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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-án, 17.00 
               órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,  
                           Béres Mária, 
                           Erdélyi Zsolt,                                                      
                           Kun-Halasi Katalin,                          

                      Sári István és 
                      Toldi Miklós képviselők. 

  
  Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről 2 fő  érdeklődő volt. 
 

Halasi Anita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, az érdeklődőket. Jelenléti ív alapján 
megállapítja, a 6 fő képviselő közül 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Maczó 
Sándor alpolgármester jelezte, hogy később fog érkezni. A polgármester  az ülés napirendi 
pontjaival kapcsolatban elmondja, javasolja a kiküldött meghívó napirendi pontjait kiegészíteni, 5. 
napirendként egy névhasználatra irányuló kérelmet tágyalnánk. A napirendi pontok így a 
következők: 

 
1./  Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása 
2./  Tápióság Község Önkormányzata és a Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
      közötti Együttmúködési Megállapodás jóváhagyása 
3./  ASP csatlakozási projekt Gál, Mogyoród, Gomba, Tápiószecső és Tápióság település 
      önkormányzatainál 
4./  Döntés a művelődésszervező és könyvtáros munkakörök összevonásáról 
5./  Tápióság névhasználati kérelem elbírálása 
6./  Egyebek 

 
Zárt ülés: 
 
1./  Tápiósági Papp Károly Általános Iskola intézményvezetői állásra érkezett pályázat 
      véleményezése 
2./  Tájékoztatás gazdasági területek hasznosításáról 
3./  A SÁG-ÉP Nonprofit Kft. fenntarthatóságának megvitatása 
4./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                                  197/2014.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása. 

           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a Társuláshoz önkormányzatunk is 
                        csatlakozott, összesen 20 önkormányzat tagja a Társulásnak. A Társulási 
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                        Megállapodás a választások utáni személyi változások és a jogszabályi 
                        háttér változása miatt módosításra került, melyet a Társulási Tanács elfogadott. 
                        Ezután került az önkormányzatok elé, minden képviselő-testületnek jóvá kell 
                        hagyni.  
 
Halasi Anita polgármester megkérdezi, van-e hozzászólás a Társulási Megállapodással 
kapcsolatban, amennyiben nincs, kéri a testület fogadja el. 
                         
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                    198/2014.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                    Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                    a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megálla- 
                                                    podását jóváhagyja. 
 
                                                    Határidő: azonnal. 
                                                    Felelős:   polgármester. 
                                             

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápióság Község Önkormányzata és a Tápiósági Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
           közötti Együttműködési Megállapodás jóváhagyása. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormány- 
                        zat együttműködését megállapodás szabályozza, ez a megállapodás eddig is léte- 
                        zett, felül kell vizsgálni a választást követő 30 napon belül, illetve minden év 
                        január 31-ig. Az előzőhöz képest változás, hogy költségvetési koncepciót nem 
                        kell tárgyalni. Irodát kell biztosítani, melynek havi 16 órában működnie kell. A 
                        helyiség fenntartása a helyi önkormányzat feladata, a telefonköltséget a Nemzeti- 
                        ségi Önkormányzat fedezi. Az iroda helyiségről dönteni kell, a korábban biztosí- 
                        tott iroda más célra került hasznosításra. Tegnap ülésezett a Roma Nemzetiségi 
                        Önkormányzat, arról volt szó, hogy a Szabadság utcai iskolában a volt tanári 
                        szobát biztosítanánk részükre irodának, ezt megfelelőnek találták. Az Együttmű- 
                        ködési Megállapodást elfogadták. 
 
Kun-Halasi Katalin  képviselő úgy gondolja, ha a régi vadászházat meg tudnánk venni valamikor, 
alkalmas lenne irodának. Fel tudjuk szerelni az irodát? 
 
Dr. Pap Anikó jegyző elmondja, be tudjuk rendezni az irodát, az épületbe költözik a könyvtár, így 
az internet is biztosítva lesz.  
 
Sári István képviselő is megfelelőnek találja az említett helyiséget irodának. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, az együttműködési megállapodással kapcsolatban nincs 
több hozzászólás, javasolja annak elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                     
199/2014.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tápiósági Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületével kötendő Együttműködési Megállapodást, és  azt 
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást írja alá. 
 
Határidő: azonnal.  
Felelős:   polgármester. 

