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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 3-án,  
                 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. 
 

Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:    Kun Szilárd polgármester,                                       
                            Béres Magdolna,                    

                      Bugyi Sándor, 
                      Dávid Kornélia Anikó és 
                      Tóth Gábor képviselők.      
 
Igazoltan vannak távol:                      

                Hegedűs György alpolgármester és 
                Béres Mária képviselő. 

 
Meghívott vendégként jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.                
 
A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 
Kun Szilárd polgármester köszönti a megjelent képviselőket, meghívott vendégeket, az ülést 
megnyitja. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 6 fő képviselő közül 4 fő képviselő jelen 
van, így az ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja elfogadni Bugyi Sándor 
és Dávid Kornélia Anikó képviselőket. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 

                                                               70/2012.(V.3.) sz.  képviselő-tesületi határozat: 
                                                      A Képviselő-testület jegyzőkönyv hitelesítőnek Bugyi 
                                                      Sándor és Dávid Kornélia Anikó képviselőket elfogadta. 
 
Kun Szilárd polgármester ismerteti az ülés napirendi pontjait. 
 
N a p i r e n d: 
1./  Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 
2./  Tápióság Község Önkormányzata és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 
      közötti Feladatellátási Szerződés elfogadása 
3./  KITT 2012/2013-as tanév előkészítése - létszámleépítés 
4./ Egyebek 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta:    
                                                         71/2012.(V.3.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                         A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 
 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása. 
           Előadó:  Soltiné dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a módosításra a kincstári hiánypót- 
                         lás miatt van szükség. Az Alapító Okirat módosításait és az egységes szer- 
                         kezetű Alapító Okiratot a képviselők megkapták. A Polgármesteri Hivatal  
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                          Alapító Okiratából ki k ell venni az önkormányzati és nemzetiségi önkor- 
                          mányzati szakfeladatokat, ezt az SZMSZ-ekben kell leszabályozni. A Polgár-                  
                          mesteri Hivatal feladatellátásait tartalmazza az Alapító Okirat. A hiánypótlást  
                          a Kincstárhoz 20 napon belül be kell nyújtani, ezért kellett a módosítást a  
                          rendkívüli ülésen tárgyalni. 
 
Kun Szilárd polgármester megkérdezi, az Alapító Okirat módosításával kapcsolatban van-e 
hozzászólás, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a módosítást és az egységes szerkezet 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                        72/2012.(V.3.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                        A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Alapító 
                                                        Okiratának módosítását és az egységes szerkezetű Alapító 
                                                        Okiratot elfogadta. 
 
                                                        Határidő: azonnal. 
                                                        Felelős:    polgármester, jegyző. 
 
 
2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata és a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás 
           közötti Feladatellátási szerződés elfogadása. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, a szerződést évente el kell fogadni, 
                        a normatív állami támogatások lehívása miatt. A kistérség egyik feladata 
                        a továbbtanulási tanácsadás. A szerződést a képviselők megkapták, van-e 
                        ezzel kapcsolatban kérdés, ha nincs szavazásra teszi fel elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                   73/2012.(V.3.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                   Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                   a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Tárulással kötendő 
                                                   Feladatellátási Szerződést, mely a továbbtanulási és pálya- 
                                                   választási tanácsadás 2012. évi ellátására irányul, a csatolt 
                                                   mellékletnek megfelelően elfogadta. 
 
