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                                                                     160/2015. sz. képviselő-testületi határozat:       
                                                                     Napirendi pontok elfogadása 
                                                                     161/2015. sz. képviselő-testületi határozat:  
                                                                     Körzeti megbízotti iroda működésére vonat- 
                                                                     kozó helyiség használati megállapodás jóvá- 
                                                                     hagyása  
                                                                     162/2015. sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                     Tápiósági Gézengúz Óvoda intézményvezető- 
                                                                     helyettesi pótlék megállapítása 
                                                                     17/2015.(XII.15.) sz. önkormányzati rendelet: 
                                                                     A szociális alapon nyújtott eseti, speciális tele- 
                                                                     pülési támogatásokról szóló rendelet módosítása 
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J e g y z ő k ö n y v 
 

Készült: Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 14-én, 17.00 
               órakor megtartott ülésén. 
 
Az ülés helye:  Községháza nagyterme. 
 
Jelen vannak:   Halasi Anita polgármester,  

                      Maczó Sándor alpolgármester, 
                           Béres Mária,                                                        
                           Kun-Halasi Katalin,                          

                      Sári István és 
                      Toldi Miklós képviselők. 

  
  Meghívott vendégként jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. 
                                                               

A nyilvános ülésen a lakosság részéről nem volt érdeklődő. 
 

Halasi Anita polgármester köszönti az ülésen megjelenteket,  jelenléti ív alapján megállapítja, a 6 
fő képviselő közül 5 fő képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülés napirendi pontjai a 
következők: 

 
1./  Egészségház felújítása pályázat műszaki tartalmának megbeszélése 
2./  Körzeti megbízotti iroda helyiség használati megállapodás jóváhagyása 
3./  Tápiósági Gézengúz Óvoda intézményvezető helyettesi pótlék megállapítása 
4./  Tájékoztató a szociális segélyekről 
5./  Egyebek 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                   
                                                                  160/2015.(XII.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
                                                                  A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait elfogadta. 

 
1. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Egészségház felújítása pályázat műszaki tatralmának megbeszélése. 

      Előadó: Halasi Anita polgármester elmondja, a képviselőket kérte, hogy felvetéseiket küld- 
                   jék el az egészségház felújításával kapcsolatban, nem érkezett jelzés. Van-e valaki- 
                   nek a felújításhoz kapcsolódó kérdése? 
 

Kun-Halasi Katalin  képviselő azt szeretné tudni, hol fér el a tervben szereplő 5 mosdó? Építési 
engedély nem szükséges a munkálatokhoz?  
 
Tóth György a Tápióságért Alapítvány elnöke arról érdeklődik, bútorzat is van tervezve a 
felújításban? 
 
Halasi Anita polgármester elmondja, a védőnői oldalon lesz két mosdó, a váróból szintén kettő és 
egy mozgáskorlátozotti, erre a gyógyszertár helyiségéből biztosítunk területet. Az átalakítás a 
főfalakat nem érinti, így nem kell építési engedély. A várótermi bútorzat és a védőnői cserélve lesz, 
a háziorvosi rendelőben új a bútorzat. A fűtési rendszert korszerűsítjük, új kazán és radiátorok 
lesznek. A munkálatokat mielőbb el kell kezdeni, ehhez meg kell szervezni a költöztetést. A 
felújítással decemberig kell elkészülni, de szeretnénk áprilisra megvalósítani.  
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A közbeszerzési eljárás elkezdődött. A polgármester megállapítja, a napirendi ponthoz nincs egyéb 
kérdés, hozzászólás. 

                                             
 

2. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Körzeti megbízotti iroda helyiség használati megállapodás jóváhagyása. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, a szerződés tervezetet elküldte. Jelenleg az irattár 
                        helyiségéből biztosítunk irodát a körzeti megbízott részére, de itt a fűtési lehetőség 
                        nem megoldott. A Polgármesteri Hivatal épületében a Kft. iroda helyisége felszaba- 
                        dul, ezt tudnánk a körzeti megbízott részére biztosítani. Helyiség használati megálla- 
                        podást kell kötni a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal, ehhez alaprajz és a köztar- 
                        tozásmentes adatbázisban szereplő nyilvántartás is szükséges. A megállapodást a 
                        testületnek jóvá kel hagyni. 

                      
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta:                                                     
                                                               161/2015.(XII.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 

                                                          Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
                                                          az Önkormányzat és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
                                                          közötti, körzeti megbízotti iroda működésére vonatkozó 
                                                          helyiség használati megállapodást jóváhagyja. 
                                                          A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a meg- 
                                                          állapodás aláírására.  