 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: ASP csatlakozási projekt Gyál, Mogyoród, Gomba, Tápiószecső és Tápióság település 
           önkormányzatainál. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző elmondja, korábban beszéltek róla, tavaly 5 település össze- 
                        fogásával konzorciumi szerződést hoztak létre, pályázatot nyújtottak be a Polgár- 
                        mesteri Hivatal informatikai fejlesztésére.  A pályázatot a konzorcium megnyerte, 
                        településünkre bruttó 11.633.699.- Ft támogatás jut eszközbeszerzésre, szoftver- 
                        beszerzésre. A meglévő adatok átemelése az új rendszerbe a korszerű közigaz- 
                        gatás megteremtését jelenti. A támogatási szerződés aláírásra került, előleget 
                        igényeltünk. A következő lépés a pályázat megvalósítása, ajánlatokat kérünk be 
                        az informatikai eszközök beszerzésére. A megfelelő ajánlatot adó cég kiválasz- 
                        tása után szerződést kötünk. 3 ajánlatot kérnénk be eszközbeszerzésre. A rendszer  
                        a gazdálkodást, ingatlanvagyon katasztert, adót, iratkezelést, ipar- és kereskedelmet 
                        érinti, valamint lehetőséget biztosít egy települési portál kialakítására. A kolléganők 
                        két rendszerrel fognak párhuzamosan dolgozni. Ismerteti a  határozati javaslatot. 
 
Kun-Halasi Katalin képviselő arról érdeklődik, hogy a jelenlegi informatikusokat megkeressük-e 
az ajánlatkéréssel. 
 
Sári István képviselő véleménye, külön kell választani a beszerzést és az informatikai részt. 
 
Dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a beszerzést és az informatikai részt konzorciumi szinten ketté 
vettük. A pályázati felhívás melléklete lesz egy táblázat, milyen eszközökre vonatkozik. 2013-ban 
nyújtottuk be a pályázatot, az informatikában azóta változás történt. A jelenlegi informatikusainkat 
is megkeressük, hogy adjanak ajánlatot. 
 
Halasi Anita polgármester javasolja, összességében a legkedvezőbb ajánlatot fogadjuk el, ne a 
legalacsonyabbhoz ragaszkodjunk. Amennyiben az ASP-vel kapcsolatban nincs több hozzászólás, 
kéri döntést hozni. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül,1 tartózkodással, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                       
200/2014.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat: 
1./ Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
jegyző közreműködésével a KMOP-4.7.1-13-2013-0009 azonosító számú projekt megvalósításához 
kapcsolódóan kérjen árajánlatokat a következők szerint:                                                               
     a)  3 ajánlatot az informatikai eszközök beszerzésére, 
     b)  3 ajánlatot a szakmai munka, szakrendszerek támogatatására, megvalósítására (adatmigráció, 
          igazgatásszervezés támogatása, információ- és adatbiztonsági audit és sérülékenység-vizsgá- 
          lat elvégzése, szabályzat kialakítása, IT biztonsági továbbképzés, az ASP csatlakozási kézi- 
          könyvben részletezett egyéb feladatok ellátása). 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az a) és b) pontban részletezett 
feladatokra beérkezett pályázatok, ajánlatok közül válassza ki az összességében legmegfelelőbb 
árajánlatot és kösse meg a szerződést a kiválasztott vállalkozókkal. A megkötött szerződésekről és a 
pályázat aktuális állásáról a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a képviselőket. 
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Határidő: 1. pontban meghatározott feladatokra legkésőbb 2014. december 31. 
                2. pontban meghatározott feladatokra legkésőbb 2015. február 15. 
Felelős:   polgármester, jegyző. 
                         
4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Döntés a művelődésszervezői és konyvtáros munkakörök összevonásáról.  
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, Kissné Shcmutczer Katalin könyvtáros  
                        jelezte, hogy munkaviszonyát szeretné ha közös megegyezéssel megszüntetnénk 
                        2015. január 5-el. A könyvtárosi feladatot ettől az időponttól Szabó Beáta látná 
                        el a művelődésszervezői feladata mellett. Szabó Beáta könyvtáros végzettséggel 
                        rendelkezik, het 25 órában könyvtárosi feladatot, 15 órában művelődésszervezői 
                       feladatot lát el. Egyeztettek, Szabó Beáta ezt elfogadja, lelkesedéssel áll a feladat 
                       elé. A mai napon az átadás megtörtént, a Pest Megyei Könyvtártól is jelen voltak. 
                       Az ünnepek alatt zárva a  könyvtár, 2015. január 5-től indul. A könytár átköltözik 
                       a Szabadság utcai iskola épületébe, a Pest Megyei Könyvtár tájékoztatása szerint, 
                       ha m2 növekedéssel járna, úgy pályázaton részt vehetnénk és támogatáshoz jut- 
                       hatnánk. A jelenlegi terület 50 m2, ha két tantermet összenyitnánk bővülne az 
                       alapterület. A Pest Megyei Könyvtár a segítséget megadja, a könyvtár fejlesztése 
                       a cél, kikapcsolódni, szórakozni lehessen. Problémát jelent az elavult könyvek  
                       selejtezése, ehhez is felajánlották segítségüket Pest Megyei Könyvtár részéről. 
                       A Képviselő-testület döntése szükséges a két munkakör összevonásáról. 
                         