                                                   Határidő: azonnal és folyamatos. 
                                                   Felelős:   polgármester. 
 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: KITT 2012/2013-as tanév előkészítése – létszámleépítés. 
           Előadó: Kun Szilárd  polgármester elmondja, mint tudjuk a 2012. évi költségvetés 
                        elfogadásakor a Képviselő-testület hozott egy olyan határozatot, mely sze- 
                        rint az iskolánál 1 fő pedagógussal, az óvodánál 1,5 fő pedagógussal csök- 
                        kenti a létszámkeretet és a dajkai státusz nem kerül betöltésre. Az iskolai 
                        létszámcsökkentésnél az eredeti javaslat marad, ezt ki kell egészíteni a pá- 
                        lyázat miatt.Az óvodánál a testületnek újabb döntést kell hozni, erre két 
                        javaslat készült. A létszámleépítést a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizott- 
                        ság, valamint a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, kéri a Bizottságok állás- 
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                       pontjának ismertetését. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő, a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke 
ismerteti, hogy a Bizottság az iskolai létszámleépítést helybenhagyta, a csoportbontásokra 
nincs az önkormányzatnak kiegészítő pénze. Az óvoda tekintetében született egy olyan döntés, 
hogy 1,5 állás szűnik meg, a dajkai állást szüneteltetjük. A Bizottság javasolja, hogy a 
félállású létszámot szüntessük meg és egy fő 8 órás munkaidejét 6 órásra csökkentsük. Ez 
560.767.- Ft többletköltséggel jár az önkormányzatnak, de meg kell nézni, hogyan lehetne az 
összeget máshonnan átcsoportosítani. 
 
Bugyi Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, egyetértenek a Szociális, 
Oktatási és Kulturális Bizottság véleményével. Javasolja, hogy mielőbb, a májusi ülésen 
döntsék el, hogy mely területről csoportosítsanak át forrást a munkabérre. 
 
Kun Szilárd  polgármester megköszöni a Bizottságok állásfoglalásának ismertetését. 
Elmondja, ha ezt a döntést támogatjuk 560.767.- Ft többletköltséggel jár, javasolja, hogy a 
májusi ülésen a kiadási oldalon megkeresni azon költségeket, amelyek lecsökkentésével ez az 
összeg kompenzálható, a hiányunk ne nőljön. 
 
Kiss Erika KITT igazgató úgy véli, az önkormányzat döntése kell, hogy legyen, meg is 
indokolták. Az óvodánál kompromisszumos megoldás született, a 6 órára csökkentésnél 
jelöljönek meg dátumot, amikortól ez életbe lép. 
 
Kun Szilárd polgármester kiegészíti a határozati javaslatot azzal, hogy az óvodánál az 1 fő 
pedagógus munkaidejének 8 órásról 6 órásra történő csökkentésére 2012. augusztus 1-től 
kerül sor.  
 
Kun Szilárd polgármester szavazásra teszi fel a B határozati javaslatot, amennyiben nincs 
több hozzászólás. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2012.(V.3.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2012.(II.6.) sz. határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012/2013-as 
tanévtől a KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola pedagógus létszámát 1 fővel, a KITT 
Gézengúz Óvoda pedagógus létszámát 0,5 fővel csökkenti. Ezen kívül a KITT Gézengúz 
Óvodában 1 fő pedagógus munkaidejét napi 8 óráról napi 6 órára közös megegyezéssel 2012. 
augusztus 1-től csökkenti, és 1 fő dajkai státusz nem kerül betöltésre. Felkéri a tagintézmény-
vezetőket, hogy a döntést a 2012/2013–as tanév előkészítésénél vegyék figyelembe és annak 
végrehajtásáról gondoskodjanak. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   tagintézmény-vezetők, intézményvezető. 
 
Tóth Gábor képviselő, mint tagintézmény-vezető elmondja, a pedagógus létszámleépítéssel a 
szakos ellátás az iskolánál néhány órában sérülni fog, kéri a testületet az új tanév indulásakor 
esetleges óraadó alkalmazását támogassák. 
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Kun Szilárd  polgármester elmondja, ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan a 2012/2013-as 
tanévre az iskolai osztályok és napközis csoportok számát is meg kell határozatni. Javasolja az 
osztályok számát 8 osztályban, a napközis csoportok számát 2 csoportban meghatározni. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                       75/2012.(V.3) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                       a KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola osztályainak 
                                                       számát a 2012/2013-as tanévre 8 osztályban, a napközis 
                                                       csoportok számát 2 csoportban határozza meg. 
 