 
                                                              Határidő: azonnal.  
                                                              Felelős:   polgármester. 
 

 
3. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tápiósági Gézengúz Óvoda intézményvezető-helyettesi pótlék megállapítása. 
           Előadó: dr. Pap Anikó jegyző ismerteti, Laczkó Györgyné intézményvezető-helyettesi 
                        megbízása 2015. december 31-én lejár. Juhász Ildikó intézményvezető a pályázati 
                        eljárást lefolytatta, egy érvényes pályázat érkezett. Az intézményvezető a helyettesi 
                        feladatok ellátásával öt éves időtartamra Béres Magdolna óvodapedagógust bízta 
                        meg.  A Képviselő-testületnek meg kell állípítani a helyettesi pótlékot, Laczkó 
                        Györgynének a minimum összeg volt meghatározva. A gyakorlatot követve az új 
                        helyettes esetében is ezt javasolják megállapítani. Béres Magdolna a nyílt ülésen 
                        történő tárgyaláshoz hozzájárult. 
 
Halasi Anita polgármester megállapítja, az óvoda intézményvezető helyettesi pótlékának 
megállapításával kapcsolatban nincs hozzászólás, az előterjesztés alapján szavazásra teszi fel 
elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel az 
alábbi határozatot hozta: 
                                                       
162/2015.(XII.14.) sz. képviselő-testületi határozat: 
Tápióság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tápiósági Gézengúz 
Óvoda intézményvezető-helyettesét, Béres Magdolnát a vezetői megbízatásának idejére az 
intézményvezető-helyettesi pótlék mindenkori alsó határában részesíti. 
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Határidő: 2016. január 4. 
Felelős:   jegyző. 

 
                         

4. NAPIREND TÁRGYALÁSA  
Tárgy: Tájékoztató a szociális segélyekről. 
           Előadó: Halasi Anita polgármester ismerteti, 12.194 eFt-ot kaptunk szociális jellegű kiadá- 
                        sokra. A szociális alapon nyújtott eseti, speciális telelpülési támogatásokról szóló 
                        rendeletünkkel szabályoztuk, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
                        részesülőknek, a 70 év feletti időskorúaknak, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat- 
                        nak, a településen óvodába és iskolába járó gyermekeknek, a településen élő súlyo- 
                        san beteg gyermekeknek egyszeri pénzbeli támogatást bizotsítunk. A rendeletben 
                        tüzelőanyag támogatásra 1.500 eFt-ot terveztünk. Javasolja a tüzelőanyag támoga- 
                        tásra tervezett keretet 1.000 eFt-tal megemelni, ehhez a rendelet módosítása szüksé- 
                        ges.  A beérkezett ajánlat szerint 20.500.- Ft/m3 összegért tudnának bükkfát, 22.500.- 
                        Ft/m3 összegért akácot szállítani, a szállítás költsége 4.500.- Ft/m3. 
 
Sári István képviselő a szállítás összegét magasnak tartja. 
 
Maczó Sándor alpolgármester elmondja, Gödöllő környékéről történne a szállítás, de lehet olyan 
megoldás is, hogy mi szállítjuk el a fát, vagy ha soknak tartjuk a szállítási díjat, talán engednek is 
belőle. 
 
Halasi Anita polgármester javasolja az olcsóbb fából rendelni, keresünk szállítót. Tájékoztatásul 
elmondja, a héten a szociális tüzelőanyagként igényelt barnakőszén kiszállítása megkezdődött, 
januárban szállítják a fát. Amennyiben a rendelet módosításával egyetértenek, kéri fogadják el. 
 

     A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, kézfelemeléssel a 
17/2015.(XII.15.) sz. önkormányzati rendeletét, a szociális alapon nyújtott eseti, speciális települési 
támogatárokról szóló 15/2015.(X.30.) rendelet módosításáról megalkotta. 

 
                                                            17/2015.(XII.14.) sz. önkormányzati rendelet: 

                                                       A szociális alapon nyújtott eseti, speciális települési 
                                                       támogatásokról szóló 15/2015.(X.30.) rendelet módosí- 
                                                       tásáról a rendeletet az 5. sz. melléklet tartalmazza. 

 
 
                                                             
Halasi Anita polgármester megállapítja, más megbeszélni való nem merült fel, így az egyebek 
napirendi pontra nem kerül sor. Megköszönte a megjelenést és az ülést  17.45 órakor bezárta. 

 
 
 

Kmf. 
                              
 
                                 dr. Pap Anikó                                                          Halasi Anita 

             jegyző                                                               polgármester 