     A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az   
alábbi határozatatot hozta: 
                                                            201/2014.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                            Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                            úgy dönt, hogy a könyvtárosi, valamint a közművelődés 
                                                            szervezői feladatokat összevonja. Az összevont munkakör 
                                                            új elnevezése: könyvtáros és művelődésszervező. 
 
                                                            Határidő: 2015. január 5. 

                                                       Felelős:    jegyző. 
 

 
Halasi Anita polgármester bejelenti, hogy Maczó Sándor alpolgármester megérkezett, így a 
továbbiakban a testület teljes létszámban vesz részt a munkában. 
 
 
5. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Névhasználatra érkezett kérelem elbírálása. 

      Előadó: Halasi Anita polgármester tájékoztatásul elmondja, Kun Szilárd névhasználati kére- 
                   lemmel fordult a testülethez. A Tápióságért és Hagyományaiért Egyesület névhaszná- 
                   lat engedélyezését kérik. Önkormányzati rendelet szabályozza a névhasználatot, ezért 
                   van a testület előtt a kérelem.  Semmi konkrétumot nem tudunk az egyesületről. A 
                   kérelem nem került pontosan és hiánytalanul kitöltésre. A kérelmező az ülésen nem 
                   jelent meg, hogy kérdéseinket feltegyük. 
 
Sári István képviselő elmondja, nem tudjuk kik vannak az egyesületben, mivel akarnak 
foglalkozni. Kiegészítést kérjünk, részletes program ismertetését, mit szeretnének, van a 
településen a Tápióságért Alapítvány. 
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Halasi Anita polgármester elmondja, márciusban tervezték ezt az egyesület létrehozását. 
Szeretnék ha a következő testületi ülésen, egy személyes találkozó alkalmával ismertetésre 
kerülne az egyesület céljait tartalmazó dokumentum. Ennek ismeretében tudunk dönteni a 
névhasználat engedélyezéséről. 
 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                                                                                                                                                                        
                                                               202/2014.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                               A Képviselő-testület a Tápióságért és Hagyományaiért 
                                                               Egyesület névhasználati kérelmében a döntést a kérelem 
                                                               hiányossága miatt a következő testületi ülésre elhalasztja, 
                                                               azzal, hogy kérelmező a kérelmet hiánytalanul tölstse ki és                      
                                                               az egyesület céljait is ismertesse a testülettel. 
 
                                                              Határidő: következő testületi ülés. 
                                                              Felelős:   polgármester.  
 
6. EGYEBEK 
 
   1./  Halasi Anita tájékoztatja a testületet, hogy az erdésszel felvette a kapcsolatot, az önkormány- 
         zati tulajdonú területen lévő fák bevizsgálása ügyében. Az időjárás okozta problémákat  
         sikerült megoldani, ebben a lakosság is segítségünkre volt. 
 
   2./  Halasi Anita polgármester a csatornázással kapcsolatban elmondja, az előző polgármester  
         által átadott hibalistán lévő problémák javítása megtörtént, a plusz hibák a garanciális javítás 
         során kerülnek megoldásra. A Duna-Aszfalt Kft. képviselőjével, Herédi Lászlóval végignéz- 
         ték a települést, mint kiderült, erre korábban nem került sor, a problémákról nem tudott. 
         Megpróbálják a helyzetből kihozni amit lehet. Az Úri út végének helyreállítása megtörtént, 
         szeretnénk a Gubó-hegy rendbetételét megoldani, ehhez KPM engedély szükséges. A téli 
         időszakban erre nem kerülhet sor. A házi bekötésekkel kapcsolatban elmondja, a fővállalko- 
         zóval, leendő üzemeltetővel tárgyaltak a polgámesterek, a kivitelező, üzemeltető szakmai 
         szinten nem egyezik. A házi bekötések addig nem kezdődnek, amíg nem tisztázódik minden, 
         ráérünk tavasszal kezdeni, ilyen hozzáállás esetén nem szeretnénk a Kft.-vel végeztetni. 

  
                        
Mivel több megbeszélnivaló nem merült fel, a polgármester megköszönte a megjelenést és a 
továbbiakban zárt ülést rendel el.     

 
Kmf. 

                              
 
                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                                   polgármester 


