyűjtéshez és a DÖK felajánlása 
alapján a pénteki rendezvény belépőjegyéből befolyó összeget is a károsultaknak továbbítják a 
Máltai Szeretetszolgálaton keresztül. 
 
   9./  Kun Szilárd polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Juhász János, aki korábban 
         könyvet írt Tápióság történetéről felkereste személyesen. Újabb jegyzete van, 40. oldal 
         az 1940-1990. közötti időszakról, szeretné ha megjelenne. Felvesszük a kapcsolatot a 
         lektorral, milyen költsége lenne. Ezúton is szeretnénk Juhász János kutatómunkáját 
         megköszönni. Felmerült egy olyan javaslat, hogy a Tápióságon élő idős személyeket 
         az ünnepek előtt a Klubházba beviszik, az általuk elmondottakat felvennék és a későbbi- 
         ekben fel lehetne használni. Szeretné javasolni, ennek megszervezését a Képviselő-tes- 
         tület vállalja fel, az üdítő, szendvics költségét a testületi tagok és a polgármester állná. 
 
 10./  Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke arról érdeklődik, történt-e  
          valami a rendőrség részéről a Kft.-vel kapcsolatos feljelentés ügyében. 
 
Dr. Kovács Dénes aljegyző elmondja, az Önkormányzattól ment a feljelentés, ide érkezik ha 
van valami. 
 
Kun Szilárd polgármester elmondja, folyamatban lévő ügyről van szó, a polgármesteri 
tisztség átvétele óta semmiféle megkeresés, tájékoztatás nem történt. 
 
Soltiné dr. Pap Anikó jegyző elmondja, a nyomozás folyik, mindenképpen kell, hogy 
tájékoztassanak bennünket az ügy lezárása után. Testületi ülésen szó lesz róla, a lakosságot 
érinti. 
 
 11./  Galambosi Zoltán a Jobbik Helyi Szervezetének elnöke a továbbiakban a Polgárőr- 
          séggel kapcsolatban szeretne érdeklődni. Az ülésre nem tudott elmenni, de azt hallotta 
          jól működik minden, úgy lett előadva. A jelenlegi vezető miatt nem fognak belépni,  
          akik egyébként belépnének. Szerinte lenne alkalmasabb vezető, aki összefogná a 
          csapatot. A településőrség ha megszűnik, a polgárőrökre még fokozottabban lesz 
          szükség. 
 
Kun Szilárd  polgármester véleménye szerint, írásban kellene jelezni akinek nem tetszik a 
jelenlegi vezető. Ott voltak az ülésen, a tájékoztatás szerint jelenleg a Polgárőrségnek 22 tagja 
van, ebből 12 aktív. Az, hogy képviselő, polgármester, párttag nem lehet polgárőrség tagja 
nem igaz, a szellemiséget nem lehet bevinni. Úgy gondolják az új belépőknél 3 hónapos 
próbaidő legyen, a rendőrség utána nézhessen a személyeknek. Kérése, aki teljes tisztújítást 
szeretne, írásos megkeresés legyen. Szira Csaba a Polgárőrség elnöke a négy év alatt egyszer 
sem számolt be munkájukról. A tisztújítás lenne a járható út, amibe nem mentek bele. Át kell 
beszélni mi lenne a jó megoldás. 
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Soltiné dr. Pap Anikó jegyző mindenkit bátorítana, hogy jelentkezzen, új tagokra lenne 
szükség. A meglévő tagok döntik el kit vesznek fel. Az új és régi tagokkal összejön a 
közgyűlés, új vezetőséget fognak választani. 
 
  12./  Kun Szilárd polgármester ismerteti a következő ülés időpontját és napirendi pontjait: 
 
          2010. november 24. 18 óra 
 
          Napirend: 
          1./  Képviselő-testület 2011. évi munkaterve 
          2./  2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítése 
          3./  2011. évi költségvetési koncepció 
          4./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
                                                          173/2010.(X.27.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                          A Képviselő-testület következő ülését 2010. november 
                                                          24-én, 18 órára összehívja. 
 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti, a következő ülés előtt rendkívüli ülést kell tartanunk a 
Bursa ösztöndíjpályázatok elbírálására, mivel ennek határideje november 23. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 20.30 órakor bezárta. 
 
                                                                 Kmf. 
 
 
 
               Soltiné dr. Pap Anikó                                                    Kun Szilárd 
                        jegyző                                                                   polgármester 
 
 
 
 
                                        Bugyi Sándor              Dávid Kornélia Anikó 
                                                        jegyzőkönyv hitelesítők 
 
 
 
 
                    
 
 