                                                       Határidő: azonnal. 
                                                       Felelős:   polgármester, intézményvezető. 
 
Kun Szilárd  polgármester elmondja, az iskolai létszámleépítés kapcsán az önkormányzat 
pályázatot fog benyújtani, ehhez a testületnek határozatot kell hoznia. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2012.(V.3.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közoktatási Intézmény Tápióság-
Tápiószentmárton Óvodája és Általános iskolája (továbbiakban KITT) Dr.Papp Károly 
Általános Iskola tagintézményében a 2012/2013-as tanítási évben a 2012.évi költségvetési 
rendeletben engedélyezett pedagógus létszámot 1 létszámmal csökkenti. 
A pedagógus státusz leépítés indoklása: 
 A 2012/13- as tanévben 8 osztály indul a tagintézményben. A tanulólétszám tovább csökken, 
mivel az elballagó 30 tanuló mellet csak 21 gyermek érkezett az óvodából.A Közoktatási 
törvény, a NAT és a helyi tantervünk alapelvei által meghatározott ellátható óraszám, a 
tápiósági tagintézményben, - a tanulócsoportok létszámának tükrében - 14 pedagógus státuszt 
eredményez. 
A KITT Óvodája és Általános Iskolája összesített létszáma az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési rendeletében 91,75 főben került meghatározásra. 

Álláshelyek tagintézményi bontásban: 

Tagintézmény Pedagógusok 
létszáma 

Technikai 
dolgozók létszáma 

Összes létszám 

KITT Gézengúz Óvoda 
Tápióság 

8,5 fő 4 fő 12,5 fő 

KITT Dr. Papp Károly 
Általános Iskola Tság. 

15 fő 3,25 fő 18,25 fő 

KITT Napsugár Óvoda 
Tápiószentmárton 

12 fő 7 fő 19 fő 
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KITT Kubinyi Ágoston 
Általános Iskola 
Tsztm. 

30,5 fő 7,5 fő 38 fő 

Óvodai étkeztetés 
Tság. 

--- 2 fő 2 fő 

Iskolai étkeztetés Tság --- 2 fő 2 fő 

Mindösszesen 66 fő 25,75 fő 91,75 fő 

 

A költségvetési rendeletben a KITT Dr. Papp Károly Általános Iskolában a pedagógusok 
engedélyezett létszáma 15 fő, 2012. szeptember 1-jétől az engedélyezett létszám 14 fő. 

 

 2011/2012.tanév 2012/2013. tanév 

Osztályok/csoportok száma 8 osztály + 2 napközi 8 osztály + 2 napközi 

Pedagóguslétszám  15 teljes foglalkoztatású  14 teljes foglalkoztatású  

A Közoktatási Intézmény létszáma 91,75 főről 90,75 főre, az önkormányzat összesített  
létszáma 110,45 főről 109,45 főre csökken. 

Az önkormányzat nyilatkozik arra vonatkozólag, hogy a fenntartói körén belül a meglévő üres 
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett üres 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatellátás következtében az önkormányzat 
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli 
foglalkoztatására nincs lehetőség. 

Az önkormányzat és intézményeinek létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető 
létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta. A felülvizsgálat eredményeként 
döntött a felmentéssel együtt járó létszámcsökkenésről. 

A fentiek értelmében az intézményvezető gondoskodjon 1 fő, az intézményben foglalkoztatott 
főfoglalkozású, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus jogviszonya 
felmentéssel történő megszüntetéséről. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető. 
                                                            
4. EGYEBEK 
 
   1./  Kun Szilárd polgármester ismerteti, a bizottsági ülésen is szó volt róla, hogy a Szabad- 
         ság utcai iskola, mint telephely megszűnne. Az étkezés maradna, az osztályok kerülné- 
         nek fel a másik épületbe. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Amennyiben  
         nincs, a telephely 2012. június 30-al történő megszüntetését szavazásra teszi fel. 
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
                                                       77/2012.(V.3.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                       Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                        a KITT Dr. Papp Károly Általános Iskola Szabadság utcai 
                                                        telephelyét 2012. június 30-al megszünteti, az osztályok 
                                                        elhelyezése a Papp Károly utcai épületben történik. 
 
                                                        Határidő: 2012. június 30. 
                                                        Felelős:   polgármester, jegyző, intézményvezető. 
 
   2./  Kun Szilárd  polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az óvoda bővítésre benyújtott 
         pályázattal kapcsolatban hiánypótlást jeleztek, a korábban hozott határozatunk kiegészí- 
         tése szükséges, ismerteti a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel 
az alábbi határozatot hozta: 
 
78/2012.(V.3.) sz. képvivselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2012.(III.12.) sz. képviselő 
testületi határozatát az alábbiak szerint egészíti ki:  
 
1./  Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-4.6.1-
11 jelű „Nevelési intézmények fejlesztése” tárgyában – a településen jelentkező igényekre 
tekintettel – pályázatot nyújt be a KITT Gézengúz Óvoda Tagintézmény (2253 Tápióság, 
Bicskei út 21., hrsz:1006/1) felújítására, bővítésére. 
A projekt címe: Tápiósági GÉZENGÚZ óvoda bővítése, korszerűsítése. 
2./ ROP forrásból igényelt támogatás összege: 120.000.000.- Ft. A támogatás szempontjából 
elszámolható költség: 126.315.789.- Ft. A projekt összes költsége: 130.356.656.- Ft. A 
Képviselő-testület a pályázathoz szükséges saját forrás 10.356.656.- Ft (önrész) mértékét a 
céltartalék terhére betervezi és biztosítja az önkormányzat 2012. évi költségvetésében.  
3./ A pályázat sikeres elbírálása esetén a Képviselő-testület gondoskodik a projekt 
megvalósításáról és az intézmény fenntartási időszakban való működtetéséről. 
4./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat előkészítésére, 
és  az előkészítési folyamatnál felmerülő szerződések aláírására. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
 
                                                                  
   3./  Kun Szilárd polgármester a továbbiakban a szennyvízberuházás jelenlegi állását is- 
         merteti a testülettel. A tervek szerint a beruházás a nyár folyamán elkezdődik. 
 
   4./  Tóth Gábor képviselő, tagintézmény-vezető a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapít- 
         vány pályázati felhívását ismerteti, a pályázaton évek óta részt veszünk. Az idén három 
         szociálisan rászoruló, jó tanuló kedvezményes balatoni nyaralására lehetne pályázni, de 
         gyermekenként 14 eFt önerő biztosítására lenne szükség, ez 42 eFt. Az lenne a kérdése, 
         hogy a szociális keretből lenne-e lehetőség ezt az önrészt biztosíani, a további költséget 
         az Alapítvány állja. 
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Kun Szilárd polgármester elmondja, van az Erzsébet program, amely kedvezményes 
táborozási lehetőséget biztosít, meg kellene nézni ezt a lehetőséget is, május 15-ig lehet 
pályázni. A szociális keretet is megnézzük hogy áll. 
 
Dávid Kornélia Anikó  képviselő úgy gondolja, a támogatási kérelemmel meg lehetne keresni 
a Tápióságért Alapítványt.  
          
Bugyi Sándor képviselő javasolja, nézzük meg a támogatási lehetőséget. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az 
ülést 17.45 órakor bezárta.          

 
 

Kmf. 
 
 
             Soltiné dr. Pap Anikó                                                   Kun Szilárd 
                       jegyző                                                                 polgármester 
 
 
 
 
 
                                     Bugyi Sándor                  Dávid Kornélia Anikó 
                                                      jegyzőkönyv hitelesítők                                                                                                        


